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Spaţiul carpatic a fost vatra primordială  
a civilizaţiei europene și a celei vedice 

 
 

Calistrat ATUDOREI – București 

 
          Există dovezi ce evidențiază că spaţiul carpatic este 
unul şi acelaşi cu legendara Hiperboreea. 

 
eși aserțiunea enunțată în titlu poate să pară multora ca 
fiind cel puțin fantezistă, constatăm că prin corelarea a 
numeroase surse istorice – evidențiate de autori antici 

și moderni, de un incontestabil renume – ajungem totuși exact 
la această concluzie. 
Pentru o scurtă enumerare introductivă în acest sens, sunt 
semnificative scrierile anticilor Homer, Pitagora, Platon, 
Cavasius, Iordanes, Clement Alexandrinul, Carol Lundius, sau 
ale unor autori din epoca modernă, precum Carlo Troia , Marija 
Gimbutas,  Joan Marler, Paul McKendrick, Colin Renfrew, 
Clive Bonsall, Marco Merlini, Alfred Hofmann, Daniel Ruzzo, 
Harald Haarman sau Miceal Ledwith. Scrierile istoricilor 
români sunt și mai revelatoare, așa cum vedem de exemplu în 
operele lui Nicolae Densușianu, Nicolae Miulescu, Mircea 
Eliade, Vasile Lovinescu, Sergiu Al-George, Gh. D. Iscru, 
Vasile Boroneanţ, Gheorghe Lazarovici, Branislav Stefanoski, 
Gabriel Gheorghe sau Vicu Merlan. 
Ca o încadrare istorică și conceptuală generală, să menționăm 
că vatra de civilizație în spațiul carpato-danubiano-pontic s-a 
constituit acum aproximativ 15.000-12.000 de ani, în urma 
retragerii ghețarilor formați în ultima mare glaciațiune a lumii, 
Glaciațiunea Wurm. O scurtă expunere pe acest subiect este 
redată în următorul videoclip de către Miceal Ledwith, fost 
consilier al Papei Ioan Paul al II-lea, decan și președinte al 
Universității Teologice pontificale Maynooth: 
Ca o certificare a competenței lui Miceal Ledwith să mai ținem 
cont că acesta a avut de asemenea funcția de Președinte al 
Comitetului Președinților Universităților Irlandeze, membru al 
Biroului Guvernator al Universităților Europei și unul dintre 
foarte puținii membri ai elitistei Comisii Teologice 
Internaționale. A avut acces timp de 17 ani la toate bibliotecile 
și cărțile din toate arhivele teologice din lume, inclusiv în cele 
de la Vatican. 
Cercetătorul român Gabriel Gheorghe subliniază și importanța 
unui alt element obiectiv care a contribuit la formarea 
civilizației primordiale în acest bazin geografic: sarea. Este util 
să știm că niciun mamifer nu trăiește dacă nu are în corpul său 

0,15% sare din masa corpului. De exemplu, un corp de 100 kg 
ar trebui să aibă minimum 150 grame sodiu, altfel inima nu se 
mai contractă și animalul moare prin stop cardiac. Mulți dintre 
noi am văzut la țară că vaca din curtea țăranului se duce și linge 
bulgărele de sare. Este ceva instinctiv. Ei bine, de la granița cu 
China până la Oceanul Atlantic, la suprafața solului, sare ușor 
de exploatat nu este decât în spațiul carpatic. Da, zăcăminte de 
sare de acum șase mii de ani există și la Salzburg în Germania, 
există și în Polonia sau în alte locuri, dar la 30 metri adâncime. 
Gabriel Gheorghe întreabă: „Cu ce săpai la adâncimea asta și 
de unde știai unde este sarea?” Și tot el explică: „În zona 
actualei Românii te duceai cu un bolovan, dădeai în masivul de 
sare, luai bulgărele de sare și îl aduceai și îl puneai în curte ca 
să nu-ți moară vaca și așa mai departe… Iată deci condițiile 
hotărâtoare care au determinat ca civilizația să se stabilească 
aici. Sigur, universitățile acestea străine pe care le cităm în 
continuare și savanții străini nu menționează sarea. Ei spun că 
nu le este clar de ce de aici pleacă totul. Dar asta este realitatea. 
Cine a stabilit? Dumnezeu, Natura, nu putem să răspundem noi, 
dar asta este realitatea. Avem masive de sare la suprafața 
solului, după cum poate știți, la Praid, Turda, Aiud, Râmnicu 
Vâlcea, Slănic Prahova, Slănic Moldova ș.a.m.d. E plină țara! 
Bunicii noștri mai știu că sare se aducea și din slatine, adică 
dintr-un lac sărat. Și apoi găteau mâncare. Dar fără sare 
mâncarea nu se poate mânca. Și fără sare nu există viață! 
Ultima glaciaţiune Wurm s-a întins până la Carpaţii Păduroşi. 
Spaţiul românesc nu a fost afectat de glaciaţiune. Germania, de 
exemplu, a fost acoperită de gheaţă. Pe gheaţă vaca nu avea ce 
să pască şi nu avea unde să trăiască omul. Deci în momentul în 
care s-au topit gheţurile, de unde a expandat populaţia? De 
unde nu a fost afectată de glaciaţiune! Este elementar”. 
În tot acel context istoric, tracii reprezentau cea mai 
spectaculoasă civilizație a Europei. Erau întinși pe toată zona 
Europei de Est, în Europa de Sud, până în Europa Centrală. 
Marea Neagră era numită „Marea Getică”, fiind complet 
înconjurată de teritorii locuite de traci. Erau numiți de greci ca 
„geți” și de romani ca „daci”. Ei au migrat spre toată Europa, 
dar și spre Asia. Este binecunoscut că legendarul Homer afirma 
că „Dintre toate popoarele geţii sunt cei mai înţelepţi”, iar 
Pitagora spunea „Călătoreşte la geţi nu ca să le dai legi, ci să 
tragi învăţăminte de la ei”. Mai aproape de zilele noastre, 
celebrul istoric rus A. Kifisim evidenția că „Strămoşii 
rumânilor au exercitat o influenţă puternică asupra întregii lumi 
antice, respectiv asupra vechii Elade, a vechiului Egipt, a 
Sumerului şi chiar asupra Chinei”. Este de remarcat că tăblițele 
de la Tărtăria, de exemplu, atestă că scrierea geților era cu cel 
puțin 1000 de ani anterioară celei din Sumer. 
Procesul „roirii” (migrației/extinderii) triburilor și civilizației 
dacice este sugerat de imaginea de mai jos: 

 

D
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Să vedem acum, pentru mai multă obiectivitate, câteva referințe 
semnificative extrase din cele mai reprezentative lucrări 
menționate mai sus. 
Să începem cu Nicolae Densuşianu și monumentala sa lucrare 
de 1152 de pagini, „Dacia Preistorică“, publicată la București 
în anul 1913. Densușianu a urmărit să reconstituie 
„începuturile“, adică aşa-numita istorie a Spațiului carpatic. El 
a considerat acest spațiu ca fiind centrul primei „formaţiuni 
statale“ a zonei locuite şi locuibile a Vechii Europe, a Asiei 
anterioare şi a Africii de Nord, după retragerea glaciaţiunii 
Würm şi îmbunătăţirea climei din mezolitic (perioadă din 
cadrul epocii de piatră). Bazându-se pe surse greceşti, el afirma 
existenţa unui „popor unic“ şi a Imperiului pelasgilor, care era 
creatorul primei civilizaţii şi nucleul etnic pentru naşterea 
tuturor popoarelor Antichităţii. Pelasgii au fost primul şi 
singurul popor din vechime căruia izvoarele scrise ale 
Antichităţii i-au atribuit o origine divină, un popor de uriaşi – 
de Giganţi şi de Titani –, condus de o dinastie divină. 
Divinizarea este un aspect caracteristic izvoarelor istorice, nu 
este fantezia lui Densuşianu. N. Densuşianu concluzionează: 
„Aici la Carpaţi şi la Dunărea de Jos … după toate fragmentele 
ce au mai rămas până astăzi din Biblia cea mare a păgânătăţii 
ante-istorice, ni se prezintă leagănul străvechi al civilizaţiunii 
omeneşti înainte de timpurile asiriene şi egiptene“. 

 
Unii autori consideră că aceşti uriaşi (pe care românii îi numesc 
din strămoşi „jidovi“, fără nicio legătură cu poporul iudeu), au 
venit şi au rămas în Spațiul carpatic refugiindu-se de pe 
enigmaticul continent Atlantida, înainte ca acesta să se 
scufunde în ocean. În istoriografia europeană se citează multe 
exemple (chiar descoperiri arheologice) de schelete de astfel de 
uriaşi, unele de peste 2 metri înălţime, altele de până la 4 metri 
şi chiar peste 4 metri înălţime. 
Extrem de semnificative sunt concluziile cercetării pe care a 
realizat-o în perioada anilor 1959-1968 Marija Gimbutas, 
arheoloagă americană de origine lituaniană, trimisă de către 
Universitatea California din Los Angeles să studieze existenţa 
culturilor neolitice în Europa mileniului al V-lea î.Hr. După 
cum se vede pe harta întocmită de ea, pentru perioada din urmă 
cu şapte milenii (5.000 î.Hr.), nu au fost identificate urme de 
locuire decât în Spațiul carpatic şi pericarpatic, restul Europei 
fiind la vremea aceea o imensă pată albă. Această concluzie se 
potriveşte perfect cu descoperirile arheologice din perioada 
respectivă din Franţa, Anglia, Germania etc., în care lipsesc atât 
scheletele cât şi ceramica, ceea ce implică, totodată, absenţa 
unor aşezări umane stabile pe acele meleaguri. Iată ce afirma în 
anul 1987 Marija Gimbutas, într-un text scris special pentru 
lucrarea „Civilizaţie şi cultură. Vestigii preistorice în sud-estul 

european“, apărută la Editura Meridiane, despre Spațiul 
carpatic: „România este vatra a ceea ce am numit Vechea 
Europă, o entitate culturală şi spirituală cuprinsă între anii 
6.500-3.500 î.Hr., axată pe o societate teocratică, paşnică, 
iubitoare şi creatoare de artă, care a precedat societăţile indo-
europenizate patriarhale de luptători din epocile bronzului şi 
fierului. Uluitoarele descoperiri făcute în România şi în alte ţări 
învecinate după al Doilea Război Mondial, asociate datărilor cu 
radio-carbon, au făcut posibilă înţelegerea importanţei 
începuturilor culturii vechi europene, o cultură a unei societăţi 
de agricultori. A devenit, de asemenea, evident, că această 
străveche civilizaţie europeană precede cu câteva milenii pe cea 
sumeriană. Aceste date fac imposibilă ipoteza conform căreia 
civilizaţia războinică şi violentă a sumerienilor ar fi fost cea 
mai timpurie de pe glob. 

 
În ceea ce privește roirea (extinderea civilizațională) către 
India, cea mai clară reconstituire a teritoriului în care s-au 
format arienii (indo-europenii) și a traseului parcurs către India 
a fost conturat de către savanţii de la Universitatea din 
Cambridge. Concluziile lor au fost stabilite pe baza studiului 
atent al cărţilor vedice, pe care le putem considera cele mai 
vechi monumente literare ale umanităţii. Analizând fauna şi 
flora descrise în Vede, autorii lucrării „The Cambridge History 
of India“ (6 volume, 1922) au ajuns la următoarele concluzii în 
volumul I, intitulat „Ancient India“: „Arienii originari trăiau în 
zona temperată, cunoşteau cu mare certitudine stejarul, fagul, 
salcia, anumite specii de conifere şi, se pare, mesteacănul, 
posibil teiul şi, mai puţin sigur, ulmul. După toate 
probabilităţile erau sedentari, pentru că grâul le era familiar. 
Animalele folositoare cele mai cunoscute erau: boul şi vaca, 
oaia, calul, câinele, porcul şi unele specii de cerb. În timpurile 
străvechi, se pare, nu cunoşteau măgarul, cămila şi elefantul. 
Dintre păsări, putem deduce din traducerile Vedelor că ei 
cunoşteau gâsca şi raţa. Cea mai cunoscută pasăre răpitoare era, 
după cât se pare, aquila (uliul). Lupul şi ursul erau cunoscuţi, 
dar nu leul şi tigrul. Din aceste date, este, oare, posibil să 
localizăm habitatul primitiv din care îşi trag originea vorbitorii 
acestei limbi? Nu este probabil ca habitatul originar să fie 
India, cum presupun primii investigatori, întrucât nici flora, nici 
fauna, aşa cum se reflectă ele din textul vedic, nu sunt 
caracteristice acestei zone. Şi mai puţin probabil ca vatră 
primară este Pamirul, una din cele mai mohorâte regiuni de pe 
faţa Pământului. Nu este probabil ca Asia Centrală, considerată 
şi ea ca posibil loc de baştină al arienilor, să fi îndeplinit acest 
rol, chiar dacă admitem că lipsa evidentă a apei şi, deci, 
sterilitatea mai multor zone, ar fi un fenomen mai recent. Dacă, 
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într-adevăr, aceşti oameni cunoşteau fagul, cel mai probabil 
este ca ei să fi locuit la vest de o linie imaginară care pleacă de 
la Königsberg, în Prusia, până în Crimeea şi de acolo continuă 
prin Asia Mică. Nu există o zonă care să împlinească aceste 
condiţii în câmpiile din nordul Europei. După câte ştim, în 
timpurile originare, patria lor era o ţară acoperită de păduri. 
Există vreo parte a Europei care îmbină agricultura cu 
păstoritul, strâns legate una de cealaltă, care are şesuri calde, 
potrivite culturii grâului şi păşuni bogate, la altitudine, necesare 
turmelor şi cirezilor, şi, simultan, are arbori şi păsări de felul 
celor menţionate în Vede? Există, după toate aparenţele, o 
singură astfel de arie în Europa, anume aria delimitată la est de 
Carpaţi, la sud de Balcani, la vest de către Alpii Austriei şi 
Böhmer Wald, şi la nord de către Erzgebirge (Munţii 
Metaliferi) şi munţii care fac legătura cu Carpaţii“. După opinia 
savanţilor din echipa de cercetare a Universităţii Cambridge, 
roirea din această vatră primară către India a avut loc nu mai 
devreme de anul 2.500 î.Hr. Este necesar să observăm că 
România, şi în special Ardealul, este nucleul zonei pomenite 
mai sus. Pentru conformitate, iată fotocopiile după sursele 
originale: 

 

 
La rândul său, Nicolae Miulescu s-a bazat, în lucrarea sa 
„Dacia – Ţara Zeilor“, pe studiul Vedelor (mai cu seamă al 
epopeei „Ramayana“) şi al Upanişadelor. Şi el a ajuns la 
concluzia existenţei în Vechea Europă, în Centrul carpatic, 
înaintea începerii roirilor, a unui „popor unic“. El susţine că 
dintr-o zonă europeană mai largă, având drept Centru Spațiul 
carpatic, pe măsura dezvoltării generale şi a creşterii 
demografice, au început roirile, deplasările şi spre Răsărit, pe o 
„Cale a Zeilor“ marcată cu megaliţi. Aceşti carpatici au ajuns 

până în India, unde au pus bazele civilizaţiei vedice. Aici, 
ulterior, societatea indiană a arienilor stratificându-se puternic, 
brahmanii, „prima castă“, au vrut să conducă pe principii 
teocratice. Cu sprijinul populaţiilor locale, i-au învins pe cei din 
a doua „castă“, a războinicilor (kshatriya) – păstrători ai 
tradiţiei. Războinicii, între a se supune brahmanilor şi a face 
cale întoarsă spre locurile strămoşeşti, au ales cea de-a doua 
opţiune. Pe drumul de întoarcere – circa 5.000 de kilometri, din 
valea mijlocie a Indusului până în valea mijlocie a Dunării, unii 
dintre ei au rămas în Asia anterioară – contribuind la formarea 
naţiunii persane, iar alţii s-au întors, în sfârşit, în Spațiul 
carpatic. Miulescu identifică în Upanişade referiri la drumul de 
întoarcere spre vechile locuri ale luptătorilor, în „Ţara Zeilor“, 
pe „Calea Zeilor“. Unii dintre aceştia au ajuns la „Curţile 
Zeilor“, identificate de N. Miulescu la confluenţa celor două 
Someşuri (unde, din 12 semne teritoriale, şase au rămas până 
azi neschimbate şi unde, din 21 de zeităţi, 11 sunt legate de 
localităţi din zona respectivă). Alţii, trecând prin Bosfor în 
Tracia, au traversat Dunărea şi au ajuns până la păşunile înalte 
din munţii Făgăraş şi Bucegi. Un rajah, Braşiva-Sila, s-a stabilit 
în Ţara Bârsei – şi N. Miulescu pune în evidenţă toponime 
locale prezente ca atare în Upanişade. Iată un tabel comparativ 
cu similitudini frapante între cuvinte ale limbii sanscrite și 
cuvinte românești: 

 
Lucrarea lui Miulescu explorează în profunzime toate aceste 
corelații și succesiuni istorice. În opinia noastră, chiar și 
termenii lingvistici din tabelul de mai sus indică fără niciun 
dubiu că asemănările care transpar nu pot fi rodul unor simple 
coincidențe. 
În sprijinul acestei concluzii vin și observațiile unui studiu de 
peste 20 de ani efectuat de istoricul Lucian Cueșdean, care 
constată că chiar și în prezent în Asia sunt peste 80 de milioane 
de oameni care vorbesc o română arhaică. Cueșdean a studiat 
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toată istoriografia legată de geţi și a ajuns la informații foarte 
importante despre masageţi, apoi despre urmaşii lor din India, 
populaţia punjabi. Iată cum exprimă el rezultatul cercetării: 
„După 20 de ani de studiu, am ajuns la concluzia că cele 80 de 
milioane de persoane ale comunităţii punjabi vorbesc o română 
arhaică. Au 2.000 de cuvinte identice, multe dintre ele comune 
şi cu latina. Dar dacă punjabi este o limbă vorbită cândva de 
geţi, înseamnă că neamurile getice vorbeau o limbă «latină» 
înainte de apariţia Imperiului Roman. De unde rezultă că limba 
română e mai veche decât latina. Concluzia e că într-un trecut 
imemorial exista o singură limbă europeană, cel mai probabil 
româna arhaică, sau getodaca, şi care printr-o serie de migraţii 
şi modificări a născut toate limbile numite indo-europene, 
printre care şi latina. Iar războiul daco-roman a fost unul 
fratricid. Până în ziua de azi se vorbeşte româna sau aromâna 
din nordul Mării Adriatice, până la Volga. Mai mult, în 
Kazahstan sunt acum, oficial, 20.000 de vorbitori de limbă 
română”. Potrivit site-lui Obiectiv.info, Cueșdean mai adaugă 
că „Am pornit de la informațiile legate de marele trib al 
masageţilor, atestat în centrul Asiei de către istoricii antici şi 
pomeniţi în Evagrius Scholasticus, scris în secolul VI d.Hr. şi 
tradus în formula Ecclesiastical History de către E. Walford în 
1846, din care citez: «Actuala populaţie JAD din nordul Indiei 
este descendenta masageţilor. În limba 
pahalavi, messagetae este tradus Marii Jats». Am plecat pe 
urmele acestei populaţii, Marii Jats. Chinezii îi numeau Yueci, 
adică Geţi, consemnând dominaţia lor în Punjabi. Deci, geţii au 
trăit cândva în Punjabi. De reţinut: neamurile geto-dacice 
vorbeau aceeaşi limbă, după cum spune geograful antic Strabon 
(60 î.Hr.-26 d.Hr.), adică de la Carpaţi până în centrul Asiei”. 

 
Vasile Lovinescu este cel care a decantat pentru prima oară, cu 
un ochi de iniţiat, uimitoare aspecte spirituale în tezaurul aşa-
zis popular al basmelor şi tradiţiilor româneşti – vezi lucrarea 
„Creangă şi creanga de aur“ – a demonstrat, folosindu-se de 
simbolismul precis al spiritualităţii universale, că ele sunt 
relicve ale unei spiritualităţi îndepărtate. La sugestia faimosului 
orientalist şi iniţiat René Guénon, el a scris lucrarea „Dacia 
hiperboreeană“, în care afirmă că în timpuri îndepărtate, Spațiul 
carpatic a fost vreme de câteva milenii sediul Centrului 
spiritual al Lumii, înainte de mutarea acestuia spre Orient. 
Lovinescu afirma că mitul nu este o simplă fantezie şi nici un 
produs al imaginaţiei „poetice“ populare, cum se susţine în 
general. El este un mod de gândire coerent şi semnificativ ca şi 
expresie a unui mod de trăire spirituală. Mitul poate constitui 
astfel un sui generis „document“, ca orice mesaj scris sau 
figurat, din care se poate descifra profilul spiritual al unei 
civilizaţii. 

 
Spiritualitatea spațiului românesc, împreună cu cea arhaică a 
ţăranilor români, este departe de a fi una marginală în Europa, 
şi, după cum afirma la un moment dat Mircea Eliade, este de o 
vechime şi o profunzime uimitoare, manifestând o 
corespondenţă riguroasă cu spiritualitatea hindusă. Aşa cum 
observa Sergiu Al-George, în vreme ce în folclorul autentic 
românesc temele brâncuşiene apar ca frânturi ale unui adevăr 
spiritual cândva limpede şi unitar, în textele vechi ale religiei 
hinduse (derivate de la vechii daci) regăsim toate aceste teme 
într-o unitate deplină şi într-un mod cât se poate de explicit, ca 
părţi integrante ale miturilor cosmogonice ale Vedelor, pe care 
Mircea Eliade le clasifica astfel: 
 
1) fecundarea Apelor primordiale de către sămânţa de aur 
(bija), precursoare a Oului cosmic, 
2) fragmentarea Gigantului primordial (Purusha), 
3) divizarea şi despărţirea Unului primordial, 
4) separarea Cerului de Pământ, prin intermediul Stâlpului 
Lumii. 

 
Deși învăluite într-o aură de senzaționalism-paranormal, nu mai 
puțin lipsite de interes sunt dezvăluirile despre Dacia revelate 
de faimosul clarvăzător american Edgar Cayce. Acesta a 
consemnat o întreagă colecţie de „citiri“ ale clişeelor akasha-
ice privitoare la un număr impresionant de aspecte ale istoriei 
omenirii, care sunt disponibile şi astăzi, într-o bibliotecă aflată 
în oraşul natal al lui Cayce. Foarte semnificative pentru noi, ca 
popor, sunt informațiile privitoare la migrarea „Fiilor lui 
Unul“ (Soarele Cel Nenumit), din Atlantida în Europa, înainte 
de ultima scufundare a insulelor atlante în urmă cu aproximativ 
11.000 de ani. După afirmaţiile sale, o ramură a atlanţilor s-a 
salvat din cataclism şi a trecut în Europa, așezându-se pe 
teritoriul Daciei Hiperboreene. Acel teritoriu cuprindea 
suprafaţa intracarpatică și se întindea spre nord, în actuala 
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Ucraină. Atlanții, susținea Cayce, au rămas câteva mii de ani în 
Dacia, după care o parte din ei au roit spre est, ajungând în cele 
din urmă în India, unde au pus bazele civilizației vedice. O altă 
ramură s-a deplasat spre sud, traversând Marea Mediterană și, 
odată ajunsă în Egipt, s-a stabilit acolo, punând bazele societății 
faraonice (de altfel, clarvăzătorul Cayce afirma despre el însuşi 
că într-o viaţă anterioară, pe la 10.500 î.Hr., fusese preotul Ra-
Ta, care trăia în zona Carpaţilor, şi că el a fost cel care a 
invadat şi a cucerit Egiptul cu tribul său, după ce Atlantida s-a 
scufundat). În sfârşit, a treia ramură a atlanţilor s-a deplasat 
spre vestul Europei, pe teritoriul de astăzi al Danemarcei. În 
momentul stabilirii atlanților în apropierea Spațiului carpatic, 
partea de nord a continentului nostru se afla sub ghețurile 
glaciațiunii Würm, care se afla în faza sa finală. Se pare că 
acesta a și fost motivul pentru care atlanţii s-au aşezat în 
interiorul arcului carpatic, care se bucura de o climă mult mai 
blândă. După afirmaţiile lui Cayce, membrii castelor 
conducătoare și religioase aparținând societăților întemeiate de 
atlanți erau înalți, atletici, aveau pielea albă, ochii deschiși la 
culoare, albaștri sau verzi, și părul blond sau roșcat spre roșu. 
Cayce susţinea că rasa albă s-a format în Carpaţi şi în Caucaz, 
„adică în Grădina Edenului“. 

 
În sprijinul acestor date vin și numeroase descoperiri 
arheologice. Se cunoaște, de exemplu, că într-o peşteră din 
Munţii Banatului, în apropiere de Anina, s-au descoperit cele 
mai vechi rămăşiţe din Europa ale omului modern, ce datează 
de aproximativ 40.000 de ani. Iar în zona Munților Apuseni au 
fost descoperite cele mai vechi picturi rupestre din Europa, 
datate la peste 36.000 de ani. 

 
În anul 1998 arheologul Vicu Merlan a descoperit pe teritoriul 
comunii Răducăneni, jud Iași, un mare tezaur statuar, cu o 
vechime de peste 7200 de ani, depozitat intact într-un vas din 
lut ars, alături de alte elemente esoterice care-l întregeau, 

precum şi o altă plăcuţă din lut ars cu simboluri scriptice 
arhaice aproximativ contemporană cu celebrele tablete-teracotă 
de la Tărtăria, jud. Cluj. Tezaurul era compus din 21 de 
zeităţi, ce erau de fapt 21 de ipostaze divine ale Marii Zeiţe 
Mamă, zeiţa fecundităţii şi fertilităţii. Alături de acestea se 
găseau 21 de falusuri miniaturale din lut ars, reprezentări ale 
contrapărţii masculine. Numerologia exactă a pieselor din 
recipientul descoperit nu era întâmplătoare, era vorba de 
o numerologie sacră. 13 dintre statuete dispuneau de tronuri 
(numărul 13 în tarot este asociat cu iniţierea). Aşadar, cele 13 
“zeităţi” oferau iniţierea profanilor prin intermediul şamanului 
comunităţii. 
Tezaurul Zeiței Mamă descoperit de arheologul Vicu Merlan a 
fost prezentat în cadrul marilor muzee din România, precum și 
expoziţiile itinerante de la Vatican, Lisabona, Londra, New 
York ş.a. Astăzi, publicul le poate admira, alături de alte piese 
importante, în cadrul Muzeului Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi. 

 
Există anumite elemente ce atestă că, de fapt, epopeea hindusă 
„Ramayana“ descrie Spațiul carpatic 
Revenind la argumentele care indică extinderea civilizației 
dacice spre India de astăzi este revelator să observăm pe scurt 
că epopeea descrie următoarele fapte: 
– Este vorba despre un conflict apărut între cele două caste, cea 
a brahmanilor (înțelepților) şi cea a kshatriya-şilor 
(războinicilor); 
– Conflictul s-a extins până ce s-a declanșat un mare război cu 
caracter religios; 
– Războiul a fost pierdut de kshatriya-şi, care s-au revoltat 
împotriva puterii şi dominaţiei brahmanilor; 
– Kshatriya-şii înfrânţi aparţineau celor 12 triburi, care sunt 
precizate în Cartea a X-a, art. 44, din „Manava Dharma 
Shastra“ (Cartea Legilor lui Manu); 
– Cele 12 triburi s-au întors în Daksha (care de fapt era Dacia) 
sub conducerea lui Rama. Așadar „Rama-yana” se referă 
efectiv la drumul lui Rama (yana înseamnă drum, cale). 
În tot acest context constatăm că cele cinci nume de bază din 
povestirea privindu-l pe eroul Bala-Rama sunt prezente pe 
teritoriul străvechii Dacii – vezi Dacea.ra.da – nu numai în 
forme similare, dar uneori şi în forme identice: Sita – Sita din 
bazinul Someş, Ayodhya (Audia în alte texte) – Audia la 
picioarele Ceahlăului. Alte nume, precum Rama, Kohulia, 
Laciu.mana sunt găsite în forme asemănătoare în Roman, 
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Cahul, Lăceni. În acelaşi bazin şi foarte aproape de Sitoaia (o 
formă familiară derivată din Sita) se află un loc numit Balaciu, 
însemnând „născut din („ci“) Bala“, Bala fiind numele soţului 
Sitei, tatăl fiilor ei. 
Dar zona cea mai interesantă pentru legătura dintre 
evenimentele relatate în „Ramayana“ şi faptele din teritoriul 
carpato-danubian este constituită de bazinul râurilor Vedea şi 
Tilorman (adevăratul nume al râului pe care ne-am obişnuit să-l 
numim Teleorman). 
În această zonă sunt grupate următoarele locuri: 
Purani ‒ nume derivat din Pura, „oraş divin“, „cetate divină“; 
Vitana ‒ nume derivat din termenul Vitana, însemnând „foc 
ritual“ (vezi Manava Dharma Shastra, Cartea a IV-a, paragr. 9); 
Guruieni ‒ nume derivat din termenul Guru, însemnând „Ghid 
spiritual“, „învăţător“ (în acest caz, învăţător al zeilor); 
Lăceni ‒ nume derivat de la acela al lui Lacis.mana (mani 
însemnând „sihastru“); 
Crovu ‒ nume derivat din Kravyad, ipostază a zeului Agni, care 
este invocat să mistuie carnea cadavrelor de animale și de 
oameni; 
Letca ‒ zeitate din regatul lui Yama, care conduce sufletele* 
oamenilor adormiţi (vezi imnul către Indra din „Rig Veda“) în 
tărâmul de dincolo. Această zeitate era însoțită de obicei de 
Vidma, o semizeitate cu un rol similar. Vezi de asemenea Leto-
Lete în panteonul grec şi roman, precum şi cuvintele lui Ivan 
Turbincă „paşol na turbinca, Vidma“, dar și termenul românesc 
vidmă, care înseamnă „apariție“, „arătare“, „duh“, „fantomă“, 
„nălucire“, „vedenie“; 
Tangiru ‒ un nume derivat din Tan, un nume al zeului Agni. 
Putem adăuga la această listă de nume de o vechime 
imemorială, o altă serie de nume mai recente, cum ar fi 
Călugăru, Comoara, Călineşti (cu referire la zeiţa Kali) şi multe 
altele. 
Nu este greu de văzut că rajahul Brashiva-Sala s-a stabilit în 
ţara Bârsei şi a dat numele său aşezării care astăzi se cheamă 
Braşov. Vom menţiona doar, ca probă suplimentară, că dealul 
numit Varte, din mijlocul oraşului, confirmă această 
identificare, că termenul „Varte“ nu provine, aşa cum se crede, 
din germanul „Warten“ (a aştepta), ci din vedicul „varta“ – 
vatră, pământ. Denumirea completă a cetăţii era Brashiva-
Varta, pământul lui Braşiva. 
Pava, loc ce poartă numele lui Agni – zeul focului, care printre 
alte 16 nume şi supranume îl are şi pe cel de Pavaka. 
Moacșa (la 22 km de Budila) poartă numele unuia dintre 
aspectele Divinităţii; moksha reprezintă starea de Eliberare 
spirituală. 
Hărman este derivat din Hara.mani, eremitul (mani) protejat de 
Hara (supranume dat marilor zei, cu referire la puterea lor 
colosală, de unde şi numele de Hercule). 
Să observăm că toate aceste locuri înconjoară vârful Bărătău, 
numit după Bhara.Ta, eroul sub a cărui conducere o mare parte 
a Indiei a fost cucerită şi ale cărui fapte sunt elogiate în 
„Mahabharata“. 
Niciuna dintre zeităţile relevante nu lipseşte din „incinta 
zeilor“. Toate numele de rishi (oameni sfinţi) sunt prezente în 
toponimia acestei zone. În vreme ce descrierea pelerinajului lui 
Kauşi.Taki concordă cu numele de localități, continuând să fie 
neschimbate până azi. Scrierile pe care le avem din perioada 
respectivă despre el sunt confirmate la date diferite de autori cu 
care a început consemnarea evenimentelor istorice. Şi toate, 

absolut toate locurile ce acoperă întreaga zonă îmbrăţişată de 
apele din Fortul Carpatic, zonă geografică ce se întinde în 
interiorul Fortului şi în jurul vârfurilor muntoase, toate poartă 
nume de zei. 
Să mai observăm că şirul impresionant de stânci menţionat de 
Pindar, Herodot, Ovidiu, descris de Dimitrie Cantemir şi, mai 
în amănunt, de Nicolae Densuşianu, reprezintă o parte din 
„Calea Zeilor“, aşa cum Kauşi-Taki o denumea în Upanişada 
sa. Kauşitaki este numele unui conducător de școală spirituală 
menționat explicit în Kauşitaki-Upanişad. 
Am indicat mai sus un tabel extrem de semnificativ rezultat din 
studiile lui Nicolae Miulescu, ce evidenţiază uimitoare 
corespondențe între lexicul limbii române şi lexicul limbii 
sanscrite, susţinând în felul acesta realitatea originii carpatine a 
civilizaţiei vedice. 
Izvoare istorice care atestă că vechea Dacie era de fapt 
considerată a fi legendara Hiperboreea 
Pentru vechii greci, Hiperboreea era teritoriul situat la nord de 
Istru (Dunăre). Etimologic, acest nume s-ar traduce „dincolo de 
Boreas“ (vântul din nord, Crivăţul). 
Cea mai veche mențiune despre Hiperboreea o întâlnim 
la Herodot în opera sa „Istorii“ (Cartea IV, capitolele 26-32). 
Pe lângă Herodot, care a preluat o parte din scrierile sale de la 
predecesorii săi Hesiod, Homer și Aristeas, toți scriitorii antici 
afirmă că geții erau un popor hiperboreean. 
Pindar, unul dintre cei mai cunoscuți poeți ai Greciei, consideră 
că Apollo, după ce a ridicat cu Neptun și Eac zidurile Troiei, s-
a întors în patria sa de pe Istru, în Hiperboreea. Tot Pindar ne 
mai spune că hiperboreenii de pe malurile Dunării adorau în 
„Apollo ca zeu al luminii, pe cel mai de seamă zeu al lor“. 
De la Strabon aflăm că „primii care au descris diferitele teritorii 
ale lumii spun că hiperboreenii locuiau deasupra Pontului 
Euxin (Marea Neagră) și în nordul Istrului“ (Geografia, XI, 6, 
2). 
Clement din Alexandria, care făcând referire la marele preot 
dac Zamolxe, spunea că acesta este hiperboreean (Stromata). 
În „Argonatica“ (II, 5, 675) scrisă de Apollonios din Rhodos 
(care a lucrat la celebra Bibliotecă din Alexandria) este 
consemnat că hiperboreenii sunt tot una cu pelasgii care 
locuiesc în nordul Traciei. 
Eschil spune: „Istrul coboară de la hiperboreeni şi din munţii 
Riphei.“ (Riphei este numele mitologic al Carpaţilor). 
O localizare atât de exactă a Hiperboreei, încât ea nu mai 
necesită niciun comentariu, o face Paulinus din Nola atunci 
când, adresându-se lui Niceta de Remesiana, îi spune: „Vei 
merge departe, până la dacii de la miazănoapte/ […] Acolo 
unde Boreas, în ţinuturile ripheice,/ încremeneşte fluviile cu 
gheţuri groase…“. 
O importantă cetate a dacilor, după 
geograful Ptolemeu (Geografia III. 10) era situată pe râul 
Hierasus (Siret) și se numea Piroboridava, nume care indică o 
cetate hiperboreeană. 
Una dintre cele mai precise informații* despre Hiperboreea o 
aflăm de la Macrobiu: „Regiunile udate de Don și Dunăre… pe 
care antichitatea le numea hiperboreene“. 
Marţial, adresându-se soldatului Marcellinus care pleca în 
expediţie în Dacia, îi spune: „Tu mergi acum să iei pe umerii 
tăi, cerul Hiperboreean şi stelele Polului getic“. Tot Marțial 
numește triumful împăratului Domițian în fața dacilor 
„Hiperboreus triumphus“ și în altă parte „Gigantes triumphus“ 
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(Ep. VIII, 78): „De trei ori a trecut prin coarnele perfide ale 
Istrului sarmatic; de trei ori și-a scăldat calul în zăpada geților; 
mereu modest, el a refuzat triumful pe care îl merita și n-a adus 
cu sine decât renumele de a fi învins Hiperboreenii“ (Ep. VIII, 
50). 
Vorbind despre ţara hiperboreenilor, care era locuită, dacă este 
să credem aceasta, de un neam fericit, ce se cheamă 
hiperboreean („gens felix, si credimus, quos Hyperboreos 
appellavere“), Pliniu cel Bătrân spune: „Acolo se crede că sunt 
ţâţânele lumii“ („Ibi credentur esse cardines mundi“). De 
asemenea, Pliniu cel Bătrân ne spune că poporul Arimphaeilor 
(arimi, cum îi numea Nicolae Densuşianu), care locuia lângă 
Munţii Ripaei (Carpaţi), în Tracia (adică la nord de Grecia) era 
un neam care nu diferea prin nimic de hiperboreeni. 
Ovidiu precizase mai înainte că acele cardinale „ţâţâni ale 
lumii“ se află chiar în locul exilului său, în ţara geților 
hiperboreeni: („… Eu… sunt la marginea şi sub ţâţâna lumii“ – 
„Ipse quidem extremi quum sim sub cardine mundi“). „Dacia 
Felix“, înţelegem din toate acestea, nu a fost o denumire 
convenţională, ci certificarea faptului că Dacia este patria 
acelui neam fericit („gens felix“) al hiperboreenilor, cei prin 
care fericita „Vârstă de Aur“ supravieţuia. Simultan, în Dacia 
se află „ţâţâna lumii“, încheietura, articulaţia de la care 
porneşte tot ce se petrece în lume, punctul esenţial (în limba 
latină „cardo“ însemna ţâţână, dar şi punct esenţial, punct 
cardinal) care nu poate fi altul decât cel în care a fost raiul 
originar. 
Limba indo-europeană sursă a limbilor antice? 
Ideea limbii indo-europene comune, care este considerată 
dispărută, a generat eforturi ale mai multor oameni de ştiinţă în 
vederea „reconstrucţiei“ ei, a reconstituirii ei pe baza 
„produselor” cărora le-a dat naştere. 
Atunci când au studiat lucrările vedice, savanții de la 
Cambridge au constatat că Spațiul carpatic corespunde cel mai 
bine, din punctul de vedere al florei, al faunei și al peisajului 
condițiilor descrise în Vede. „Dacă această zonă este într-
adevăr leagănul originar – și este destul de curios că, deși 
îndeplinește atât de multe condiții, nu pare să fi fost propusă 
până acum – răspândirea limbilor indo-germanice devine ușor 
de înțeles.“, afirma E. J. Rapson, editorul monumentalei „The 
Cambridge history of India“(1922). 
Așa cum remarca Gabriel Gheorghe în articolul „Româna 
țărănească = indo-europeana comună“ publicat în revista 
„Getica“ nr. 5-6 din anul 2005, o limbă există ca realitate de 
sine-stătătoare numai în comunitatea celor care o vorbesc, și nu 
poate dispărea decât prin dispariția ultimilor ei vorbitori. 
Sanscrita, elina și latina au fost dintotdeauna limbi culte, 
destinate unor grupuri restrânse, de elită, mai ales pentru scris, 
în niciun caz pentru comunicarea de zi cu zi între oamenii 
aparținând populațiilor din spațiile respective. 
„Într-o conferință din anul 1939, „Destinele latinei în est“, 
cunoscutul lingvist și romanist Alf Lombard citează părerea 
lingvistului finlandez Valentin Kiparski despre română: „Din 
punct de vedere lingvistic, româna este limba cea mai 
interesantă din Europa.“ Jacques Goudet considera că: 
„Româna constituie piatra unghiulară a întregii lingvistici 
romanice.“ („La romanité orientale: considérations 
méthodologiques“, Dacoromania, Jahrbuch fur östliche 
Latinität, Nr. 3, 1975-76). Martin Maiden de la Universitatea 
din Cambridge afirma în anul 2003, pe baza unui studiu bine 

documentat („Identitatea limbii și literaturii române în 
perspectiva globalizării“, Simpozionul Internațional – Iași, 17-
18 mai 2002), că: „Sunt absolut convins că o lingvistică 
romanică în cadrul căreia nu se află pe primul plan și limba 
română este o absurditate. Caracteristicile structurale ale limbii 
române le permit romaniștilor să înțeleagă cu o precizie mai 
mare cum se prezentau limbile romanice în faza lor arhaică“. 
(Martin Maide, „Limba română ocupă un loc central în 
lingvistica romanică“, „Convorbiri Literare“, Nr.5 (89), mai 
2003 p.9-10). 
Dovezi ale filiaţiei directe a limbii române țărăneşti ce provine 
din limba primordială (este vorba de limba aşa-zisă indo-
europeană comună) 
Limba română este formată din rădăcini genuine, primordiale 
(cum sunt rădăcinile BOR sau MA, despre care vom da detalii 
mai jos), care nu se pot modifica, datorită scurtimii și 
expresivității lor. Iată, în continuare, câteva exemple de astfel 
de rădăcini în limbile română, catalană, occitană, latină, 
engleză și franceză: 

 
După cum putem observa în extrem de succinta listă ilustrativă 
de mai sus, rădăcinile limbii române, catalane și occitane sunt 
similare sau chiar identice, deși sunt limbi vorbite la distanțe de 
mii de kilometri. Ca urmare, această categorie a lexicului – cea 
formată din rădăcini genuine, primordiale, nu a fost afectată de 
modificări în limbile populare. Cuvintele latinei clasice, de 
exemplu, provin din cele primordiale prin adăugirea artificială 
a unor terminații, în cele mai multe cazuri us la nominativ. 
Unele elemente semnificative ce ne conduc la identificarea 
limbii primordiale 
Apelativele limbii primordiale, folosite în sânul fiecărei familii 
– unitatea de bază a structurii sociale, sunt obținute prin 
reduplicarea unor silabe fundamentale: MA/ma, TA/ta, NA/na, 
NE/ne, GA/ga, ȚA/ța, LE/le, DA/ da, LA/la, BA/ba etc. Acest 
mod de formare al apelativelor se întâlnește, după părerea 
cercetătorului Gabriel Gheorghe, doar în limba română. 
Acestea sunt cuvinte simple, expresive, neconfundabile, scurte, 
mono sau bisilabice. 
Există în limba română peste 900 de cuvinte, fundamentale 
pentru comunicare, monosilabice, clare, uşor de pronunţat şi de 
reţinut, care sunt adevărate mărci ale simplităţii şi ca atare ale 
străvechimii sale. Iată doar câteva exemple: 
ac, alb, an, arc; 
ban, basm, băţ, blid, bob, bont, borş, bot, borţ, boţ, bou, boz, 
braţ, brâu, bulb, bumb, bun; 
cal, cap, car, caş, câmp, cânt, cea, cep, cer, cerb, cerc; 
Lingviștii obiectivi vor descoperi cu ușurință o mulțime de 
cuvinte româneşti în toate idiomurile culte sau literare. Acestea 
au fost atestate în limbile antice (sanscrită, persană, elină, latină 
etc.) dar şi mai abitir în limbile populare, care însă nu sunt 
atestate filologic decât târziu în parcursul istoriei şi numai 
parţial. 
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Din abundența de cuvinte-rădăcină simple, existente în forme 
absolut similare în România şi în Franţa, de exemplu, să 
remarcăm forma aceluiaşi hidronim: Olt. În prezent, râul 
francez se numeşte le Lot, dar numele real al lui le Lot era Olt. 
Chiar și acum, încă mai există un număr destul de mare de 
localităţi situate pe malurile Lot-ului care iată cum se numesc: 
a). Saint Laurent d’Olt b). Saint Geniez d’Olt c). Saint Come 
d’Olt d). Saint Eulalie de rive d’Olt e). Saint Vincent de rive 
d’Olt f). Castelnau de rive d’Olt g). Calmont d’Olt h). Canet 
d’Olt (Conform Mitu Grosu, „Occitan et Roumaine. 
Resemblances“, Jerusalem, 1987, p. XII). 
Un alt element deosebit de semnificativ pentru lingviști este 
modul în care se formează derivările de cuvinte înrudite din 
diferite limbi ce apar dintr-un trunchi comun. Se constată că 
dintre limbile europene, româna este cea mai apropiată de 
limba matcă din care provin toate celelalte. Dar majoritatea 
limbilor europene au pierdut vocale precum „â” și „î” care însă 
erau prezente în forma originară. Astfel, pentru transformarea 
lui „î” în „i”, avem românescul „vînt” care devine în suedeză 
„vint”, în daneză „vind”, în engleză „wind” , în germană 
„wint”, iar în spaniolă „viento”. Pentru transformarea lui „â” în 
„a”, vedem cum de la românescul „mână” se ajunge la cuvântul 
francez „main”, în italiană „mano”, în portugheză „măo”, în 
spaniolă „mano”, etc. Dintre limbile europene, numai româna 
posedă vocalele â (î), care se modifică la flexiunea cuvintelor. 
Iată câteva exemple de flexiuni firești în limba română: 
â – a: a sta/stând, stână, stâncă; ţăran/ţărână; mână/manual, 
manuscris, manoperă; crezare/crezând; rămâne/rămas, 
remanent; 
î – i: sfînt/sfinte, asfinţit; cuvînt/cuvinte; vînătă/vinete; 
vinde/vînzare; vestmînt/vestminte; 
Cu toate acestea în dicționarele etimologice ale limbii române 
există un număr impresionant de cuvinte (peste 4.000!) pentru 
care dogma academică actuală indică o „etimologie 
necunoscută”. În realitate cea mai mare parte a acestor cuvinte 
aparțin lexicului fundamental, țărănesc, al limbii române din 
trecut, dar și de astăzi. Acest fapt ar trebui să dea de gândit, 
căci 4.000 de cuvinte pentru un vocabular țărănesc reprezintă 
un tezaur lingvistic enorm și extrem de semnificativ. 
Mai mult decât atât, ceea ce este de-a dreptul revoltător și 
ilogic este faptul că deși limba română este, de departe, cea mai 
veche, și cu necesitate, mai bogată decât limbile limitrofe, 
limba română este plasată totuși în postura de primitoare, chiar 
în condițiile în care limbile așa-zis „donatoare” nu au în lexicul 
lor cuvinte pe care le „dau cu împrumut“. „Experții” acceptați 
oficial afirmă cu obrăznicie că limba română are foarte multe 
cuvinte împrumutate și modificate din franceză, engleză, rusă, 
maghiară, etc. 
Unele probe materiale şi câteva argumente evidente privitoare 
la adevărata limbă străveche şi scriere a geto-dacilor 
Existenţa unei scrieri preistorice în sud-estul european a fost 
semnalată prima oară în anul 1874, când Zsofia Torma (Sofia 
Turmă), din Orăştie, a întreprins săpături pe dealul de la 
Turdaş, lângă Alba Iulia. Descoperirile, constând din obiecte 
ceramice, figurine, fusaiole şi alte obiecte, incizate cu peste 300 
de semne, au fost distribuite treptat muzeelor din Berlin, 
Mainz, München şi Cluj. În anul 1910, Marton Roşca a reluat 
săpăturile de la Turdaş, iar contribuţia sa a constat în aranjarea 
şi publicarea materialului rezultat în urma săpăturilor Sofiei 
Turmă. Sunt incizii simple, pe care Iordache Moldoveanu le 

consideră ca fiind cu 3.000 de ani mai vechi decât cele de la 
Tărtăria. Intrarea în circuitul ştiinţific, în România, a 
tulburătoarelor Tăbliţe de la Tărtăria (Ardeal), din complexul 
cultural neolitic Vinča-Turdaş, între mileniile al VII-lea și al 
VI-lea î.Hr., este edificatoare în acest sens. Modestele tăbliţe 
neolitice urmau să anuleze o teză şi să eclipseze o carte care 
făcuse anterior înconjurul lumii: „Civilizaţia începe în Sumer!“. 
Arheologul român Nicolae Vlassa a descoperit în anul 1961 
tăbliţele şi le-a făcut cunoscute publicului în 1963 într-o revistă 
de specialitate care apărea în limbi străine. Celebrul profesor 
arheolog italian Marco Merlini, directorul Prehistory 
Knowledge Project, membru al World Rock Art Academy 
Italia, astăzi împătimit de „miracolul“ de la Tărtăria, a venit în 
România şi a dus la laboratorul de la Departamentul de 
Geologie al Universităţii din Roma fragmente din oasele găsite 
de Vlassa, împreună cu cele trei tăbliţe. După ce acestea au fost 
analizate, profesorul Merlini a concluzionat: Datarea este foarte 
veche, aproximativ de acum 7.300 de ani! 
Un corifeu al „Şcolii Ardelene“, Petru Maior, bun cunoscător al 
limbii latine şi al istoriei romane, afirmă în „Disertaţie pentru 
începutul limbii româneşti“ că limba latină „de obşte“, „cea 
proastă“, cea vorbită de popor, reprezintă baza limbii latine 
culte. „Limba lătinească cea proastă sau a poporului cu dreptul 
se zice mama limbei lătineşti ceii corecte“. Şi continuă: „Limba 
lătinească cea corectă nu se sugea împreună cu laptele de la 
mame, precum limba cea de obşte, ci cu gramatica trebuia să se 
înveţe, şi pentru aceia, alta au fost a grăi lătineşte gramaticeşte 
şi alta a grăi lătineşte de obşte“. Altfel spus, existau două limbi 
latine: una „a învăţaţilor“ și alta „a poporului“. Întotdeauna 
limba latină „corectă“, „a învăţaţilor“, se învăţa numai după 
gramatică. A fost, cum am spune azi, o creaţie artificială 
(pornind de la o bază populară), pe care poporul n-o vorbea şi 
n-o înţelegea, în vreme ce „limba lătinească cea proastă“, latina 
populară, era limba „de obşte a tuturor popoarelor Italiei“. Din 
cele spuse despre limba latină populară – conchide Petru Maior 
– „putem lămuri începutul limbei româneşti“, adică: „limba 
românească e acea limbă lătinească comună care pre la 
începutul sutei a doua era în gura romanilor şi a tuturor 
italienilor“. Sau, mai clar spus: „limba românească e cea mai 
curată limbă lătinească a poporului roman celui vechi decât 
limba italienească cea de acum, şi mai cu cădere este a judeca 
deci limba cea rumânească, cum au fost limba romanilor celor 
vechi, decât în limba italienească cea de acum“. Deci, limba 
„priscă“ (veche) în Italia şi apoi în Imperiu, acolo unde s-a 
vorbit, era, de fapt, limba „barbară“, a geto-dacilor, adică limba 
română arhaică. 
Petru Maior rămâne totuși credincios „axiomei“ Şcolii 
Ardelene din care făcea parte, anume că romanii au venit în 
spațiul geto-dac cu limba lor latină populară. Dar, ca un foarte 
bun cunoscător al ambelor limbi, aprecierile pe care le face 
între latina populară şi limba română, după toate amănuntele, 
din izvoarele istorice, pe care ni le-a furnizat, ne conduc la 
concluzia identităţii dintre limba română şi limba latină 
populară. 
Pentru Bogdan Petriceicu Haşdeu, limba dacilor era indo-
europeană şi înrudită, astfel, îndeaproape cu sanscrita, cu 
limbile baltice şi cu persana veche. 
Lucrarea „Zalmolxis, primul legiuitor al geților“, publicată la 
Upsala în anul 1687 de către Carolus Lundius, la vremea 
primului jurist al Suediei, este primul studiu special consacrat 
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lui Zalmoxis ca legiuitor al geților şi este rodul unei 
îndelungate cercetări în bibliotecile Apusului, inclusiv la 
Vatican. El ne aduce o mare bogăţie de date, din care, aici, 
reţinem: existenţa scrierii la geți într-un alfabet propriu – 
alfabet publicat prima dată de Joanes Magnus în anul 1554 şi a 
doua oară de Bonaventura Vulcanius Brugensis în anul 1571, 
alfabet creat înainte de „potop“ sau imediat după acesta (după 
Bonaventura Vulcanius Brugensis). Carol Lundius arată că 
Troia a fost construită de geți, fapt confirmat şi de Vasile 
Pârvan într-un opuscul ce n-a mai fost reeditat „Dacii la Troia“; 
că goţii sunt geți; în sfârşit, Lundius descrie principiile 
învăţăturilor lui Zalmoxis. 
Din lucrarea lui Bonaventura Vulcanius Brugensis, „De literis 
et lingua Getarum sive Gothorum“, Lyon, 1597, rezultă că 
limba getă fusese alcătuită înainte de întemeierea Romei. 
Bonaventura afirmă că învăţase literele getice din cartea lui 
Joannes Magnus Gothus, „Historia de omnibus Gethorum 
Sueonumque Regibus“, la Roma în anul 1554. 
În „Codex Rohonczi“ scris între secolele al XI-lea și al XII-lea 
în ţara „blacilor“, numită Dacia în latina populară, este folosit 
un alfabet cu multe grafeme getice, identificate de doamna 
Enăchiuc şi în cultura „Gârla Mare“ din epoca bronzului cu 
mulţi ani înainte. 
Limba geto-dacilor 
Pornind de la structura limbii române populare, Gabriel 
Gheorghe a evidenţiat faptul că aceasta este o limbă de sine 
stătătoare, organică, ce are radicali proprii şi formează familii 
de cuvinte foarte bogate. De altfel, numeroase argumente 
contrazic ipoteza romanizării, care s-a transformat până la urmă 
în dogmă ştiinţifică. Amintim aici doar faptul că, în privinţa 
afirmaţiei că limba română este o limbă neolatină, Miceal 
Ledwith, fost consilier al Papei Ioan Paul al II-lea şi membru al 
Comisiei Teologice Internaţionale, unul din intelectualii care au 
avut acces la documente secrete din arhiva Vaticanului, a făcut 
o declaraţie surprinzătoare. Într-un interviu acordat postului de 
televiziune TVR Cluj, el a afirmat că, potrivit informațiilor pe 
care le deţine, limba latină se trage din limba română arhaică şi 
nu invers, cum încă mai cred lingviştii şi cum sunt învăţaţi 
copiii în şcoli: „Chiar dacă se ştie că latina este limba oficială a 
Bisericii Catolice, precum şi limba de cancelarie a fostului 
Imperiul Roman, iar limba română este considerată o limbă 
latină, mai puţină lume cunoaşte faptul că limba română, sau 
precursoarea sa, este originea limbii latine, şi nu invers. Cu alte 
cuvinte, nu limba română este o limbă latină, ci mai degrabă 
limba latină este o limbă românească. Aşadar, vreau să-i salut 
pe oamenii din Munţii Bucegi, din Braşov, din Bucureşti. Voi 
sunteţi cei care aţi oferit un instrument de comunicare minunat 
lumii occidentale (limba latină – n.red.)“. 
Când a reorganizat Imperiul Roman, Diocleţian a numit 
„România“ toate ţinuturile supuse locuite de geto-daci: dacă 
acest nume venea de la Roma, el s-ar fi potrivit mai bine Italiei. 
Adevărul este că Roma, Romania, România, Ramania sunt 
vechi nume pelasge. Toate aceste nume au legătură cu Rama, al 
şaselea avatar al lui Vishnu. În mitologia română se vorbeşte de 
un Ram-împărat. În plus, există o mulţime de localităţi în 
legătură evidentă cu numele lui Rama: localităţile Rama, 
Ramna, judeţul Râmnic, alte localităţi, numite: Râmeşti, Rima, 
Rigmani, Roman, Romlia, Rams, Rum, Armeneasca, Armeniş, 
Ramsca, Ramscani etc. 
Concluzie 

Putem constata că există o ofensivă planetară a unor forţe 
malefice împotriva istoriilor naţionale şi a specificului naţional, 
ofensivă a cărei primă ţintă este „tăierea rădăcinilor“, a 
începuturilor, iar prin aceasta a dreptului istoric care dă, în 
principal, legitimitate moştenirii. În cazul istoriei României 
această campanie de anihilare a rădăcinilor manifestă o 
îndârjire acerbă. Și aceasta nu de azi-de-ieri, ci din vremea 
începutului epocii moderne, de când s-a urmărit sistematic 
promovarea ideii că întreaga Dacie ar fi fost cucerită de romani 
și că limba dacilor ar fi fost uitată. Sunt afirmații complet 
nefondate întrucât, în primul rând, se știe că romanii au ocupat 
doar aproximativ 14% din Dacia și doar pentru o perioadă de 
165 de ani (106-271). Restul Daciei a rămas liberă și este 
absurd să ne gândim că 86% dintre daci, care pe ansamblu erau 
unanim considerați „cei mai viteji dintre traci”, așa cum 
consemna Herodot, și-ar fi abandonat de bună-voie teritoriile, 
limba și tradițiile milenare. Dimpotrivă, uneltirile imperiilor 
care au jinduit de-a lungul sutelor de ani să ne ocupe, au 
preferat să ascundă istoria glorioasă a strămoșilor noștri și să ne 
considere o biată națiune de la marginea Europei. O mare 
trădare a fost săvârșită în vremea lui Eminescu de către Școala 
Ardeleană (condusă de Petru Maior și Titu Maiorescu), ce a dat 
gir teoriei romanizării Daciei și a suprimat violent eforturile lui 
Eminescu și ale Societății Carpații pe care acesta o fondase de 
a reface Dacia Mare. Adevărurile spuse de marele nostru poet 
și jurnalist au deranjat atât de mult interesele celor trei imperii 
care ne înconjurau (Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Otoman și 
Imperiul Țarist), încât agenții acestora au conlucrat la 
eliminarea fizică a lui Mihai Eminescu. Societatea Carpații (din 
care mai făceau parte Ion Creangă, Bogdan Petriceicu Hașdeu 
și Nicolae Densușianu) avea peste 20.000 de membri și se 
pregătea să acționeze în interesul național inclusiv pe calea 
armelor, ceea ce o făcea deosebit de incomodă pentru 
imperialiștii care aveau, ca și în prezent, cozile lor de topor 
(trădători de neam și țară) în interiorul României. 

 
Documente incontestabile privind asasinarea politică a lui 
Eminescu au fost prezentate în numeroase articole, cărți și 
filme documentare, dar toate acestea sunt și acum ignorate de 
versiunea oficială a istoriei României, care afirmă într-un mod 
scandalos că Eminescu ar fi murit din cauza unei așa-zise boli 
psihice și de sifilis. O descriere amănunțită și documentată a 
cazului Eminescu poate fi consultată în paginile renumitului 
ziar/site Certitudinea sau în următorul video realizat prin 
eforturile jurnaliștilor Daniel Roxin și Miron Manega: 
În marea sa majoritate, populația României este deocamdată 
menținută în letargie și în cruntă ignoranță privind cunoașterea 
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potențialului pe care îl are. Avem însă deplină încredere că 
poporul român, ca și continuator al vechilor daci și traci, se va 
trezi în curând și va dăinui în continuare. Mai mult decât atât, 
suntem convinși că nația de continuatori ai hiperboreenilor, 
care acum mii de ani au oferit Europei și Asiei semințele 
civilizației, își va împlini misiunea profetică de a aduce Lumina 
Spirituală pe acest pământ. Istoria este ciclică, iar ceea ce a 
fost, se va întoarce. Nu întâmplător, mulți sfinți și vizionari (nu 
doar din România) au afirmat că națiunea română are o 
excepțională misiune spirituală și că pe aceste meleaguri se află 
cu adevărat „Grădina Maicii Domnului”. 
Bibliografie selectivă 
Surse autori străini: 
Marija Gimbutas – „Zeiţele şi zeii Vechii Europe“; 
Iordanes, „Despre originea şi faptele geților”; 
Paul McKendrick – „Pietrele dacilor vorbesc“; 
Marco Merlini – „Scrierea s-a născut în Europa?“; 
Carlo Troia, „Istorie getică sau gotică“. 
Autori români: 
Gabriel Gheorghe autor al „Proverbele româneşti şi proverbele lumii 
romanice“, al studiului „Valah“ şi al altor studii legate de istoria veche 
românească, editorul revistei „Getica“; 
Gheorghe Lazarovici şi dr. Branislav Stefanoski – „Hyperboreii şi 
zamolxismul“; 
G.D. Iscru, „Strămoşii noştri reali: geții, dacii, tracii, illirii, naţiunea matcă din 
vatra Vechii Europe“; 
Nicolae Densuşianu, „Dacia Preistorică“; 
Nicolae Miulescu, „Daksha, ţara zeilor“; 
Sergiu Al-George – „Arhaic şi universal“; 
Vasile Lovinescu – „Dacia hiperboreeană“; 
Vicu Merlan, Dacia Esoterică. Simboluri, legende și tradiții. 2020. 

 

Dezmembrarea ritualică. 
O ipoteză privind uzanţele funerare în 

Cultura Cucuteni 
 
 

 
 Daniel DRAGOMIRESCU (Vaslui, România) şi Noëlle 

Arnoult (Franţa) 
 
            Lipsa necropolelor din staţiunile Culturii Cucuteni 
este unul dintre aspectele care a produs mirare în rândul 
celor care au studiat această cultură a preistoriei.  

e se întâmpla cu cei decedaţi din aria acestei culturi 
majore si de ce fel de rit funerar aveau ei parte şi de ce 
nu practicau oamenii culturii Cucuteni acelaşi rit de 

înmormântare (înhumarea) precum vecinii lor din sud, 
purtătorii Culturii Gumelniţa?  
     Ipoteze diferite, mai mult sau mai puţin plauzibile, mai mult 
sau mai puţin fanteziste, au fost emise de-a lungul anilor, fără 
ca nici una dintre acestea să aibă vreo confirmare certă: 
incinerarea, abandonarea defuncţilor în spaţiul din afara 
aşezărilor şi canibalismul ritualic sunt între cele mai vehiculate. 
Incinerarea ca practică funerară nu se exclude, dar din toate 
depozitele de cenuşă semnalate de cercetările pe teren nici una 
nu a fost indicată ca fiind de natură umană, în condiţiile în care 
depozitele (sau lentilele) de cenuşă sunt doar semnalate şi nu 
par a fi făcut obiectul principal de cercetare al unor specialişti. 
Arheologii au semnalat descoperirea unor urne cu cenuşă 
umană, aparţinând unor comunităţi care au practicat incineraţia, 

dar nici un vestigiu de acest fel nu a fost găsit în aria Culturii 
Cucuteni. Pe de altă parte, a invoca un anumit tip de „rituri 
funerare ascunse”, concretizate în speţă prin practica arderii şi a 
rispirii cenuşii decedaţilor rămâne doar la stadiul de teorie, 
atâta timp cât nu există nici o probă evidentă în acest sens şi 
nici nu se poate conta că va fi găsită vreodată. Abandonarea 
defuncţilor în afara aşezării (1) este o ipoteză justificabilă din 
punct de vedere al unor convingeri religioase străvechi, dar 
care are nevoie de probe. Canibalismul ritualic ca practică 
funerară ridică două probleme. Este atestată această practică la 
vreuna din populaţiile vecine din epoca Culturii Cucuteni? Ce 
dovezi materiale importante şi de netăgăduit pot fi furnizate în 
sprijinul ei? 
     Cert este că, în cam toată aria Culturii Cucuteni, s-a găsit un 
număr redus de schelete întregi care au aparţinut purtătorilor 
Culturii Cucuteni, dar nu în morminte propriu-zise (ceea ce este 
în afară de orice dubiu că nu exista la această cultură), ci ca 
depuneri la temelia unor locuinţe, iar o parte din aceste 
rămăşiţe umane aparţineau unor indivizi care nu ajunseseră la 
vârsta adultă. Unde sunt, aşadar, rămăşiţele omeneşti ale sutelor 
de mii şi milioanelor de indivizi care au populat Cultura 
Cucuteni vreme de peste 1500 de ani? 
     Rezultă că în Cultura Cucuteni se practica un tip special de 
rit funerar, care excludea atât necesitatea unor necropole, cât şi 
conservarea într-un alt tip de aşezământ funerarar a rămăşiţelor 
materiale ale celor morţi. Acest tip de rit funerar diferit era 
specific doar purtătorilor Culturii Cucuteni şi el trebuie să fi 
fost fundamentat pe o îndelungată tradiţie şi pe o anumită 
credinţă religioasă, care îl justifica şi îl impunea. Interesant este 
că, deşi venerau o mare zeiţă care simboliza maternitatea, 
fertilitatea şi pământul, în Cultura Cucuteni se excludea tocmai  
înhumarea decedaţilor, ceea ce duce cu gândul la ideea că 
depunerea defuncţilor în pământ era, poate socotită un 
sacrilegiu ori un tabu (ceva de genul unui comandament sacru – 
„Să nu-ţi înmormântezi morţii în pământ, fiindcă vei profana 
pământul”). Sau poate că înhumarea era o uzanţă care, la 
cucutenieni, era exclusă din rândul posibilităţilor de 
înmormântare din alte motive. Surprinde totuşi faptul că, ştiind 
că vecinii lor din aria Gumelniţa îşi înhumau morţii, exponenţii 
Culturii Cucuteni nu practicau înhumarea. Religiile acestor 
culturi trebuie să fi fost sensibil diferite, deşi credinţa în viaţa 
de apoi va fi existat la ambele populaţii.  

* 
     Pe de altă parte, cercetările de teren  - ca de pildă cele 
efectuate în localitatea Vorniceni din judeţul Botoşani (2) - au 
scos la iveală un număr destul de mare de fragmente 
osteologice, toate disparate, care au aparţinut exponenţilor 
Culturii Cucuteni: părţi de schelet precum falangele degetelor, 
tibii, oase ale braţelor şi fragmente din dentiţie (dar nu şi cranii 
întregi). La Vorniceni s-a descoperit chiar şi un fel de mormânt, 
unde fusese îngropat piciorul unui individ adult, purtând urme 
neregulate la partea desprinsă din restul corpului. La fel, alte 
oase ale corpului găsite acolo păreau să fi suferit aceeaşi 
acţiune de desprindere din trupul întreg al defuncţilor. Aceste 
vestigii osteologice de natură umană, destul de numeroase, care 
apar pe întreaga suprafaţă a staţiunilor, conduce la ideea că, 
după moarte, cu corpul defuncţilor se întâmpla ceva care pare a 
fi fost o acţiune de dezmembrare: din ce motive şi cu ce scop 
este greu de spus. Trebuie căutate analogii în alte culturi mai 
vechi sau mai noi ale lumii, pentru a se vedea unde şi dacă 
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dezmembrarea defuncţilor era (sau putea fi) o practică funerară 
şi ce temeiuri existau pentru o astfel de practică. Dacă într-
adevăr în Cultura Cucuteni se practica dezmembrarea 
decedaţilor, aceasta este şi explicaţia privind lipsa necropolelor 
şi a mormintelor individuale. Ce rost ar mai fi avut ca unui 
singur individ să i se îngroape părţile dezmembrate în tot atâtea 
morminte? La o populaţie unde una din ocupaţiile principale 
era creşterea animalelor, care periodic erau sacrificate şi 
tranşate, dezmembrarea inclusiv a celor decedaţi nu punea nici 
un fel de probleme de ordin „tehnic”, iar o astfel de practică, 
dacă a existat, explică descoperirea a numeroase resturi 
osteologice disparate de natură umană.  
     Admiţând aceasta ipoteză, se pune întrebarea ce destinaţie 
era dată părţilor dezmembrate din corpul decedaţilor? 
Profesorul  Sergiu Haimovici (3) a descoperit pe o tibie urma 
unui dinte, iar de aici s-a putut ajunge la ipoteza consumării 
ritualice a acestor părţi din trupul celor decedaţi (canibalism 
ritualic). Ar fi trebuit, însă, descoperite mult mai multe oase 
omeneşti în staţiunile arheologice, ca rămăşite ale presupusului 
canibalism ritualic, ceea ce, totuşi, nu este cazul; predominante 
în staţiuni sunt resturile osteologice de origine animală 
(animale domestice şi sălbatice), nu cele de natură umană. 
Atunci ce se făcea cu oasele defuncţilor, unde ajungeau ele? 
     O ipoteză recentă a fost lansată din direcţia jurnalisticii (4), 
dar certificată de arheologi (5), şi anume că exponenţii Culturii 
Cucuteni măcinau oasele defuncţilor şi le integrau în pasta de 
argilă cu care ei îşi confecţionau ceramica specifică. Dacă într-
adevăr aşa se petreceau lucrurile nu se poate proba decât prin 
analiza a sute şi mii de fragmente ceramice găsite prin staţiuni, 
în ideea că fragmentele osteologice măcinate pot fi identificate, 
alături de celelalte elemente care compun materialele ceramice 
şi care, în general, au fost puse în evidentă prin analize. O 
întreprindere dificilă, fiindcă ar trebui selectat materialul 
ceramic susceptibil să înglobeze rămăşiţe osteologice umane şi 
pentru că ar duce la distrugerea acelor vase presupus modelate 
cu rămăşiţe omeneşti, fără a avea nici o garanţie a unor 
rezultate pozitive.  

* 
     Pornind de aici, oreexaminare a întregii ceramici 
cucuteniene se impune. Sunt artefactele ceramice specifice 
Culturii Cucuteni şi altceva decât vase de uz gospodăresc 
curent sau vase de uz ritualic? Altfel spus, în acest vast inventar 
ceramic se află oare şi vase care, de fapt, nu sunt vase, ci un fel 
de sarcofage care conţin nu în interiorul lor, ci în structura lor 
ceramică rămăşiţele de negăsit (altfel decât sub formă 
disparată) ale cucutenienilor? Să avem în faţă o necropolă 
încorporată în ceramică prin aceste vase? I se dedica celui 
defunct, potrivit cu statutul său în comunitate, un vas în care 
ceva din el era încorporat, aşa cum, de pildă, procedau 
purtătorii culturii Mochica din Peru, care confecţionau vase cu 
chipul unor membri ai comunităţii şi care, după moartea lor, 
erau depuse în morminte? 
     Trecând în revistă tipurile de vase şi de forme ceramice ale 
Culturii Cucuteni ne atrage atenţia atât diversitatea lor ieşită din 
comun, cât şi numărul extrem de mare al artefactelor ceramice, 
poate cu mult mai mare decât o impuneau necesităţile casnic-
gospodăreşti şi de uz religios sau ritualic. La ce să fi folosit 
multe din aceste vase, care nu sunt nici castroane, nici căni ori 
pahare, nici vase pentru depozitat alimente sau diferite 
produse? 

     Aici se încadrează vasele cu caracteristici antropomorfe 
(feminine) şi vasele cu forme şi picturi bizare, cum sunt vasele 
pe care apar prefigurate în mod sugestiv chipuri omeneşti sau 
chipuri ale unor spirite (benefice ori malefice) sau motivul 
ochilor (remarcat întâi de Hubert Schmidt) multiplicat în 
numeroase variante. Ce rost să fi avut aceste vase ciudate cu 
două sau mai multe guri, vasele-binoclu, vasele suport cu 
perforaţii, cu sau fără castron, vasele de tip horă, măştile de tip 
zoomorf-antropomorf (întruchipând-o pe marea zeiţă şi pe 
taurul sacru într-o strânsă conexiune) şi multe altele? La ce 
foloseau şi ce reprezentau vasele miniaturale, care le reproduc 
la scară mică pe cele de dimensiuni mari? Ce semnificaţii 
aveau ornamentele geometrice extrem de complicate şi uneori 
foarte ciudate, dispuse pe suprafaţa acestor vase, dincolo de 
presupusul lor scop decorativ? 
     Noi nu susţinem teoria canibalismului ritualic, nici că pereţii 
vaselor cucuteniene ar conţine toate fără excepţie ceva din 
rămăşiţele celor răposaţi, dar luăm în considerare posibilitatea 
ca trupul celor defuncţi să fi fost supus unor proceduri de 
dezmembrare ritualică, în conformitate cu anumită convingere 
religioasă (despre care nu ştim nimic şi care este irecuperabilă, 
fiindcă s-a pierdut după ce Cultura Cucuteni a încetat să existe), 
având drept rezultatştergerea urmelor materiale ale unui individ 
din spaţiul fizic al comunităţii, dar probabil nu şi din universul 
său spiritual, având în vedere că exponenţii Culturii Cucuteni 
erau oameni foarte religioşi, care îşi puneau speranţele într-o 
viaţă de apoi. Fragmentele osteologice umane descoperite 
reprezintă probabil o mică parte din rămăşiţele defuncţilor, care 
au fost uitate, pierdute accidental în spaţiul comunităţii, iar 
uneori au beneficiat, ca la Vorniceni, de o înhumare simbolică, 
poate sub influenţa înhumărilor practicate de celelalte populaţii 
învecinate (în speţă din Cultura Gumelniţa), dat fiind că 
interferenţe diverse între populaţii şi culturi învecinate existau. 
În plus, dacă cucutenienii au avut, într-adevăr, un cult al 
craniului, aceasta ar explica de ce doar părţi din corpul 
defuncţilor s-au găsit împrăştiate prin staţiuni, nu şi cranii. La 
dezmembrare, craniul se va fi bucurat, poate, de un tratament 
special, aşa cum şi craniile de tauri se bucurau de un asemenea 
tratament. 
Dezmembrarea şi utilizarea ritualică a părţilor din corpul 
defuncţilor este aşadar o ipoteză distinctă de ipotezele 
formulate mai demult (incinerare, depunere în spaţiul 
extracomunitar, canibalism ritualic) şi verificarea ei poate oferi 
răspunsul la problema absenţei necropolelor din aşezările 
Culturii Cucuteni, dacă, bineînţeles, se vor găsi dovezile 
necesare. 
 
Note 
(1) Vicu Merlan, „Dacia Esoterică. Simboluri, legende si traditii.”, Ed. Ganesha, 2020. 
(2)Maria Diaconescu, „Aspecte aler unor practici magico-religioase în aşezarea 
cucuteniană de la Vorniceni, pod Ibăneasa, judeţul Botoşani”, în AMS, XI, 2012, pp. 14 – 
25 
(3) Sergiu Haimovici, „Os uman cu posibile urme de dinţi umani în situl de la Liveni”, în 
„Studia Antiqua et Archaeologica”, Iaşi, 2003. 
(4) Cosmin Pătraşcu Zamfirache, „Primii canibali de pe teritoriul României (...)”, în 
„Adevărul de Botoşani”, 13 noiembrie 2014. 
(5) „Chiar putem vorbi de canibalism ritualic” (Maria Diaconescu, arheolog, Botoşani); 
„Probabil măcinau, cu un percutor dur, oasele umane. Le amestecau în pasta pentru 
ceramică şi erau introduse în corpul vasului. Poate fi şi aceasta o practică ritualică. Vasul 
respectiv, desenat cu acele meandre misterioase, avea şi o încărcătură magică. Era apărat 
de un spirit” (Aurel Melniciuc, arheolog, Botoşani), în articolul menţionat mai sus. 
(6) Hubert Schmidt, „Cucuteni din Moldova – România”, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2007. 
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Obiceiul de primăvară al Caloianului sau 
ciclul jertfei și renașterii perpetue 

 
 

 
 Conf. univ. dr. George V. GRIGORE – București 

 

Marțea a treia de la Sărbătoarea Paștelui este ziua 
în care în județele dunărene ale Munteniei se celebrează 
„Caloianul” sau „Scaloianul”.  

biceiul „Caloianului” este foarte apropiat de mitul din 
Miorița sau din Evanghelii, dar și din povestea jocului 
aprins al călușarilor. Caloianul (în greacă kalos = 

„bun” și Iani = „Ioan”), este o datină însoțită de cântec, care 
sărbătorea la origine mitul zeului naturii (simbol 
al vegetației care moare și reînvie; dar și al omului, al cărui 
suflet revine periodic într-un nou corp, ca o nouă „frunză”, în 
marele Pom al Vieții, conform credinței geto-dace). Oamenii 
bisericii, pentru a elimina zeul păgân (și ideea de renaștere, 
ceea ce ar schimba optica asupra vieții umane a fiecăruia), l-au 
asimilat cu Ioan Botezătorul, astfel că data caloianului a fost 
fixată în proximitatea solstițiului de vară (24 iunie).  

 

Caloianul 

Unii cercetători spun că numele de Kaloian (Skaloian) 
vine de fapt de la slavul „Kalenu”, care se traduce „de lut” (din 
lut), fiind o formă mai credibilă. Obiceiul este practicat de 
copii, într-o zi fixă (a treia marți sau a patra joi după Paști ori 
după Rusalii) sau, mai târziu, în orice zi secetoasă din an. 
Obiceiul are o terminologie populară bogată („Iene”, 
„Scaloian”, „Ududoi”, „Murmuliță de ploiță”, „Tatăl soarelui”, 
etc.) și este cunoscut numai în sudul României, 
în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, 
unde seceta era mai frecventă. Unii spun că acest nume de 
„Caloian” este o denumire adaptată după numele lui Ioniță 
Caloian, împărat vlaho-bulgar, urmaș al valahilor Petru și Asan, 
din Dinastia Asăneștilor. Scaloianul aparține numai culturii de 
pe Valea Dunării inferioare care s-a extins înspre vaile tuturor 

râurilor din sudul Carpaților cu precădere în zona unde au fost 
centrele regatelor getice. Descrierea acestui obicei așa cum era 
prin anii 1945 este următoarea: pregătirile începeau la Paște 
când se adunau cu grijă cojile de la ouăle vopsite (ouă roșii, 
simbol al sângelui Mântuitorului, al sacrificiului acestuia) sau 
încondeiate ce se consumau la mesele Pascale; a doua marți 
după Paște se formau echipele din copiii de până la 14 ani sub 
îndrumarea bunicilor și mamelor (în fiecare sat se formau două-
trei echipe, nu mai multe); în cea de a treia marți după Paște se 
începeau pregătirile. Se aducea pământ galben (lutos) din 
gropile satului (nu exista sat fără asemenea gropi de extragere a 
pământului galben). Pământul galben se frământa cu apă 
neîncepută adunată de la trei fântâni. Apa neîncepută era apa 
scoasă din fântână înaintea zorilor de zi (înainte să cânte 
cocoșii). În după amiaza zilei respective se forma (fabrica) un 
chip omenesc din lutul preparat și se gătea acest chip cu cojile 
de ouă de la Paști, se făceau ochii cu coji albastre, sprâncene cu 
coji negre, gura cu coji roșii, îmbrăcămintea din diferite culori, 
etc. Se adăugau flori diferite. Numai fetele făceau aceste 
pregătiri. După asfințitul soarelui fetele puneau chipul într-un 
sicriu sau pe o mică targă pregătită din timp. Noaptea de marți 
/miercuri se începea priveghiul la care participau numai fetele 
și una-două bunici. Miercuri, prima persoană care venea cu 
flori și lumânare (ca la mort) era Mama Moașă (legătura ciclică 
viață-moarte). După ea veneau și alți copii sau chiar femei, 
mame sau bunici, aduceau flori din hârtie creponată 
confecționate în casă și două fire de flori din grădină („ca la 
mort”). Nu exista casă țărănească fără grădina cu flori; erau o 
mândrie a satelor românești, unde se întreceau fetele și femeile 
în a găti grădina și a o face cea mai frumoasă dintre toate. 
Astfel excela grădina bisericii, a școalei, a băncii sătești și a 
primăriei. Satul de la un capăt la altul era un adevărat 
spectacol: grădini de flori, livezi cu pomi fructiferi îngrijiți, 
holde bogate, vii încărcate de muguri roditori,  case văruite alb 
strălucitor, garduri înnoite, șanțuri curățate, podețe reparate și 
lavițe (băncuțe) noi la porți sau la intersecția ulițelor, unde erau 
și troițele. Acum totul s-a schimabt. Tradițiile altădată de 
neclintit au fost uitate, iar grădinile de flori nu prea mai sunt. 
Tradiția era ca miercuri să se jelească „Scaloianul” precum un 
mort. După amiază se forma cortegiul unde luau parte și băieții: 
unul era popa, altul dascăl, alții patru erau ducătorii, iar ceilalți 
erau pur și simplu însoțitori, parte a cortegiului funebru. 
Cortegiul format pleca din curtea casei unde se făcuseră 
pregătiri cu jelirea de rigoare, cu bocitoare, cu cruce și steag, o 
imitare a unei înmormântări adevărate. Se pleca din curte și se 
făcea preumblarea Scaloianului pe la porți. Miercuri la prânz 
veneau în sat toți oamenii din câmp, Joi era zi nelucrătoare. 
Cortegiul cu Scaloianul preumblat se îndreptă spre câmp unde 
erau lanurile de grâu verde; se oprea la capătul locului cu grâul 
verde cel mai mănos și se împărțeau toți copii în grupuri de 
câte doi. Se făcea ultima jelirea și ultimul bocet. Apoi se trăgea 
la sorți primul grup de doi copii care ascundeau Scaloianul în 
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lanul de grâu verde. Ceilalți copii se întorceau cu spatele, se 
spunea că orbește cel de se uita. Își acopereau fața și așteptau 
până cei care au ascuns Scaloianul ieșeau din lan și strigau: 
„Scaloianul se uită la asfințit!” Plecau doi să caute și dacă îl 
găseau, atunci îl ascundeau ei și când ieșeau din lan strigau 
„Scaloianul se uită la asfințit”. Dacă nu îl găseau, atunci ieșeau 
din lan și strigau „Scaloianul se uită la răsărit” și tot așa până la 
ultimul grup de căutători. Apoi Scaloianul, la asfințitul 
Soarelui, era condus spre sat, dar fără cortegiul inițial. Când 
ajungeau în casa de unde plecase, Scaloianul se depunea pe 
prispa casei și se priveghea de fete, care puteau dormi, iar Joi, 
în zori de zi când se îngâna noaptea cu ziua, fetele puneau 
lumânări în jurul Scaloianului și porneau cu el la gârlă. Acolo 
aprindeau toate luminările și dădeau Scaloianul pe apă. Toată 
gârla se umplea de licărul lumânărilor de la toți Scaloienii din 
toate satele de pe malurile gârlei. Era ceva înălțător! Joi, se 
revenea acasă unde cu mic cu mare participau la pregătirea 
pomanei Scaloianului. Se făceau plăcinte, ciorbă de pasare cu 
tăiței, friptură de găină, se pregătea vin cu miere. Pe la ora 
prânzului se punea masa pe rogojini întinse în curte sau la 
stradă, se acopereau cu fețe de masă. La pomană participau toți 
copiii, mamele și bunicile precum și bărbații adulți care nu 
pierdeau ocazia de a bea un pahar cu vin și de a discuta despre 
muncile campului. Se mânca pe săturate. La pomană participau 
multe gospodine, dar participa la masă toți doritorii, pentru că 
era mâncare pentru toți și bărdacele cu vin circulau din mână în 
mână. În capul mesei era invitată Mama Moașă, care dădea 
tonul începerii mesei. În fiecare sat era o Mama Moașă, iar la 
comună era Moașa Șefă, doftoroaia. După terminarea mesei 
ieșeau toți la drum unde se socotea apă din puț (fântână) și se 
stropeau cu apă pe picioare: A  doua zi, vineri, erau paparudele, 
când copii de țigani în pielea goală, încinși cu fuste din bozii 
verzi înșirate pe ață, umblau din poartă în poartă și jucau 
paparuda. Gospodinele îi stropeau cu apă și le dădea câte un 
ciurel de porumb sau grâu.  

 

 

Caloianul în vechime 

Scaloianul era mai răspândit în zonele unde au fost 
culturile eneolitice Boian și Hamangia din sudul țării. Posibil să 
fie vorba despre o tradiție religioasă păgână din preistoria daco-
geților (omul-frunză, cel ce cade ca frunza toamna în pământ, 
iar primăvara reînvie, „urcând” într-o nouă frunză din Pomul 
Vieții). Preoții erau rău porniți împotriva Scaloianului și îl 
aruncau, acolo unde îl vedeau, dar țăranii săreau în apărarea 
copiilor pe motiv că era o joacă de copii și nu era ceva serios. 
Dar eu cred că în trecut era o tradiție practicată de adulți,  iar 
impunerea creștinismului a făcut ca să rămână un obicei 
„mascat” într-o aparentă joacă de copii. Existența în acest ritual 
a unui copil înveșmântat în popă dovedește că a fost o tradiție 
religioasă care s-a adaptat vremurilor și a supraviețuit, ducnd 
pe mai departe credința în nemurire a geto-dacilor. Apariția în 
eveniment a Mamei Moașa, o personalitate foarte respectată în 
lumea satului românesc, denotă faptul că tradiția este străveche 
și are legutură și cu nașterea, nu numai cu moartea. Printre cele 
mai vechi meserii din lumii este și aceea de „Moașă”. Moașa a 
fost și prima preoteasă a lumii, deoarece este cea care l-a 
descoperit pe Dumnezeu (minunea, nașterea, viața). Când apare 
suferința și mila, când copilul nou născut moare sau moare 
mama la naștere, sau mor amândoi, moașă este prima persoană 
din lume care cunoaște această milă și compasiune Ea este cea 
care lăcrimează, plângând durerea și neputința omenirii, iar 
când are speranța și lupta, când reușește, atunci moașa este cea 
care l-a descoperit cu adevărat pe Dumnezeu. Noi suntem 
creștini. Credința noastră a evoluat mult față de timpurile 
trecute. În satele românești încă era tradiția ca lampa și focul în 
vatră sa fie aprinse de bunică sau mamă, ori o persoană 
feminină. Bărbații aprindeau orice foc din afara casei; femeile 
nu făceau asta. Erau reminiscențe din trecut când femeia era 
capul familiei și stăpâna vetrei. Scaloianul este o zeitate 
păgână, un idol, pe care creștinismul nu a putut să îl încadreze, 
dar nici să îl elimine. Chiar și Moș Crăciun a devenit un înger 
al Domnului și a fost asimilat sărbătoririi Nașterii Domnului și 
introdus în primul calendar creștin întocmit de un geto-dac, Sf. 
Dionisie cel Mic sau Exigul originar din Silistra/Dârstor. Cu 
Scaloianul nu s-a putut face nimic poate din cauză că este mai 
vechi decât Moș Crăciun, probabil vine din zorii omenirii. Sper 
că specialiștii în trecutul omenirii să caute ce ascunde acest 
obicei pe cale de dispariție. Trebuie avut în vedere că istoria 
Europei nu a început nici cu Grecia și nici cu Roma. Primile 
treburi care s-au așezat în Atica cu cca 1500-2000 ani î.Hr., dar 
au găsit acolo triburile pelasge care plecaseră de la Dunăre și 
Charpathos cu multe secole mai devreme.  

O altă modalitate de abordare a acestui obicei este 
aceea de a lua Caloianul (o păpușă (idol) confecționat din lut și 
împodobit cu flori) și a-l îngropa în cadrul unui ceremonial 
tradițional, cu bocire, pomană și  masă. Ca număr în cadrul 
unui ritual se pot face de la unul până la nouă exemplare 
(conform principiului lui IO: „Când unul se învârtește, celelalte 
nouă curg”). După trei zile „Caloianul” era dezgropat, adus în 

Istorie 



 

  18                                                                                          Lohanul nr.  58,  octombrie,  2022 
       

 

sat și bocit din nou, pe tot drumul către apa în care urmează să 
fie aruncat (fântână, puț) sau pe care este lăsat să plutească 
(râu, baltă, lac). Odată încheiată această ceremonie, toate fetele 
participante se adunau la casa uneia dintre ele pentru a face 
„ghizmanul” (o plăcintă) și alte mâncăruri, la care îi invitau pe 
flăcăi și pe ceilalți săteni, pentru a se ospăta din pomana 
caloianului. Adesea, cu această ocazie se cânta din fluier și 
cimpoi, făcându-se horă și joc, până seara târziu. Textul poetic 
este o invocație pentru ploaie și urare de belșug. Se cântă pe o 
melopee cu ambitus redus, cu profil ascendent, în valori ritmice 
egale. 

Cântecul Caloianului este cel de mai jos. 

 

„Iene-Iene, Caloiene, 
Ia cerului torțile 
Și deschide porțile, 
Și pornește ploile, 
Curgă ca șuvoile, 
Umple-se pâraiele 
printre toate văile, 
Umple-se fântănile, 
Să răsară grânele, 
Florile, verdețele, 
Să crească fânațele 
Să-s-adape vitele, 
Fie multe pitele”.  

Sau se cântă pe melodie de bocet local, cu formă liberă 
improvizată: 

„Iene, Caloiene! 
Tinerel te-am îngropat, 
De pomană că ți-am dat, 
Apă multă și vin mult 
Să dea Domnul ca un sfânt, 
Apă multă să ne ude, 
Să ne facă poame multe!”.  

Caloianul coincide cu o perioadă climaterică din an de 
mare însemnătate pentru încolțirea și creșterea culturilor, având 
drept scop asigurarea unor condiții normale de precipitații 
naturale. Apa care este simbolul vieții, este invocată pentru a 
obține fertilizarea pământului și fecunditatea animalelor, cu 
scopul obținerii belșugului pentru țărani. Acesta este sensul 
mistic al ritualului. 

La origine caloianul a fost un ritual de inițiere, 
probabil de sorginte tracă, peste care s-a suprapus ulterior un 
ritual al aducerii/alungării ploilor. Ca ritual asemănător, 
romanii obișnuiau să-l invoce pe Jupiter pluvius în sărbătorile 
robigale. Obiceiul Caloianului a fost foarte răspândit până pe la 
mijloculul secolului al XX-lea, în ultimul timp estopându-se. 

Surse: wikipedia.org; dervent.ro; abcdef.wiki; dacia.8m.net; 
noidacii.ro; academia.edu; traditiidinromania.ro; enciclopediaromaniei.ro; 
traditieialomita.ro; turismclub.ro; metapedia.org; mesagerulneamt.ro; 
lumeasatului.ro; crestinortodox.ro; istoriacumari.worldpress.com; asociatia-
profesorilor.ro; moldovenii.md; adevarul.ro    

Bibliografie: 

 Ion Ghinoiu, Obiceiuri populare de peste an, Editura Fundației 
Culturale Române, București, 1997, ISBN: 973-577-065-2 pp. 37-38. 

 

Bulgaria sub domnia lui Caloian (1197-1207) 

 

Mioriţa – o capodoperă universală 
 

Victor RAVINI 

          Mioriţa nu prezintă o crimă ce s-ar fi petrecut cândva 
prin Carpaţi, ci un ritual de iniţiere în tainele universului şi 
ale psihicului uman, aşa cum le înţelegeau ciobanii arhaici 
şi care se repeta în fiecare an, la anumite ceasuri din zi sau 
la anumite zile sfinte. 

nii din cei care dispreţuiesc ciobanul din Mioriţa au 
citit-o superficial şi au înţeles-o anapoda. Alţii nu au 
înţeles nimic, îi cred pe cei care îşi trâmbiţează 

dispreţul şi repetă ce au auzit de la gurile rele, fără să cerceteze. 
Toţi cei care denigrează ciobanul nu ştiu sau nu vor să audă că 
versurile Mioriţei conţin idei luminoase, sublime şi înălţătoare, 
exprimate cu aceeaşi măiestrie literară ca în cele mai valoroase 
şi mai cunoscute capodopere ale unor autori celebri. Profesorul 
universitar austriac Leo Spitzer a afirmat că Mioriţa este „una 
dintre marile creaţii clasice din literatura universală”. Mioriţa 
este o capodoperă universală, aşa cum au arătat academicianul 
suedez C.V.A. Strandberg, americanul Ernest H. Latham Jr. şi 
mulţi alţii, din mai multe ţări. Cum se face că o asemenea 
capodoperă să nu fie apreciată la justa ei valoare tocmai în 
propria sa ţară? Occidentalii admiră Mioriţa, iar părerile noastre 
sunt divergente. Unii dintre noi o preţuim mai presus de orice, 
iar alţii vor să fie aruncată la gunoi şi uitată. Un poem naţional 
uneşte poporul. Cum se face că acest poem dezbină? Mioriţa a 
fost şi încă mai este utilizată de politicieni perfizi şi de acoliţii 
lor ca un instrument pentru a ne înjosi şi a ne manipula 
împotriva intereselor noastre. Cine îi crede, a căzut în laţ şi le 
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face jocul. Atât legionarii, cât şi comuniştii şi-au susţinut 
programul politic cu versuri din Mioriţa. Comunismul la 
început s-a sprijinit pe Mioriţa, apoi a interzis-o în şcoli, iar în 
cele din urmă a îngăduit-o. După căderea comunismului, se 
discută iarăşi să fie interzisă în şcoli, pe motiv că ar fi psihic 
distructivă, dăunătoare individului şi naţiunii. Nu este logic ca 
străbunii să ne fi lăsat moştenire un poem dăunător. Cine lasă 
ceva dăunător urmaşilor? Lasă ce are mai de preţ şi mai 
folositor. Tocmai de aceea vor unii să ne fure Mioriţa şi să o 
arunce la gunoi, ca să rămânem fără cea mai de preţ moştenire 
spirituală. La fel cum ni se fură şi rămânem fără moştenirile 
materiale. 

Am publicat la Stockholm şi apoi la Bucureşti o carte despre 
Mioriţa, sub îndrumarea şi controlul ştiinţific a doi profesori 
universitari emeriţi, suedezi, care o cunoşteau din ce au scris 
Mircea Eliade şi alţi savanţi occidentali. Am analizat 973 de 
variante ale Mioriţei, cu cele mai noi metode de cercetare 
învăţate la Universitatea din Göteborg, şi am înţeles mai bine 
de ce poemul nostru naţional este pus de către străini la loc de 
cinste în literatura universală. Altminteri cum s-ar putea explica 
interesul traducătorilor, editorilor şi cititorilor din aşa multe ţări 
pentru Mioriţa? Regretatul profesor universitar Petru Ursache a 
afirmat că la sfârşitul anului 2000 se ajunsese la 123 de 
traduceri ale Mioriţei, dintre care 18 în franceză, 15 în italiană, 
14 în germană, 9 în engleză, 8 în rusă, cât şi în spaniolă, 
suedeză, finlandeză, letonă, polonă, ucraineană, maghiară, 
slovenă, sârbă, greacă, japoneză, arabă şi esperanto. Am mai 
făcut eu o a doua traducere în suedeză. Am tradus şi publicat în 
Suedia vreo 1500 de versuri din diferite variante ale Mioriţei. 

Mioriţa nu prezintă o crimă. Mioriţa nu relatează nişte fapte 
concrete, care să se fi petrecut cândva prin Carpaţi, ca în 
Baltagul lui Mihail Sadoveanu. Călinescu afirmă în Istoria 
literaturii române că Mioriţa este unul din cele patru mituri 
fundamentale ale românilor. El precizează că Mioriţa este un 
„mit cu ecoul cel mai larg” şi că „prin mit se înţelege o ficţiune 
ermetică, un simbol al unei idei generale”. Noi nu mai putem 
înţelege miturile aşa cum le-au gândit străbunii, pentru că ei 
gândeau mitologic. Pe când noi gândim logic şi am pierdut 
capacitatea de a înţelege simbolurile şi sensurile metaforice sau 
alegorice din mituri. Toate miturile au un conţinut abstract, 
tainic şi sacru, accesibil celor din vechime, dacă erau iniţiaţi în 
tainele sacre de pe atunci. Noi nu mai suntem iniţiaţi în aşa 
ceva şi suntem înclinaţi să le înţelegem ca texte profane, ca 
minciuni pentru adormit copiii sau ca fapte concrete. Strămoşii 
se exprimau prin metafore şi alegorii, pline de sensuri tainice, 
pe care noi azi nu le mai înţelegem cu uşurinţă, dar le putem 
descifra pe îndelete, cu metode adecvate. Am arătat pe larg în 
ce constă ficţiunea tainică din Mioriţa şi care este ideea 
generală, folositoare nouă azi în cartea Mioriţa – Izvorul 
nemuririi (Editura Alcor Edimpex, Bucureşti, 2016 şi 2017). 

Ciobanul întâmpină ştirea uciderii sale prin a oferi o viziune 
poetică asupra universului. Pe cine mai interesează azi aspectul 
poetic al universului, când noi am ajuns să calculăm ce metale 
se găsesc în alte galaxii şi ce profituri financiare putem avea 
din cercetarea universului. Reacţia ciobanului nu a fost 
înţeleasă şi a stârnit nedumeriri. Mulţi s-au întrebat: cum de 
reacţionează aşa, când el are câini mai puternici, e cel mai 

bogat, cel mai destoinic, cel mai robust şi în cei mai buni ani ai 
săi? Cum se face că el, baciul, adică şeful, nu trece la acţiune 
împotriva celor doi subalterni, cu toţi câinii săi? De ce nu se 
apără? Nu despre uciderea lui îi vorbeşte mioara năzdrăvană, ci 
despre cu totul altceva. Îi vorbeşte despre ceva secret, numai pe 
înţelesul lui şi al câtorva, nu pentru oricine. Tainele nu sunt 
pentru ca să le afle toată lumea largă. Lumea doar să rămână cu 
gurile căscate şi să nu ştie despre ce e vorba în grupul restrâns 
ce ticluieşte şi pune la cale taina. Ştim bine că ţăranii, ca în 
Moromeţii lui Marin Preda, au grijă să gândească ce spun, ca să 
nu spună ce gândesc. Ciobanul nu spune pe înţelesul oricui ce 
are în gând. El îşi potriveşte vorbele cu grijă, ca să pară făţişe, 
dar să aibă un tâlc ascuns, accesibil unora, însă nu tuturor. Ce 
taine poate să ne destăinuie Mioriţa nouă, azi? Stilul în Mioriţa 
e lapidar şi enigmatic. Cuvintele concrete din versuri 
simbolizează metaforic nişte abstracţiuni, care nu puteau fi 
exprimate mai bine. La o citire atentă, textul cuprinde mai 
multe idei decât cuvinte. 

Dacă ne oprim la sensul concret al cuvintelor şi nu vedem că 
sunt nişte metafore ce exprimă abstracţiuni, vom fi induşi în 
eroare, ca aceia dintre noi care au ajuns să creadă că ciobanul 
nostru e fatalist, pesimist, incapabil să se apere şi se 
resemnează să fie ucis, ca un laş. Tainele din Mioriţa au fost 
înţelese aiurea, cum înţeleg gurile căscate, s-a crezut că 
ciobanul ar fi un nevolnic, s-au făcut generalizări pripite şi că 
resemnarea sau laşitatea lui ar fi reprezentativă pentru întreg 
poporul român. Eroare. Resemnarea şi laşitatea nu pot fi în 
sângele poporului român. Ştim de la scriitorii greci antici că 
strămoşii noştri trăgeau cu săgeţile asupra zeului suprem din 
cer când nu le plăcea lor felul în care zeul împingea norii, 
fulgera şi tuna. Ne tragem din străbuni care erau aprigi şi 
cutezau să înfrunte zeul atotputernic şi cerul nesfârşit. 
Geto-daco-tracii au dat generali romani care s-au revoltat 
împotriva senatului şi au răsturnat împăraţi ai Imperiului 
Roman. Au fost proclamaţi împăraţi de către soldaţi, recrutaţi 
îndeosebi din neamurile lor de la Dunărea de Jos. Asta era un 
fel de democraţie militară. Împăratul Constantin cel Mare a 
înfruntat voinţa senatului şi a altor rivali puternici, a impus 
creştinismul ca religie oficială, a reorganizat Imperiul Roman, 
i-a mutat capitala şi a schimbat mersul istoriei ca nimeni altul. 
El era dac de prin Timoc, pe malul drept al Dunării. Aşa spun 
scriitorii antici care au trăit sub sceptrul lui, indiferent dacă le-a 
plăcut de el sau nu. El era cutezător şi aprig. Aceste două 
cuvinte sunt de origine geto-dacică şi s-au menţinut în limbă 
pentru că definesc caracterul românilor. Nu poate să fie 
resemnat şi pasiv un popor din care s-au ridicat fraţii Asăneşti, 
Mircea cel Bătrân, Corvineştii, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, 
Petru Rareş, Ioan Vodă cel Cumplit, Mihai Viteazul, Horia, 
Tudor Vladimirescu, Iancu Jianu, Pintea, Corbea, Nicolae 
Bălcescu, Ana Ipătescu zis Bărbata, Ecaterina Teodoroiu şi 
alţii, bine cunoscuţi, împreună cu toţi eroii necunoscuţi, dar 
neînfricaţi în războaie, la fel ca gloatele de ţărani, ce se 
răzvrăteau mereu, cam la fiecare generaţie. Tot ce au făcut 
românii dintotdeauna dezminte dogma fatalităţii şi resemnării 
naţionale, acreditată de câţiva savanţi renumiţi, care cu Mioriţa 
şi-au dat în petic, pentru că nu au înţeles metaforele sau 
alegoriile poetice şi au crezut că ar fi vorba de un fapt divers. 
Ca în ziare sau la tribunale. 
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Am scris cartea Mioriţa – Izvorul nemuririi ca să le arăt 
profesorilor mei suedezi şi tuturor frumuseţea sublimă a 
conţinutului din poemul nostru naţional şi actualitatea lui 
pentru oamenii de azi, din toată lumea. Să vadă toţi cum au 
ştiut strămoşii noştri să creeze o capodoperă în care natura e 
divinizată, divinităţile sunt umanizate şi care este calea pentru 
îndumnezeirea omului, atunci ca şi azi, indiferent ce religie ar 
avea. Mioriţa este giuvaerul cel mai de preţ din moştenirea 
rămasă de la străbunii noştri. Cele peste două mii de variante 
ale Mioriţei sunt tot atâtea giuvaeruri poetice, cum nu ştiu să 
mai aibă vreo altă ţară. Mioriţa, în varianta publicată de Vasile 
Alecsandri, a uimit Occidentul şi a influenţat favorabil opinia 
marilor puteri, care au zis că un popor care a creat şi transmis 
oral o asemenea capodoperă, cum alte popoare nu mai au, are 
dreptul să aibă un stat naţional şi au fost de acord să se facă 
Unirea Moldovei cu Muntenia, de la 1859. Desigur că asta a 
deranjat nostalgiile imperialiste ale unora, duşmani tradiţionali 
ai ţării noastre, care vor să ne facă să dispreţuim Mioriţa, să 
dispreţuim ciobanul şi să ne dispreţuim pe noi înşine, ca să-i 
admirăm pe ei şi să fim slugile lor, la mila lor. 

Brățară spiralică din argint geto-dacică 
din Colecția Severeanu – București 

 

         Printre numeroasele artefacte aflate în colecția 
Muzeului „George Severeanu” din București se află și o 
valoroasă brățară spiralică din argint geto-dacică cu plăci 
terminale și protome zoomorfe.  

a este catalogată ca fiind din perioada clasică a epocii 
fierului, respectiv din mijlocul sec. I î.Hr. și începutul 
sec. I d.Hr.. Din păcate, proveniența acestui artefact 

este necunoscută (undeva pe teritoriul danubiano-carpatico-
pontic), ea fiind expusă în cadrul expoziției permanente a 
Muzeului Severeanu. Astfel că, putem afla pe Strada Henri 
Coandă din Capitală, la numărul 26, între Piaţa Romană şi Piaţa 
Victoriei un imobil frumos construit în a doua jumătate a 
secolului XIX. Acesta adăposteşte Muzeul „George Severeanu” 
în care se regăseşte, printre altele, cea mai valoroasă colecţie de 
numismatică din România.  

 

Brățara spiralică dacică de argint din Colecția Severeanu - 
cu 7 frunze – 7 vieți 

Cea mai mare parte dintre obiecte au fost colecţionate de 
medicul radiolog George Sevreanu, un mare pasionat de 
antichităţi care a fondat şi Societatea Numismatică din 
România şi a devenit, mai târziu, primul director al Muzeului 
Municipal Bucureşti. Imobilul în care a locuit medicul George 
Severeanu, alături de soţia sa Maria, a fost construit în a doua 
parte a secolului XIX, după planurile arhitectului Take 
Cioranu. În casa lor, soţii Severeanu au adunat vase greceşti 
antice, statuete de lut, bronzuri şi marmură, sticlărie romană, 
geme şi camee antice, ceramica aparţinând culturilor Cucuteni, 
Vădastra, Wietenberg şi Boian. În total de la ei s-au păstrat 
3.000 de obiecte arheologhice. Totodată, colecţia numismatică 
a dr. George Severeanu, una dintre cele mai valoroase din 
România, este alcătuită din aproximativ 9000 de piese din 
diferite perioade istorice: monede greceşti autonome şi 
provinciale, geto-dace şi celtice, emisiuni romane şi bizantine, 
monede medievale ale Ţărilor Române, precum şi piese 
moderne şi contemporane.  

Revenind la brățara geto-dacică, acest gen de artefact 
are o specificitate a sa; are 7 spirale (sau cinci, câteodată) și se 
termină cu două capete de șarpe, în spatele cărora se desfășoară 
7 frunze (palmete). Șarpele este semn al schimbării ciclice; 
omul își va schimba corpul (pielea) și va revenii într-o nouă 
viață terestră, amintindu-și o parte din cele trăite anterior. Omul 
este ca o frunză din Pomul Vieții; toamna va cădea pe pământ, 
iar primăvara va reapare ca un mugur proaspăt, spre a fi o nouă 
frunză, pe ramul „repartizat”. El își poate reaminti talente 
finisate de-a lungul altor vieți, dar și frici, temeri, mari iubiri, 
mari uri, stil de viață și jurăminte făcute. Dacii „premiau” cu 
aceste brățări înțelepții. Știau că aceștia au mai multe vieți deja 
„consumate” și gândesc altfel, așa că puteau avea 5 sau 7 vieți 
la activ (adică 5 sau 7 frunze). Ideea aceasta, de viață 
„deschisă”, în care revii ciclic, dă sens și rost vieții în materie. 
Religia inițială a geto-dacilor, Biserica Valaho – Egipteană, 
avea în ea acest sâmbure al nemuririi. De aceea dacii râdeau la 
plecarea cuiva din viață și plângeau la naștere. Chiar religia 
creștină aveau un sâmbure de adevăr, dar l-au scos de teamă ca 
oamenii simplii, exploatați, să nu știe că pot reveni în această 
lume într-o nouă viață și vor putea să-i facă pe cei care i-au 
asuprit să plătească. De aceea romanii, după ce au spart cu 
ciocanele templele dacilor din Sarmisegetusa Regia – spre a 
alunga zeitățile - au ridicat statui monumentale acestui popor. 
Dacii au plecat în moarte, dar au jurat răzbunare.. Și s-au întors 
și au cucerit Roma... Priviți sus pe Arcul lui Constantin din 
Roma cum dacii privesc mândrii peste capitala imperială... 
Priviți Arcul de Triumf al lui Galeriu din Salonic unde flutură 
steagurile draconare... Din siturile arheologice și din toate 
muzeele lumii ne caută din priviri dacii...Sute de statui de daci 
ne privesc încă cu ochii lor de piatră nemuritori...          
Surse:hailaplimbare.ro, descopera.ro, wikipedia.org; academia.edu 
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Daci râdeau în faţa morţii și plângeau 
când li se năşteau copiii 

 

         Dacii erau altfel decât celelalte seminţii, atât prin 
straie, chip, cât şi prin comportament, scria istoricul Ioan 
Lupaş, autorul cărţii ”Romanii şi Dacii – Luptele lor şi 
obârşia neamului românesc”, apărută în anul 1908. ” 

eşi erau un popor barbar, ei totuşi se deosebeau mult de 
celelalte neamuri, cari mişunau în ţinuturile învecinate, 
ducând un traiu neaşezat, nestatornic şi fără astâmpăr. 

Pe când celelalte neamuri barbare trăiau numai din jafuri 
sălbatice, rezemând fiinţa lor numai pe săgeată. În firea lor 
aveau ceva neobicinuitu: porniri svăpăiate şi un vecinic 
neastâmpăr. Le plăcea să cutreere cu turmele lor dealurile şi 
munţii, unde se simţiau în largul lor şi se fereau de locurile 
strimte, mai ales de fumul oraşelor, fiindcă că nu le plăcea nici 
decum să li se curme viaţa lor slobodă şi avântată. Iubeau mai 
mult viaţa zbuciumată şi gâlceava, decât traiul paşnic şi 
liniştit”, aflăm din cartea ”Romanii şi Dacii – Luptele lor şi 
obârşia neamului românesc”, autor dr. I. Lupaş.   

Potrivit istoricului ardelean, multe dintre obiceiurile strămoşilor 
noştri ar fi fost nefireşti în zilele noastre. De exemplu, plângeau 
când li se năşteau copiii şi chefuiau la înmormântări.  

”Nu puneau mare preţ pe viaţă, căci o socotiau numai ca o vale 
a plângerilor, ca o trecere întunecoasă şi plină de dureri către 
lumea cealaltă, unde sufletul va duce o viaţă de veci.  

Din felul acesta de a privi viaţa isvorea un obiceiu ciudat: 
plângeau, când li se năştea un copil, înşirând în bocetele lor 
toate suferinţele şi suferinţele, prin cari are să treacă ori-ce 
muritor, iar la înmormântări, benchetuiau şi se veseliau 
împreună toate neamurile celui mort. De aceea despreţuiau 
viaţa, iar moartea o căutau pe toate căile. Împrejurarea aceasta 
a sădit în piepturile lor dorul vecinic de luptă şi curajul 
nesăbuit, cu care întâmpinau toate primejdiile.” (”Romanii şi 
Dacii – Luptele lor şi obârşia neamului românesc”) 

Obiceiurile de înmormântare ale daco-geţilor erau cu totul 
neobişnuite faţă de cele actuale. În volumul “Spiritualitatea 
geto-dacilor”, publicat în 1986, istoricul Ion Horaţiu Crişan 
citează o relatare a lui Herodot, despre înmormântările celor 
bogaţi. “Expun timp de trei zile cadavrul. Apoi jertfesc tot felul 
de animale şi după un mare ospăţ, înainte de care îl jelesc pe 
mort, îl înmormântează pe cel răposat, fie arzându-l, fie 
îngropându-l. Ei ridică apoi o movilă şi statornicesc felurite 
întreceri, la care răsplăţile cele mai însemnate se dau luptelor în 
doi”, scria istoricul.  

 

 

 
 

Câteva mărturii din antichitate despre 
străbunii noștri 

 
 
          „O viaţă mai bună duc sciţii din stepă, care au 
obiceiul să transporte pe care casele lor rătăcitoare, la fel şi 
geţii cei aspri, cărora ogoarele nedespărțite prin hotare, le 
aduc roade şi recolte comune.  

ici nu le place o cultură mai lungă de un singur an, iar 
pământul pe cares-a încheiat munca este înlocuit cu 
altul cu aceeași menire. Acolo femeia nu se face 

vinovată faţă de copiii vitregi, ci poartă de grijă celor lipsiţi de 
mamă, iar soţia cu zestre nu ajunge stăpâna bărbatului şi nici nu 
se încrede într-un amant chipeş. Zestrea cea mai de seamă este 
cinstea părinţilor şi virtutea femeii pentru care legământul 
căsătoriei rămâne trainic; ea se teme de alt bărbat. Păcatul este 
un sacrilegiu pe care îl plăteşte cu moartea” Horațiu, sec. I î. 
Hr., în "Ode" 
“Despre (hiperboreeni) spun delienii cu mult mai multe lucruri; 
ei povestesc cum că nişte ofrande, înfăşurate în paie de grâu, 
ajung de la hiperboreeni la sciți, iar de la sciți sunt duse mai 
departe- purtate din vecin în vecin- la toate neamurile, cât mai 
spre apus, până la Adriatica. De aici, ofrandele sunt trecute spre 
miazăzi şi le primesc mai întâi grecii din Dodona. De la aceştia 
coboară, apoi, până la Golful Maliac, de unde trec în Eubeea, 
fiind trimise din oraş în oraş până la Carystos- fără să mai 
ajungă la Andros, căci locuitorii din Carystos le poartă la 
Tenos, iar tenienii la Delos... dar cum delegații lor nu se mai 
întorceau la ei în țară, hiperboreenii au fost foarte necăjiți, 
gândindu-se că li s-ar putea întâmpla ca niciodată delegații lor 
să nu se întoarcă. De aceea au dus ofrandele - învelite în grâu- 
până la hotare şi le-au încredințat vecinilor, cu rugămintea 
fierbinte să le trimită mai departe, la alt neam. Și aceste daruri, 
trimise astfel mai departe, ajungeau- după cum se spune- la 
Delos. În ce mă priveşte, ştiu următorul obicei, care seamănă 
foarte mult cu aceste ceremonii: femeile din Tracia şi din 
Peonia, când jertfesc zeiței Artemis- Regina, îndeplinesc 
ritualul folosind totdeauna paie de grâu". Herodot, Istorii , IV, 
33; IIR, p. 29-31 
“Singurii zei pe care îi slăvesc (textul se referă la traci) sunt 
Ares, Dionysos si Artemis. Dar regii lor, fără ceilalți cetățeni, 
cinstesc dintre zei îndeosebi pe Hermes şi numai pe el, 
susținând că se trag din acesta". Herodot, Istorii , IV, 96; IIR, p. 
67 
“Satrii nu au fost supuși nici unui muritor, după câte se știe, ci 
continuă până în zilele mele să fie singurul neam liber dintre 
traci. Ei locuiesc pe niște munți înalți, împăduriți cu tot soiul de 
arbori, cu piscuri acoperite de zăpadă și sunt foarte pricepuți în 
meșteșugul războiului. Aceștia sunt tracii la care se află 
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oracolul lui Dionysos; acest oracol se află pe cele mai înalte 
vârfuri. Dintre satri, besii sunt cei care îndeplinesc sarcinile de 
profeți în sanctuar, iar oracolele sunt date de o preoteasă, 
întocmai ca la Delfi, fără alte ceremonii mai deosebite". 
Herodot, Istorii , VII, 111, IIR, p. 71 
“Tracii apsintieni, prinzându-l pe Oiobazos (un persan), care 
fugise în Tracia, îl jertfiră lui Pleistoros- un zeu local 
(pământean)- aşa cum era la ei datina, iar tovarăşii lui au fost 
ucişi în alt chip". Herodot, Istorii , IX, 119, IIR, p. 71 
“Pe bună dreptate neamul trac a pretins pentru sine faima de 
înțelepciune, prăznuind cu plânsete zilele de naştere ale 
oamenilor şi cu veselie înmormântările..." Valerius Maximus, 
Fapte şi cuvinte vrednice de luare aminte, II, 6, 12; IIR, p. 349 
“Deşertăciunea omenească, meşteră să se înşele pe ea însăşi, 
socoteşte în felul tracilor, care pun în urnă pietre de culori 
diferite, după cum o zi este bună sau rea, iar în ziua morții le 
numără şi astfel îl judecă pe fiecare". Pliniu cel Bătrân, Istoria 
naturală, VII, 4&, 131; IIR, p. 407 
„Ştiţi, fără îndoială, că noi folosim grâu importat mai mult 
decât toţi oamenii. Cantitatea de grâu adusă din Pont este mai 
mare decât tot ceea ce ne vine din celelalte porturi comerciale. 
Şi nu trebuie să ne mire. Lucrurile se petrec astfel nu numai 
pentru că acest ţinut produce cea mai mare cantitate de grâu, 
dar şi pentru că Leucon, domnitorul de acolo, a iertat de 
impozit pe cei ce transportă grâne la Atena şi a poruncit ca 
oamenii ce plutesc spre voi să-şi încarce primii corăbiile”. 
Demostene, celebru orator atenian, secolul IV î. Hr. 

 
 

4 mai 1646: Apare, la Iași , „Cartea 
românească de învățătură de la prăvilele 
împărătești și de la alte giudețe”, primul 

cod de legi tipărit în limba română 
 

 

       În timpul domniei lui Vasile Lupu, apare, la Iași, în 
urmă cu 375 de ani, mai precis, în ziua de 4 mai 1646, 
primul cod de legi. ”Pravila lui Vasile Lupu”, cum mai este 
denumită, a fost împărțită în două mari capitole.  

rimul, alcătuit din 253 de articole, făcea referire la legile 
agrare bizantine din secolul al VIII-lea. Al doilea, care 
conținea 1.160 de paragrafe, aducea în discuție modul de 

judecată și pedeapsa celor care săvârșeau furtul, uciderea, 
sudalma și chiar bigamia. Potrivit istoricului C. Giurescu, 
Vasile Lupu a inclus în cod și falsificarea de bani. 

Pravila lui Vasile Lupu este primul cod juridic tipărit în limba 
română în Moldova. Perioada în care apare această legiuire este 
una de efervescență culturală atât în Moldova lui Vasile Lupu 
(1634-1653), cât și în Țara Românească a lui Matei Basarab 

(1632-1654). Cu câțiva ani înainte fusese tipărită, în Țara 
Românească, Pravila de la Govora (1640), iar, în 1652, va 
apărea la Târgoviște, Îndreptarea legii. Aceasta din urmă va 
prelua, în cuprinsul ei, cea mai mare parte din Pravila lui 
Vasile Lupu. Se realiza astfel o unificare legislativă nu doar 
între granițele unui singur stat, ci chiar pe teritoriul celor două 
țări române. În același timp, tipărirea în limba română a acestor 
pravile aducea cu sine o limitare a arbitrariului judecătoresc, 
dar și o creștere considerabilă a accesibilității acestor legiuiri în 
rândul populației. Nu în ultimul rând, titlul Carte românească 
de învățătură trebuie pus în legătură cu finalitatea didactică și 
formativă a acestor texte. 

Mahomed Profetul, intemeietorul religiei 
islamice 

 
         Mahomed Profetul, intemeietorul religiei islamice a 
fost si conducatorul primului stat islamic, cu capitala la 
Medina.  

Incepuuse sa i se remarce puterea nu numai datorita religiei 

ce o fondase ci si prin organizare sociala deosebita si cuceriri 
militare, cea mai importanta a Meccai, ce avea sa devina ptr. 
totdeauna centrul religiei islamice. Datorita organizarii sale au 
aparut califatele, primul califat infiintat in 630, imediat dupa 
moartea sa, si numit califatul Rasidun in cadrul careia au existat 
doar 4 califi, cel mai important Omar Ibn al-Khatab, dar califi 
ce aveau sa aduca baza puterii unui mare imperiu in timp foarte 
scurt cu ajutorul religiei dar mai mult a cuceririlor. 
 Imperiul islamic devenise unul dintre cele mai mari imperii ca 
intindere, putere politica si militara dar in sec. VIII, datorita 
califului abbasid Al- Mansur avea sa inceapa epoca de aur a 
islamismului, epoca importanta ptr. intreaga omenire nu 
religios si nici militar. Prima realizare a fost mutarea capitalei 
fondand Bagdadul in 762. Era numit Madinat al Salam, ,,orasul 
pacii,, si de asemenea felului in care era construit si ,,orasul 
circular,,.Apoi califul Al Mansur a infiintat Casa intelepciunii, 
prima institutie de invatamant.In timpul domniei lui au inceput 
traducerile unor opere stiintifice importante grecesti, indiene, 
persane si siriene in araba, au fost adaugate cunostinte de la alte 
civilizatii medievale, de exemplu de la China hartia si a inceput 
aparitia multor specialisti de exceptie in mai toate domeniile. 
Realizarile califului Al Mansur au fost continuate cu altele si 
mai deosebite in timpul califului Harun al-Rashid si al califului 
Al Ma/mun, socotit unul dintre cei mai de seama califi din 
istoria islamismului. Datorita celor trei califi, Bagdadul nu era 
doar un impotant centru comercial si politic ci ajunsese cel mai 
mare centru de invatatura din lume, primind in universitatile 
sale reprezentanti ai tuturor religiilor, stiintelor si curentelor 
filozofice.Iar in ceea priveste existenta de 500 de ani a epocii 
de aur a islaismului nu trebuie uitat ca artisti, ingineri, carturari, 
poeti, filozofi, geografi, specialisti in medicina si comercianti 
din lumea islamului au adus o contributie semnificativa la 
agricultura, arte, economie, drept, industrie, literatura, 
medicina, astronomie, navigatie, filozofie, sociologie si 
tehnologie nu numai pentru islamisti ci ptr. intreaga lume. Sunt 
multe din inventiile si realizarile unor specialisti islamici din 
acea perioada sa inspire si realizari de azi. 
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Pe urmele lui Lațcu 
 

                       Prof. Dragos MATEI – Timișoara 

 
         După moartea subită a lui Petru I, pe tronul Moldovei 
a fost ales Laţcu.  

ncepea o nouã epocã din istoria Moldovei medievale. 
Dar, haideti, dragi cititori  sã il cunoaştem pe Laţcu! 

1. Numele şi prenumele conducătorului: Laţcu a lui 
Bogdan, deoarece numele de Lațcu este o formă 
rutenizată din Laszlo <Ladislau <VIadislav. 

 
2. Funcţia conducătorului: Domn al Moldovei. 
3. Perioada guvernării conducătorului in era bizantina si 
gregoriana:→17 septembrie 6877- 18 decembrie 6883/17 
septembrie 1368- 18 decembrie 1375. 
4. Timpul guvernării conducătorului: 7 ani, 3 luni si 8 zile. 
5. Vârsta când a ajuns conducător: 23 ani, 4 luni si 10 zile. 
6. Data, luna şi anul naşterii conducătorului: 6 mai 1345 
7. Locul naşterii conducătorului: Cuhea 
8. Tatăl conducătorului: Bogdan I 
9. Mama conducătorului: Maria 
10. Orientare sexuală: Heterosexuală. 
11. Studiile conducătorului: Şcoala din Sighet ( 1352-1356) şi 
Şcoala din Cracovia (1356-1360). 
12. Funcţiile private şi publice ale conducătorului:mercenar 
în armata poloneză şi germană (1360-1368). 
13.Soţia/soţiile conducătorului: Ana, fata unui voievod român 
din Maramureş. 
14. Copil/copii conducătorului: Anastasia. 
15. Obovnica/ibovnicele conducătorului: Nu 
16. Masuri importante a conducătorului în politica internă: 
→Ctitor de aşezari rurale cu locuitori de religie catolică: 
Satul Faraoani, azi judeţul Bacău. 
Sat Racaciuni, Bacău. 
Sat Sascut- Bacău. 
-9 martie 1371 s-a înfiinţat Episcopia de Siret. 
- reorganizare armatei permanente, formată din oastea mică şi 
oastea cea mare.  
- Refacerea cetăţilor din Moldova. 
- Organizarea de schele, la graniţele cu statele vecine. 

 
Episcopia catolica din Siret 

17. Măsuri importante a conducătorului în politica 
externă:Lațcu vizând protecția Romei în raport cu regatul 
Ungariei și al Poloniei, îi trimite la papă pe franciscanii Nicolae 
de Mehlasck și Paul de Schweidnitz și îi transmite papei că el și 
poporul său sunt dispuși să se convertească la catolicism și 
solicită înființarea la Siret, unde își mutase reședința, a unei 
episcopii catolice, iar episcop să fie numit Andrei de Cracovia 
(Wasilo Jastrzebiec), fost duhovnic al soției lui Ludovic I de 
Anjou, Elisabeta.La 9 martie 1371, Andrei este hirotonisit 
episcop de Siret de către Florian, arhiepiscopul de Cracovia, 
asistat de episcopii Dreslaus de Elaten și Nicolae de Sven, iar la 
9 mai semnează mărturisirea de credință pe care o trimite la 
Roma.Deoarece soția lui, Doamna Ana, a refuzat convertirea la 
catolicism, Lațcu solicită sfatul papei referitor la un posibil 
divorț, dar Papa Grigore al XI-lea îi răspunde, printr-o scrisoare 
datată la 25 ianuarie 1372, că taina căsătoriei e sfântă și nu 
poate fi desfăcută. 
Laţcu a fost recunoscut de Sfântul Scaun ca duce al Moldovei, 
locuită conform actului oficial de nația vlahă (dux Moldavie 
partium seu nationis Wlachie). 
18. Cauza renunţării la tron a conducătorului: călugărire. 
19. Data, luna şi anul decesului conducătorului: 20 ianuarie 
1376. 
20. Vrâsta la data decesului: 30 de ani, şi 1 luna.  
21. Locul unde a decedat conducătorul: 
A fost înmormântat în Mănăstirea Bogdana din Rădăuți, lângă 
tatăl său, Bogdan I. Piatra funerară de pe mormântul lui Lațcu 
este amplasată la ordinul lui Ștefan cel Mare în anul 1480, cu 
următoarea inscripție: Blagocestivul și de Hristos iubitorul Io 
Ștefan voievod, domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan 
voievod, a împodobit acest mormânt strămoșului său Io Lațcu 
voievod, în anul 6988, luna ianuarie 20, în timp ce Ioanichie 
era episcopul Rădăuților. 
22. Țara unde a decedat conducătorul: Moldova. 
23. Cauza decesului conducătorului: gută. 
24. Locul de veci a conducătorului: Mănăstirea Bogdana din 
Rădăuţi. 
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 25. Religia practică a conducătorului: ortodoxă ( 1345- 9 
martie 1371), catolică (9 martie 1371- 31 decembrie 1375), 
ortodoxă (1-20 ianuarie 1376) 
26. Imagini a conducătorului: 
27. Emisiuni monetare emise de conducător: se foloseau 
groşii din Polonia, deorece Latcu nu a emis menede proprii. 
28. O calitate a conducătorului:spirit practic. 
29. Un defect a conducătorului: pasivitate în faţa pericolelor 
externe. 
30. Originea familiei conducătorului: familia Bogdăneşti 
31. Descrierea conducătorului în literatură: 
În cronicile moldoveneşti: 
→Letopisetul Tarii Moldovei pana la Aron voda descria ca ,, la 
moartea lui Sas au tinut domnia fiul sau Latco voda 8 
ani…..Pre urma lui Latco a domnit…..,, 
→ Pomelnicul de la Bistrita il identifica la zeciuiala pe ,, Latco 
voevod,, 
32. Porecla conducătorului: Fedor 
33. Limbi vorbite: 
-Limba română. 
-Limba latină 
-Limba poloneză 
-Limba maghiară 
-Limba turcă. 
Bibliografie selectivã: 
Eudoxiu Hurmuzaki - Documente privitoare la istoria românilor, I, București, 1893 
Constantin Rezachevici - Cronologia critică a domnilor din Țara Românească și Moldova a. 1324 - 1881, 
Volumul I, Editura Enciclopedică, 2001 
Diaconovici, C. - Enciclopedia română publicată din însărcinarea şi sub auspiciile Asociaţiunii pentru 
Literatura Română şi Cultura Poporului Român, volumul III, 1904, Editura W. Krafft, p. 62-63 
Emil Dumea - Istoria bisericii catolice din Moldova, Editura Sapientia, Iași, 2006 
"Enciclopedia Cugetarea" (1936 - 1939) de Lucian Predescu 
Giurescu, Constantin C. - Istoria românilor - volumul I, ediţia a V-a, Editura BIC ALL, 2007 
Note și variante, la Dosoftei, Opere, I, Versuri, ediție critică de N. A. Ursu, București, Editura Minerva, 
1978. 
Pomelnicul Manastirii Buhalnita, manuscris. 

 
Cum au fost masacraţi băştinaşii Americii 

de Nord 
 

 
           Detaliile genocidului crud îndreptat împotriva 
„pieilor-roşii“ 

。
 

 
Cosmin PĂTRAŞCU ZAMFIRACHE 

 
          Amerindienii au fost primii locuitori ai continentului 
Nord-American. De-a lungul timpului, au fost lăsaţi fără 
pământuri, măcelăriţi, umiliţi şi marginalizaţi.  

e presupune că, dintr-o populaţie de 60 de milioane de 
amerindieni, înaintea sosirii lui Columb, au mai rămas 
puţin peste 2 milioane.  

Primii locuitori ai continentului nord-american au fost cei 
reprezentaţi de populaţiile ameridiene, cunoscuţi drept 
”indieni” sau ”pieile roşii”. Împărţiţi în numeroase neamuri şi 
triburi, cu civilizaţii şi culturii diferite sau asemănătoare în 
funcţie de zona ocupată de-a lungul vastului teritoriu 
continental, amerindienii au fost cei care au dominat teritoriul 
de astăzi al Statelor Unite, Canadei şi unei zone a Mexicului. 
Aceşti ameridieni au fost descoperiţi de europeni, odată cu 

întregul continent pe care-l ocupau.    Au intrat în contact cu 
vikingii, englezii, francezii, olandezii şi chiar spaniolii. De-a 
lungul secolelor însă coloniştii, iniţial ajutaţi să supravieţuiască 
de triburile paşnice de pe coasta de est, au ajuns să-i 
deposedeze de pământuri pe aceşti băştinaşi, să-i ucidă şi să-i 
decimeze cu boli pentru care ameridienii nu aveau niciun fel de 
imunitate. Mai apoi odată cu obţinerea independenţei coloniilor 
americane şi constituirea Statelor Unite, masacrul îndreptat 
împotriva indienilor a continuat. Fie prin intemerdiul armelor 
dar şi al înfometării, epuizării şi dezrădăcinării.    S-a avansat 
ideea că pe continentul nord-american înainte de 1492, 
momentul debarcării lui Columb în insulele Americii Centrale, 
populaţia Americii de Nord, formată din triburi ameridiene se 
ridica la 60 de milioane de persoane. Astăzi mai sunt doar 2.7 
milioane. Tocmai de aceea mulţi specialişti şi activişti spun că 
ceea ce s-a întâmplat cu ameridienii a fost un veritabil 
genocid.     
Războaiele noilor veniţi cu băştinaşii   Până la sfârşitul 
secolului al XVIII lea, mai precis până la obţinerea 
independenţei coloniilor americane şi constituirea Statelor 
Unite, nu a existat o politică organizată de jefuire şi 
exterminare a amerindienilor. Au existat însă lupte cu nativii, 
războaie sângeroase pentru pământ,bogăţii şi de multe şi în 
numele religiei. „Pielile roşii” cu tatuaje şi vopsele războinice 
erau asimilaţi de mulţi colonişti puritani drept ”diavolul pe 
pământ”. Odată cu primii preşedinţi americani şi valul de 
imigranţi veniţi din Europa pentru a începe o nouă viaţă pe 
continentul american, în numele ”civilizaţiei” a început 
masacrarea indienilor. În special erau vizate teritoriile cu 
resurse aurifere sau bune pentru alte exploatări profitabile. 
Ameridienii care refuzau să plece, erau ucişi sau ”deportaţi”. 
Această perioadă a fost precedată de o serie de războaie între 
ameridienii de pe coasta de est şi trupele noului stat colonial, 
Statele Unite. Propriu-zis în 1779, noul preşedinte George 
Washington dorea să-i pedepsească pe irochezi, foşti aliaţi ai 
Imperiului Britanic pentru raidurile făcute împotriva coloniilor 
americane. Atacaţi prin suprindere irochezii au fugit 
abandonându-şi pământurile.   Şeful de trib Old Smoke a 
explicat mai târziu că ”am pierdut pământurile noastre, dar am 
făcut acest lucru pentru a ne salva femeile şi copiii”.  Şeful de 
trib de altfel avusese dreptate. Armatele continentale au distrus 
toate recoltele, au ars satele şi au executat bărbaţi, femei şi 
copiii, prinşi în timpul evacuării. Totodată alte mii au murit în 
exil din cauza epuizării şi a foametei. Se presupune că 15 % din 
această populaţie a fost decimată de armată, boli şi foamete. 
Era însă doar începutul unui lung şir de masacre îndreptat 
împotriva băştinaşilor. Sute de sate şi oraşe amerindiene au fost 
arse şi distruse de trupele americane în perioada 1770 şi 1815 
pe un teritoriu vast cuprinzând  New York, Pennsylvania, Ohio, 
Indiana, Illinois, Tennessee, Virginia, Carolina, Georgia, 
Alabama, şi Florida. De cele mai multe ori ameridienii 
răspundeau acestor atacuri, organizând raiduri asupra oraşelor 
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sau aşezărilor coloniştilor.Tot ce-şi dorea de fapt noul stat erau 
pământurile nativilor şi resursele care se aflau pe aceste 
pământuri. Doreau să scape de ei pentru a beneficia la discreţie 
de păduri, râuri,lacuri,minerale,păşuni şi pământuri pentru 
agricultură. Amerindienii le stăteau în cale şi trebuiau să 
găsească o cale de-a îndepărta.    Exterminarea, o politică de 
stat    În anul 1830, înlăturarea amerindienilor a devenit politică 
oficială a Statelor Unite. Mai precis în acest an a fost adoptat 
”Indian Removal Act”, prin intemediul căruia ”pieile roşii” 
care locuiau la est de Missipi trebuiau ”deportatate” într-un 
”teritoriu indian”, adică o enclavă sau rezervaţie în statele de 
astăzi Kansas şi Oklahoma. Această deportare ordonată de 
preşedintele american Andrew Jackson trebuia făcută ”pe cale 
diplomatică sau prin forţă”. În urma acestei decizii o mulţime 
de triburi de pe coasta de est au fost mutate cu forţa în 
”rezervaţie”. A fost un adevărat dezastru pentru amerindieni. 
Trimişi într-un teritoriu pe care nu-l cunoşteau, obligaţi să ducă 
un trai care nu era familiar lor şi mai ales fără hrană, pe distanţe 
lungi în marşuri ucigătoare, zeci de mii de ”piei roşii” şi-au 
pierdut viaţa. ”Luând în considerare cele trei mari naţiuni 
indiene de la est de Mississippi, Choctaws, Creeks, şi 
Cherokees fiecare cu câte o populaţie de 20.000 de oameni.  În 
timpul deportării din 1830, au murit 2.000 Choctaws, 4.500 
Creeks şi 5.000 Cherokees. Majoritatea din cauza bolilor, 
foametei, epuizării şi demoralizării”, scria  Brenden Rensink 
specialist la University of Nebraska – Lincoln în lucrarea 
sa  ”Genocide of Native Americans: Historical Facts and 
Historiographic Debates”. Acest exil forţat al amerindienilor a 
fost numit ”drumul lacrimilor”, o umilinţă totală a nativilor 
americani, ţinuţi într-un fel de tabere de tranzit şi apoi trimişi în 
teritorii în care nu se puteau adapta şi hrăni. Succesorul lui 
Andrew Jackson, preşedintele american Martin van Buren va 
iniţia la rândul său o campanie dură împotriva ”pieilor roşii”. 
Acesta va deporta cu intervenţia brutală a armatei, în alte 
rezervaţii, peste 45.000 de amerindieni.   Deportările s-au 
soldat cu încă peste 4000 de victime. În 1851, guvernatorul 
Californiei Peter Burnett a iniţiat un adevărat război de 
exterminare împotriva amerindienilor declarând că nu se va 
opri până când ”rasa indiana va dispărea”. Succesorul său John 
McDougal, a continuat aceasstă politică ducând la exterminarea 
a numeroase triburi. ”În anii următori, Idienii Yuki din Nordul 
Californiei care locuiau Valea Rotundă, au fost decimaţi de o 
astfel de politică, pierzând zeci de mii de indivizi din totalul 
populaţiei.”, preciza aceleaşi Brenden Rensink. Totodată a 
apărut şi acel slogan în rândul populaţiei, o glumă cinică , „un 
indian bun este un indian mort”. În spiritul acestei ideei, au fost 
ucişi mii de indieni Soshoni, Cheyenne sau Sioux. În 1877, 
generalul  Oliver Otis Howard era însărcinat cu deportarea 
indienilor Nez Perce din zona Washington. Acesta de altfel 
declara că va ordona uciderea amerindienilor „oricând şi 
oriunde vor fi găsiţi”. Generalul îi va urmări pe aceşti indieni 
până la graniţa cu Canada, într-un marş forţat de peste 2000 de 

kilometri. Bătrânii, femeile şi copiii au murit pe capete. 
Războinicii care încercau orice formă de opoziţie erau ucişi pe 
loc.  Din 6000 de indieni Nez Perce, au mai ajuns în viaţă la 
destinaţie doar o treime.  Totodată sunt cunoscute două 
masacre importante îndreptate împotriva populaţiei native. În 
primul rând este vorba despre masacrul de la Sand Creek din 
1864. ”În dimineaţa zilei de 29 noiembrie 1864, Divizia a III a 
de Cavalerie din Colorado sub comanda colonelului John M. 
Chivington a atacat tabăra şefului indienilor Cheyenne,Ceainic 
Negru. Indienii au fost suprinşi în timpul somnului. În urmă au 
rămas un număr mare de cavadre de bărbaţi neînarmaţi, femei 
şi copii. Trupurile lor erau mutilate de oamenii lui  Chivington. 
Acest eveniment îngrozitor a primit o atenţie considerabilă din 
partea specialiştilor, mai ales datorită declaraţiilor făcute 
înainte de acest atac.  Autorizând regimentul de cavalerie al lui 
Chivington pentru turul său de forţă, guvernatorul din Colorado 
John Evans i-a ordonat să  ”ucidă şi să distrugă toţi inamicii 
ţării, oriunde vor fi găsiţi, toţi ca indienii ostili". Mai târziu a 
fost raportat faptul că  Chivington şi-a exprimat dorinţa de a 
”ucide şi scalpa pe cei mici şi pe cei mari.”, se arată în 
”Genocide of Native Americans: Historical Facts and 
Historiographic Debates”.   Un alt masacru celebru îndreptat 
împotriva amerindienilor a avut loc în anul 1890 şi a rămas 
cunoscut drept masacrul de la Wounded Knee. Totul a început 
însă în anul 1876 atunci când liderii neamului sioux, Sitting 
Bull şi Crazy Horse s-au opus guvernului american care dorea 
mutarea acestora şi închiderea într-o rezervaţie. Căpeteniile 
sioux ştiau ce înseamnă acest exil dar şi dezrădăcinarea 
tribului. La toate acestea se adăuga umilinţa jefuirii de 
pământuri dar şi traiul într-o rezervaţie. Generalul George 
Armostrong Custer a fost trimis cu Divizia a 7 a de Cavalerie a 
Statelor Unite să-i captureze pe cei doi şefi rebeli şi să-i 
deporteze cu forţa pe indieni în rezervaţie. Nu aveau însă să 
reuşească. O puternică confederaţie Sioux, Cherokee si 
Arapaho cu peste 9000 de războinici i-a prins pe soldaţi în 
ambuscadă în apropierea râului Little Bighorn din statul 
Montana. Cavaleriştii americani au fost omorâţi până la ultimul 
om.   A supravieţuit doar un cal din întreaga divizie. La 14 ani 
de la Little Big Horn, idienii Sioux nu au mai putut continua 
rezistenţa, mai ales în faţa armelor moderne şi a numărului 
mare de trupe. Tocmai de aceea fratele căpeteniei Sitting Bull, 
Şeful Bigfoot a aceeptat să plece împreună cu triburile sale în 
rezervaţie. Amerindienii care plecau în exil erau însoţiţi de o 
escortă de  500 de soldati din aceeasi Divizie a 7-a Cavalerie. 
În locul numit Wounded Knee, soldaţii le-au cerut ”pieilor 
roşii” să predea armele. Refuzul indienilor sioux a dus la 
măcel. Înarmaţi cu mitraliere Gatling şi tunuri cu foc rapid, 
soldaţii au masacrat aproape tot tribul. Au fost ucişi femei, 
copiii, bărbaţi, bătrâni. Au fost apoi aruncaţi într-o groapă 
comună, asta după ce cadavrele au zăcut două zile în zăpadă. În 
rapoartele oficiale, soldaţii s-ar fi apărat de un presupus atac al 
indienilor, iar culmea criminalii au primit şi ”Medalia de 
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Onoare”. Abia în 1970 istoricii americani au descoperit şi 
dezvăluit adevărul despre acest masacru.   Îmbolnăviţi, 
umilinţi, discriminaţi   Pe lângă gloanţele soldaţilor care au 
exterminat triburi întregi, moartea a venit pentru amerindieni şi 
de la bolile aduse de primii colonişti europeni. Thornton şi 
James Mooney spuneau de altfel la începutul secolului XX că 
printre principalele cauze ale scăderii dramatice a populaţiei 
amerindiene, sunt şi bolile aduse de europeni, printre care 
variolă, tuberculoză sau boli cu transmitere sexuală. Totodată 
războiul, depresia masivă provocată de mizerie şi deportări 
forţate, foametea au jucat un rol important. Mai mult decât atât 
începând cu secolul al XVIII lea dar mai ales în secolul al XIX 
lea şi începutul secolului XX, amerindienii au fost umiliţi şi s-a 
încercat dezrădăcinarea lor culturală. Propriu-zis copiii de 
indieni erau luaţi din familiile lor, obligaţi în şcoli religioase să-
şi uite cultura, tradiţiile, formele religioase şi mai ales limba. 
”Asimilarea ca politică implementată sub ”General Allotment 
Act” era ultima versiune a metodei istorice de îndepărtare. Îi 
îndepărta pe Indienii Americani de pământurile nou dobândite, 
întrerupându-le eforturile lor iniţiale şi de succes pentru a-şi 
reînvia cultura prin noi strategii economice. Asimilarea 
totodată îi îndepărta pe aceşti oameni de valorile centrate pe 
familia tradiţională, introducându-i cu forţa într-o nou 
economie în care cele mai mare şanse de reuşită o aveau cei 
care îşi părăseau pământurile şi întorceau spatele familiilor”, 
scria Şeful Roy Crazy Horse în lucrarea ”The North American 
Genocide”. Discriminarea nativilor nord-americani a continuat 
decenii la rând iar şeful Roy Crazy Horse spune că poporul său 
a fost supus unui adevărat genocid. ”Dar s-a întâmplat aici. 
America de Nord a avut propriul său genocid îndreptat 
împotriva  Primelor Popoare. Un genocid violent, 
devastator,eficient. A fost condus de un sentiment de 
superiotate rasial şi religios, iar premiul au fost resursele şi 
pământul.”, scria şeful Roy Crazy Horse.  

 
Imperiul portughez este primul imperiu 

colonial european 
 

       Imperiul portughez este primul imperiu colonial 
european și poate fi socotit si cel mai longeviv, rezistând din 
1415 până la dispariția ca imperiu în 1999 când a cedat 
Chinei, Macao.   

O riginile Portugaliei că stat datează din perioada 

Reconquistei, perioada recuceririlor de către state creştine de la 
maurii musulmani, iar primul rege spaniol a fost Afonso 
Henriques, ajuns rege în 1139. Dar intrarea pe scena istoriei a 
imperiului portughez că mare putere internaţională a avut loc în 
perioada marilor descoperiri, din sec.XIV şi sec. XV. 
Portughezii au dat startul marilor descoperiri şi al marilor 

colonizări. După victoria asupra musulmanilor din Africa de 
Nord de la Ceuta, portughezii au început expediţii urmărind cât 
mai multe descoperiri şi expediţii militare de colonizare. Primul 
conducător portughez sub patronajul căruia au fost făcute 
expediţii de explorare şi cuceriri având ca scop întocmirea 
multor hărţi ce uşurau colonizarea şi dobândirea multor bogaţii 
şi în cazul Africii începutul comerţului cu sclavi a fost regele 
Henric Navigatorul. Principalii navigatori ce au contribuit la 
mărirea şi creşterea puterii imperiului portughez au fost 
Bartolomeo Diaz care în 1487 a descoperit Capul Bunei 
Speranţe, Vasco da Gama care în 1498 ajungea în India, unde 
portughezii au început să stabilească avanposturi, după 
cucerirea Indiei multe state africane orientale mici devenind 
aliate ori fiind distruse şi Pedro Cabral, una din navele lui 
ajungând în oceanul Indian descoperind Madagascarul. Tot 
Pedro Avarez Cabral a descoperit în 1487 Mauritius, la scurt 
timp Socotra şi în 1500 Brazilia a cărei colonizare a început în 
1530. Datorită puterii obţinute şi cuceririlor făcute, Imperiul 
Portughez domina comerţul, din Africa beneficiind în primul 
rând de aur şi sclavi, din Brazilia aur şi diamante iar din India 
în primul rând mirodenii. Începuse să domine comerţul şi 
îngreunând legăturile comerciale dintre Asia şi alte puteri 
europene şi relaţiile comerciale între ţări asiatice, cum au fost 
India, China şi Japonia. În Asia negustorii portughezi erau 
însoţiţi de călugări iezuiţi ce urmăreau încreştinarea asiaticilor. 
O slăbire a puterii imperiul a avut-o în perioada 1580- 1640 
când pe tron au ajuns habsburgii din Spania. În acea perioadă 
marile puteri ca Anglia şi Ţările de Jos preferau să atace 
teritoriile portugheze mai slab aparate decât cele spaniole. Au 
urmat perioade de încercări mari ptr. imperiul portughez ceau 
dus la cedări rând pand a coloniilor ce le aparţineau. Dintre 
toate cuceririle, Brazilia a ajuns să fie cea mai importantă ptr. 
imperiu, pierzând-o târziu. Brazilia a ajuns şi ţara cu cei mai 
mulţi vorbitori de lb. portugheză datorită migraţiei voluntare şi 
a migraţiei forţate a sclavilor din Africa. Şi chiar dacă imperiul 
portughez a dispărut Portugalia de asta este o ţară foarte 
dezvoltată, o economie avansată, nivel detrai înalt, a 5-ea dintre 
ţările paşnice şi fondator N.A.T.O 

Cât de vechi e Machu Picchu, de fapt. 
Descoperirea care rescrie istoria orașului 

 
          Experții au găsit noi dovezi care se află la baza unei 
teorii despre cât de vechi e Machu Picchu, de fapt. Potrivit 
unei noi analize, orașul a fost fondat înainte de anul 1438, 
așa cum se credea până acum.  

Imperiul Inca a fost scrisă, în mare parte, de alte civilizații, 
motiv pentru care numeroase date au fost pierdute sau 
interpretare greșit, scrie Science Alert.   Experții au folosit 
metoda datării prin carbon, ce a sugerat că Machu Picchu e mai 
vechi decât e sugerat de scrierile istorice.   
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Potrivit interpretărilor arheologului John Rowe a unor 
documente din secolul 16, Machu Picchu ar fi fost construit 
pentru Împăratul Pachacuti la scurt timp după ce a ajuns cel 
mai puternic om din Imperiu, în anul 1438.  

Cât de vechi e Machu Picchu, de fapt 

Această dată, publicată de Rowe în anii 1940, a fost acceptată 
la nivel mondial. Experții susțin acum că anul 1438 nu e corect 
pentru fondarea Machu Picchu.  

Cercetătorii au analizat oase și dinți umani îngropați într-un sit 
sacru. Potrivit analizei, Machu Picchu era deja ocupat în anul 
1420, ceea ce înseamnă ca era deja construit înainte de această 
dată. Ca urmare, experții au vorbit despre cât de vechi e Machu 
Picchu, de fapt.  

 

Machu Picchu e unul dintre cele mai cunoscute orașe antice din 
lume / Shutterstock 

”E primul studiu bazat pe dovezi științifice, pentru a ne oferi o 
estimare a fondării Machu Picchu și cât a durat ocuparea sa, 
ceea ce ne oferă o imagine despre originea și istoria sitului,” a 
declarat Richard Burger, antropolog în cadrul Universității 
Yale.  

Machu Picchu e unul dintre cele mai faimoase situri 
arheologice din lume. Scopul său original și motivul declinului 
său încă nu au fost stabilitate cu exactitate. 

După moartea ultimului monarh Inca, la finalul secolului 16, 
orașul a fost abandonat. Acesta a fost redescoperit în anul 
1911.  

”Cel puțin 2 dintre indivizii studiați au fost înmormântați în 
Machu Picchu înainte de anul 1440, cu  probabilitate de 95.4%. 
Și dacă ne luăm după mediile datării cu carbon, se pare că 
palatul din Machu Picchu era deja funcțional în anul 1420. 
Dacă nu chiar mai devreme,” au scris experții în studiul despre 
cât de vechi e Machu Picchu, de fapt.  

În studiu, cercetătorii au analizat 26 de mostre, îngropate în 
apropierea Machu Pichu. Oasele nu au urme de muncă grea, 
așa că acei oameni probabil nu au ajutat la construirea Machu 
Picchu. În schimb, experții cred că erau cetățeni ai orașului.  

Când ar fi ajuns la putere Împăratul Pachacuti 

Datarea Machu Picchu e strâns legată de domnia lui Pachacuti. 
Dacă acesta a ajuns pe tron în anul 1438 și Machu Picchu a fost 
construit pentru el, atunci nu ar fi putut să fie ocupat înainte de 
1440 (cel mai probabil 1450), susțin experții.  

Mormintele din Machu Picchu nu se potrivesc cu acele date. 
Analiza științifică sugerează că orașul a fost ocupat permanent 
între 1420 și 1530.  Sunt necesare mai multe studii pentru a 
confirma noua teorie despre cât de vechi e Machu Picchu, de 
fapt.  

Recent, experții au declarat că Machu Picchu ar trebui 
numit Picchu sau Huayna Picchu. Specialiștii au ajuns la 
această concluzie după ce au studiat documente istorice. 
În 1911, atunci când Hiram Bingham a condus o misiune în 
ruinele incașe, un localnic a scris numele sitului în jurnalul 
exploratorului. Fermierul, numit Melchor Arteaga, ar fi scris 
Macho Pischo în jurnal. Potrivit lui Hiram, Pischo suna similar 
cu pecchu atunci când era pronunțat. Din acel moment, 
denumirea a fost acceptată la nivel mondial. Potrivit lui 
Bingham, un conducător dintr-un sat local, numit Adolfo 
Quevedo, a numit ruinele Huayna Picchu. Denumirea a fost 
folosită și de un alt localnic, ce a susținut că există mai multe 
ruine în zonă.  

3 migrații ale țiganilor  
 

         Antropologii sunt convinşi că au existat 3 migraţii ale 
ţiganilor, din regiunea Sindha, India, astăzi în sudul şi estul 
Pakistanului, în urmă cu 1700 de ani.  
 
      Existau 3 ramururi de ţigani, romani/ţiganul occidental/ din 
Pakistan şi nordul Indiei, lamavien/ central/ în estul Turciei şi 
Armeniei şi doman/estic/ din Orientul Mijlociu şi Egipt.În ceea 
ce priveşte ţiganii din Scoţia fiindcă un termen argotic ptr. 
cuvântul egiptean era ţigan, ţiganii din Scoţia erau numiţi 
egipteni.Şi cum ţiganii de pretutindeni îşi aveau liderii lor, de-a 
lungul secolelor au ajuns să-şi asigure un,,rege,, ce putea să 
aibe putere mai mică, în spaţiu restrâns şi foarte mare, chiar şi 
internaţional. Dar nu era recunoscut cu putere regală decât de 
ţigani. Ţiganii de pretutindeni au fost mai târziu romi. Dar 
primul ţigan a cărui putere a fost recunoscută ca fiind regală a 
fost Johnnie Faa din Dunbar.  
Dovada istorică este scrisoarea sub sigiliu privat adresată de 
regele Iacob al V-lea al Scoţiei lui Johnnie Faa. În traducere 
,,Johnnie Faa din Dunbar, domn şi conte al egiptenilor din 
Scoţia. ,,Această scrisoare îi acordă autoritate asupra tuturor 
ţiganilor din Scoţia şi solicită tuturor şerifilor scoţieni să-l ajute 
în efectuarea justiţiei în faţa oamenilor din poporul său care 
urmau să respecte ,,legile Egiptului,,. Aceasta când mai existau 
şi ţigani ce nu erau egipteni. 
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Viaţa spirituală în oraşul Vaslui până la 
Marea Unire din 1918 

 
Prof. dr. Nicolae IONESCU - Vaslui 

 
         „Puţine locuri îmi sunt mai duios cunoscute ca acel ţinut al Vasluiului 
care nu e nici la munte , nici la şes şi se împărtăşeşte de o neasemuită 
frumuseţe” ( N. Iorga) 

       Iniţiativa proclamării  de către Biserica Ortodoxă 
Română a lui anului 2018 – An omagial al unităţii de 
credinţă şi neam  are menirea să aducă în centrul atenţiei 
societăţii  contribuţia  acestei instituţii fundamentale  la 
promovarea conştiinţei naţionale  a poporului român şi la 
făurirea  Marii Uniri,  întrucât întotdeauna ea a reprezentat 
pentru români  factorul esenţial care a ţinut laolaltă neamul, 
indiferent  de cauzele care i-au zădărnicit unitatea istorică. 

n secolul  al XIX-lea, denumit şi veacul modernităţii, 
locuitorii târgului  Vaslui  se adaptează treptat  noilor 
transformări social-economice şi poltice ale vremii.  Ei  

aparţineau în mare parte  celor două confesiuni religioase 
importante din oraş : cultul ortodox  şi  cultul mozaic. 

       Viaţa spirituală a populaţiei româneşti era complexă, deşi 
au existat mult timp   doar două biserici ortodoxe, cea de-a 
treia, construindu-se abia la sfârşitul secolului al XIX-lea. 

       Primul lăcaş ortodox datează din   prima jumătate a 
secolului al XV-lea. Pe locul actualei biserici   Tăierea Capului 
Sfântului Ioan Botezătorul , a fost o alta mai veche, din timpul 
lui Alexandru cel Bun,  unde, probabil, au fost înmormântaţi  
marii boieri moldoveni: Isaiia vornicul, Negrilă paharnicul şi  
Alexa stolnicul, executaţi de Ştefan cel Mare, la 16 ianuarie 

1471, după ce  complotaseră, se pare,  împotriva voievodului1.   
Mormântul dezvelit în cursul lucrărilor de restaurare din 1923, 
aparţinea unuia dintre aceşti mari boieri moldoveni, care au 
făcut parte din divanul ţării, vornicul Isaiia fiind chiar  rudă 
domnească, ceea ce îndreptăţeşte  înhumarea sa în haine 

bogate, conform rangului2. 

      Pe vechiul lăcaş a fost construită o nouă biserică de către 
voievodul  Ştefan cel Mare în  1490, ca jertfă adusă lui 
Dumnezeu pentru strălucita victorie de la Vaslui asupra turcilor 
din 10 ianuarie 1475, denumită de Nicolae Iorga  « Termopilele 
româneşti » . De atunci  se păstrează pisania cu inscripţia : “Io 
Ştefan Voievod cu mila lui Dumnezeu, Domnitor al Ţării 
Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, zidit-am acest lăcaş cu 
hramul Tăieriea cinstitului cap al Sfântului şi slăvitului 

                                                             

1 C. C. Giuescu, Istoria României în date, Editura Encicloprdică 
Română, Bucureşti, 1971, p.103. 

2 Mihai Ciobanu (coord.)-Cronica Vasluiului, Editura Publirom, Iaşi, p. 
285.  

prooroc şi înainte şi botezător Ioan. Începutu-s-a în anul 
6998(1490) luna aprilie 27 şi săvârşitu-sa în acelaşi an 

septembrie 20”3.  Construirea bisericii din piatră şi cărămidă în 
cadrul Curţilor Domneşti de la Vaslui, din vremea lui Ştefan cel 
Mare, trebuie pusă în legătură cu începutul înălţarii a 
numeroase lăcaşuri de cult  în Moldova, întrucât  cu  biserica 
«  Sfântul Ioan” din Vaslui s-a a inaugurat seria acelor biserici  

de oraş cum au fost numite  de specialişti 4 . 

 Biserica “Sântul Ioan” cuprinde următoarele elemente 
arhitectonice: pronaos supralărgit, împingerea spre exterior a 
pereţilor laterali, îndepărtarea celor două contraforturi care 
încadrau spre apus absidele laterale, decoraţiunea exterioară 
prin folosirea cărămizilor şi a discurilor ornamentale smălţuite 
cu motive geometrice şi figurative în relief. Era construită în 
plan triconc  cu : pronaos (tinda), naos (nava centrală) şi altarul. 
În timpul lui Ştefan cel Mare, se pare că biserica avea şi o 

turlă5. 

 În secolul al XIX-lea, asupra  bisericii  se fac  mai 
multe reparaţii,  în special după  marile cutremure. În anul 
1802, are loc un puternic seism, iar lăcaşul de cult se va crăpa 
de sus până jos. Mai târziu, în 1818, turla se dărâmă complet şi 
s-a simţit nevoia refacerii aproape totală a bisreicii. În anul 
1820, are loc prima refacere a bisericii din acest secol. Acum se  
construieşte lângă peretele de apus turnul clopotniţă. Această 
refacere este susţinută  financiar de Maria Cantacuzino, după 
cum reiese din  textul inscripţiei de la 1820: “Acest sfânt lăcaş  
zidit de răposatu întru fericire domn Ştefan Voievod bătrânu cu 
fiul său Bogdan, iar după un timp  risipindu-se, s-a zidit din 
nou de dumneaei cucoana Maria Cantacuzino logofeteasa, soţia 
răposatului marelui logofăt Costachi Ghica, cu toată cheltuiala 
dumisale spre vecinica lor pomenire la anii de la Hristos – 

1820”6.                                                                            

        Maria Cantacuzino urmărea,  prin această investiţie, să-şi 
asigure proprietatea deplină asupra edificiului eclesiastic, 
înlăturând dreptul orăşenilor vasluieni de a se considera stăpâni 

răzeşi ai ctitoriei ştefaniene7. 

           La 10 februarie 1886, are loc un nou cutremur de 
pământ, care  duce la crăparea turnului refăcut la 1820. În anul 
1889 încep lucrările de reparaţie a bisericii de  primărie. 
Constructor a fost italianul Giovani Costaldo. Primăria  cere   
un ajutor bănesc pentru reparaţii de la Ministerul Cultelor şi 
Instrucţiunii.  Lucrările se încheie în 1890, iar la 14 octombrie 

                                                             

3 Ibidem, ,p. 96. 
4 George Balş - Bisericile lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1926, p. 59. 
5 Grigore Ionescu  - Istoria arhitecturii în România, vol. I, Bucureşti, 

1963, p. 234. 
6 Mihai Ciobanu, op.cit, p.104 
7  Alexandru Andronic  - Biserica Sfântul Ioan din Vaslui, în 

Monumente istorice bisericeşti din Mitropolia Moldovei  şi Sucevei din, Iaşi, 
1974, p.67 

Î

Istorie 



 

  29                                                                                          Lohanul nr.  58,  octombrie,  2022 
       

 

1890 are loc resfinţirea ctitoriei ştefaniene. Acum se  reface 
pictura în interior şi  se realizează un cafas din fier. Pictura 
aparţine lui G. Ioanid,  un discipol al lui Gheorghe Tattarescu. 
Ea  se realizează  într-un stil renascentist, în tehnica uleiului, pe  
suport de gled, preparat  special. În interior, în pronaos, sunt 
lucrate în imitaţie de mozaic, portretele lui Bogdan al III-lea cel 

Orb şi Ştefan cel Mare1. 

 În 1894 pe cheltuiala episcopului Huşilor, PS Silvestru 
Bălănescu, se realizează  poleirea catapetesmei formată din 40 
de icoane pictate în ulei. În interiorul bisericii se află, probabil, 
tot din această perioadă, o icoană din secolul al XIX-lea de  
Nicolae Grigorescu care  îl înfăţişează pe Iisus Hristos pe 
drumul Golgotei. Tot la 1894, acelaşi episcop va polei şi 

arginta atunci iconostasul Maicii Domnului 2. 

Biserica « Sfântul  Ioan »  rămâne până în zilele 
noastre cea mai reprezentativă clădire eclesiastică a oraşului 
Vaslui. Aici,  în Al doilea război mondial a fost adăpostită 
statuia lui Ştefan cel Mare şi Sfânt de la Chişinău – simbol al 
românismului din Basarabia, pentru a nu fi distrusă de armata 
sovietică. În ultimii ani, Biserica şi Curţile Domneşti au 
îmbrăcat o haină nouă prin osârdia părintelui paroh, Constantin 
Mogoş cu   sprijinul Primăriei Vaslui, personal al domnului 
primar, inginer Vasile Pavel.  

 Cea de-a doua biserică din  Vaslui datează din 30 iulie 
1628.  Avea hramul  « Sfântul Gheorghe » şi era  închinată  
Mănăstirii Zografu, de la Muntele Athos. Mai târziu, 
mănăstirea  primeşte numele de Adormirea Maicii Domnului – 
Uspenia. Mănăstirea este menţionată  în mai multe hrisoave 
domneşti emise de Miron Barnowski (30 iulie 1628), Moisă 
Movilă ( 5 august 1631) şi  Alexandru Coconul ( 2 aprilie 
1630). Devine apoi “metoc” al Mănăstirii Dobrovăţ şi, la 9 
august 1796,  face schimb cu noul proprietar al Vasluiului, 
hatmanul Costachi Ghica, el  stăpânind mănăstirea  şi  moşia 
acesteia.  

         În 1859, mica bisericuţă din lemn este mistuită de focul 

care  distruge  o mare  parte din oraş.3 În acelaşi an, marele 
boier filantrop căminarul Neculai Hagi Chiriac începe ridicarea 
unui nou lăcaş de cult, din piatră, în mijlocul oraşului, pe locul 
micii biserici.  Căminarul nu  mai ajunge să vadă terminată 
lucrarea, deoarece moare la 1859, construcţia fiind  finalizată, 
un an mai târziu, de  nepotul său, Dimitrie Castroian, cu banii 
proveniţi din averea căminarului. Acesta din urmă este 
înmormîntat în noua biserică.  În  1866, Biserica Adormirii 
Maicii Domnului  cunoscută şi sub numele  de “Uspenia” sau “ 
Precista” este reparată de  preotul Constantin Maria împreună 
cu presbitera Elena, cu Ion Bălaşa şi  Dumitru Aftinoaie din 

                                                             

1 Ibidem,  
2 Ibidem,  
3   M. Ciobanu, op. cit, p. 279, 

Vaslui, lucrarea  rezistând timp de 50 de ani, până după Primul 
război mondial9.  Marele cutremur din 10 noiembrie 1940 a 
afectat grav biserica. A fost, apoi,  reparată, consolidată  şi 
eliberată de magherniţele care o sufocau. Tot atunci,  s-a 
refăcut şi clopotniţa construită de acelaşi boier grec, Hagi 
Chiriac.  O parte din pictura actuală s-a realizat   cu sprijinul 
financiar al marelui actor Constantin Tănase şi al soţiei sale, 
Virginia, al fostului primar, Ioan Răşcanu  şi al Societăţii 
Femeilor Ortodoxe Române. Resfinţirea lăcaşului s-a făcut  în 
prezenţa oficialităţilor locale, de ziua hramului,  la 15 august  
1943, în plin război mondial, preot paroh fiind Gheorghe 
Târnoveanu.  Printrre cărţile de valoare existente în biserică 
este o Evangehelie tipărită la Mănăstirea Neamţ, în anul 1821,  
din vremea  mitropolitului Veniamin Costachi, născut la 

Roşieşti , în judeţul Vaslui.4 

 Cea de a treia biserică se  construieşte în 1889.  Era de 
fapt un paraclis  al Cimitirului “Eternitatea” din Vaslui, ctitor 
fiind  noul proprietar al moşiei târgului Vaslui, Vera 
Mavrocordat. Aceasta  poartă hramul “Sfânta Treime” şi se  
construieşte în mijlocul noului cimitir, înfiinţat  în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea.  Se  aduc aici  pietrele funerare 
din secolele XVII-XIX care se observă până azi. Şi ele sunt o 
istorie vie a oraşului  din epoca modernă. Acum se  construieşte 
şi o troiţă  în Cimitirul “Eternitatea” din Vaslui. În acest cimitir 
se găsesc  cavourile marilor familii boiereşti vasluiene: 
Temistocle, Bastaki, Vonograski, Mironescu, Răşcanu, dr. 

Scarlat5. 

       În 1925, din ordinul autorităţilor, este dezafectat vechiul 
cimitir din jurul bisericii “Sfântul  Ioan”, rămânând doar 
pietrele funerare  din secolul al XIX-lea, cunoscute sub numele 
de rezervaţia Ghica-Şubin. Aici se află mormintele 
proprietarilor moşiei târgului Vaslui,  ale colonelului Alexei 
Şubin, decedat la 1854, şi  Elena Ghica49.  

      În 1934, asociaţia „Cultul Eroilor” a ridicat în acelaşi 
cimitir un impresionant monument, în  faţa căruia  au fost 
aşezate mormintele a nouă dorobanţi, veterani ai Vasluiului din 
Războiul de independenţă din anii 1877-1878. În mijlocul lor  
stă mormântul sergentului Constantin Ţurcanu. Se reconstituia 
astfel, în mod simbolic şi pentru vecie, eroica grupă cântată de 
Vasile Alecsandri, în care legendarul  Constantin  Ţurcanu îi  
spusese comandantului la Plevna: „Aveţi toată nădejdea în noi, 
n-o să facem Vasluiul nostru de ruşine”. Tot  în cimitirul 
“Eternitatea” se află mormintele  eroilor din Al doilea război 
mondial şi ale celor căzuţi în Revoluţia din decembrie 1989. 

             În  ce priveşte populaţia catolică, menţionăm că, în 
Evul Mediu, oraşul avea o importantă  comunitate de această 
confesiune, existând, de altfel,   o  biserică catolică,  aşa cum 
                                                             

4 Ibidem, p. 280. 
5 Ibidem, p. 283  
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menţiona, la 7 noiembrie 1646, Marco Bandinos. Biserica se  
distruge, însă comunitatea rămâne  la Vaslui până în zilele 
noastre. Existenţa  mai multor documente o confirmă . În unele 
dintre ele, oraşul Vaslui este trecut sub numele de Waslui ca 
având o anumită comunitate catolică11. 

 Menţionăm  şi  câteva informaţii  despre cultul 
mozaic. Trebuie amintit  de la început faptul că adepţii erau 
evreii, care  vin în număr mare în secolele XVIII-XIX şi  ajung 
în ultimile decenii să reprezinte până la 40% din populaţia 
oraşului. Niciodată însă, numărul lor  nu va trece de 50% din 
populaţia târgului, care număra   la sfârşitul secolului XIX 
peste 9.000 de locuitori, cu 242 de familii de meşeteşugari  şi 

negustori, repartizaţi pe 54 de meserii1. Edificiile religioase ale 
cultului mozaic ajung , după unele mărturii, la  patru pentru 
oraşul Vaslui, în timp ce la sfârşitul secolului al XIX-lea 
numărul bisericilor ortodoxe era doar  trei. 

 Prima sinagogă evreiască apare în Vaslui, la 1870. 
Caracterul specific al populaţiei evreieşti în cadrul societăţii  
este dat şi de apariţia la nivelul  ţării a cimitirelor evreieşti. La 

Vaslui cimitirul evreilor este menţionat  din anul 18902 

           Oraşul  Vaslui în timpul Primului Război Mondial 

     Intrarea României în Primul Război Mondial şi înfrângerea 
armatei în  campania din 1916 a adus  refugiul în Moldova, 
oraşul Vaslui  fiind în prima linie a retragerii.  Fiind şi reşedinţă 
de judeţ, a  adăpostit peste  60.000 de oameni faţă de 
capacitatea sa obişnuită de 10.000 -15.000 de suflete , după 
cum  Iaşul devine  „capitala rezistenţei noaste până la capăt”, 
cum l-a numit  N.Iorga . Documentele relevau faptul că” 
locuitorii  refugiaţi  din sud în Moldova  nu vin în aceste judeţe 
ca o populaţie de milogi şi să nu li se mărească mâhnirea printr-
o primire rece lipsită de iubire.” În oraşul Vaslui,  presa vremii,   
consemna faptul că era „o mişcare a populaţiei în localitate 
până la 12 iunie 1918”, reliefată prin 94 născuţi români din care 
48 bărbaţi şi 46 femei , 28 evrei  din  care 19 bărbaţi şi 9 femei 
, un bărbat austro-ungar, în timp ce mor 77 de bărbaţi români, 

dintre  care 13 în război,  şi 61 femei etc.3.      

         În aprilie 1915, doi profesori de limbi străine, Grigore 
Bobenco şi Mihail Popescu  de la Gimnaziul de băieţi “Mihail 
Kogălniceanu” , erau concentraţi, iar direcţiunea lua măsuri 

pentru suplinirea lor.4. 

  De altfel. participarea României la Primul Război 
Mondial în vederea realizării idealului naţional şi retragerea în 

                                                             

1Mihai Ciobanu, op.cit, p.280 
2 Mihai Ciobanu (coord.)-Cronica Vasluiului, Editura Publirom, Iaşi, p. 

285; vezi şi  Paul Zahariuc în colaborare cu Lucian –Valeriu Lefter, Vasluiul de 
la târg la oraş, Editura PIM, , Iaşi, 2014..  

3 „Vocea Vasluiului” Anul I , nr.2 , din 15 iunie 1918 , p.4. 
4 D.J.A.N. Vaslui , Fond „L.M.K.” dos.204,p.31. 

Moldova au dus la întreruperea cursurilor pe  doi ani. Din  1914 
şi până la sfârşitul războiului de întregire naţională, director a 
fost Elizeu Mavrodin, care a lăsat o frumoasă amintire elevilor 
prin  bunătatea sa părintească. Din cauza  războiului, localul 
şcolii a fost transformat în spital, iar cursurile s-au desfăşurat 
într-un spaţiu închiriat. Directorul a „îngrămădit în timpul 

războiului toată arhiva în podul casei sale”5 . 

 În anii războiului  în oraş  a izbucnit o epidemie de 
tifos şi s-a luat. măsura constituirii de spitale regionale de 
Cruce Roşie. În Vaslui, amplasarea acestora este redată de 
registrele stării civile la secţiunea “ morţi”, mult mai mulţi în 
1917 decât în 1916. De menţionat că în Staţia CFR Vaslui 
făcea naveta între front şi oraş Trenul Sanitar nr. 19 , în care şi-

au găsit sfârşitul numeroşi militari 6 .   Prin gară treceau , 
desigur, numeroase trenuri cu muniţie şi refugiaţi, aşa că are  
loc   şi o explozie la depozitul de dinamită din urbe.   Numărul 
foarte mare de refugiaţi determină închiderea tuturor şcolilor şi 
transformarea lor  în spitale, cum a fost  şi cazul Gimnaziului  “ 
Mihail Kogălniceanu” , devenit  „spital pentru tifoizi”. Deşi 
şcoala s-a confruntat cu mari greutăţi, şi-a redeschis cursurile în  
noiembrie 1916 şi a funcţionat permanent în anii războiului în 
diverse case particulare. De această dată , gimnaziul avea opt 
clase , inclusiv cursurile liceale, pentru a permite refugiaţilor 
continuarea studiilor şi ţinerea examenelor. Condiţiile de 
funcţionare erau grele :„lipsă de cărţi , frig în clasă, şcoala fără 

geamuri şi fără profesori titraţi”7. 

 Problemele financiare şi de dotare ale şcolii au fost 
suplinite prin dăruirea profesională a dascălilor şi interesul 
pentru învăţătură al elevilor . La conducerea gimnaziului, în 
1918 s-au aflat oameni de suflet, printre care Constantin Moisil, 
însă  pentru puţin timp, deoarece în acelaşi an este numit 
director general al Arhivelor Naţionale din Bucureşti . Ultimul 
director al gimnaziului a fost Theodor  Tomida, care continuă 
cu perseverenţă demersurile pentru ridicarea instituţiei la rangul 
de liceu. Reuşeşte acest lucru  după 1923. 

 În primele decenii ale secolului  XX oraşul păşeşte 
greoi spre modernizare, sub raport  social- economic , fiind  
încă o „comună urbană” de provincie . Este vizibil un oarecare 
avânt cultural.  Se înfiinţează o tipografie şi,  după 1900, seria 
publicaţiilor locale este inaugurată  de „Ordinea” (Vaslui 
,1902) şi de ziarul local  al organizaţiei P.N.L.”Democratul” 
(Vaslui, Bârlad, 1906,1911-1937). Lista continuă cu „Revista 
militară literară” (1913), „Vasluiul”- oficiosul Partidului  

                                                             

5 Gh. Stănescu , op.cit.,p.14 . De remarcat este şi faptul că profesorul Mugur , 
conducătorul cercetăşiei , a luat o bună parte din biblioteca şcolii pentru a fi 
evacuată în Rusia la Kerson. „Din fericire ideea a căzut dar ce s-a întâmplat cu  
biblioteca nu se mai ştie nimic”. Ibidem p.38 . 

6 Paul Zahariuc, op. cit, p. 232. 
7 D.J.A.N. Vaslui , Fond „L.M.K.” , dos.205/1915-1924,p.8. 
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Conservator din localitate (1914„ Propaganda”, „Poporul”, 
„Vocea Vasluiului”, „Cultura”, „Vlăstarul” şi alte publicaţii 
meteorice. Un loc aparte în rândul cadrelor didactice după 
război l-a avut revista  „Învăţătorimea vasluiană” care 
cuprindea informaţii şi articole de un real interes pentru corpul 
profesoral.  

În timpul Primului Război Mondial, oraşul Vaslui 
devine un centru important al difuzării informaţiilor, după ce în 
parcul Copou  s-a instalat un post naţional de radio,  cu 
sprijinul cunoscutului savant în domeniul sonicităţii, Dragomir 

Hurmuzescu.1 

Atmosfera generală a urbei se înviorează prin prezenţa 
unor mari personalităţi culturale sau a unor oameni politici care 
stimulează ambiţiile autohtone. De exemplu, marele istoric 
Nicolae Iorga a vizitat de mai multe ori oraşul şi a conferenţiat 
la 2 mai 1916 despre „Învăţăturile trecutului”, expunere pe care 

o tipăreşte în „Neamul românesc literar”2. 

         În 1914, la ceremonia de primire a jurământului 
cercetaşilor gimnaziului din localitate, în pădurea Paiu, 
participă membrii familiei regale, principele Carol şi principele 

Nicolae3. Momente deosebite în afirmarea spirituală a urbei 
chiar în vreme de război sunt vizitele unor cunoscute 
personalităţi culturale, precum  George Enescu,  Barbu 
Ştefănescu Delavrancea, geograful Emanuelle de Martonne, 
Constantin Tănase etc. 

Preoţi vasluieni în Primul Război Mondial  

          Ţăranii, învăţătorii şi preoţii vasluieni, la cea dintâi 
chemare la războiul de întregire, au plecat la luptă pentru Ţară , 
Credinţă şi Neam. Preotul şi-a luat  la repezaelă  Sfintele Vase, 
Sfîntul Antimis, Liturghierul şi Cădelniţa, fiind alături de 
soldatul din tranşee. Era acolo, să-i slujească, lui Dumnezeu în 
prima linie, să îmbărbăteze militarii  la luptă.  Preoţii  acordau 
nu numai asistenţă religioasă, ci şi sprijin financiar. La 
iniţiativa lor, se făceau colecte de bani, cumpărau alimente şi 
înfiinţau cantine pentru copiii orfani  ai celor care muriseră  pe 
front, pentru ajutorarea familiilor nevoiaşe, mai ales a celor din 
Moldova. 

      La iniţaitiva Bisericii, în 1915, a fost numit ca  protopop 
(supervizor) al preoţilor din armată, iconomul Constantin 
Nazarie, prof. univ. la Facultatea de Teologie din Bucureşti, cu 
sarcina  să  organizeze serviciul militar de pe front.  Acesta, în 
noua calitate de Şef al Serviciului Militar Religios  de pe lângă 

                                                             

1 Dumitru V. Marin, Cornelia Alexandru ,op.cit., p.8. 
2 Anuarul Liceului „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui pe anul şcolar-1936, 
întocmit de Gh. Stănescu, Vaslui, 1936, p.18. 

3 Ibidem. 

Marele Cartier General al Armatei Române , condus de 
generalul C. Prezan, a pregătit o broşură  cu 10 cuvântări model 
pentru a însufleţi soldaţii în luptă. De multe ori, preoţii  nu şi-
au primit  la timp solda oferită de armată,  iar  familiile lor 
sufereau de foame, de frig şi de tifos.   Străini de situaţia 
propriilor familii nu erau . O ştiau  din scrisori . Erau, însă, 
departe de casă şi în imposibilitatea  de a le oferi ajutor imediat. 
Continuau să-şi facă datoria cu cea mai mare grijă şi implicare. 
Au fost situaţii când preoţii au luat arma în mână şi au luptat 
sau au strâns subunităţile care erau în degringoladă şi i-au 
înapoiat  pe soldaţi în linia întâi, la luptă. În plus, preoţii nu s-
au temut de pericolul îmbolnăvirii de tifos exantematic  sau de 
alte afecţiuni, neclitindu-se de lângă răniţi. Ei au fost şi  
învăţători, formând din venituri proprii biblioteci volante, 
extrem de căutate  pe front. Au creştinat soldaţi şi au botezat 
copii. Nu doar prin predici au menţinut vie credinţa în inimile  
ostaşilor, ci şi prin exemplul personal. Astfel, pe front, se 
remarcă preoţii vasluieni, Petru Pieptu, din Tăcuta ( 
Regimentul  3 Vânători),  Constantin Moisiu din Munteni de 
Jos   (Regimentul 7 Rahova), Ioan Gâdei, din Bârlad,  Ilarion 

Dodu, din Băcani (Regimentul 6 Tecuci) etc.4 

         Episcop  de Huşi   în anii Marelui Război  a fost Nicodim 
Munteanu (1912-1923) . S-a distins ca un bun orator, predicator 
şi liturghisitor. În anul 1917, a reprezentat Biserica Ortodoxă 
Română la lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse. 
A suplinit scaunul de arhiepiscop al Moldovei, a fost numit 
arhiereu cu titlul de “Băcăoanul”, iar din 1939 până la 1948 a 
fost cel de-al II-lea Patriarh al României cu numele de 
Nicodim  Munteanu. A tradus Biblia din ebraică împreună cu 
Gala-Galaction şi prof. Vasile Radu în  anii 1936-1938. 

         Cunoscând meritele preoţimii ortodoxe în general, şi în 
special ale celei militare,  generalul vasluian, Ioan Răşcanu, 
ministru de război în 1921, menţiona : „Preoţimea militară care 
a însoţit armata în timpul războiului a fost mai presus de orice 
laudă. Ca adevăraţi apostoli, preoţii n-au părăsit nici  un 
moment postul lor sfânt şi de onoare, ajutând ofiţerimea spre a 

putea duce la glorie trupele5 

           În concluzie, oraşul  Vaslui,   în veacul al XIX-lea şi  
până la 1918,  cunoaşte un proces  lent de modernizare şi o 
revigorare a vieţii spirituale.  Ca  şi  societatea românească, nu  
reuşeşte să parcurgă integral prima revoluţie industrială. 
Desigur, la Vaslui avem acum elite, dar exista şi o pătură agrară 
extrem de săracă şi înapoiată, care, practic, la 1907, va devasta 
localitatea, exact ca în epoca medievală. Avem manufacturi şi 
proprietari ai vetrei târgului, avem o combinaţie între arhaic şi 
modern, între Orient şi Occident, de fapt avem ceea ce întâlnim 
la nivelul întregii Românii, o lume în transformare, într-o 

                                                             

4“Lumina” din 7 ian. 2018. 
5 Ibidem,  
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schimbare rapidă la nivelul elitelor şi  o schimbare lentă la 
nivelul populaţiei, care nu  reuşeste  decât cu greu  să se 
adapteze la noile realităţi. Vasluiul  în era  o mică Românie, un 
oraş în care noul se întâlneşte cu vechiul, un oraş în care 
modernismul  pătrunde  lent.  
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Bătălia de la Verdun: cea mai lungă 

bătălie din istorie 
 

 Andrei POPESCU 

      Bătălia de la Verdun din cadrul Primului Război 
Mondial a fost cea mai lungă bătălie din istorie. Începută pe 
21 februarie, bătălia s-a terminat abia peste 302 zile, pe 18 
decembrie 1916.  

cesta a fost inițial plănuită de șeful Statului Major 
German, Erich von Falkenhayn, pentru a asigura 
victoria Germaniei pe Frontul de Vest. El urmărea să 

zdrobească armata franceză înainte ca aliații să crească în 
putere prin desfășurarea completă a forțelor britanice. Fără cele 
nouăzeci și șase de divizii ale Franței, Aliații nu ar fi putut 
continua lupta în vest. 

Pentru a-și atinge scopul, Falkenhayn trebuia să vizeze o parte 
a frontului francez unde necesitatea strategică și mândria 
națională se combinau. Cetatea antică Verdun, situată pe râul 
Meuse, era tocmai un astfel de loc. Asigurând înălțimile de pe 
malul de est al râului, germanii puteau să domine zona 
înconjurătoare, obligându-i pentru francezi ori să recâștige 
terenul ori să piardă Verdunul. Aici Falkenhayn plănuia să 
folosească peste 1200 de unități de artilerie pentru a distruge 
unitățile franceze, făcând în același timp un uz limitat de 
infanterie germană pentru a minimiza propriile pierderi. 

 

Un tun german de artilerie cu un calibru de 17 cm 

La 4 dimineața, pe 21 februarie 1916, a început bătălia, cu un 
bombardament masiv de artilerie și o înaintare constantă a 
trupelor Armatei a cincea germane sub conducerea prințului 
moștenitor Wilhelm. După cinci zile de luptă, forțele germane 
au capturat Fort Douaumont, cel mai mare și cel mai înalt 
dintre cele 19 forturi care protejau Verdun-ul. Totul mergea 
conform planurilor lui Falkenhayn. Liderii militari francezi au 
declarat că Verdun nu putea fi apărat dacă malul de est al râului 
Meuse era pierdut și că moralul național francez putea 
supraviețui pierderii orașului. În acest moment, totuși, prințul 
moștenitor Wilhelm și personalul său au încetat să mai urmeze 
conceptul strategic al lui Falkenhayn și au angajat Armata a 
cincea într-o acțiune ofensivă mai mare. Câștigarea terenului a 
devenit prioritate și până la sfârșitul lunii februarie, pierderile 
germane de la Verdun au fost similare cu pierderile franceze. 

De la Petain la Nivelle 

Generalul Philippe Petain a primit apoi comanda armatei a 
doua franceze la Verdun. Petain avea o reputație de maestru al 
apărării, motiv pentru care a organizat o apărare în profunzime, 
prin stabilirea unei serii de puncte forte care se sprijină 
reciproc, mai degrabă decât să-și împingă toate trupele în 
tranșeele vulnerabile din prima linie. Petain a rotit, de 
asemenea, unitățile prin Verdun în mod regulat și, deși acest 
lucru a expus o mare parte a armatei franceze la luptă, a hotărât 
ca trupele să nu petreacă perioade lungi de timp pe front. De 
asemenea, francezii au crescut foarte mult numărul de unități 
de artilerie la Verdun, ceea ce a făcut ca germanii să sufere în 
egală măsură din cauza bombardamentelor continue. 
Capacitatea francezilor de a susține bătălia s-a datorat muniției 
și proviziilor care soseau de-a lungul „Voie Sacree”, singurul 
drum către Verdun menținut deschis în ciuda 
bombardamentelor germane constante. 

A
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Trupele franceze, într-o tabără din spatele liniilor 
frontului(Verdun, 1916) 

Pe 6 martie germanii și-au reînnoit ofensiva, de data aceasta pe 
malul de vest al râului Meuse. Condițiile deja groaznice pe 
câmpul de luptă s-au înrăutățit în lunile martie și aprilie, 
deoarece ploile persistente au transformat zona într-o mlaștină. 
La sfârșitul lunii aprilie, generalul Robert Nivelle a preluat 
comanda de la Petain și a început o serie de contraatacuri la 
scară largă. Acest lucru le-a oferit germanilor o șansă de a 
reveni la strategia lui Falkenhayn. La începutul lunii iunie, 
germanii au cucerit Fort Vaux după lupte foarte dure. Acesta s-
a dovedit a fi succesul lor final. Eforturile de a continua 
avansul mai târziu în acea lună au eșuat, în ciuda utilizării 
gazului fosgen. 

Atacul francez și finalul bătăliei 

Începând cu 24 iunie ofensiva germană de la Verdun a fost 
redusă pentru a întări frontul de pe râul Somme. Generalul 
Nivelle a profitat de șansa și a atacat. A doua sa armată avea 
superioritate artileriei și a folosit noi tactici bazate pe secții de 
infanterie specializate, înarmate cu mitraliere ușoare, 
mitraliere-grenadă, mortiere și tunuri ușoare de câmp. Chiar și 
așa, germanii nu erau pregătiți să cedeze teren. Pierderile au 
crescut pe măsură ce sate precum Fleury au trecut prin mâinile 
ambelor părți de mai multe ori. De asemenea, s-au purtat lupte 
teribile pentru forturile cucerite de germani mai devreme în 
bătălie, până la urmă și acestea căzând în mâinile francezilor. 

Bătălia s-a încheiat pe 18 decembrie, deoarece condițiile de 
iarnă și rezultatele luptei de pe Somme au făcut imposibilă 
continuarea activității. Francezii pierduseră 377.000 de oameni, 
iar germanii 330.000. Planul lui Falkenhayn de a distruge 
armata franceză a eșuat. 

 

 

 

 

 

Considerații privitoare la o decizie emisă 
în Alba Iulia de către generalul Dănilă Papp 

rezident al Rezidenței Ținutului regal Mureș în 
13 septembrie 1940 

 

Prof. dr. Dragoș CURELEA - Sibiu 

          În 10 septembrie 1940 generalul D. Papp și-a înaintat 
demisia din funcție Ministrului de Interne al României.  

n contextul general al destructurării instituțiilor de putere ale 
fostului monarh Carol al II-lea, documentul generalului D. 
Papp s-a înscris în mod firesc în noua situație politică din 

România, aceasta fiind consfințită prin acceptarea demisiei 
acestuia de către noul conducător al statului român, generalul I. 

Antonescu, în ziua de 13 aceeași lună1.  

General Dănilă Papp a emis și semnat o Deciziune a 
Ținutului regal Mureș în baza articolelor 191, 196, 199 din 
Codul funcționarilor publici, precum și a deciziilor 
Președintelui Consiliului de Miniștri nr. 3605 din 30 iulie 1940 
și nr. 3885-3886 din 9 august același an, cu referire la 
încadrarea funcțioarilor publici, care, în temeiul mai sus 
menționatelor articole și decizii, au fost reîncadrate începând cu 
data de 1 august 1940, în conformitate cu gradele, funcțiile și 
vechimea pe care o au în grupele și tipurile de salarizare 
prevăzute în Codul funcționarilor publici, care a fost publicat în 
Monitorul oficial al României nr. 131 din 8 iunie 1940. Astfel, 
menționăm existența unor persoane la administrația centrală a 
Ținutului Mureș, care în contextul desfințării și lichidării 
acestuia și a instituției sale au fost preluați de drept în rândurile 
funcționarilor Prefecturii județului Alba, ,,având în vedere 
instrucțiunile cu privire la încadrarea funcțiunilor și 
funcționarilor din administrația locală, primite pe lângă Ordinul 
nr. 6.961 din 23 august 1940 prin Direcția Administrației 

Locale din Ministerul de Interne”2. 

                                                             
1 S.J.A.A.N., Fond Rezidența Ținutului Mureș. Lichidarea Ținutului Mureș, dosar 

nr. 32.172/1940, f. 5. Vezi textul de răspuns la demisia generalul rezident regal Dănilă 
Papp reprodus în: Ioana Rustoiu; Smaranda Cutean; Marius Cristea, Excelență sub două 
flamuri Dănilă Papp (1868-1950), Alba Iulia, Editura Altip, 2015, p. 116. Semnificativ, 
din perspectiva viitoarei cariere a generalului D. Papp, sunt însemnările care au fost 
efectuate de Ion Antonescu pe respectivul document și care au fost consemnate în scris și 
au fost înaintate telegrafic generalului D. Papp la Rezidența reaglă a Ținutului Mureș în 13 
septembrie 1940, la câteva ore după ce a fost emisă și semnată Decizia și care a fost 
înregistrată la Serviciul Personalului din mai susmenționata Rezidență regală sub nr. 
29.236/1940 ,,la 13 septembrie 1940”, notificarea olografă pe document aparține 
generalului rezident regal D. Papp. 

2 S.J.A.A.N., Fond Rezidența Ținutului Mureș. Serviciul Administrației Generale 
de Stat, dosar nr. 15/1940, f. 1 Secretarul general al Ținutului Mureș era dr. Florian 
Medrea, colonel în rezervă, fost prefect al județului Năsăud, fost inspector la Inspectoratul 
de Siguranță al Județului Cluj, fost inspector general administrativ. A fost reîncadrat în 
grupa de muncă A. II,nr.9, tipul activității, categoria II, cu un salar lunar de 27.600 lei. Mai 
detaliat despre ofițerul magistrat dr. Florian Medrea provenit din rândurile fostei armate 
austro-ungare și colonel în rezervă al Armatei Române, Arma Siguranță națională 
cunoscut, mai degrabă în activitatea sa de comandant al Gărzii Naționale de la Alba Iulia, 

Î
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 În atare condiții s-a ținut cont de situația concretă a 
fiecăruia dintre cei 106 funcționari care au activat în cadrul 
Rezidenței Mureș, atât în administrația centrală, cât și în cea 
exterioară a susmenționatului ținut regal cu sediul în Alba Iulia. 
Din parcurgerea deciziei și a tabelului nominal care a făcut 
parte efectivă din actul administrativ am desprins și menționăm 
următoarele aspecte: la Cabinetul Rezidentului regal există o 
persoană cu grad de șef de cabinet și remunerată în calitatea de 

șef de birou clasa I1, la Cabinetul secretarului general al acestui 

ținutului regal au funcționat două persoane2.  

În cadrul Serviciului Cancelarie (Registratură, arhivă 
și expediție) au fost reîncadrați 15 angajați, aceștia fiind: 
Gheorghe Maier, Eugenia Balint, Alexandru Voloșin, Ulpiu 
Petrișor, Simion Vornica, Gheorghe Vasilca, Traian Cismașu, 
Aurelia Pisoiu, Octavian Stan, Minerva Grecu, Victor 

Stupariu3. În cadrul Serviciului Personal activau 9 persoane: 
Nicolae Viciu, Ioan Orăștean, Mihail Țițeiu, Sebastian Beu, 
Mihail Receanu, Ioan Stanciu Vujeu, Gheorghe Turcu, Valeria 

Cătană, Maria Voloșin 4 . În Serviciul contencios au fost 
reîncadrate trei persoane: dr. Augustin Rațiu, șef de serviciu cu 
gradul de avocat consilier clasa I, dr. Ioan Florian, subșef de 

birou, clasa I.A și Rozalia Duicu, dactilografă, clasa I5. În 
serviciul Administrației Generale și de Stat au fost reîncadrate 
12 persoane: dr. Victor Rusu, dr. Ernest Weiskircher, Iosif 
Molnar, dr. Cornel Salcă, Acațiu Imets, Ioan E. Vlass, Ioan 
Munteanu, Sever Laslo, Letiția Brândușa, Silvestru Rucărean, 

Maria Mosora, Florea Bonta6. În cadrul Serviciului financiar 

                                                                                                            

vezi în: Ioana Rustoiu; Tudor Roșu; Marius Cristea; Liviu Zgârciu, Garda națională de la 
Alba Iulia, Alba Iulia, Editura Cognitiv, 2019, p. 51-53; Valer Moga, Garda națională 
română din Alba Iulia, în Laura Stanciu (Coordonator), Alba Iulia. Memoria Urbis, Cluj-
Napoca, Editura Mega, 2018, p. 290-292; Cornel Țucă; Laurențiu Batin, Ofițeri ardeleni și 
bucovineni din fosta armată Austro-ungară, Baia Mare, Editura Ethnologica, 2018, p. 269. 
Col. dr. Florian Medrea a îndeplinit în decadele interbelice, precum și în perioada celui de-
al Doilea Război Mondial funcții precum: inspector general de poliție în Cluj, prefect al 
județului Năsăud, inspector general administrativ, seceratr general al Ținutului regal 
Mureș, prefect al județului Orhei, inspector superior de Siguranță la Cluj, avocat în Sebeș. 
A fost asasinat în cabinetul său de avocatură pe care îl deținea în localitatea Sebeș din 
județul Alba. 

1 Ibidem, f. 1. Șef de Cabinet al Rezidenței regale este reîncadrat Nicolae Crișan. 
Grupa de muncă A. II, nr. tipului activității 29, categoria II, salarul lunar 7350 lei. 

2 Ibidem, f. 2. Silviu Horhat a fost reîncadrat ca șef de cabinet, cu gradul de 
impiegat mișcare documente clasa a II-a. Grupa de muncă A. 15, nr. tipul activității, 36, 
categoria II, cu un salar de 4150 lei, iar Maria Costin, era reîncadrată ca dactilografă, clasa 
I. Grupa de muncă A. 39, nr. tipul activității 35, categoria II-a, salarul lunar 4600 lei. 

3 Ibidem, f. 2. Gheorghe Maier a fost reîncadrat în funcția de șef al Serviciului 
cancelariei în gradul de subdirector de serviciu, clasa a II-a. Grupa de muncă A. 15, nr. 
tipul activității 21, categoria II, salarul lunar 12.400 lei. Ceilalți 10 angajați ai serviciului 
aveau grupa de muncă A.38, nr. tipul activității 32 (4 persoane), 33, (1 persoană), 35 (5 
persoane), 36 (1 persoană). Salarile celor 10 angajați ai serviciului oscilau între 4150 lei (o 
persoană), 4600 lei (patru persoane), 5500 (o persoană), 6000 lei (patru persoane). Cel mai 
mic salariu în acest serviciu era acela pe care îl câștiga Victor Stupariu, ajutor de arhivar, 
clasa a III-a, care avea 4150 lei lunar. 

4 Ibidem. Nicolae Viciu a fost reîncadrat șef al serviciului în gradul de subdirector 
clasa a II-a. Grupa de muncă A. 15, nr. tipul activității 21, categoria II-a cu salar lunar de 
12.400 lei. Ceilalți opt angajați au fost încadrați în grupa de muncă A 15 (șase persoane), 
iar în A. 39 (două persoane), nr. tip activiății a oscilat între 21 și 36, cu 21, 27, 29, 36 (1 
persoană), cu 35 (5 persoane). Categoria II-a, iar salariile oscilau între 4150 și 8300 lei. Cu 
4150 lei a fost reîncadrată Maria Volosin, care a avut cel mai mic salariu din acest serviciu, 
cu 4600 lei (cinci persoane), cu 7350 lei (o persoană), cu 8300 lei (o persoană). 

5 Ibidem. Av. dr. Augustin Rațiu a fost reîncadrat ca șef de serviciu, avocat 
consilier clasa I, spor științific. Grupa A.14, nr. tipul activități 14, categoria II, salariul 
lunar 20.250 lei, dr. Ioan Florian, grupa A.15, nr. tipul activității 32, categoria II, salariul 
lunar 6000 lei, iar Rozalia Duicu, grupa A.39, nr. tipul activității 35, categoria II-a, salariul 
lunar 4600 lei. 

6 Ibidem, f. 3. Șeful serviciului a fost dr. Victor Rusu, reîncadrat în gradul de 
subdirector clasa a II-a. Grupa de muncă A.15, nr. tipul activității 21, categoria II-a, 
salariul lunar 12.400 lei Pe lângă șeful acestui serviciu alte nouă persoane erau încadrate în 

au fost reîncadrate 13 persoane: dr. Grigore Șimon, șeful 
serviciulu, Andi Zoldi, Titus Hurbeanu, Ioan Petreanu, Eugenia 
Petreanu, Maria Viciu, Aurelia Anghel, Viorel Terchilă, Ioan 
Opriș, Dumitru Frăteanu, Nicolae Berghian, Maria Horhat, 

Elena Bogolea7.  

La Serviciul economic au fost reîncadrați 5 persoane: 
Ioan Balint, șef serviciu, Aurel Popp, Finica Popoviciu, Ioan 

Selegean, Maria Crișan8. În Serviciul MONT și Apărare pasivă 
au activat următoarele persoane: Ioan Crișan, Simion Pușcașiu, 

Leonida Teodorescu, Erofteiu Bogolea 9 . Remarcăm și că 
profesorul Ion Berciu, care îndeplinea funcția de director al 
Muzeului Regional al Unirii din Alba Iulia, a fost reîncadrat în 
gradul profesional de șef de serviciu, clasa a II-a în cadrul mai 

sus menționatului muzeu albaiulian10.  

În Serviciul tehnic au fost reîncadrate 9 persoane și 
anume: Octavian Mihălțan, arhitect, clasa I, șef de serviciu, 
Bazil Munteanu, Gheorghe Turcu, Zoltan Sima, Artur 
Ivanovici, Ioan Pisci, Gheorghe Knall, Victoria Turcu, Zoe 

Dumitrean 11 . În acest serviciu a activat fiind încadrați ca 
personal de serviciu (mecanici și șoferi) următorii: Nicolae 
Oana (mecanic), Ștefan Iuga (șofer), Ioan Radu (șofer), Ioan 

                                                                                                            

grupa de muncă A.15, nr. tipul activității a oscilat între 21 și 35, dintre care cu nr. 21 (4 
persoane), cu nr. 26, 29 și 33 (1 persoană), cu nr. 35 (4 persoane). Toți angajații serviciului 
erau încadrați în categoria a II-a, iar salariile acestora au oscilat între 4600 lei lunar, atât 
cât a câștigat Floarea Bontea, care era dactilografă clasa I și 12.400, atât cât câștiga lunar 
dr. Ernest Weiskircher, care era subdirector clasa a II-a.  

7 Ibidem, f. 3 În acest serviciu dr. Grigore Șimon a fost încadrat ca șef de serviciu 
în grad de subdirector clasa a II-a, Grupa de muncă A.15, nr. tipului activității 21, 
categoria II-a, cu un salariu lunar de 12.400 lei. Ceilalți 12 funcționari erau împărțiți astfel: 
în grupa A. 15 (11 persoane), iar în A. 39 (2 persoane). Nr. tipului activității a oscilat între 
21 și 38, compartimentat după cum urmează: 21, 24, 26, 27, 30, 28 (1 persoană), 33 (2 
persoane), 35 (5 persoane). Toți membri serviciului erau încadrați în categoria II-a, iar 
salariile au oscilat între 10100 lei lunar pe care îl încasa Andrei Zoldi în calitate de șef de 
serviciu, clasa ierarhică II și 3700 lei pe care îi câștiga Elena Bogolea, dactilografă 
stagiară. 

8 S.J.A.A.N., Fond Rezidența Ținutului Mureș. Serviciul Administrației Generale 
de Stat, dosar nr. 15/1940, f. 4. Dr. Ioan Balint activa în funcția de șef de serviciu cu gradul 
profesional de subdirector clasa a II-a. Grupa de muncă A. 15, nr. tipului activității 21, 
categoria a II-a, cu un salariu lunar de 12.400 lei. De altfel, șapte dintre cei 9 membri ai 
acestui serviciu aceeași grupă de muncă A.15, iar doi dintre aceștia A.39. Exitau cu nr. 
tipului de activitate 21 23, 26, 29, 32, (câte 1 persoană), iar cu nr. 35 (4 persoane). Toți 
angajații acestui serviciu dispuneau de categoria a II-a a locului de muncă, iar salariile 
acestora oscilau între 4.600 lei și 11050 lei pe lună. Remarcăm cel mai mic salar lunar în 
acest serviciu care îi aparținea Mariei Crișan, dactilografă, clasa I și Aurel Popp, care 
îndeplinea funcția de șef serviciu clasa I, care a câștigat suma de 11.050 lei lunar. 

9 Ibidem, f. 4. Șeful acestui serviciu a fost Ioan Crișan, care era reîncadrat în 
calitatea de șef de serviciu în gradul profesional de șef de secție, clasa I. Acesta era 
încadrat în grupa A.15, nr. tipului activității, 26, categoria II-a și care a avut un salariu 
lunar de 12.400 lei. Patru membri ai acestui serviciu au avut nr. tipului de activitate 26, 29, 
32, 35 (câte o persoană), categoria a II-a a locului de muncă și cu salarii lunare care au 
oscilat între 4600 cel mai mic, care era câștigat de către Erofteiu Bogolea și 7350 lei lunar, 
câștigat de către Simion Pușcașiu, șef birou clasa I. 

10 Ibidem, f. 4; S.J.A.A.N., Fond Prefectura Județului Alba, dosar, nr. 1321/1941, 
f. 1-3; Zevedei-Ioan Drăghiță, Evoluția structural a Muzeului Unirii din Alba Iulia în 
deceniul patru al secolului trecut, în Patrimonium Apulense, anul III, 2009, p. 289. 
Directorul Muzeului Regional al Unirii din Alba Iulia, profesorul Ion Berciu, a fost 
reîncadrat în funcția de director și în gradul profesional de șef de serviciu, clasa a II-a, nr. 
tipului de activitate, 24, categoria a II-a, salariul lunar acordat 10.100 lei lunar. 

11 Ibidem, f. 5. Șeful serviciului a fost arhitectul Octavian Mihălțan a fost 
reîncadrat ca șef de serviciu, arhitect clasa a II-a în grupa de muncă A. 11, nr. tipului de 
activitate 23, categoria II-a, salariul lunar 11.050. Observăm că ceilalți 8 funcționari au 
fost reîncadrați în grupele de muncă A.11 (3 persoane), A.15, A. 38, B. 4 (câte o persoană) 
și A. 39 (2 persoane), nr. tipului de activitate 25, 27, 29, 36 (câte o persoană), 33 (2 
persoane), categoria II-a, iar salariile lunare ale acestor funcționari au oscilat între 3.700 lei 
cât câștiga Zoe Dumitrean, dactilografă stagiară și 8.300 lei cât avea inginerul stagiar Bazil 
Munteanu. 
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Bârluțiu (șofer), Coloman Ineck (șofer), Gheorghe Dreghici 

(om de serviciu)1.  

Tot în 13 septembrie 1940, rezidentul regal D. Papp, a 
aprobat prin decizia emisă reîncadrarea în familia ocupațională 
Personal de serviciu, mecanici, șoferi, telefoniști, portari, 
oameni de serviciu, aceștia fiind: Nicolae Jibotean (șofer), 
Lazăr Ilea, Petru Ișan (telefoniști), Gheorghe Oltean, Nicolae 
Popa (portar), Ioan Achim, Gheorghe Boieriu, Vasile Comșa, 
Ioan Drașovean, Ioachim Dreghici, Nicolae Hofner, Mihai 
Mâneca, Dumitru Mândroc, Gheorghe Mesaroș, Nicolae 
Oltean, Mihail Păcală, Ioan Portar, Codrean Răducan, Nicolae 
Șoneriu, Dionisie Ștefan, Ștefan Lakatos, (oameni de 

serviciu)2. 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

funcționarului 

Grupa de 
muncă 

Nr. 

tip
ulu

i 

C
a
t
e
g
o
ri
a 
l
o
c
u
l
u
i 
d
e 
m
u
n
c
ă 

Salariul 
lunar 

Lei 

Administrația Centrală 

1 Dr., Florian 
Medrea, secretar 

general al Ținutului 
Mureș, col. în r. al 

A.15 9 I
I 

27.600 

                                                             

1 Ibidem, f. 5. 1 Mecanic și 4 șoferi au fost încadrați în grupa de muncă C. 14, iar 
1 om de serviciu a fost încadrat în grupa D. 1, nr. tipului de activitate a fos 10 (2 persoane), 
respective 13 (4 persoane), categoria II-a, iar salariile lunare câștigate de acești funcționari 
au oscilat între 3.050 lei, atâția cât a câștigat lunar omul de serviciu Gheorghe Dreghici și 
6.000 lei lunar, cât au câștigat: Nicolae Oana, mecanic șef clasa a II-a și Ștefan Iuga, șofer 
principal clasa a II-a. 

2 Ibidem, f. 4-5. Cei 16 oameni de serviciu au fost încadrați în grupa de muncă D. 
1, nr. tipului activității 11 (5 persoane), 12 (6 persoane), 13 (5 persoane). Toate persoane 
care activau în această familie ocupațională se aflau în categoria II-a, iar salariile acestora 
au oscilat între 3050 și 3700 lei lunar. Salariul cel mai mare avându-l omul de service 
Mihail Mâneca, 3.700 lei lunar, iar cel mai mic salariu în cuantum de 3050 lei aparține 
următorilor cinci oameni de serviciu: Ioan Achim, Vasile Comșa, Ioan Drașovean, Ioachim 
Dreghici, Dumitru Mândroc. 

Armatei regale 

Române3 

Cabinetul Rezidentului Regal al Ținutului Mureș 

2 Nicolae Crișan, Șef 
de cabinet în 

Gradul de șef de 
birou 

A. 15 29 I
I 

7.350 

Cabinetul Secretarului General al Ținutului Mureș 

3 Silviu Horhat, Șef 
de cabinet, în 

Gradul de 
impiegat, clasa a 

II-a 

A. 15 36 I
I 

4.150 

4 Maria Costin, 
dactilografă, clasa I 

A. 39 35 I
I 

4.600 

Serviciul Cancelariei (Registratură, Arhivă, Expediția) 

5 Gheorghe Maier, 
Șeful serviciului 
Cancelariei, în 

Gradul de 
Subdirector, clasa a 

II-a 

A. 15 21 I
I 

12.400 

6 Eugen Balint, 
Registrator, clasa a 

II-a 

A. 38 32 I
I 

6.000 

7 Alexandru Voloșin, 
Registrator, clasa a 

II-a 

A. 38 32 I
I 

6.000 

8 Ulpiu Petrișor, 
Arhivar, 

clasa a II-a 

A. 38 32 I
I 

6.000 

9 Simion Vornica, 
arhivar, clasa II-a 

A. 38 32 I
I 

6.000 

10 Gheorghe Vasilca, 
Registrator ajutor, 

clasa I 

A. 38 33 I
I 

5.500 

11 Traian Cismașu, 
Arhivar ajutor, 

A. 38 35 I
I 

4.600 

                                                             
3 Ibidem, f.  
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clasa a II-a 

12 Aurelian Pisoiu, 
Arhivar ajutor, 

clasa a II-a 

A. 38 35 I
I 

4.600 

13 Octavian Stan, 
Registrator ajutor, 

clasa a II-a 

A. 38 35 I
I 

4.600 

14 Minerva Grecu, 
Registrator ajutor, 

clasa a II-a 

A. 38 35 I
I 

4.600 

15 Victor Stupariu, 
Arhivar ajutor, 

clasa a III-a 

A. 38 36 I
I 

4.150 

Serviciul Personalului 

16 Nicolae Viciu, 
Șeful serviciului în 

Gradul de 
Subdirector, clasa a 

II-a 

A. 15 21 I
I 

12.400 

17 Ioan Orăștean, Șef 
de secție, clasa a II-

a 

A. 15 27 I
I 

8.300 

18 Mihail Țițeiu, Șef 
de Birou, clasa I 

A. 15 29 I
I 

7.350 

19 Sebastian Beu, 
Impiegat, clasa I 

A. 15 35 I
I 

4.600 

20 Mihail Receanu, 
Impiegat, clasa I 

A. 15 35 I
I 

4.600 

21 Ioan Stanciu 
Vujeu, Impiegat, 

clasa I 

A. 15 35 I
I 

4.600 

22 Gheorghe Turcu, 
Impiegat, clasa I 

A. 15 35 I
I 

4.600 

23 Valeria Cătană, 
Dactilografă, clasa 

I 

A. 39 35 I
I 

4.600 

24 Maria Voloșin, 
Dactilografă, clasa 

a II-a 

A. 39 36 I
I 

4.150 

Serviciul Contencios 

25 Dr. Augustin Rațiu, 
Șeful serviciului, în 

Gradul de avocat 
consilier, clasa I 

A. 14 14 I
I 

20.250 

26 Dr. Ioan Florian, 
Subșef de birou, 

clasa I 

A. 15 32 I
I 

6.000 

27 Rozalia Duicu, 
Dactilografă, clasa 

I 

A. 39 35 I
I 

4.600 

Serviciul Administrației Generale și de Stat 

28 Iustin Sava1, Șeful 
serviciului, în 

Gradul de 
Subdirector, clasa I 

A. 15 20 I
I 

13.800 

29 Friederich 
Schuster, Șef de 

secție, clasa a II-a 

A. 15 27 I
I 

8.300 

30 Ioan Deleanu, Șef 
de secție, clasa a II-

a 

A. 15 27 I
I 

8.300 

31 Lucreția Lazăr, Șef 
de secție, clasa a II-

a 

A. 15 27 I
I 

8.300 

32 Octavian Trif, 
Impiegat, clasa I 

A. 15 35 I
I 

4.600 

                                                             

1 Ion Berciu, Apel pentru strângerea documentelor Unirii, în Țara, anul III, nr. 
762, 5 decembrie 1943, p. 6; Idem, Iustin Sava, în Apulum Acta Musei Apulensis, XII, 
1974, p. 660-663. Profesoul I. Berciu ne oferă în studiul citat coordonatele vieții lui Iustin 
Sava (n. 18 martie 1897: Izvoarele-d. 3 octombrie 1973, Alba Iulia). Funcționarul 
administrativ Iustin Sava a activat încă din luna iunie 1919 în cadrul Prefecturii județelui 
Alba. Acesta a fost membru în Consiliul de administrație al Muzeului Regional al Unirii 
din Alba Iulia începând din anul 1939, respectiv a fost implicat în inaugurarea Bibliotecii 
publice a municipiului Alba Iulia în 1943. Între 1938-1940 a funcționat în calitatea de șef 
de serviciu în cadrul Rezidenței Ținutului regal Mureș, rezidență condusă de generalul în 
retragere Dănilă Papp. Activitatea sa în calitatea de subdirector în cadrul Rezidenției 
Mureș o putem surprinde și din articolul: La Alba Iulia s-a înființat secția Breslei textile și 
îmbrăcăminte a patronilor din Ținutul regal Mureș, în Gazeta Sibiului, anul VII, nr. 13, 22 
martie 1940, p. 5. După 1940 a activat în funcția de subdirector al Prefecturii județului 
Alba. Pomenirea marelui luptător Octavian Goga la Alba Iulia, în Țara, anul II, nr.  334, 
11 iunie 1942, p. 7; Ionel Florian, De vorbă cu d-l. Subdirector dr. Iustin Sava, în Țara, 
anul I, nr. 47, 8 iunie 1941, p. 4; Idem, Octavian Goga și Problema dezvoltării orașului 
Alba Iulia, în Țara, anul I, nr. 58, 22 iunie 1941, p. 5. Remarcăm, în trecere și activitatea 
acestuia în cadrul despărțământului din Alba Iulia al Astrei, iar în 1944, atât directorul Ion 
Berciu, cât și subdirectorul Iustin Sava au participat în comuna Ighiel la încheierea 
cursurilor pentru săteni organizat de către despărțământul prezidat de către profesorul 
Eugen Hulea în comuna menționată anterior. Vezi în acest sens și în: Eugen Hulea, Școlile 
țărănești din despărțământul Alba, în Foaia poporului, anul 51, nr. 14, 2 aprilie 1944, p. 6. 
Mai observăm că în rubrica Poșta administrației a periodicului sibian Foaia poporului s-a 
remarcat că Iustin Sava și-a achitat abonamentul annual în sumă de 1000 lei la acest 
periodic. Vezi în Poșta administrației, în Foaia poporului, anul 51, nr. 23, 4 iunie 1944, p. 
3; Iustin Sava, Învățătorul Ioan Medrea din Țelna-Albei, în Foaia poporului, anul 52, nr. 
26, 24 iunie 1945, p. 2; Știri și fapte ardelene. Alba Iulia, în Țara, anul III, nr. 654, 25 iulie 
1943, p. 7. Observăm și informația implicării subdirectorului administrativ Iustin Sava din 
Alba Iulia în organizarea și inaugurarea bibliotecii publice din parcul central al 
Municipiului Alba Iulia, alături de directorul Ion Berciu și profesorul Eugen Hulea. 
Activitatea sa este surprinsă și în I.M., Serbarea unirii Ardealului la Alba Iulia în 1936, în 
Acțiunea, anul II, nr. 104, 3 decembrie 1936, p. 2. 
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33 Constantin 
Cațaveiu, Impiegat, 

clasa a II-a 

A. 15 36 I
I 

4.150 

34 Elena Lotreanu, 
Dactilografă 

principlaă, clasa I 

A. 39 32 I
I 

6.000 

35 Livia Cacoveanu, 
Dactilografă, clasa 

a II-a 

A. 39 35 I
I 

4.600 

Serviciul Administrației Locale 

36 Dr. Victor Rusu, 
Șeful serviciului, în 

Gradul de 
Subdirector, clasa a 

II-a 

A. 
15 

21 II 12.400 

37 Dr. Ernest 
Weiskircher, 
Adjunct Șef 

serviciu, în Gradul 
de Subdirector, 

clasa a II-a 

A. 
15 

21 II 12.400 

38 Dr. Iosif Molnar, 
Subdirector, clasa a 

II-a 

A. 
15 

21 II 12.400 

39 Dr. Cornel Salcă, 
Subdirector, clasa a 

II-a 

A. 
15 

21 II 12.400 

40 Acațiu Imets, Șef 
de secție, clasa I 

A. 
15 

26 II 8.750 

41 Ioan E. Vlass, Șef 
de birou, clasa I 

A. 
15 

29 II 7.350 

42 Ioan Munteanu, Șef 
de birou, clasa a II-

a 

A. 
15 

30 II 6.900 

43 Sever Laslo, 
Subșef de birou, 

clasa a II-a 

A. 
15 

33 II 5.500 

44 Letiția Brândușă, 
Impiegată, clasa I 

A. 
15 

35 II 4.600 

45 Silvestru Rucărean, 
Impiegat, clasa I 

A. 
15 

35 II 4.600 

46 Maria Mosora, 
Dactilografă, clasa 

I 

A. 
39 

35 II 4.600 

47 Floarea Bontea, 
Dactilografă, clasa 

I 

A. 
39 

35 II 4.600 

Serviciul financiar 

48 Dr. Grigore 
Șimon, Șef 
de serviciu 

în Gradul de 
Subdirector, 
clasa a II-a 

A. 
15 

2
1 

II 12.400 

49 Andrei 
Zöldi, Șef de 

serviciu, 
clasa a II-a 

A. 
15 

2
4 

II 10.100 

50 Titus 
Hurbean, 

Șef de 
secție, clasa 

I 

A. 
15 

2
6 

II 8.750 

51 Ioan 
Petreanu, 

Șef de 
secție, clasa 

a II-a 

A. 
15 

2
7 

II 8.300 

52 Eugenia 
Petreanu, 
Șefă de 

birou, clasa 
a II-a 

A. 
15 

3
0 

II 6.900 

53 Maria Viciu, 
Subșefă de 
birou, clasa 

a II-a 

A. 
15 

3
3 

II 5.500 

54 Aurelia 
Anghel, 

Subșefă de 
birou, clasa 

a II-a 

A. 
15 

3
3 

II 5.500 

55 Viorel 
Terchilă, 
Impiegat, 

A. 
15 

3
5 

II 4.600 
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clasa I 

56 Ioan Opriș, 
Impiegat, 

clasa I 

A. 
15 

3
5 

II 4.600 

57 Dumitru 
Frăteanu, 
Impiegat, 

clasa I 

A. 
15 

3
5 

II 4.600 

58 Nicolae 
Berghian, 
Impliegat, 

clasa I 

A. 
15 

3
5 

II 4.600 

59 Maria 
Horhat, 

Dactilografă
, clasa I 

A. 
39 

3
5 

II 4.600 

60 Elena 
Bogolea, 

Dactilografă 
stagiară 

A. 
39 

3
8 

II 3700 

Serviciul 
economic 

61 Dr. Ioan 
Balint, Șef 
de serviciu, 
În Grad de 
Subdirector
, clasa a II-

a 

A. 15 2
1 

II 12.
400 

62 Aurel 
Popp, Șef 

de serviciu, 
clasa I 

A. 15 2
3 

II 11.
050 

63 Finica 
Popoviciu, 
Impiegat, 

clasa I 

A. 15 3
5 

II 4.6
00 

64 Ioan 
Selegean, 
Impiegat, 

clasa I 

A. 15 3
5 

II 4.6
00 

65 Maria 
Crișan, 

Dactilograf

A. 39 3
5 

II 4.6
00 

ă, clasa I 

Serviciul M.O.N.T. 

66 Ioan Crișan, 
Șef de 

serviciu în 
Gradul de 

Șef de secție 

A. 15 2
6 

II 8.7
50 

67 Simion 
Pușcașiu, 

Șef de birou, 
clasa I 

A. 15 2
9 

II 7.3
50 

68 Leonida 
Teodorescu, 

Subșef de 
birou, clasa I 

A. 15 3
2 

II 6.0
00 

69 Erofteiu 
Bogolea, 

Dactilograf, 
clasa I 

A. 39 3
5 

II 4.6
00 

Muzeul Regional din Alba Iulia 

70 Ioan Berciu1, 
Director al 

Muzeului, în 
Gradul de Șef de 

serviciu clasa a II-a 

A. 15 24 II 1
0.
1
0
0 

Personal de serviciu 

71 Nicolae Jibotean, 
Șofer principal, 

clasa a II-a 

C. 
14 

10 II 6
.
0
0
0 

72 Lazăr Ilea, 
Telefonist, șef 

clasa a II-a 

C. 
6 

16 II 3
.
7
0
0 

73 Petru Ișan, 
Telefonist șef, 

C. 
6 

16 II 3
.

                                                             

1 Gheorghe Dărămuș, Ion Berciu-aspecte ale activității culturale, în Patrimonium 
Apulense. Anuar de arheologie, istorie, cultură, etnografie, muzeilogie, conservare, 
restaurare, IX, 2009, p. 237-253. Despre rolul profesorului I. Berciu la direcția Muzeului 
Regional din Alba Iulia, vezi și în: Zevedei-Ioan Drăghiță, Evoluția structurală a Muzeului 
Unirii din Alba Iulia în deceniul patru al secolului trecut, în Patrimonium Apulense. Anuar 
de arheologie, istorie, cultură, etnografie, muzeologie, conservare, restaurare, III, 2003, p. 
282-296. 
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clasa a II-a 7
0
0 

74 Gheorghe 
Oltean, Portar, 

clasa I 

D. 
1 

11 II 3
.
7
0
0 

75 Nicolae Popa, 
Om de serviciu, 

clasa I 

D. 
1 

12 II 3
.
3
0
0 

76 Mihail Mâneca, 
Om de serviciu, 

clasa I 

D. 
1 

11 II 3
.
7
0
0 

77 Gheorghe 
Mesaroș, Om de 
serviciu, clasa I 

D. 
1 

11 II 3
.
7
0
0 

78 Nicolae Oltean, 
Om de serviciu, 

clasa I 

D. 
1 

11 II 3
.
7
0
0 

79 Dionisiu Ștefan, 
Om de serviciu, 

clasa I 

D. 
1 

11 II 3
.
7
0
0 

80 Ștefan Lakatos, 
Om de serviciu, 

clasa I 

D. 
1 

11 II 3
.
7
0
0 

81 Ioan Portar, Om 
de serviciu, clasa 

a II-a 

D. 
1 

12 II 3
.
3
0
0 

82 Mihail Păcală, 
Om de serviciu, 

D. 12 II 3
.

clasa a II-a 1 3
0
0 

83 Gheorghe 
Boieriu, Om de 
serviciu, clasa a 

II-a 

D. 
1 

12 II 3
.
3
0
0 

84 Codrean 
Rucărean, Om de 
serviciu, clasa a 

II-a 

D. 
1 

12 II 3
.
3
0
0 

85 Nicolae Șoneriu, 
Om de serviciu, 

clasa a II-a 

D. 
1 

12 II 3
.
3
0
0 

86 Nicolae Hofner, 
Om de serviciu, 

clasa a II-a 

D. 
1 

12 II 3
.
3
0
0 

87 Ioachim 
Dreghici, Om de 
serviciu, clasa a 

III-a 

D. 
1 

13 II 3
.
0
5
0 

88 Vasile Comșa, 
Om de serviciu, 

clasa a III-a 

D. 
1 

13 II 3
.
0
5
0 

89 Ioan Drașovean, 
Om de serviciu, 

clasa a III-a 

D. 
1 

13 II 3
.
0
5
0 

90 Dumitru 
Mândroc, Om de 
serviciu, clasa a 

III-a 

D. 
1 

13 II 3
.
0
5
0 

91 Ioan Achim, Om 
de serviciu, clasa 

D. 
1 

13 II 3
.
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a III 0
5
0 

Serviciul tehnic central 

92 Octavian 

Mihălțianu1, 
Arhitect, clasa a 

II-a 

A. 
11 

23 II 11.050 

93 Bazil Muntean, 
Inginer stagiar 

A. 
11 

27 II 8.300 

94 Gheorghe Turcu, 
Subinginer 

ordinar, clasa I 

A. 
11 

29 II 7.350 

95 Zoltan Sima. 
Conductor 

ordinar, clasa a 
III-a 

A. 1
1 

33 II 5.500 

96 Artur Ivanovici, 
Subșef de birou, 

clasa a II-a 

A. 
15 

33 II 5.500 

97 Ioan Pisoi, 
Registrator 

ajutor, clasa a 
III-a 

A. 
38 

36 II 4.150 

98 Gheorghe Knall, 
Desenator 

stagiar, clasa a 
II-a 

B. 4 25 II 3.200 

99 Victoria Turcu, 
Dactilografă 

A. 38 II 3.700 

                                                             
1 În cursul anului 1928 studentul Octavian Mihălțian este remarcat ca activ în 

cadrul Cercului studenților din Alba Iulia aflați la Universitatea din București și membri ai 
Cercului de Studenți din Universitatea anterior remarcată, vezi în: Informațiuni, în 
Cuvântul, anul IV, nr. 1.051, 26 martie 1928, p. 5; Arhitectul este menționat ca fiind 
încadrat la Serviciul Județean de Drumuri Mureș, vezi în: Încadrările de la comunicații, în 
Dimineața, anul XXXII, nr. 10.616, 14 iulie 1936, p. 2; Ibidem, în Dimineața, anul XXXII, 
nr. 10.623, 21 iulie 1936, p. 8; Încadrările de la comunicații, în Dimineața, anul XXXII, 
nr. 10.624, 22 iulie 1936, p. 8. De asemenea, remarcăm că în luna iunie a anului 1936 
salariul lunar al acestui arhiect, a fost în cuantum de 8.500 lei, vezi în: Rectificări și 
acordări de salarii la funcționarii publici, în Dimineața, anul XXXII, nr. 10.591, 19 iunie 
1936, p. 4. Reținem și implicarea sa alături de Iosif Fekete în ridicarea și amplasarea în 
fața Porții a III-a a Cetății Alba Iulia a monumentului de for public Obeliscul Horea, 
Cloșca și Crișan. Lui Octavian Mihălțian i-a revenit conducerea tehnică a șantierului și 
partea de arhitectură a acestui monument edificat în Alba Iulia și care a fost inaugurat în 
prezența Regelui Carol al II-lea și a Principelui Mihai, Marele Voievod de Alba Iulia în 14 
octombrie 1937. Monumentul, are înălțimea de 22,5 m și este vizibil de la 20 km distanță 
fiind amplasat pe o terasă la intrarea în Cetatea Alba Iulia, vezi în: Gheorghe Fleșer, 
Obeliscul ,,Horea, Cloșca și Crișan”, în Gheorghe Fleșer, Alba Iulia. Orașul și 
monumentele sale în imagini de epocă, Alba Iulia, Editura Altimp, 2015, p. 52; Valer 
Moga, Obeliscul Horea, Cloșca și Crișan, în Laura Stanciu (Coordonator), Alba Iulia. 
Memoria Urbis, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2018, p. 351-352. Mai observăm că 
periodicul România liberă din 15 martie 1985 a consemnat știrea încetării din viață a 
fostului arhitect Octavian Mihălțian, respectiv, s-a menționat că înmorântarea acestuia va 
avea loc în Deva, vezi în: Decese, în România liberă, anul XLIII, nr. 12.554, 15 martie 
1985, p. 6. 

stagiară 39 

100 Zoe Dumitrean, 
Dactilografă 

stagiară 

A. 
39 

38 II 3.700 

Personal de serviciu în cadrul 
Serviciului tehnic central 

101 Nicolae 
Oana, 

Mecanic șef, 
clasa a II-a 

C. 14 10 II 6.000 

102 Ștefan Iuga, 
Șofer 

principal, 
clasa a III-a 

C. 14 10 II 6.000 

103 Ioan Radu, 
Șofer, clasa 

a II-a 

C. 14 13 II 4.600 

104 Ioan 
Bârluțiu, 

Șofer, clasa 
a II-a 

C. 14 13 II 4.600 

105 Coloman 
Ineck, Șofer, 
clasa a II-a 

C. 14 13 II 4.600 

106 Gheorghe 
Dreghici, 

Om de 
serviciu 

clasa a III-a 

D. 1 13 II 3.050 

 

 Din prelucrarea datelor din tabelului nominal de mai 

sus, care face referire la Decizia generalului Dănilă Papp2, 

                                                             

2 A.M.N.R., Fond Generali Bătrâni, P.-70, Memoriul Generalului de Divizie Papp 
Dănilă, f. 1-21 f.-v. Generalul de Divizie (r) Dănilă Papp s-a născut în Aciuva/Avram 
Iancu, comitatul Zarand (Austro-Ungaria). Absolvent al Liceului din Deva, al Academiei 
Militare din Viena și a Școlii Superioare de Geniu din capital Imperiului Austro-Ungar. 
Profesor la Școala Militară de Infanterie (austro-ungară) de la Sibiu. A activat în Direcția 
Superioară a Armei Geniu cu sediul la Komaron. În 1914 a fost profesor la Academia 
Militară din Viena. În anii Marelui Război a activat militar în Galiția, Bucovina și în 1918 
în partea nordică a frontului din partea nordică a Italiei. În decembrie 1918 activa în 
Consiliul Dirigent. Implicat în organizarea Comandamentului General Teritorial Sibiu în 
ianuarie 1919. Intercalat în Armata Română în ianuarie 1919 cu gradul de general de 
brigadă. Din aprilie 1919 a fost commandant al Diviziei 18 Infanterie care și-a avut sediul 
de comandă la Sibiu. A comandat această mare unitate de luptă în Campania de la Tisa și 
în Ungaria a Armatei Române în 1919. Din 1923 avansat în gard de general de divizie și 
numit la Comanda Corpului I Teritorial de Armată de la Craiova. Din aprilie 1924 este 
înaintat la comanda Corpului VI Teritorial de Armată din Cluj. A fost trecut în rezervă în 
aprilie 1930. În perioada 1936-1937 a fost consultant expert în cadrul Inspectoratului 
General al Geniului și Fortificațiilor. Numit în 16 august 1938 ca rezident regal al 
Ținutului Mureș, iar în perioada 1 iunie 1941-15 septembrie 1943 a fost trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al României acreditat pe lângă Sfântul Scaun. S-a stins din viață 
în Cluj în 1950. În același oraș transilvan a fost înmormântat în Cimitirul central alături de 
alte persoane ale familiei sale. 
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rezident regal al Ținutului Mureș, privitor la reîncadrarea și 
transferul celor 106 funcționari din structura centrală a 
Rezidenței către Prefectura județului Alba, ne permit 
formularea următoarelor concluzii cu privire la următorii 
indicatori tehnici, financiari, economici: grupa de muncă, nr. 
tiplului locului de muncă, categoria acestuia, respectiv salariul 
pe care funcționarul nominalizat în funcție de poziția sa 
ierahică în aparatul funcționăresc al Ținutului Mureș, îl câștiga 

pentru o lună de muncă prestată1. Așadar, remarcăm exeistența 
a 13 servicii funcționale care activau în structura centrală a 
Rezidenței Ținutului Mureș în perioada în care aceasta a fost 
condusă de rezidentul regal general Dănilă Papp. Menționăm că 
în cadrul acestora au activat 106 persoane care au primit salarii 

cuprinse între 3050 lei și 27.400 lei2.  

Dintre aceștia avem: 1 funcționar superior în 
administrația centrală a Ținutului, secretarul general, col. dr. 
avocat Florian Medrea; 1 funcționar superior la cabinetul 
rezidenului regal, în persoana lui Nicolae Crișan, șeful de 
cabinet al rezidentului regal D. Papp, 1 funcționar superior în 
calitate de șef de cabinet al secretarului general al Ținutului 

Mureș, în persoana lui Silviu Horhat3.  

Urmau apoi 10 șefi de servicii, toți având grad 
profesional de subdirector clasa a II-a și a căror venituri lunare 
conform datelor prelucrate erau substanțiale. Evident, de aici 
rezultă salarizarea sa mai mică în raport cu ceilalți colegi ai săi 
șefi de serviciu care aveau ca salariu lunar, în medie, suma de 

12.4004.  

21 de funcționare au activat în cadrul Rezidenței în 
calitatea de dactilografe principale și stagiare sau ca arhivar sau 

registrator 5 . Salariile câștigate lunar de către femeile care 
activau în diferite funcții în cadrul aparatului central al 
Rezidenței de la Alba Iulia s-au încadrat în intervalul 3.700 și 
8.300 lei. Salariul în valoare de 3.500 lei a fost obținut de către 
Elena Bogolea, Zoe Dumitran, Victoria Turcu, iar Maria Viciu, 
care a activat în funcția de șubșefă de birou, a mers acasă cu 
5.500 lei, Eugenia Petreanu, care era șefă de birou a câștigat 
6.900 lei lunar. În rândurile femeilor care au activat ca 

                                                             
1 S.J.A.A.N., Fond Rezidența Ținutului Mureș. Serviciul Personalului, dosar nr. 

15/1940, f. 1-5. 
2 Ibidem, f. 1-5; S.J.A.A.N., Fond Rezidența Ținutului Mureș. Lichidarea 

Ținutului Mureș, dosar nr. 32.172/1940, f. 4, 6. Ordinul telegrafic al Ministerului de 
Interne nr. 10.885 P din 13 septembrie 1940. În data de 13 septembrie 1940, acestuia i-a 
fost acceptată de către noul conducător al statului român, generalul Ion Antonescu demisia 
din funcția de rezident regal la Alba Iulia. 

3 S.J.A.A.N., Fond Rezidența Ținutului Mureș. Serviciul Personalului, dosar nr. 
15/1940, f. 1-2. 

4 Ibidem, f. 2-4. Cei 5 șefi de secție care câștigau 12.400 lei lunar au fost: dr. Ioan 
Balint (Serviciul Economic), dr. Grigore Șimon (Serviciul Financiar), dr. Victor Rusu 
(Serviciul Administrației Locale), Gheorghe Maier (Serviciul Personalului), Nicolae Viciu 
(Serviciul Personalului). 

5 Ibidem, f. 2-5. Din decizia semnată de generalul D. Papp, remarcăm numele 
câtorva dintre acestea: Aurelia Anghel (subșefă de birou), Eugenia Balint (Registrator), 
Floarea Bontea (dactilografă), Livia Cacoveanu (dactilografă), Valeria Cătană 
(dactilografă), Maria Costin (dactilografă), Rozalia Duicu (dactilografă), Minerva Grecu 
(registrator), Maria Horhat (dactilografă), Lucreția Lazăr (șef de secție), Elena Lotreanu 
(dactilografă), Maria Mosora (dactilografă), Eugenia Petreanu (șefă de birou), Aurelia 
Pisoiu (arhivar), Maria Viciu (subșefă de birou), Maria Voloșin (dactilografă), ș.a. 

funcționare în cadrul rezidenței regale mai sus menționate, 
salariu cel mai mare l-a încasat Lucreția Lazăr, care în calitate 

de șefă de secție, a câștigat 8.300 lei6. 

Cu privire la ierarhia funcționarilor susnumitei 
rezidențe regale, putem observa că au existat: 3 subdirectori, 
toți în cadrul Serviciului Administrației Locale, dar care nu 

îndeplineau și funcția de șef de secție7. Aceștia au primit, în 
conformitate cu încadrarea lor un salar de 12.400 lei. Urmau 

apoi 8 șefi de secție8, dintre care, 2 au activat în Serviciul 
Financiar, 1 în Serviciul Personalului, 3 în cadrul Serviciului 
Administrației Generale și de Stat, iar 2 dintre ei în Serviciul 
Administrației Locale. Salariul lunar al acestora s-a înscris în 
plaja valorică 8.300 lei, cât au câștigat șefii de secție Ioan 
Orăștean de la Serviciul Personalului și Lucreția Lazăr de la 
Serviciul Administrației Generale și de Stat și 10.100 lei, 
Andrei Zöldi de la Serviciul Financiar. Menționăm, de 
asemenea, exitența a 5 șefi de birou, care proveneau din 
Serviciul Administrației Locale (2), Serviciul Personalului (1) 
și Serviciul Financiar (1), Serviciul M.O.N.T. (1). Salariile pe 
care le-au câștigat lunar acești șefi de birou au oscilat între 
6.900 și 7.350 lei. Documentul citat a făcut referire și la 6 
subșefi de birou, care au câștigat salarii lunare care s-au 
încadrat în plaja 5.500-6.000 lei.  

Cheltuielile lunare pe care Rezidența regală Mureș le-a avut cu 
salarizarea celor 106 funcționari au fost de 655.300 lei. 
Salariile s-au încadrat într-o ierarhie a funcțiilor în fruntea 
căreia s-a aflat secretarul general al acestui ținut regal, urmat de 
3 subdirectori, șefii celor 10 servicii ale Rezidenței, cei 8 șefi 
de secție, șefii și subșefii de birou în cadrul acestei structuri 
regale înființate în temeiul Legii administrative din 18 august 
1938. 

Acum 73 de ani, Basarabenii în bou-
vagoane duși de ruși în pustietățile 

Siberiei, de  Alexandru Herlea 

 

Stimați Prieteni, 
Astăzi (6-7 iulie 1949) e o zi neagră pentru Basarabia 

(aducere-aminte de la prof, Valeriu Dulgheru). Se împlinesc 73 
de ani de când peste 40000 de oameni, printre care 1/3 copii 
până la 17 ani, au fost treziți în miez de noapte, încărcați în 
vagoane pentru vite (așa numitele bou-vagoane) și duși pentru 
totdeauna (așa erau planurile criminalilor sovietici) în 
pustietățile Siberiei reci. Grație unui bun prieteni am primit un 

                                                             
6 Ibidem.  
7 S.J.A.A.N., Fond Rezidența Ținutului Mureș. Serviciul Personalului, dosar nr. 

15/1940, f. 2-5. Subdirectori: dr. Ernest Weisckircher, Iosif Molnar și dr. Cornel Salcă 
(Serviciul Administrației Locale). 

8 Ibidem. Ioan Deleanu, Titus Hurbean, Acațiu Imets, Lucreția Lazăr, Ioan 
Orăștean, Ioan Petreanu, Friederich Schuster, Andrei Zöldi. 
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link cu lista tuturor deportaților, divizată pe documente de 
arhivă, raioane, sate. Cinste și onoare celor de la Agenția 
Națională a Arhivelor. Această listă ar trebui să fie făcută 
cunoscută cât mai mult pentru ca în fiecare sat numele acestor 
vinovați fără vină să-și găsească locul în Scuarele Memoriei.  
http://arhiva.gov.md/dosarele-fondului-r-3397-inv-
4/?fbclid=IwAR1u5r31__joCX7iZH0WJSOxNcZBBpQC2wmgWToMZFX1N5d
xOHEEm4DQmQg  

Era al doilea val de deportări, primul fiind la 13 iunie 
1941. Mai urmau al treilea (1 aprilie 1951), al 4-lea (1955-
1989), așa până când întreaga populație să fie ori deportată, ori 
transformată în ființe docile (dintre acestea mai vedem și 
astăzi). Acestea erau planurile lui Stalin.  

Cu respect, 
Valeriu Dulgheru 
  
Al doilea val de deportări din 6 – 7 iulie 1949 
  

„Ştiu, de bujori de câmp / Însângerat mi-e plaiul. 
Ici pe pământ străin / Mă tem să nu-mi uit graiul” (Simion Plămădeală. Cântec 
de dor. Karaganda, Kazahstan, 5.05.1986) 

 Bunici și nepoți deportați în 
Siberia.https://www.google.com/search?q=Foto+basarabeni+deportati&tbm
=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiN4JbfkInYAhVJVRoKHV
_LC0cQ7AkIPw&biw=786&bih=718 

 Pe când rănile foametei nu fuseseră încă lecuite, începu o altă 
mare dramă a ţărănimii basarabene – deportările în masă ale 
gospodarilor de frunte ai satelor. De fapt, aceasta dezrădăcinare 
a ţărănimii basarabene şi izgonirea ei în Siberia, era după 
război o reluare a procesului început în ajunul lui. La indicaţiile 
exprese ale Biroului Politic al CC al PCUS, Consililui de 
Miniştri al URSS şi al Ministerului Securităţii de Stat al URSS, 
maşina totalitară sovietică de tocat oameni şi popoare va mai 
lovi încă o dată, în plină forţă, în populaţia din RSS 
Moldovenească. Isteriaorganelor de partid şi securitate ale 
RSSM în jurul aşa-numitei probleme a „culacilor” şi altor 
„elemente antisovietice” ajunge la apogeu spre sfârşitul anului 
1948. 

          Deja la 12 octombrie 1948, MAI al RSSM, în persoana 
ministrului Tutuşkin, se adresează către MAI URSS Kruglov 
S.N. cu o notă de serviciu, în care „argumentează” necesitatea 
deportării din Moldova în locuri îndepărtate ale URSS a 
„culacilor”, depistând circa 15000 familii. 

         Într-o altă notă de serviciu a altui demnitar (ministrul 
MSS al  RSSM I.Mordoveţ), trimisă cu o lună mai târziu, apare 
cifra de 33640, dintre care culaci – 23084 familii. 

         La 17 februarie 1949, Iosif Mordoveţ informa Moscova 
că în evidenţele Securităţii moldoveneşti figurează 40854 de 
„culaci şi alte elemente duşmănoase” care ar trebui deportate. 
În petiţia biroului politic al CC al PC(b)M şi consiliului de 
miniştri al RSSM din 17 martie 1949, adresată consiliului de 
miniştri al URSS, figurează cifra de 39091 oameni. La 6 aprilie 
1949, Sovietul Miniştrilor al URSS a 

adoptat hotărârea cu privire la exilarea din RSSM a familiilor 
de chiaburi, a foştilor moşieri, negustori şi complici ai 
„ocupanţilor”. Ultimii erau stigmatizaţi drept 

„colaboraţionişti”. Astfel se prevedea deportarea a 11280 de 
familii (40850 de persoane). A fost stabilit şi timpul 
desfăşurării operaţiei denumite „Iug” („Sud”) – începutul de la 
6 iulie 1949, ora 2:00 şi sfârşind la 7 iulie, ora 20:00. 
Astfel,soarta a peste 40000 de oameni, între care mai mult de 
1/3 copii până la 17 ani, a fost pecetluită printr-o singură 
trăsătură de condei. Începe o pregătire furibundă pentru 
organizarea deportării celor circa 40000 oameni [I. Țurcanu. 
Basarabia și basarabenii]. 

         La 28 iunie 1949, când se celebrau nouă ani de la 
„eliberarea” Basarabiei (iunie 1940), Consiliul de Miniştri al 
RSSM adoptă Hotărârea cu caracter strict secret nr. 509 (bun 
cadou pentru românii basarabeni!) „Cu privire la deportarea de 
pe teritoriul RSSM a chiaburilor, foştilor moşieri, marilor 
comercianţi, complicilor ocupanţilor germani, persoanelor, 
care au colaborat cu organele poliţiei germane şi româneşti, a 
membrilor partidelor politice, a gardiştilor albi, membrilor 
sectelor ilegale, cât şi a familiilor tuturor categoriilor 
enumerate mai sus”, la care se anexează 67 de liste cuprinzând 
11342 familii (un număr mai mare deci decât cel aprobat de 
Biroul Politic al CC al PC(b)US), cu indicaţia de a se încredinţa 
Ministerului Securităţii Statului sarcina „înfăptuirii tuturor 
acțiunilor în legătură cu deportarea chiaburilor”. 

          Operaţia sub denumirea codificată „Iug” („Sud”)” era 
pregătită în mare taină (pentru a exclude la maxim eschivarea 
de la deportare). În final, la 6 iulie 1949 a început al doilea val 
al deportărilor. Toţi membrii familiilor urmau „să fie deportaţi 
pe viaţă în regiuni îndepărtate ale Uniunii RSS”. În hotărârea 
respectivă se stipula că celor deportaţi li se permitea „să ia cu 
sine valori, bani, îmbrăcăminte, încălţăminte, veselă şi alte 
obiecte casnice, inventar agricol, meşteşugăresc şi casnic 
precum şi o rezervă de produse alimentare în volum total de 
1500 kilograme de fiecare familie” [I. Țurcanu. Basarabia și 
basarabenii]. În realitate, în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, au 
fost deportate „pe vecie” încadrul Operaţiunii „Iug” („Sud”) în 
jur de 36000 persoane (9864 bărbaţi, 14300 femei şi 11889 
copii). 

Basarabenii au fost deportaţi în diverse lagăre ale Gulagului 
sovietic Siberia (Kurgan, Tiumeni, Irkutsk, Bunici și nepoți 
deportați în 
Siberia.https://www.google.com/search?q=Foto+basarabeni+
deportati&tbm=isc 

h&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiN4JbfkInYAh
VJVRoKHV_LC0cQ7AkIPw&biw=786&bih=718 Habarovsk) 
şi în Kazahstan (Aktiubinsk, Jambul şi Kazahstanul de Sud). 
Documentele de arhiva denotă că la desfăşurarea acestei 
operaţiuni au participat 4496 de „lucrători operativi” ai 
Ministerului Securităţii de Stat al URSS, inclusiv aduşi şi din 
alte republici, 13774 ofiţeri şi soldaţi şi a 4705 activişti de 
partid din Moldova. Pentru realizarea acestor deportări în masă 
au fost mobilizate 4069 autovehicule pentru transportarea celor 
ce au fost ridicaţi şi pregătite 30 de eşaloane, respectiv, 1573 de 
vagoane pentru vite, pentru a-i duce pe aceşti nefericiţi în 
Siberia. Dacă facem un calcul simplu, fiecărui bărbat, femeie 
sau copil îi revenea câte 1,5 soldaţi, lucrători operativi, 
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activişti. De câtă risipă de mijloace şi forţe umane a dat dovadă 
regimul sovietic pentru a nenoroci o parte (cea mai bună) din 
propriul popor (aşa considerau ei, cu toate că majoritatea 
absolută erau străini de neamul basarabenilor, nu-l cunoşteau şi 
nici nu doreau să-l cunoască, comportându-se ca nişte ocupanţi 
cruzi, care-şi extermină prizonierii). De notat că acestor 
„deportaţi pe vecie” li s-au confiscat averile şi li s-a interzis să 
ia cu ei bunuri materiale. Astfel era „rezolvată” nu numai 
problema deschiaburirii, ci şi aceea a deznaţionalizării 
Basarabiei (Stalin spusese la un moment dat că „problema 
ţărănească este baza, chintesenţa problemei naţionale”). 

           Pe data de 30 iunie 1949 a fost adoptată decizia 
Consiliului de Miniştri al RSSM „privind confiscarea şi 
comercializarea de bunuri ale deportaţilor de pe teritoriul 
RSSM”. La 14 iulie 1949, Ministerul Agriculturii al RSSM a 
publicat „Dispoziţia privind reglementarea legalizării 
bunurilor chiaburilor predate gratuit kolhozurilor”. Estimarea 
acestor bunuri era făcută de o comisie specială, dar actul 
evaluărilor era aprobat de adunarea generală a kolhoznicilor. 
Cu toate directivele Comitetului Central al PC(b) al Moldovei 
şi Consiliului de Miniştri privind urgenţa acţiunilor programate, 
comitetele executive raionale au amânat evaluarea şi 
comercializarea bunurilor până în august, creând astfel condiţii 
favorabile pentru furtul şi delapidarea acestor bunuri. Raportul 
din 10 iulie 1950 prezentat lui Leonid Brejnev, secretar al CC 
al PCM, de către N. Korneev, supleant al preşedintelui 
Consiliului de Miniştri al RSSM, la un an după derularea 
Operaţiunii Sud, precizează că „în virtutea hotărârii 
Consiliului de Miniştri al RSSM din 30 iunie 1949 N-883-ss 
(ss: strict secret), comitetele executive orăşeneşti şi cele 
raionale ale sovietelor de deputaţi ai poporului au confiscat 
bunuri ale deportaţilor în valoare de 50537 502 de ruble”. 

           Conform rapoartelor ştabilor „operaţiunea a decurs 
normal, fără excese”. Cât cinism se ascunde în această frază. 
Doamne, câte râuri de lacrimi s-au scurs, câte familii distruse, 
câte suflete mutilate de copii se ascund în spatele acestor cifre 
şi rapoarte seci. Câţi dintre aceşti copii ar fi putut devein 
învăţători, medici, ingineri sau pur şi simplu buni gospodari, ca 
şi părinţii lor dacă n-ar fi căzut această urgie comunistă pe 
capul lor? Executorii acestor crime împotriva umanităţii trebuie 
să fie cunoscuţi publicului larg. 

            Potrivit unui document dat publicităţii după moartea lui 
Stalin, la 1 iulie 1953, de I.A. Serov, ministrul adjunct de 
Interne al URSS, în evidenţa ministerului se mai aflau 46616 
persoane deportate din RSSM în „speţposelenia” („localităţile 
speciale”) din Rusia şi Kazahstan. 10386 se aflau acolo încă 
din 1941, iar 36147 din 1949. Mulţi dintre cei deportaţi 
muriseră între timp în condiţiile transportului şi detenţiei. 
Apare întrebarea dacă ţăranii aveau ştire de „surpriza”, pe care 
le-o pregăteau criminalii sovietici. Conform istoriografiei 
tradiţionale, deportarea zecilor de mii de ţărani s-a facut pe 
neașteptate. 

În realitate nu a fost aşa. Există o serie de documente, care 
confirmă acest lucru. În pofida caracterului strict secret al 

acestei operaţiuni, totuşi scurgeri de informaţii au avut loc, ceea 
ce a constituit obiectul unei hotărâri a MSS al URSS. 

        Din documentele arhivei Ministerului Securităţii Naţionale 
al Republicii Moldova, care încep să fie valorificate abia acum, 
cunoaştem că mulţi basarabeni au intrat în formaţiunile de luptă 
împotriva sovieticilor tocmai pentru că erau informaţi că urmau 
să fie izgoniţi pentru totdeauna din satele lor. Prin iunie 1949, 
ţăranul Gavril Andronovici din satul Condrăteşti, raionul 
Corneşti, mărturisea într-un cerc de prieteni, care la scurt timp 
după aceea vor constitui nucleul organizaţiei „Armata Neagra”, 
că fusese inclus în lista chiaburilor şi că mâine-poimâine va fi 
ridicat şi trimis în Siberia. Această ştire a fost confirmată şi de 
alţi participanţi la acea întrunire din casa lui Andronovici. 
Tribunalul militar din Odesa menţiona că în 1949 mulţi ţărani 
din raioanele Corneşti, Chişcăreni şi Bravicea au aflat din timp 
despre ridicările ce se pregăteau, de aceea au părăsit satele şi s-
au ascuns prin păduri. Marea majoritate însă nu a întreprins 
nimic, din neştiinţă sau resemnându-se în faţa acestei urgii. 
„Iată noutatea din satul nostru.La 5 iulie ne-am culcat și n-am 
ştiut nimic, iar când ne-am trezit, am văzut 80 de gospodari în 
maşini.Dar de ce şi pentru ce, ei singuri nu ştiu. Se vede că a 
sosit ceasul de la urmă, dacă te iau aşa, fără nici o vină. Erau 
mari strigăte şi plânsete. Toata lumea era speriată în aşa 
măsură, că nimeni nu a mai ieşit la lucru în câmp. Nu se ştie ce 
va fi şi cu noi, adică cu cei care au rămas. Se zice că noi o vom 
păţi şi mai rău decât acei care au fost ridicaţi…” (Dintr-o 
informaţie specială a KGB-ului, din 14 iulie 1949). 

           A fost mare jale în Basarabia la 6 iulie 1949.A avut loc, 
de fapt, decapitarea satului basarabean, a întregului sistem de 
gospodărire la sat, în urma căreia, nici până astăzi, satul 
basarabean nu-şi poate reveni – acestea au fost urmările marilor 
deportări, care au avut un pronunţat substrat economic – 
lichidarea, prin izolare a fruntaşilor satului, a rezistenţei la 
colectivizarea forţată a gospodăriilor ţărăneşti şi la crearea 
accelerată, pe această cale, a sistemului socialist în agricultură. 
Informaţia adiţională (un fel de protocol secret), care preciza că 
guvernul sovietic hotarâse ca „deportarea categoriilor 
menţionate mai sus să se facă pentru vecie”, vorbeşte o dată în 
plus despre scopul regimului comunist din Basarabia. 
Confiscarea întregii averi a celor deportaţi demonstrează, 
indirect, că într-adevar această populaţie era expatriată pe 
vecie. Acesta era un adevăr pe care nu-l ascundea nici chiar 
istoriografia sovietică, şi este relevat cu destulă obiectivitate în 
cercetările mai noi ale istoricilor moldoveni. Te cutremuri 
citind mărturiile şi scrisorile nevinovate ale ţăranilor 
basarabeni, pentru care fapt erau judecaţi şi condamnaţi la ani 
grei de închisoare, pe care le-au găsit prin documentele secrete 
din arhivele, desecretizate pentru moment, cercetătorii 
basarabeni. 

             Doamne, câte râuri de lacrimi s-au scurs, câte familii 
distruse, câte suflete mutilate de copii se ascund în spatele 
acestor cifre şi rapoarte seci. Executorii acestor crime împotriva 
umanităţii trebuie să fie cunoscuţi publicului larg. Iată doar 
unele nume ale celor care au planificat şi realizat acest genocid: 
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1. General-maiorul Mordoveţ Iosif Lavrentievici – ministrul 
securităţii de stat al RSSM; 

2. General-maiorul Ermolin Ivan Ilici – responsabil al MSS al 
URSS; 

3. Colonelul Kolotuşkin Alexandr Alexeevici – viceministrul 
de personal al securităţii de stat al RSSM; 

4. Colonel-locotenentul Ostreakov Serghei Zaharovici – şeful 
statului-major al conducerii operaţiunii; 

5. Maiorul Iakovlev – şeful secţiei nr.2 a MSS al RSSM; 

6. Căpitanul Şvarţman Lev Zinovievici – şef de sector al secţiei 
nr.2 MSS al RSSM; 

7. Locotenentul Mordoveţ Leonid Iosifovici – responsabilul 
operativ superior al secţiei nr.2 a MSS al RSSM (fiul 
ministrului I. Mordoveţ!). 

             În total – 30 de persoane, care au participat la 
conducerea nemijlocită a aşa-numitei „operaţiuni”. 

         Observaţi în această listă vreun nume de basarabean, fie şi 
coadă de topor? Nu. Încă o dovadă că regimul sovietic a fost 
unul de ocupaţie. O vină şi mai mare o poartă organele de 
conducere superioare de partid ale PC(b)M (secretar Kovali 
N.G.) şi sovietice (preşedinte al consiliului miniştrilor al 
RSSM, Rudi G.)ş.a.m.d. După aceste deportări în masă, ştabii 
raportau o creştere considerabilă a numărului cererilor de 
intrare în kolhoz. Ce-i mai rămânea bietului nostru ţăran să 
facă? Nu avea de ales. Lacheii locali, colaboraționiștii, 
(preşedinţii sovietelor săteşti, activiştii de partid) le insuflau că 
există doar două căi: în colhoz sau în Siberia. 

          Averea ţăranilor gospodari, în multe cazuri, a fost baza 
kolhozurilor nou formate. Acesta a fost motivul de bază al 
acestei deportări. Motivul declarat de conducerea de partid este 
unul camuflat: „capii acestor familii, în calitate de elemente 
chiabureşti şi naţionaliste, au constituit întotdeauna sprijinul 
regimurilor reacţionare române pe teritoriul fostei Basarabii, 
făceau parte din diferite partied burghezo-naţionaliste 
românesti, erau promotori ai politicii antisovietice la sat”. 
Sigur că gospodarii satelor basarabene nu aveau cum agrea 
Sovietele, care arătau pe faţă că doreau să distrugă tot ce era 
mai bun în agricultura ţărănească a ţinutului. Adevărul este că 
masa gospodarilor de frunte ai satelor nu era implicată aproape 
deloc în activitatea partidelor politice din România, întrucât era 
absorbită complet de activităţile vieţii de zi cu zi. 

 

 

 

 
 

Evreii comuniști care au condus România în anii 
celei mai crunte dictaturi și represiuni! De ce nu 

avem un proces al comunismului? 

 Mihaela ALBU 

 

            Literatura de specialitate extrem de bogată care a 
fost dedicată comunismului din România primilor ani de 
după război permite radiografierea aparatului de stat în ale 
cărui poziții cheie s-au regăsit următorii evrei: 
1. Ana Pauker (n. Hanna Rabinsohn) (1893-1960), secretar 
general al CC al PMR între 1944 și 1948; din noiembrie 1947 
până la excluderea ei din viața politică în 1952 ministru de 
Externe al RPR și membru al Secretariatului General al 
Partidului Comunist Român, PCR (din 1948 redenumit Partidul 
Muncitoresc Român, PMR, după care în 1968 a revenit la 
titulatura PCR); președinte de onoare al Uniunii Femeilor 
Democrate Române (UFDR) (1948-1952), continuatoarea 
Uniunii Femeilor Antifasciste Române 
2. Ilca Melinescu (n. Ilka Wasserman), secretara biroului Anei 
Pauker (și după unii adevărata șefă a Ministerului Afacerilor 
Externe, MAE) și directoarea editurii de limba rusă Cartea 
Rusă 
3. Ella Diamantstein, secretara Anei Pauker la biroul de la 
sediul PCR (1944-1947) 
4. Carol Lustig, director administrativ în MAE între 1948 și 
1952 (demis) 
5. Ana Toma (Ana Grossman), soția lui Sorin Toma, apoi a 
lui Constantin Pârvulescu și în fine a lui Pantelei 
„Pantiușa” Bodnarenko (alias Gheorghe Pintilie, șeful 
Securității): secretara particulară a Anei Pauker după război; 
ministru adjunct al aceleiași Ana Pauker la MAE (1950-1952), 
apoi ministru adjunct al Comerțului Exterior 
6. Egon Balaș, șeful Departamentului pentru Probleme 
Economice din cadrul MAE între 1948 și 1952, când va fi 
arestat (eliberat în 1954) 
7. Cristina Boico, înalt funcționar în cadrul MAE până în 1952, 
când va fi destituită 
8. Iosif Chișinevschi (născut Jakob (B)Roitman, a preluat la 
căsătorie numele de Chișinevschi al soției sale) (1905-1963): 
membru al CC din 1945; și secretar responsabil cu propaganda 
(departamentul Agitație și Propagandă) (1948-1952); membru 
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al Secretariatului, responsabil cu propaganda și cultura (1952-
1955); prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (1954-
1955); membru al Biroului Organizatoric și șef al Secției 
Externe a CC (1950-1957, când va fi destituit) 
9. (?) Vasile Luca (Luka László) (1898-1963): fondatorul de 
facto al Comitetului Democratic Evreiesc (CDE) după război 
(Andreescu, Nastasă, Varga, 2003, p. 152); membru al 
Secretariatului, Comitetului Central și Biroului Politic al 
PCR/PMR (1945-1952); vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru de Finanțe (1947-1952); arestat în 1952, 
condamnat la moarte în 1954, dar sentința i-a fost ulterior 
comutată în închisoare pe viață; decedat în detenție în 1963 și 
reabilitat oficial în 1968 
10. Alexandru Iacob, șeful organizației PCR Cluj după război; 
ministru adjunct de Finanțe între 1948 și 1952 (arestat) 
11. Zoltan Eidlitz, șef de personal în Ministerul de Finanțe între 
1948 și 1952 (arestat) 
12. Alexandru Nistor, membru în Comisia de Lichidare CASBI 
și director în cadrul Ministerului de Finanțe între 1948 și 1952, 
când va fi arestat (eliberat doi ani mai târziu) 
13. prof. Avram I. Bunaciu (Abraham Gutman) (n. 1909), 
acuzator public în procesele de la finele războiului și ministru 
al Justiției (1948-1952); secretar general al Marii Adunări 
Naționale (1952-1956); ambasadorul României la ONU (1956-
1957); ministru de Externe (1958-1961) 
14. Leonte Răutu (Lonia Oigenstein) (1910-1993): membru 
CC al PMR/PCR (1948-1972); membru în comitetul de 
redacție la Scânteia după război (?); șeful Secției de Verificări a 
CC în 1950; membru al Biroului Organizatoric (1950-1953); 
membru al Comitetului Politic Executiv al PCR (1955-1981); 
secretar CC al PCR (1965-1969); vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri (1969-1972); rector al academiei de partid 
„Ștefan Gheorghiu” (1972-1982) 
15. Gheorghe Stoica (Moscu Kohn) (1900-1976): membru al 
CC al PMR/PCR (1948-1974); membru supleant, apoi titular al 
Comitetului Executiv (1968-1974); prim-secretar al comitetului 
orășenesc al PCR (1950-1953); ambasador în RD Germană 
(1953-1956); director general al Direcției Generale pentru 
Consiliile Populare (1969-1976). 
16. Miron Constantinescu (Meher Kohn, după alte surse Cohen, 
evreu originar din Galați), ministru al Minelor și membru în CC 
al PCR 
17. Alexandru Moghioroș (Balogh Joszef, evreu originar din 
Ungaria, născut la Salonta, Bihor) (1911-1969): membru al 
Biroului Politic (din 1948); secretar CC al PMR (1948-1954); 
membru al Biroului Organizatoric (1950-1953); ministru al 
Nationalităților în guvernul Groza (1948-1952), președinte al 
Comitetului de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole 
(1950-1951); prim-vicepreședinte și apoi vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri (1954-1965); șef al secției de relații 
internaționale a partidului în timpul guvernării Dej; membru în 
conducerea CDE 
18. Petre Borilă (Iordan Dragan Rusev) (1906-1973): 
comandant al diviziei „Tudor Vladimirescu” (1944-1947); 
șeful organizației București a PCR (1944-1947); șeful Direcției 
Politice a Armatei, (1948-1950); membru CC al PMR (1948-
1968); membru în conducerea Comitetului Democrat Evreiesc 
în anii ’50; membru al Biroului Organizatoric al PMR (1950-
1953); președintele Comisiei Controlului de Stat (1951-1958); 
membru în Biroul Politic al CC responsabil cu economia 

(1952-1953); ministru al Industriei Alimentare (1953-1955); 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (1954-1965) Cuscrul 
lui Ceausescu. 
19. (?) Gheorghe Apostol (Aaron Gerschwin): președinte al 
Confederației Generale al Muncii (1944-1953); membru CC 
din 1945 și al BP din 1948; prim secretar CC (1954-1955); 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri până în 1968 
20. Ghizela Vass (n. 1912): membru supleant CC (1945-1948), 
membru titular al CC al PMR/PCR (1948-1984); șef-adjunct al 
Secției Externe a CC (1950-1953, când va fi destituită); apoi 
șefa de cadre a CC al PMR și ulterior șefă de secție a CC al 
PCR (1975-1984). Nimeni alta decat bunica actualului 
presedinte al camerei deputatilor, Bogdan Olteanu. 
21. av. Leopold Filderman: președinte al Comisiei Superioare 
de Epurație de pe lângă Federația Uniunilor de Comunități 
Evreiești; deputat de Bacău în Marea Adunare Națională (1946-
1952) și totodată secretar general la departamentul Industriei de 
Stat din Ministerul Industriei și Comerțului 
22. Victor Vezendian, adjunct în Secția Externă a CC (1950-
1953), apoi viceprimar al capitalei 
23. Aron Braeșter, membru supleant al CC al PMR (1948-
1955) 
24. Heinrich Kreindler, secretar general al Ministerului 
Lucrărilor Publice din 1947 
25. Ida Felix: membră a Comisiei de Control a Partidului 
(1945-1950) și apoi directoare de cadre în Ministerul de 
Externe (1950-1952) 
26. David Rotman, șef de secție în Comisia Controlului de Stat 
între 1945 și 1953, când va fi demis și exclus din partid 
27. av. Georgescu (Ashkenazy), director general în cadrul 
Ministerului Învățământului (1948-1952) 
28. dr. Simion Oeriu (Schaefer), comisar general al executării 
armistițiului, având rang de subsecretar de stat (1945-1946); 
comisar general al guvernului pentru legătura cu Comisia 
Aliată de Control (1946-1947), apoi comisar al guvernului 
pentru aplicarea Tratatului de Pace de la Paris 
29. Emil Calmanovici, director general al Normelor și 
Construcțiilor în Ministerul Construcțiilor între 1944 și 1951, 
când este arestat în „procesul Pătrășcanu” 
30. Jean Coller, membru al Direcției de Cadre a CC (1945-
1950) 
31. Liuba Chișinevschi (n. 1911), soția lui Iosif 
Chișinevschi, presedintă a Uniunii Femeilor Antifasciste din 
România (1944-1946) și vicepreședinte a Confederației 
Generale a Muncii din 1944; membru CC al PCR (1945-1955); 
membru al Prezidiului Marii Adunări Naționale (1948-1955); 
secretară a Consiliului Central al Sindicatelor (din 1957); 
activistă a Consiliului Sindicatelor din sectorul II al capitalei 
(din 1971) 
32. dr. Simion Zeiger, președintele Comisiei de Stat pentru 
Planificare din Ministerul Economiei Naționale (1948-1952). 
[Nu îmi dau seama dacă este vorba de aceeași persoană cu dr. 
Lew Zeiger, dir. Gen. în Ministerul Economiei 
33. Alexandru Sencovici (1902-1995), membru în secretariatul 
general al Confederației Generale a Muncii; ministru adjunct al 
Muncii și Prevederilor Sociale (1948-1949); ministru al 
Industriei Ușoare (1949-1957 și 1961-1969); ministru al 
Industriei Bunurilor de Consum (1959-1961) 
34. Gheorghe Gaston Marin: secretar particular al lui Dej după 
război; ministrul Industriei și Energiei Electrice și 
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Electrotehnice (1952-1958); membru CC în 1960; numit 
președinte al Comisiei de Stat pentru Planificare în 1962; 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri până în 1965 
35. Nicolae (Miklos) Goldberger (1904-1970), membru în 
conducerea CDE.; instructor CC al PCdR pentru Ardealul de 
Nord în timpul războiului; responsabil al Comisiei Propagandă 
din Direcția Propagandă și Agitație a CC al PMR (1948-1952); 
șeful Direcției Politice a Armatei (1948-1950); rector al 
Institutului de Științe Sociale de pe lângă CC al PMR (din 
1956); director adjunct al Institului de Istorie al CC al PCR 
36. Fanny Goldberger, soția lui Nicolae, șefa cancelariei CC al 
PMR în anii ‘50 
37. Alexandra Sidorovici (1906-2000), soția lui Silviu 
Brucan: acuzator public la „Tribunalul poporului” (1945-
1946); deputată de București în Marea Adunare Națională 
(1946-1952); secretar general al Ministerului Minelor și 
Petrolului (1948-1958); secretar general al Uniunii Femeilor 
Democrate Române din 1948 
38. Andor Bernat, secretarul Uniunii Tineretului Comunist 
(UTC) după război 
39. Valter Roman (Ernst Neulander) (1913-1983), evreu 
vorbitor de limbă maghiară originar din Oradea, tatăl lui 
Petre Roman: organizatorul securității (?), șef al Serviciului de 
Educație, Cultură și Propagandă (ECP) al Armatei, transformat 
ulterior în Direcția Superioară Politică a Armatei (1948-1950); 
ministrul Poștelor și Telecomunicațiilor (1950-1952, când este 
destituit); directorul Editurii Politice (1954-?); membru al CC 
al PCR (din 1965) 
40. Armand Popper, directorul editurii „Cartea Rusă” în anii 
‘50 
41. dr. Sandu Lieblich, membru în conducerea CDE, medicul 
personal al lui V. Luca și al altor lideri de partid până în 1953, 
când va fi arestat ca spion sionist 
42. av. H. Leibovici-Șerban: acuzator public în Tribunalul 
Poporului (1945); membru în conducerea CDE; secretar 
general al Federației Uniunilor de Comunități Evreiești (FUCE) 
până în 1951; din 1948 deputat în Marea Adunare Națională 
43. Alexandru Bădău/Bădan (Alexander Braunstein), șeful 
Comisiei de Control al Străinilor, originar din Târgoviște 
44. mr. Lewin, fost ofițer în Armata Roșie, șef al cenzurei 
pentru presă 
45. Emmerick Stoffel, evreu din Ungaria, ambasador (șef al 
Legației) al României în Elveția (1944-1948) 
46. Harry Făinaru (Hersch Feiner), șef al Legației Române din 
SUA imediat după război 
47. Anton Moisescu (n. 1913): membru al CC al PCR (1955-
1969); ministru plenipotențiar în SUA (1954-1956) și 
Argentina (1956-1957); secretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor (1957-1962); președinte al Societății de Cruce 
Roșie (1962-1971) 
49. Paul Davidovici, însărcinat cu afaceri al Legației Române la 
Tel Aviv (1949-1952); director în centrala MAE (1952-1953) 
50. Mișa Levin: director în Ministerul Muncii (1946-1947); 
prim consilier și ministru plenipotențiar în centrala MAE 
(1947-1948); prim-consilier al Legației Române la Roma din 
1948 până în 1950, când se refugiază în Israel 
51. Barbu Solomon (1904-1965): membru al CC al PMR 
(1948-1965); ministru plenipotențiar în Norvegia (din 1948); 
judecător la Tribunalul Suprem, iar din 1962 vicepreședinte al 
acestuia 

52. Ida Szigally, prietenă a Anei Pauker, conducătoarea de 
facto a Ambasadei din Londra 
53. N. Lăzărescu (Burah Lazarovici), însărcinat de Afaceri al 
RPR la Paris 
54. Simion Bughici: ambasador la Moscova (1949-1952); 
membru supleant al CC în 1949 și 1950; ministru de Externe 
(1952-1955) care, deși evreu, i-a succedat în funcție Anei 
Pauker, semn că epurările orchestrate de Dej nu aveau un 
conținut eminamente antisemit, cât politic 
55. Marcel Breslașu (Mark Breslau), directorul general la 
Direcția Artelor 
56. Aurel Baranga (Ariel Leibovici), dramaturg, poet și 
publicist, inspector general al Direcției Artelor din Ministerul 
Culturii 
57. Benjamin Vilner, inspector general la Ministerul Cultelor 
58. Samoilă (Samuel Rubenstein), director guvernator la 
Scânteia după război 
59. Sorin A. Toma: membru în conducerea CDE după 
război; redactor șef adjunct (1946-1947) și apoi redactor șef 
(1947-1960) al ziarului Scânteia; membru al CC al PMR 
(1955-1960); membru al Biroului Organizatoric al partidului 
(1950-1953); 
60. Avram Șerban (Sam Asriel): membru, alături de Mișa 
Levin și Al. Sencovici, în secretariatul general al Confederației 
Generale a Muncii; membru CC al PCR (din 1945); deputat de 
Alba în Marea Adunare Națională (1946-1952); din 1948 
director al Casei Centrale a Asigurărilor Sociale 
61. Horia Liman (Lehman), scriitor, redactor șef adjunct la 
Scânteia 
62. Silviu Brucan (Saul Bruckner, după alte surse 
Brükker), redactor-șef adjunct al ziarului Scânteia după 
război, cel care conducea întreaga campanie propagandistică 
de comunizare, același care în mai 1945 amenința în ziar: „Da, 
nici o cruțare! Bandiți manisto-salaziți!”; ambasador la 
Washington (1956-1962); vicepreședinte al Consiliului 
Radioteleviziunii Române (1962-1966); diverse alte funcții în 
ministerele conduse de M. Constantinescu, I. Chișinevschi și 
apoi L. Răutu 
63. Alexandru Bârlădeanu (Goldenberg), membru al 
Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al CC al PCR 
și, după Revoluția din decembrie 1989, președinte al Senatului 
în prima legislatură democratică 
64. Barbu Zaharescu: numit la conducerea Direcției de Agitație 
și Propagandă a CC în 1949; redactor șef la Lupta de clasă până 
în 1962 
65. Ștefan Voicu (A. Rottemberg) (1906-1992): membru CC al 
PMR/PCR (1955-1984); redactor-șef adjunct la Scânteia 
(1948); redactor șef la Lupta de clasă din 1962 și la Era 
socialistă din 1974 
66. ing. S. Schnapp, director guvernator al ziarului România 
Liberă și membru în conducerea Uniunii Evreilor Români din 
Vechiul Regat după război 
67. Niculae Bellu, redactor responsabil la România Liberă în 
anii ‘50 
68. Radu Lupan, redactor-șef la Editura pentru Literatură și șef 
al departamentului extern al săptămânalului Contemporanul 
până în 1952, când va fi demis 
69. Dinu Hervian, membru în conducerea CDE și director 
general adjunct la Agerpress la începutul anilor ‘50 
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70. Jehan Mihai (Jakob Michael), șeful industriei 
cinematografice române 
71. Elisabeta Luca (născută Birnbaum, soția lui Vasile 
Luca102): membră în Uniunea Femeilor Antifasciste din 
România și membră în Comitetul Cinematografiei din România 
între 1950 și 1952, când va fi eliberată din funcție 
72. Alexandru Graur (Alter Brauer, tatăl reporterului 
sportiv Dumitru Graur), director general adjunct al Societății 
Radiofonice Române din 1949, succedându-i în funcție lui 
Matei Socor 
73. ing. Mihail Roller (necunoscut înainte de venirea sa în 
România din Uniunea Sovietică), vicepreședinte al 
Academiei Române devenite în 1948 Academia RPR, autorul 
unei notorii istorii falsificate a românilor în 1947 
74. Barbu Lăzăreanu (Lazarovici), membru în prezidiul 
Academiei RPR odată cu reorganizarea din 1948 a acestei 
instituții 
75. prof. Eugen Schileru, membru în conducerea Artiștilor 
Plastici din RPR până în 1952, când va fi demis 
76. prof. Weigel, care conducea operația de epurare a 
studenților anticomuniști din Universitatea București 
77. prof. Lewin Bercovici, venit, ca atâția alții, din URSS, 
controla corpul didactic al Universității București 
78. Henri Wald, profesor de logică la Universitatea București în 
anii ‘50 
79. M. H. Maxy, profesor la Facultatea de Arte Frumoase 
București și președintele sindicatului acestei instituții; membru 
în Comisia Superioară de Epurație de pe lângă Federația 
Uniunilor de Comunități Evreiești din România 
80. Silviu Josifescu (Samson Josifovici), cel care i-a cenzurat 
pe Eminescu, Alecsandri, Cârlova și Vlahuță de toate pasajele 
care nu concordau cu doctrina comunistă 
81. Ioan Vinter (Jakob Winter), al doilea critic literar marxist al 
României 
82. Leonte Tismăneanu (Enea (Leon) Tesmenețki, tatăl lui 
Vladimir Tismăneanu) (1913-1981), din 1948 redactor șef al 
Editurii PMR (viitoarea Ed. Politică) și profesor la 
Facultatea de Marxism-Leninism din Universitatea București 
83. Hermina Tismăneanu (mama lui Vladimir 
Tismăneanu), funcționară în biroul lui Al. Moghioroș în 1952 
84. Herbert (Belu) Zilber, director al Casei de Economii și 
Consemnațiuni (CEC) între 1944 și 1948, când va fi arestat și 
ulterior judecat în „procesul Pătrășcanu” 
85. Dr. Zeider, juristconsult al MAE 
86-87.) Pascu Ștefănescu și Podoleanu, secretari de stat 
responsabili de Industria Alimentară în guvernul Dej 
Dintre evreii ofițeri de grad superior (maiori, colonei, generali) 
și/sau șefi de secții/birou/direcție din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne (MAI) și în particular ai Securității s-au 
regăsit: 
88.) Teohari Georgescu105 (Burah Tescovici) (1908-1976): 
membru titular al Secretariatului, Comitetului Central și 
Biroului Politic al PCR/PMR (1945-1952); subsecretar de stat 
(pentru administrație) în Ministerul de Interne (1944-1945); 
ministru de Interne (1945-1952); vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri între 1950 și 1952; destituit în 1952 și arestat pentru 
„deviere de dreapta” în 1953, nu a fost condamnat; director al 
Combinatului Poligrafic „13 Decembrie” (1953-1972) 
89.) George Silviu (Gersch Golinger), secretar general al 
Ministerului de Interne (1946-1952) 

90.) Iosif Sraer (Șraier) (n. 1912), fost jurist al partidului 
comunist și avocat al lui Gheorghiu-Dej în perioada interbelică: 
secretar general al MAI (1945-1946); adjunctul ministrului T. 
Georgescu la M.A.I. (1946-1952), înainte de a emigra în 
Occident 
91.) gen.-lt. Alexandru Nicolschi (Boris Grünberg) (1915-
1992), evreu basarabean originar din Chișinău, vorbitor de 
limbă rusă: avansat gen.-mr. în 1948 și gen.-lt. la 11 februarie 
1959; funcționar în MAI din 1945; inspector general al 
Siguranței (1947-1948); subdirector (locțiitor al directorului 
general) al DGSP/DGSS (1948-1953); adjunctul lui Drăghici și 
secretar general al M.A.I. (1953-1961); trecut în rezervă în 
1961 cu gradul de gen.-lt. 
92.) Iozefina Marcovici, soția lui Nicolschi, angajată în 
direcția generală a Poliției 
93.) mr. Wilhelm Einhorn, evreu vorbitor de maghiară din 
Transilvania: șeful Direcției Regionale de Securitate Cluj 
(1944-1948); din 1948 director al secretariatului DGSP și șef 
de personal al DGSP; avansat la gradul de colonel în 1951 și 
numit director adjunct al Direcției I de Informații Externe 
DGSS 
94. cpt. Emanoil Schmerler, unul din cei doi șefi de birou ai 
secretariatului DGSP 
95. gen.-col. Laurian Zamfir ( Laurian Rechler), originar din 
Brăila, numit în 1952 șeful Direcției Control Străini și 
Pașapoarte (DCSP) din cadrul Comandamentului General al 
Miliției 
96. Ervin Voiculescu (Erwin Weinberg), care i-a precedat în 
funcție lui Laurian Zamfir la DCSP, fiind apoi numit director al 
Școlii de Ofițeri de Securitate de la Băneasa; la un moment dat, 
șef al direcției Pașapoarte din MAE 
97. col. Mișu Dulgheru (Dulberger) (n. 1909): membru al 
Direcției Organizatorice a CC (1949-1952); șeful Direcției V 
(Cercetări Penale) a DGSP și șeful cabinetului ministrului de 
Interne Georgescu între 1948 și 1952 (avansat la gradul de 
general în 1951), când va fi destituit împreună cu șeful său și 
arestat; a emigrat la începutul anilor ’80 în Israel împreună cu 
familia sa 
98. mr. Samuel Antoniu, șef de serviciu și locțiitor al lui 
Dulgheru (1948-1952) 
99. cpt. Grigore Stetcovici, șef al serviciului Contrasabotaj din 
Direcția V a DGSP 
100. mr. Simion Fischer, șef de birou în cadrul Siguranței, apoi 
subaltern al lui Dulgheru la Direcția de Cercetări Penale (1948-
1952) 
101. col. Francisc Butyka: fost activist CC al PMR și membru 
al Comitetului de Partid din centrala Ministerului Securității 
Statului, cel care i-a succedat lui Dulgheru între 1952 și 1963 la 
șefia Direcției V a Securității, renumerotată Direcția a VIII-a în 
1956 
102. gen.-lt. Moises Haupt, comandant militar al capitalei 
imediat după război 
103. gen. P. Cristescu (Fifca Kleinman), șeful Miliției din 
România la sfârșitul anilor ‘40 
104. col. Iacov St. Bulan, avansat la 23 august 1949 general, 
care a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (1945-
1952) 
105. gen.-mr. William Suder (Wilman Suder), șef al 
Departamentului Contraspionaj al Securității până în 1949 
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106. Heinz Gutman, șef al Serviciului Secret Civil al RPR 
107. mr. Avram Solomon, șef de serviciu al Direcției București 
a DGSP de la înființare (30 august 1948) 
108. gen. Isidor Hollinger, șef de catedră la Școala de Ofițeri de 
Securitate de la Băneasa, cel care i-a succedat în funcție lui 
Suder la Departamentul de Contraspionaj 
109. mr. Ștefan Iordanov, ofițer politic al Diviziei „Tudor 
Vladimirescu”, formată în 1943 prin recrutări din rândurile 
soldaților români prizonieri în URSS, a fost apoi avansat 
colonel și a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
110. col. Holban (Moscovici), șeful Regionalei București 
Siguranței (1944-1948) 
111. col. Holțier Ervin, șeful Direcției a X-a DGSP (1948-
1952) 
112. Eugen Dascălu (Davidovici), șeful Siguranței Satu Mare 
(1944-1946), posibil agent KGB, apoi șef DRSP Târgu Mureș 
113. col. Lucian Stupineanu (Stappnau) (n. 1914): director 
general al Serviciului Special de Informații (1945-1947); 
secretar general la Președinția Consiliului de Miniștri (sfârșit 
1946-început 1947); șeful Direcției Spionaj Economic a DGSP, 
odată cu înființarea acestei instituții la 30 august 1948 
114. col. M.A.I. Mihai (Bibi) R. Boico, din 1949 avansat gen.-
mr., destituit în 1952 
115. col. Ludovic Cseller (Zeller), director al DRSP Oradea din 
1948 
116. col. Iosif Breban, șeful Direcției Regionale MAI Cluj în 
1955 
117. col. Gavril (Ianoș) Birtaș, șeful Direcției I a DGSP din 
1948, destituit în 1952 
118. Andrei Micu, șeful Direcției Cadre a Ministerului de 
Interne între 1948 și 1952, când va fi destituit 
119. col. dr. Șuli Brill, exclus din M.A.I. și din partid în 1952 
120. Luiza Segal, șefă de birou în DGSP de la înființare (1948) 
121. mr. Moise Senater, director adjunct al DRSP București 
(1948-1952) 
122. col. Adalbert Izsak (Ijak, Iszaek): director adjunct al 
DRSP Brașov, apoi al doilea adjunct al șefului Direcției de 
Informații Externe (DIE) a Securității și ulterior șeful Direcției 
Regionale de Securitate Galați, unde i-a succedat în funcție lui 
Wisting 
123. col. Zeller, inspector general al Direcției Penitenciare a 
Ministerului de Interne între 1948 și 1952, când s-a sinucis 
urmare a destituirii sale în cadrul epurărilor 
124. Benjamin Fuchs, responsabil Direcția Personal a DGSP 
125. lt. col. Mauriciu Strul, șeful Direcțiilor Regionale Galați 
(1948-1950) și apoi Ploiești și ulterior Vrancea ale Securității 
126. Iuliu Massler, șeful Regionalei Bistrița Năsăud a 
Siguranței (1946-1947) 
127. Johann Schwebel, care i-a succedat în funcție lui Massler 
(1947-1948) 
128. Matusei Andreescu (Nathan Matusievici), șef de birou în 
DGSP de la înființare (1948) 
129. col. Mihai Patriciu (Mihai Weiss) (†1996): inspector 
general la Regionala Cluj a Siguranței (1944-1948); director al 
DRSP Cluj (1948-1952), destituit în cadrul epurărilor 
antisemite din 1952, ulterior director al Uzinei Metalurgice 
Reșița 
130. lt.-col. Ștefan Koller (Coler) (n. 1916), angajat din 1952 în 
MAI (la Direcția Generală a Lagărelor); comandantul închisorii 
Aiud (1954-1957) și apoi al închisorii Văcărești 

131. col. Ițic Averbuch, comandantul Securității Ploiești în anii 
‘50, avându-i ca adjuncți pe Mauriciu Strul și pe anchetatorul 
Șmilovici 
132. col. Eugen Vistig (Wisting), director al DRSP Craiova din 
1948 și apoi șeful DRSP Galați la începutul anilor ’50, unde i-a 
succedat în funcție lui Mauriciu Strul 
133. lt.-maj. DGSS Marcu Abramovici, anchetator al lotului 
Vasile Luca în 1952-1954 
134. lt.-col. Ludovic Weisz (Weiss) (n. 1912): membru PCR 
din 1945; directorul Regionalei Satu Mare a 
Siguranței/Securității (1946-1953); anchetator al lotului 
Pătrășcanu în 1954; după reabilitarea celui din urmă în 1968, ar 
fi emigrat în Israel 
135. Iacob Fuchs, șeful serviciului județean Baia al DRSP 
Suceava 
136. lt. Barel Orenstein, din 1948 director adjunct al serviciului 
județean Râmnicu Sărat al DRSP Galați 
137. lt. Jacob Weigner, director adjunct al serviciului județean 
Turda al DRSP Cluj 
138. cpt. Israil Ruckerstein, șeful serviciului județean Botoșani 
al DRSP Suceava 
139. cpt. Iosif Hahamu, șeful serviciului județean Caraș al 
DRSP Timișoara 
140. mr. Zoltan Kling, șeful serviciului județean Severin al 
DRSP Timișoara 
141. lt. maj. Simon Siegler, șef de birou și referent la secția 
Probleme Speciale a DGSP din 1948; anchetator a DGSP în 
procesul „grupului Pătrășcanu” 106 din 1954 
142. Adalbert Stern, subdirector al Biroului de Securitate Baia 
Mare în anii ‘50 
143. Iulian Sorin (cu numele său românizat, el a reușit o bună 
perioadă de timp să-și camufleze perfect originea evreiască) – 
ofițer superior la Direcția I a Securității, apoi inspector general 
al Departamentului Cultelor, iar din 1997, secretar general al 
Federației Comunităților Evreieștii România !!!!!!!! 
144-146.) căpitanii List, Frost și Rigman, șefi ai catedrelor de 
specialitate de la Școala de Ofițeri de Securitate de la Băneasa 
147-148.) cpt. Mauriciu Adam și Heinz Stănescu, doi din cei 
patru șefi de serviciu ai Direcției I a DGSP 
149-151.) șefii de birou DGSP (din 1948) Eugen Tais, Marcel 
Turchischer, Estera Haber etc. 
De fapt, lista numeroșilor evrei comuniști din România 
postbelică nu poate fi redată exhaustiv, ci cel mult ilustrativ. 
Enumerarea de mai sus se extinde în realizate mult mai mult, 
lucru estimabil de pildă prin adăugarea altor nume de evrei din 
subordinea lui Mișu Dulbergher la Direcția de Anchete Penale: 
152.) Antoniu Sami (Samuel Aritonovici), director adjunct al 
Direcției între 1948 și 1952, plecat ulterior în Israel 
153.) Matusei Andreescu (Nathan Mathuseevici), anchetator 
penal la Brigada Mobilă între 1946 și 1948 și la direcția 
regională Timiș a MAI , decedat în 1988 
154.) Răzvan Sergiu, locțiitor al șefului de serviciu, emigrat și 
el în Israel 
155.) Ceaslavski, șef de serviciu (1947-1953) și fost frizer al 
Anei Pauker 
156.) Neidman Gingol, consilier (1947-1953) și profesor la 
Școala de Securitate Băneasa, emigrat ulterior în SUA 
157.) Rusu Mircea, anchetator al Securității 1947-1956), și el 
emigrat în SUA 
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158.) Mureșan (Leon Davidovici), anchetator între 1948 și 
1958, emigrat în SUA 
159.) Franco Sandu (1947-1956), emigrat în Israel 
160.) Lenobel Barbu, anchetator (1945-1950) în Brigada 
Mobilă și la DGSP, emigrat în Israel 
161.) Mahler William, anchetator (1952-1956), emigrat în 
Israel 
162-163.) Flamboly Telemaques și Negru Nicu, ultimul 
emigrat în Israel 
164-169.) Segal Luiza, Hosu Estera, Gersohn Clara, Hebert 
Estera, Wincler Viorica, Mateescu Ella, etc. Practic, în 
ansamblul Direcției, pe lângă cei de mai sus, alți 8-10 din 
totalul de 45 ofițeri erau evrei maghiari, 4-5 greci, 2-3 sârbi, 2-
3 lipoveni, și doar 8 (!) români! (Niculae, 2004: 32) 
Similar, există alte numeroase nume de evrei grupați în 
majoritatea lor în Comitetul Democrat Evreiesc (CDE, 
organizație care includea și sioniștii de stânga și Uniunea 
Evreilor Români – facțiunea dizidentă a lui M.Z. Sărățeanu), 
ceea ce ar permite constituirea unei liste mult mai lungi. În 
conducerea organizației, în afara celor sus-menționați, s-au 
regăsit: Bercu Feldman – președintele CDE, Marcel Fischler, 
Eduard Manolescu, Marcel Popper (toți deveniți, alături de 
Leibovici-Șerban, deputați în Marea Adunare Națională în 
1948); Israel Bacal, un vechi comunist și conducător CDE-ist, 
K. Vechsler, Solomon Ștefan, dr. Jean Abermann, Baruch 
Berea, Paul Iscovici, Laurențiu Bercovici – secretar CDE 
pentru București, I. Stern și Morel Farchy – președinte și 
respectiv vicepreședinte al comunității din București, Tiberiu 
Reny-Arad, președintele FUCE la începutul anilor ’50, Petre 
Lupu, Marcel Rosenzweig, Ury Bernador și B. Lebli (directori 
succesivi ai Teatrului de Stat Evreiesc), Emil Dorian, Lascăr 
Șaraga – secretar general FUCE la sfârsitul războiului, Gh. 
Florescu, Nicolae Schwartz etc. Publicat de romaniabreakingnews.ro / 
Sursa: vladimirrosulescu-istorie.blogspot.ro 
 
 

Plecarea ultimului contingent al Armatei 
Roșii din România 

 
 
          La data de 17 august 1958 a avut loc plecarea 
ultimului contingent al Armatei Roșii staționate în România 
încă de la sfârșitul războiului.  

rezența trupelor sovietice în Romania după terminarea 
celui de-al Doilea Război Mondial a fost impusă prin 
Tratatul de Pace de la Paris din februarie 1947, când 

Uniunii Sovietice i s-a permis de către Aliați dreptul de a-şi 
menţine trupele în România cu scopul declarat de a se asigura 
securitatea căilor de comunicaţii ale grupului sovietic de armate 
aflat pe teritoriul austriac până la reglementarea definitivă a 
statutului postbelic al Austriei. În consecinţă, autorităţile 
române s-au văzut nevoite să încheie o convenţie cu Moscova 
în decembrie 1948 prin care au fost reglementate condiţiile în 
care unităţile sovietice puteau utiliza cazărmile, localurile de 
serviciu, depozitele, aerodromurile, câmpurile de instrucţie şi 
mijloacele de transmisiuni româneşti pe timpul staționării 
trupelor sovietice în țară. Această situație fost menţinută până 

în anul 1955, când liderii statelor comuniste din Europa aflate 
sub sfera de influenţă a Moscovei au consimţit să semneze 
alături de sovietici actul de constituire a Tratatului de la 
Varşovia. În baza acestui tratat, armata sovietică aflată în 
România, Ungaria, Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia şi 
Republica Democrată Germană au rămas pe loc în statele 
respective, chiar dacă România nu a fost de acord cu această 
decizie a Moscovei și a cerut retragerea militarilor sovietici din 
țară. Astfel, dorința lui Gheorghiu-Dej comunicată prin Emil 
Bodnăraş – ministru al apărării – a fost primită cu multă 
irascibilitate de către Nichita Hruşciov, lider al URSS. 
Tatonările, apoi discuţiile şi negocierile privind retragerea 
trupelor sovietice au durat însă trei ani, iar perspicacitatea de 
care a dat dovadă Gheorghe Gheorghiu-Dej cu acel prilej nu 
trebuie subestimată. Acesta s-a dovedit capabil să facă o 
analiză interesantă a avantajelor de imagine de care ar fi 
beneficiat regimurile comuniste în disputa lor propagandistică 
pe care o aveau cu SUA şi statele din Europa Occidentală. 
Astfel, după îndelungate reflecţii, Hruşciov a decis să vină în 
întâmpinarea iniţiativei lui Gheorghiu-Dej și să aprobe 
retragerea soldaților sovietici din România, nu înainte însă de a 
cere părții române un nou Acord privind retragerea eșalonată a 
trupelor și numai în anumite condiții, condiții care par la prima 
vedere destul de ciudate. Noul Acord prevedea obligativitatea 
părții române de a organiza numeroase conferinţe la sate și 
orașe în care să prezinte rolul eliberator al armatei sovietice. De 
asemenea, se cerea organizarea de întâlniri şi reuniuni între 
militarii români şi cei sovietici, unde militarilor români li se 
cerea să înmâneze individual câte un cadou unui omolog 
sovietic. O altă cerință a sovieticilor a fost ca eşaloanele cu 
militari sovietici, care plecau să fie aşteptate în gările 
principale, cu manifestaţii de simpatie organizate de oamenii 
muncii, precum și realizarea de către cadrele militare române a 
unui „jurnal cinematografic de actualitate” cu aspecte despre 
activităţile trupelor sovietice staţionate pe teritoriul României. 
Totodată, Nichita Hrușciov a mai cerut Consiliului de Miniştrii 
instituirea unei comisii centrale care să coordoneze și să asigure 
transportul trupelor și tehnicii militare sovietice. Astfel, 
plecarea ultimelor contingente ale armatei sovietice la data de 
17 august 1958 a avut loc concomitent în garnizoanele din 
Constanţa, Galaţi, Timişoara, Ploieşti și Iaşi, transportul 
făcându-se pe calea ferată, el fiind asigurat tot de către Armata 
Română. 
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Pagini din istoria unui sat situat pe valea 

Prutului: Lunca Veche 
 

Prof.  Ștefan PLUGARU -  Stănilești 
 

Pe valea Prutului, la o distanță de circa 19km față 
de orașul Huși și 8km de satul Lunca Banului, reședință a 
comunei cu același nume, se află o mică așezare umană cu 
numele de Lunca Veche.  

atul este așezat pe șoseaua Huși – Fălciu, la poalele 
dealului dinspre vest al văii Prutului, unde ies la 
ivealăargile sarmațiano–meotice, bogate în eflorescențe 

saline, care dau apei potabile un gust neplăcut iar vegetației un 
caracter special, de floră de sărături, fapt ce a determinat o 
rărime a populării umane și a așezărilor în această zonă1. A fost 
înființat în anul 1925, pe moșia Lunca- Păulești, expropriată în 
parte după Primul Război Mondial, și purta inițial numele de 
Lunca Nouă2. Vatra de sat parcelată la aceea vreme avea o 
suprafață de 10, 25 ha. Prin comparație, la înființare (1894), 
vatra actualului sat Lunca Banului avea o suprafață de 86, 76 
ha. Locurile de casă din vatra satului au fost scoase inițial la 
vânzare cu sume ce variau între 1,5 - 3 lei m², iar în câmp un 
metru pătrat de teren agricol se vindea cu un leu. Un lot agricol 
cuprindea teren de cultură și fâneață. 

Satul Lunca Nouă3 a fost înființat din rațiuni practice, 
practice, având ca scop scoaterea din șesul inundabil al  
Prutului a locuitorilor din satele Broscoșeșeti, Condrea, 
Răducani și Foșca, ultimul fiind cel mai afectat de revărsările 
Prutului4. Deși în satele Lunca Banului și Oțetoaia se mai aflau 
încă locuri virane, s-au înscris pe liste și oamenii din aceste sate 
care aveau drept la împroprietărire5 . S-au rezervat loturi în 
suprafață de 2.000 m² pentru un cămin cultural, post de 
jandarmi, asociații agricole, școală, iar pentru biserică și cimitir 
un lot în suprafață de 2.172 m² 6. În noua vatră de sat au fost 
împroprietăriți oameni din Focșa (19 persoane, cei mai mulți), 
Răducani, Broscoșești, Condrea 7  și Lunca Banului. Cei 
împroprietăriți în vatra de sat au primit loturi cu suprafețe între 
2.000 m² (majoritatea) și 2.172 m², cu prețuri de vânzare 
cuprinse între 2,5 – 3, 5 lei m². Nucleul inițial cuprindea 27 de 
împroprietăriți, care a crescut mai apoi la 368. Locurile de casă 
trebuiau plătite integral într-o singură tranșă și nu în rate, cum 
au solicitat verbal și în scris unii dintre cei împroprietăriți9, fapt 
fapt care i-a făcut pe mulți să renunțe, deoarece erau prea 
scumpe pentru posibilitățile lor financiare, iar țara nu își 

                                                             

1 Ion Gugiuman, Observațiuni asupra modului de grupare a așezărilor omenești 
în stepa deluroasă a Fălciului, în ,,Prutul”, anul III, nr. 11 (30), noiembrie 2003, 
p. 8. 

2 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Vaslui (SJANV), fond 
Prefectura Fălciu, dosar 6/1925, fila 4. 

3 Sub denumirea de Lunca Nouă a fost cunoscut și actualul sat Lunca 
Banului, înființat în anul 1894 pe moșia Măicani, fostă a Episcopiei Hușilor de 
pe domeniul statului Stănilești. 

4 SJANV, fond Prefectura Fălciu, dosar 6/1925, f. 4.  
5Ibidem.  
6Ibidem, fila 7.  
7 Între cei împroprietăriți din satul Condrea este menționat Costachi 

Condrea, invalid de război (Ibidem, fila 8).  
8Ibidem, fila 8.  
9Ibidem.  

revenise economic după război10. Astfel, pentru 2.000 de m² 
acordați, solicitantul trebuiau să plătească suma de 7.120 de lei.  
 Închegarea satului s-a făcut greu și pe parcursul mai 
multor decenii. În anul 1930 avea 41 locuitori 11 . Anuarul 
Eparhiei Hușilor pe anul 1935ne indică că satul avea un număr 
de șapte familii, cu 20 de suflete12, pentru ca doar trei ani mai 
târziu să fie înregistrate numai trei familii, cu zece suflete13. 
La recensământul din 6 aprilie1941, Lunca Nouă avea statut de 
cătun, fiind inclus alături de Pojorăni și Hârtop în satul Focșa, 
aflat la 5 km distanță14.  

Creșterea numerică a populației s-a realizat după cel 
de al Doilea Război Mondial, odată cu efectuarea unei noi 
reforme agrare, care a dus la exproprierea totală a celor care 
dețineau pământ în moșia Lunca – Păulești, și împroprietărirea 
celor doritori de locuri de casă și loturi agricole. În anul 1948 
satul Lunca includea și cătunul Pojorăni, având 10 familii cu 30 
de locuitori15 

În 15 septembrie1960, autoritățile locale procedau la 
determinarea limitei vetrei satului,16care ”spre <<N>> linia 
perimetrului satului pleacă din punctul <<A>> spre <<V>>, pe 
latura proprietarului Gheorghe Spiridon până la punctul 
<<B>>, de unde se îndreaptă spre Sud, pe latura șoselei Fălciu 
– Huși, până la punctul <<C>>. De la punctul <<C>> se 
îndreaptă spre <<V>> până la punctul <<D>> și este formată 
din latura proprietăților Ioan Pipoș și Toader Balan. Din 
punctul <<D>> se îndreaptă spre Sud până la punctul <<E>> și 
este formată din fund de proprietate Balan Toader și Muscă 
Trifan. De la punctul <<E>> se îndreaptă spre <<V>> până la 
punctul <<F>>, pe latura de proprietate Ioana Balan. De la 
punctul <<F>> se îndreaptă spre Sud până la punctul <<G>> , 
fund de proprietate Ioana Balan.  

La Sud linia perimetrului satului pleacă din punctul 
<<G>> până la punctul <<H>> și este formată din limita de 
proprietate Ioana Balan, Lefter Dănilă. De la punctul <<H>> se 
îndreaptă spre Sud până la punctul <<I>> și este formată din 
drumul Șcheia și latura proprietății Pavel Ciofu. La Est – linia 
perimetrului satului dinspre punctul <<I>> spre Nord până la 
punctul <<A>>, este formată din fund de proprietate Pavel 
Ciofu, Iacob Pipoș, Ioan Tricolici Toader, Munteanu Petru, 
Iacob Traian, Ștefan Rotaru, Moroșanu Adam, P... Vasile, 
Spiridon Gheorghe”17.  

În anul 1964 denumirea de Lunca Nouă a fost 
înlocuită cu cea de Lunca Veche. La recensământul din anul 

                                                             

10SJANV, fond Prefectura Fălciu, dosar 20/1921, fila 5.  
11 Corneliu Istrati, Adrian Macovei, Descălecători de sate. Un studiu de 

caz (II), în Arhiva Genealogică, III (VIII), 1996, 1-2, Editura Academiei 
Române, Iași, p. 233.  

12Anuarul Eparhiei Hușilor pe anul 1935, Huși, p. 64. 
13Anuarul Eparhiei Hușilor pe anul 1938, Huși, care în paginile 85-86 

prezintă parohiile existente în comuna Lunca Banului.  
14 Indicatorul localităților din România. Datele recensământului general 

din 6 aprilie 1941, București, 1943,  p. 286, nota 13.  
15 Anuarul Eparhiei Hușilor pe anul 1948, Huși, p. 47.  
16 Procesul verbal este semnat de Boțu Dumitru, președintele 

Comitetului executiv al Sfatului popular, Tomșa Haralambie, secretar al 
comitetului executiv, Velichi Pericle, directorul Școlii din Lunca Banului, 
Manolache Ioana, directorul Căminului cultural, Ciulei Traian, tehnician 
agricol, Gheorghe Jora, președintele G.A.C. Lunca Banului și Postu Neagu, 
președintele G.A.C. Oțetoaia. SJANV, Fond Sfatul popular al comunei Lunca 
Banului, dosar 30/1960, fila 3.  

17Ibidem, fila 3, 3 verso.  
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1977, satul Lunca Veche era înregistrat cu o populaţie de 93 
locuitori și 21 de locuințe1. 

 
Noul sat a fost înființat pe vatra fostului sat Lunca 

Banului, situat pe moșia Păulești și cunoscut în vechime sub 
acest nume (Păulești). Prima mențiune documentară a 
Păuleștilor datează din 13 august 1584, când frații Mihăilă, 
Toader și Nicoară Arvat cumpără o siliște pe Prut de la urmași 
ai vornicului Oană, care stăpâniseră în dreapta Prutului un 
teritoriu ce se întindea de la actualul sat Gura Văii până la sud 
de satul Berezeni2. Cu timpul, prin danii, moșteniri și vânzări 
uriașul domeniu boieresc s-a fărâmițat, frații Arvat și rudele lor, 
Alontie Pojar, paharnicul Gavril Sprânceană dobândind și 
moșia Ciortova, aflată la răsărit de Păulești. Următorul 
document despre Păulești datează din 1729, când sunt 
menționați urmași ai fraților Arvat, Alontie Pojar și 
paharnicului Gavril Sprânceană, răzeși pe moșia Păuleștilor. 
Din aceștia s-au tras neamurile Romașcu, Penișoară, Bosie, 
Deiniș, Gălușcă, Pivniceru, Timircan ș.a., mulți dintre ei 
locuind în sate de pe valea Elanului sau în ținutul Vaslui3.  

În recensămintele din anii 1772 -1773 și 1774, 
Păuleștii apare cu numele schimbat în Lunca Banului, cel mai 
probabil după numele unui proprietar al locului4, cu 33 de 
oameni care slujeau la stația de poștă din satul Vetrișoaia. În 
1803 satul Lunca avea 49 de locuitori, iar în 1820 un număr de 
92 săteni - 49 birnici, 20 bejenari, 5 pescari, 6 mazili (urmași ai 
foștilor boieri), 4 slujitori bisericești, un evreu și 7 burlaci5. La 
La recensământul din anul 1859 avea 270 locuitori, dar spre 
sfârșitul secolului XIX numărul lor scade la 160, pentru ca în 
1912 așezarea să fi dispărut. Satul a fost părăsit de locuitori, 
care s-au mutat pe moșia vecină, Măicani, din comuna 
Stănilești, unde fosta proprietate a Episcopiei Hușilor, trecută 
în posesia statului după legea secularizării averilor bisericești 
(1863)  a fost vândută în loturi mici către țărani în baza 
aplicării legilor din 1881 și 1889. Oamenii au plecat cel mai 
probabil din cauza lipsei de pământ, calitatea slabă a acestuia, 
învoielile agricole împovărătoare, luând cu ei și biserica, pe 
care au reconstruit-o în noul sat. Moșia Lunca – Păulești, 
formată din două trupuri de moșie, Cioricești (Hârtopul) și 

                                                             

1 Corneliu Istrati, Adrian Macovei, op. cit., p. 233.  
2 Ibidem, p. 231.  
3Ibidem, p. 232. 
4 Denumirea satului vine de poziția așezări, într-o vale păduroasă pe 

malul unui râu, la care a fost atașat numele proprietarului casei unde a fost 
găzduit pentru o noapte țarul Petru I în vremea războiului ruso-turc din vara 
anului 1711. Corneliu Istrati, Adrian Macovei, op. cit., p. 232.  

5Ibidem, p. 233.  

Lunca, compus la rândul său din trupurile Păulești, Ciortova și 
Țercani, a trecut în secolul XX prin mâinile mai multor 
proprietari, care au arendat-o. De la Costache Teleman a ajuns 
în posesia lui Nicu Catargi, Theodor Popovici, Ilie Holban, 
Mihail I. Marcovici, Maria I. Holban, Margareta Holban. 
Nicolae Folosea, fiind expropriată în totalitate în cursul 
aplicării reformei agrare din anul 1946, aici fiind 
împroprietăriți locuitori din comunele Lunca Banului, Stănilești 
și Crețești.  
Anexă 
Tabel nominal cu împroprietăriții din satul Lunca Nouă (1925) 

Nr. crt. Numele și prenumele 
împroprietăritului  

Nr. 
lotului 
atribuit 

1 Marin Bălan  33 

2 Iordache Bugeag  26 

3 Gheorghe Bugeag 25 

4 Dumitra Pascal 34 

5 Ioan Gh. Pascal 27 

6 Petru Pascal 24 

7 Andrei  Velie 28 

8 Panaite Velie 23 

9 Constantin Sălceanu 29 

10 Constantin Mihalache 30 

11 Gavril Mihalache  31 

12 Neculai Pascal 32 

13 Constantin Artene 9 

14 Orfan I. Andrei 22 

15 Ștefan M. Gavrilescu 21 

16 Vasile M. Gavrilescu 20 

17 Neculai Ștefan Pascal E. 

18 Petru Velie C. 

19 Orfan N. Pascal A. 

20 Ion Zaharia 17 

21 Gheorghe Stoica  18 

22 Th. Pricopie 2 

23 N. Condrea 12 

24 Ion Nacu 7 

25 Ștefan Tache Condrea 13 
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26 Iftene Velie 14 

27 Ion Enache 6 

28 Ion Ciolacu 3 

29 Neculai Bengeanu 4 

30 Gheorghe Militaru 5 

31 Mihai Dumitrașcu 8 

32 Cămin Cultural  B. 

33 Post  de Jandarmi D. 

34 Asociații agricole G. 

35 Școală  F. 

36 Cimitir și Biserică 19 

37 Ioan Mislea 10 

38 Gheorghe Bejan 11 

39 Samson Nantu 15 

40 Tache Râpanu 16 

41 Constantin Condrea 1 

 

La 22 noiembrie 1968, ora 4 dimineața, se 
pregătea invazia URSS asupra României. 

Ce a făcut Ceaușescu? 
 
 

           Cei care acum au cel puțin 55-60 de ani își pot aminti 
că în anul 1968, în noiembrie, noaptea, treceau prin 
București spre granița de est a României, numeroase trupe, 
tancuri și alte utilaje de tehnică militară. Lumea era 
speriată, nu se știau prea multe lucru, erau doar bănuieli 
logice. 

omasarea întregii armate române la granița de est 
însemna doar pregătirea de ceva neplăcut, un război, o 
invazie a sovieticilor. Mai toți fuseseră speriați de gestul 

lui Ceaușescu de a se opune URSS-ului în problema invadării 
Cehoslovaciei. Se temeau de represalii dure. Serviciile noastre 
de spionaj cunoșteau și data precisă, 22 noiembrie, ora 4 
dimineața. Despre ce este vorba mai exact? 
În August 1968, rușii au lansat operațiunea Dunărea, mai exact 
invadarea Cehoslovaciei. Este bine-cunoscută intervenția lui 
Ceaușescu de la vremea respectivă, prin discursul lui din 21 
August, aplaudat de occident pentru tupeul nesăbuit. 
Interesante sunt câteva rapoarte informative ale CIA-ului făcute 
public relativ recent, în 2001, privind posibila invadare a 
României de către ruși 3 luni mai târziu, în ziua de 22 
Noiembrie 1968.  
Agenții operativi raportau din fericire doar zvonuri privind o 
invazie de aproximativ 150.000 militari. 

Unul din comentariile raportului spunea: ”Sovieticii probabil își 
permit să joace un joc al așteptării cu românii ca sa vadă dacă 
aceștia au tras vreo învățătură din invadarea Cehoslovaciei și 
dacă or să fie vizibil cooperanți în afacerile Pactului de la 
Varșovia”. 
Unul din puținele lucruri pe care le-a putut face Ceaușescu la 
vremea respectivă, pentru a contracara invazia, a fost să 
înființeze Gărzile Patriotice cu băștile alea urâte. Rușii nu ne-au 
mai atacat, drept pentru care gărzile patriotice au plecat la 
strâns cartofi. 
Odată cu instalarea la putere a lui Niculae Ceaușescu, politica 
de autonomie a Securității românești față de serviciile secrete 
sovietice a început să se manifeste din plin.  
În primăvara anului 1965 au fost demascați câțiva ofițeri, din 
rândurile Armatei Române cu activitate în slujba serviciilor de 
spionaj sovietice, punându-li-se în vedere să întrerupă orice 
legătură. 
După cum notează dr. Cristian Troncotă, specialist în istoria 
serviciilor de informații române, momentele de încordare, chiar 
de adversitate, între Securitatea româna și instituțiile similare 
sovietice s-au intensificat în contextul evenimentelor de la 
Praga, din anul 1968. 
Generalul în rezervă Neagu Cosma, de la Direcția de Informații 
Externe DIE, a obținut prin intermediul unui ofițer polonez 
aflat în contact cu colonelul Ion Bichel informația că Brejnev 
personal, împreună cu Andropov, șeful KGB, și comandanții 
Armatei Roșii au pregătit o invazie în Cehoslovacia, România 
și Iugoslavia. 
Date ulterioare aduse la cunoștința lui Ion Stănescu, 
președintele Consiliului Securității Statului, au arătat că această 
acțiune se datora nemulțumirii Kremlinului față de politica lui 
Dubcek, Ceaușescu și Tito. 
Un colectiv restrâns din Statul Major al Comandamentului 
Tratatului de la Varșovia lucra la elaborarea planului în detaliu. 
Din acel colectiv făcea parte și ofițerul polonez, ceea ce 
înseamnă că era bine informat.  
Invazia trebuia să se desfășoare în etape, mai întâi 
Cehoslovacia, după care, la intervale de două-trei săptămâni, 
urmau România și Iugoslavia 
Inițial, Niculae Ceaușescu nu a luat în serios rapoartele 
Securității, iar Ion Stănescu l-a auzit spunând, textual: 
”Informațiile pot fi adevărate numai dacă Brejnev e nebun! 
Numai un nebun, un descreierat ar face așa ceva; mai trimiteți-l 
pe omul vostru să adâncească informația”. 
Pe 5 august 1968, Securitatea întocmea nota-sinteză nr. 148 
privind unele acțiuni ostile întreprinse de autoritățile sovietice 
împotriva R.S. Romania. Documentul arăta că, dincolo de 
informațiile culese, serviciile secrete sovietice trimiseseră pe 
teritoriul României și dirijaseră spre ambasadele românești din 
țările socialiste, sub diverse acoperiri, îndeosebi ca turiști, 
agenți bine instruiți și cu sarcini operative precise. 
Imediat după celebrul miting din 21 august 1968 din fața 
sediului CC al PCR, au fost luate măsuri rapide. Securitatea a 
fost pusă în stare de alarmă, iar în centrele direcțiilor de 
Securitate s-au ridicat bariere din saci cu nisip la ferestre și la 
ușile de acces, punctele întărite fiind prevăzute cu guri de foc și 
rezerve de muniție.  
În concepția lui Ceaușescu, în cazul unui război, Securitatea 
trebuia să organizeze, prin aparatul informativ, un război de 
partizani. S-au studiat atât varianta evacuării lui Ceaușescu în 
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China, cât și varianta căilor rutiere de la sud de Carpați, pentru 
o deplasare sigură și rapidă. 
Spionii sovietici ies din umbră. Planul de invadare a României 
a fost cât se poate de real, Oficiul Arhivelor Publice din Marea 
Britanie dezvăluind în anul 2000 că, în septembrie 1968, 
serviciile secrete britanice și olandeze reușiseră să afle detalii 
ale planului de invadare a României. 
Potrivit acestui plan, trupele sovietice, ungare și poloneze. 
urmau să invadeze România pe 22 noiembrie, ora 4.00 
dimineața. Ministrul de externe britanic, Michael Steward, a 
transmis la București în ziua de 21 noiembrie un telex cu 
următorul conținut: ”Am analizat informațiile de ultimă oră și 
am ajuns la concluzia că rușii pregătesc în cel mai scurt timp o 
acțiune militară împotriva României. Totalul efectivelor 
trupelor de invazie urma să se ridice la 150.000 de militari.” 
În vara anului 1968, rețeaua sovietică din România a fost pusă 
la muncă. Cu această ocazie, Securitatea l-a identificat pe 
generalul Ion Șerb drept agent GRU (serviciul de informații 
militar sovietic). 
Generalul Șerb, comandant al Armatei a 2-a București, a fost 
surprins de contrainformațiile militare române în timp ce le 
oferea agenților sovietici planurile de dislocare a forțelor 
militare din Moldova, aplicații militare și tipurile de armament, 
altele decât cele din Tratatul de la Varșovia, procurate de 
Armata Română.  
Tot în anul 1968 au căzut alte două capete GRU, generalii 
Floca Arhip și Vasile Petru. 
Operațiunea Dezastru contra UM 0110. URSS nu a invadat 
România, dar nu a renunțat la încercarea de a-l detrona pe 
Ceaușescu printr-o intervenție militară.  
La ordinul lui Brejnev, după cum susține generalul Ion Mihai 
Pacepa, serviciile secrete ruse au elaborat încă din iulie 1969 
operațiunea Nistru Aceasta viza aducerea la conducerea 
României a unui membru PCR loial URSS. 
Că operațiunea Nistru a fost cât se poate de reală ne-o 
demonstrează și istoricul Alex Mihai Stoenescu, în ultima sa 
carte, România postcomunistă 1989-1991 Editura RAO, 2008: 
O primă aripă era cea militară, avându-l în frunte pe generalul 
în rezervă Nicolae Militaru, și care își găsea originea în 
complotul organizat de GRU începând cu anul 1969 
(operațiunea Nistru). 
Această aripă viza o răsturnare a lui Ceaușescu printr-un puci 
organizat la nivelul unor comandanți activi sau în rezervă din 
armată și al unor foști lucrători din Securitate, sub coordonarea 
agenturii militare sovietice din România.  
Rezervele arătate de Ion Iliescu în privința suprimării lui 
Ceaușescu au condus la inițiativa grupului militar de a-l 
contacta pe omul de afaceri de origine româna Ion Rațiu, în 
Anglia, sub titulatura de Frontul Militar Roman (FMR), cu 
scopul de a le furniza armament și muniție cu efect 
tranchilizant. 
Lipsa de rezultate îl determină pe Nicolae Militaru să caute 
contactarea directa a reprezentanților oficiali ai URSS acreditați 
în România, fapt ce se va petrece la Consulatul sovietic de la 
Constanța, dezvăluie Alex Mihai Stoenescu.  
Și istoricul Dennis Deletant certifică existența planului Nistru, 
în cartea sa Ceaușescu and the Securitate. 
Colonelul în rezervă Ioan Rusan, fost șef al Compartimentului 
anti-STASI din UM 0110, dezvăluia, într-un interviu acordat 
istoricului Alex Mihai Stoenescu, că știa la ce să se aștepte: 

Rușii voiau să ne termine. Vă explic. În 1968, când au intrat 
rușii în Cehoslovacia, i-au luat pe toți ofițerii de la UM 0110 al 
lor, serviciul cehoslovac anti-KGB, i-au pus cu fața la fișete și 
i-au împușcat în ceafă.  
Asta ne aștepta și pe noi, că noi aveam toată schema de spionaj 
sovietică din România și le știam rețelele. Ei nu puteau 
supraviețui cu rețelele în România democratică infiltrate în 
viața politică, în stat și noi să știm cine sunt. Au găsit fișetele 
goale. Așa am scăpat. 
Dosarele noastre conțineau probe asupra legăturilor cu 
spionajul sovietic, asta era problema, nu numele spionilor 
români, cât legăturile lor cu spionii sovietici, cu nume, funcții, 
asta îi interesa cel mai mult. 
Cele cinci puncte ale operațiunii Nistru. 
1) preluarea conducerii Armatei și Securității de către un înalt 
ofițer român recrutat de organele sovietice; 
2) crearea unui Front al Salvării Naționale în care figurau și în 
planurile Kremlinului pentru instalarea de guverne prosovietice 
în Grecia și Spania; 
3) atragerea simpatiei internaționale prin lansarea zvonului că 
zeci de mii de oameni au fost uciși de teroriști străini, veniți în 
ajutorul lui Ceaușescu; 
4) informarea permanentă a Moscovei asupra stadiului loviturii 
de stat; 
5) solicitarea intervenției militare a URSS, în cazul în care 
succesul loviturii de stat ar fi fost periclitat. 
Până la urmă PLANUL a fost totuși pus în aplicare în anul 
1989! ... și chiar mai mult, toți cei care s-au instalat la 
conducerea României au distrus și puținele capabilități 
industriale, economice și de apărare militară!...sub pretextul 
privatizării și reformării economiei. 
 

Amintiri din comunism 
UN "INCIDENT NEÎNSEMNAT" 

 
               12 noiembrie 1973 | Secretarul de Stat al SUA, 
Henry Kissinger s-a întâlnit cu președintele Mao (la 
reședința lui Mao, Peking, Republica Populară Chineză) și 
premierul Chinei, Chou En-lai.  

ei trei au abordat o gamă largă de subiecte, de la 
relațiile sino-sovietice, la Orientul Mijlociu și la 
influența chinezilor asupra comunismului chinezesc, 

inclusiv afacerea Watergate.[1] 

Președintele Mao: "De ce în țara voastră sunteți mereu atât de 
obsedați de acea problemă absurdă a Watergate?  

(Întrebarea stârnește ilaritate in partea chineză, în timp ce 
interpreta încearcă să explice că nu a putut traduce formularea 
președintelui Mao pentru „nonsensical”, care însemna de fapt 
„a da drumul la aer”. [...] Partea chineză a explicat că era un 
adjectiv folosit pentru a califica incidentul). 

Mao: "Incidentul (n.r. Watergate) în sine este foarte 
neînsemnat, dar acum se stârnește un asemenea haos din cauza 
lui. Oricum, nu suntem mulțumiți de acest lucru." 
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Kissinger: "Dar nu și în ceea ce privește conducerea politicii 
externe, care își va continua cursul actual, sau în ceea ce 
privește capacitatea noastră de a acționa în situații de criză, așa 
cum am demonstrat." 

Președintele Mao: "Da. Și chiar și în ceea ce privește aspectele 
interne, nu cred că există o problemă atât de copleșitoare pentru 
dumneavoastră și pentru Președinte." 

Kissinger: "Nu. Pentru mine nu există nicio problemă, pentru 
că nu am nicio legătură cu ea. Președintele (n.r. Nixon), de 
asemenea, o va stăpâni." 

 

foto: Nixon / Mao (China, 1972) | Xiaoping / Carter (SUA, 
1979) 

Mao: "Ceea ce vreau să spun [...] este [...] că numărul șomerilor 
a fost redus cu un anumit cuantum, iar dolarul american este 
relativ stabil. Așa că nu pare să existe nicio problemă majoră 
(in SUA). De ce ar trebui ca afacerea Watergate să explodeze 
în asemenea manieră?" 

Kissinger: "Există mulți factori complecși, inclusiv mulți 
politicieni de stil vechi care nu-l plac pe Președinte (n.r. Nixon) 
pentru că duce o politică neortodoxă. Și prea mulți intelectuali 
au devenit nihiliști și vor să distrugă totul." 

Președintele Mao: "Credeți că (anumiți jurnaliștii americani) 
scriu articole (pe tema Watergate), [...] pentru a încerca să dea 
satisfacție opiniei publice?" 

Kissinger: "Tuturor le place să creadă că ei conduc țara. Și se 
joacă de-a Președintele alternativ, o dată la două zile, și fac asta 
pe rând" (râsete). "Dacă i-am fi luat în seamă, domnule 
Președinte, nu aș fi fost aici în prima mea călătorie." (râsete).  

"Tot ceea ce este important a fost făcut împotriva opoziției lor." 
-a concluzionat Kissinger. [2] 

------ 

[1] Afacerea Watergate a fost un scandal politic major în 
Statele Unite, între 1972 și 1974, care a dus, în final, la demisia 
lui Nixon, pe 9 august 1974. 

Scandalul a pornit de la încercările continue ale administrației 
Nixon de a mușamaliza implicarea sa în spargerea, la 17 iunie 

1972, a sediului Comitetului Național Democrat din clădirea 
Watergate Office Building din Washington, D.C. După 
arestarea a cinci făptași, presa și Departamentul de Justiție al 
SUA au făcut legătura între banii găsiți asupra acestora la 
momentul respectiv și comitetul de campanie pentru realegerea 
lui Nixon. Investigațiile, împreună cu dezvăluirile făcute în 
timpul proceselor ulterioare ale spărgătorilor, au determinat 
Camera Reprezentanților a SUA să acorde comisiei sale 
judiciare o autoritate suplimentară de anchetă, pentru a cerceta 
"anumite chestiuni care țin de jurisdicția sa"; totodată, Senatul 
SUA a înființat o comisie specială de anchetă. Audierile 
Watergate din Senat au fost difuzate la nivel național de către 
PBS și au stârnit interesul publicului. Martorii au declarat că 
Nixon a aprobat planuri de mușamalizare a implicării 
administrației în spargere și că, în Biroul Oval, a existat un 
sistem de înregistrare activat vocal. Pe tot parcursul anchetei, 
administrația Nixon s-a opus probelor, ceea ce a dus la o criză 
constituțională. 

În iunie 1973, președintele Leonid Brejnev, sosit în Statele 
Unite pentru o întâlnire de o săptămână cu Nixon, a declarat 
presei: "Nu intenționez să mă refer la această chestiune - 
[Watergate]. Ar fi complet indecent pentru mine să mă refer la 
ea .... Atitudinea mea față de domnul Nixon este de foarte mare 
respect". Când un reporter a sugerat că Nixon și poziția sa față 
de Brejnev au fost "slăbite" de scandal, Brejnev a răspuns: "Nu-
mi trece prin minte să mă gândesc dacă domnul Nixon a pierdut 
sau a câștigat influență din cauza acestei afaceri". Brejnev a 
mai spus că l-a respectat pe Nixon datorită "abordării sale 
realiste și constructive în relațiile dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite... trecând de la o eră a confruntării la o eră a 
negocierilor între națiuni" 

Premierul chinez Chou En-lai a declarat, în octombrie 1973, că 
scandalul Watergate nu a afectat relațiile dintre China și Statele 
Unite.  

Potrivit prim-ministrului de atunci al Thailandei, Kukrit 
Pramoj, în iulie 1975, președintele Mao Zedong a calificat 
scandalul Watergate drept "rezultatul unei "prea mari libertăți 
de exprimare politică în SUA"". Mao l-a numit "un indiciu al 
izolaționismului american, pe care l-a considerat "dezastruos" 
pentru Europa". El a mai spus: "Vor cu adevărat americanii să 
devină izolaționiști? ... În cele două războaie mondiale, 
americanii s-au implicat foarte târziu, dar, cu toate acestea, au 
venit. Nu au fost izolaționiști în practică".  

Liderul cubanez Fidel Castro, remarca, într-un interviu din 
decembrie 1974 că, dintre crimele comise de exilații cubanezi, 
cum ar fi asasinate, atacuri asupra porturilor cubaneze și 
spionaj, spargerile și interceptările telefonice de la Watergate 
au fost "probabil cele mai mici dintre ele". 

Istorie 



 

  55                                                                                          Lohanul nr.  58,  octombrie,  2022 
       

 

Pe 8 august 1974, în seara precedentă demisiei sale, Nixon s-a 
adresat națiunii pentru ultima oară, în calitate de președinte, 
într-o declarație televizată: "Uneori am reușit, alteori am eșuat, 
dar întotdeauna am avut încredere în ceea ce Theodore 
Roosevelt a spus odată despre omul din arenă, "al cărui chip 
este marcat de praf, sudoare și sânge, care se străduiește cu 
curaj, care greșește și cade din nou și din nou, pentru că nu 
există efort fără greșeală și neajunsuri, dar care se străduiește 
cu adevărat să facă fapta, care cunoaște marile entuziasme, 
marile devoțiuni, care se dăruiește pentru o cauză demnă, care, 
în cel mai bun caz, cunoaște în cele din urmă triumfurile 
realizărilor înalte și care, în cel mai rău caz, dacă eșuează, cel 
puțin eșuează în timp ce îndrăznește enorm". 

Odată cu demisia lui Nixon, Congresul a renunțat la procedura 
de punere sub acuzare, însă urmărirea penală rămânea totusi o 
posibilitate, la nivel federal. Nixon a fost succedat în funcția de 
președinte de către vicepreședintele Gerald Ford, care, la 8 
septembrie 1974, a emis o grațiere completă și necondiționată a 
lui Nixon, imunizându-l de urmărirea penală, pentru orice 
infracțiuni pe care le-a "comis sau ar fi putut să le comită sau la 
care ar fi luat parte" în calitate de președinte. Într-o emisiune 
televizată adresată națiunii, Ford a explicat că a considerat 
grațierea un act în interesul țării. El a spus că situația familiei 
Nixon "este o tragedie americană în care cu toții am jucat un 
rol. Ar putea continua la nesfârșit, sau cineva trebuie să scrie 
sfârșitul ei. Am ajuns la concluzia că doar eu pot face asta, iar 
dacă pot, trebuie să o fac". 

În 1979, Nixon (primul președinte al SUA care a vizitat 
China/1972) a participat, la Casa Albă, la dineul de stat oferit 
de Jimmy Carter pentru vicepremierul chinez Deng Xiaoping 
(primul lider al Chinei care a vizitat SUA). Initial, Carter nu 
intenționase să-l invite pe Nixon, dar Deng a declarat că, in 
acest caz, se va duce în California sa-l vadă pe Nixon, dacă 
fostul președinte nu va fi chemat la acest eveniment.  

În aprilie 1990, ex-președintele Nixon i-a scris o scrisoare lui 
Deng Xiaoping, pe atunci lider al Republicii Populare Chineze, 
după consecințele evenimentelor dramatice din 4 iunie 1989 
din Piața Tiananmen. Aceasta a fost o scrisoare personală - 
"numai pentru China", a spus Nixon. Nixon a subliniat că, 
contrar opiniei unor experți în politică externă, relația SUA-
China merită în continuare atenție, dincolo de regresul puterii 
Uniunii Sovietice, menținând caracterul său indispensabil 
pentru pacea, stabilitatea și prosperitatea economică în întregul 
Pacific. 

Fostul președinte a declarat că liderii Statelor Unite și ai Chinei 
ar trebui să recunoască diferențele ireconciliabile: "Nu sugerez 
că China ar trebui să se îndepărteze de leninism și să devină o 
democrație pluri-partidistă"; cu toate acestea, el l-a îndemnat pe 
Deng să ia măsuri pentru a reabilita reputația Chinei și a reveni 

la "locul său de drept ca membru civilizat al comunității 
mondiale". 

[2] extras din "Memorandumul conversației dintre Mao Zedong și Henry 
Kissinger", 12 noiembrie 1973, Arhiva digitală a programului de istorie și 
politici publice, Biblioteca prezidențială Gerald R. Ford. 

 

 
18 curiozități despre Războiul Rece 

 

Andrei POPESCU 
 

           Distrugerea vastă a celui de-al Doilea Război 
Mondial a lăsat în picioare două superputeri, adepte ale 
unor ideologii contradictorii: SUA capitalistă și URSS 
comunistă.  

n acest context, cele două superputeri s-au confruntat într-un 
nou tip de război: Războiul Rece. În continuare, vă vom 
prezenta 19 curiozități despre acesta și sperăm ca măcar 

câteva dintre ele să vă surprindă: 

1. Războiul Rece este numit „rece” pentru că nu a 
existat un conflict direct între URSS și Statele Unite, 
deși acestea s-au implicat în mai multe războaie 
proxy(conflicte armate între două state sau actori 
nestatali care acționează la instigarea sau în numele 
altor părți care nu sunt direct implicate în ostilități) de 
pe tot globul. 

2. Termenul de „cortina de fier”, care a fost definitoriu 
pentru războiul rece, se referă la diviziunea fizică, 
ideologică și militară a Europei, între statele capitaliste 
occidentale și națiunile comuniste estice, dominate de 
sovietici. Din punct de vedere fizic, Cortina de Fier s-a 
întins de-a lungul a 6.779 km. 

 

Reprezentarea cortinei de fier 

3. Winston Churchill a fost prima persoană care a 
folosit termenul „cortina de fier” pentru a se referi la 
granițele Războiului Rece. Într-un discurs ținut pe 5 
martie 1946, la colegiul Westminster din 
Fulton(SUA), Churchill a constatat: „De la Stettin, la 
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Marea Baltică, până la Trieste, la Marea Adriatică, o 
cortină de fier s-a coborât de-a curmezișul 
continentului European”. 

4. Uniunea Sovietică a detonat prima sa bombă 
atomică(RDS-1) pe 29 august 1949, la poligonul 
Semipalatinsk din Kazahstan. Evenimentul a pus capăt 
monopolului Americii asupra armelor atomice și a dus 
la creșterea tensiunilor în cadrul Războiului Rece. 

5. Blocada Berlinului a fost prima criză majoră a 
Războiului Rece. Uniunea Sovietică a încercat să 
limiteze capacitatea Franței, Marii Britanii și Statelor 
Unite de a călători în sectoarele lor din Berlin. Statele 
Unite și Marea Britanie au răspuns cu cea mai mare 
campanie de aprovizionare pe calea aerului din istorie. 

6. Războiul Rece a dus la crearea unor dispozitive 
ingenioase de spionaj, precum „Kit-ul rectal de 
evadare”. Acesta urma a fi ascuns în rectul unui spion 
și utilizat de acesta în cazul în care era capturat. 

7. În 1961, Uniunea Sovietică a detonat cea mai mare 
armă nucleară din istorie. Aceasta s-a numit Tsar 
Bomb(Bomba Țarului) și era echivalentul a peste 50 
de megatone de TNT.  

8. Apogeul Războiului Rece a fost criza rachetelor din 
Cuba, evenimentul care a dus lumea în punctul cel 
mai apropiat de un război nuclear. 

9. În contextul Războiului Rece, douăsprezece națiuni 
vestice au creat Organizația Tratatului Atlanticului 
de Nord (NATO). La baza acestei organizații se află 
principiul apărării colective(în cazul în care o țară este 
atacată, celelalte au obligația de a o apăra). 

Președintele SUA Harry Truman marcând începutul 
NATO, 1949 

10. Pentru a împiedica scurgerea știrilor despre criza 
rachetelor din Cuba, Casa Albă a spus publicului că 
președintele Kennedy nu a putut apărea la evenimente 
publice din cauza unei răceli. În realitate, acesta a avut 
întâlniri intense cu consilierii în contextul crizei. 

11. În anii ‘60, un colonel sovietic(Oleg Penkovsky) a 
transmis informații sensibile despre starea armelor 
nucleare sovietice către serviciile de informații 
britanice, cât și către CIA. KGB-ul l-a arestat pe 22 
octombrie 1962, la Moscova, el fiind apoi judecat și 
condamnat la moarte pentru spionaj.  

12. La opt luni după criza rachetelor din Cuba, Casa 
Albă și Kremlinul au convenit să creeze o linie 
telefonică care să conecteze cele două capitale pentru 
a împiedica cele două națiuni să se apropie din nou de 

războiul nuclear. Aceasta a purtat numele de „Linia 
Fierbinte”. 

13. În timpul Războiului Rece, agenții CIA au inventat o 
metodă de comunicare bazată pe modul în care 
șireturile erau legate. Modelele de șireturi puteau 
transmite mesaje precum „Am informații”, „Urmăriți-
mă” sau „Am adus o altă persoană”. 

14. În anii ’60, guvernul Statelor Unite a finanțat un 
proiect al DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency) pentru a dezvolta o modalitate de a 
partaja foarte rapid informații între calculatoarele 
militare. Această tehnologie a fost un prim pas spre 
crearea internetului. 

15. Războiul din Vietnam(1959–75) a fost cel mai 
distrugător „război proxy” din epoca Războiului Rece, 
peste 3,5 milioane de oameni pierzându-și viața.  

16. În 1987, Mathias Rust, un tânăr de 19 ani din 
Germania de Vest, a zburat de unul singur cu un 
aeroplan Cessna până în URSS, prin întreaga apărare 
sovietică, aterizând la final la porțile Kremlinului. Prin 
acțiunea sa, el a vrut să construiască „un pod” între 
lumea comunistă și cea occidentală, ca simbol pentru 
nevoia de pace dintre cele 2 lumi. La aterizare, 
Mathias a fost arestat de sovietici, judecat și 
condamnat la 4 ani de închisoare. În mod surprinzător, 
tânărul a fost eliberat după doar 2 luni, ca un gest de 
bunăvoință a lui Gorbaciov față de Vest în contextul 
semnării Tratatului de Eliminare a Armelor 
Nucleare cu Rază Intermediară din Europa. 

 

Mathias Rust în timpul procesului său 

17. Președintele SUA George H. W. Bush și președintele 
sovietic Mihail Gorbaciov au declarat sfârșitul 
Războiului Rece la Summit-ul de la Malta din 1989. 

18. În timpul Războiului Rece, peste 11 milioane de 
oameni au murit în diferite „războaie proxy”, în care 
americanii au susținut o parte a conflictului, iar 
sovieticii pe cealaltă. 
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Studiu genetic: ungurii de astăzi nu sunt 
urmașii ungurilor veniți în Europa în 

secolul IX 

Adrian CIMPOI  

 

          Conform istoriei Ungariei, ungurii de astăzi sunt 

urmașii ungurilor lui Arpad, veniți în secolul al IX-lea în 

Europa. Mai mult decât atât, ei se pretind și urmași ai 

hunului Attila, cel care a devastat Europa în secolul cinci. 

Ei bine, atât ungurii lui Arpad, cât și hunii lui Attila au fost 

popoare de tip asiatic. 

șadar, din punct de vedere genetic, ungurii de 

astăzi sau vorbitorii de limbă maghiară de astăzi 

sunt urmașii ungurilor care au venit în Europa în 

secolul al IX-lea, din Asia? NU, NU SUNT! 

Și asta nu o spune vreun adversar al Ungariei, ci un studiu 
genetic foarte serios, realizat chiar de către cercetătorii 
maghiari.  
 

Cu ce condiții a fost primită România în 
NATO? La ce a trebuit să renunțăm 

definitiv? 
 

Claudiu Petrișor 

            Pe data de 29 martie 2004, România a aderat în mod 
oficial la NATO alături de Bulgaria, Estonia, Lituania, 
Slovacia și Slovenia.  

ceasta era la vremea respectivă una dintre cele mai 
importante reușite pe plan extern ale României după 
căderea comunismului din 1989. Dar, care au fost 

condițiile pentru primirea României în Organizația Tratatului 
Atlanticului de Nord? 

Vreți NATO? Renunțați la teritoriile din Ucraina 

La doar un an după Revoluția din 1989, Petre Roman, prim 
ministrul la acea vreme, i-a transmis o invitaţie secretarului 
general al Alianţei, Manfred Worner, şi i-a propus acreditarea 
unui ambasador român la NATO. Acesta era primul pas și 
primul semn că România vrea în NATO. Patru ani mai târziu, 
în 1994, România era prima ţară din fostul bloc comunist care 
se alătura Parteneriatului pentru Pace, program de cooperare 
bilaterală între NATO şi ţările partenere. 

În 1997, la summit-ul NATO de la Madrid, Statele Unite și 
Marea Britanie s-au opus clar aderării României, care la acea 
vreme avusese sprijinul Franței. Acesta a fost și anul în care 
România a fost de acord să nu mai ridice nicio pretenție asupra 
teritoriilor românești anexate de Uniunea Sovietică la Ucraina. 

Pe 3 mai 1997, are loc la Kiev semnarea tratatului cu privire la 
„relațiile de bună vecinătate și cooperare dintre România și 
Ucraina”, de către miniștrii de externe ai celor două țări. Prin 
acest tratat, România recunoștea dreptul de succesiune al 
Republicii Ucraina asupra unor teritorii românești integrate 
anterior prin forță în fosta Uniune Sovietică. 

În 1999, în timpul intervenției NATO în Iugoslavia, România a 
decis să dea drept de survol avioanelor alianței și totodată să 
interzică accesul avioanelor rusești. Acesta a fost, de altfel, 
momentul decisiv pentru ca România să facă pasul către 
NATO. 

 

Aveau să mai treacă cinci ani până când țara noastră avea să 
facă parte din NATO. Astăzi, alături de alte 29 de state 
membre, România face parte din cea mai puternică alianță 
militară din lume. Calitatea de membru NATO este deschisă 
„oricărui alt stat european în măsură să continue principiile 
prezentului tratat și să contribuie la securitatea zonei 
Atlanticului de Nord”. 

Ce teritorii ale Ucrainei au aparținut României? 

Pe data de 28 iunie 1940, URSS a transmis un ultimatum țării 
noastre prin care cerea să cedeze Basarabia, Bucovina de Nord 
și Ținutul Herța. Din păcate, România nu a putut face mare 
lucru, iar la 2 august 1940 a renunțat la o bună suprafață din 
teritoriul țării. Ba mai mult, după ce Bucovina de Nord a fost 
anexată de sovietici, a mai fost pierdută și o bucată din 
Maramureșul de Sud-Est. 
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După ce Basarabia a fost ocupată de URSS, Stalin a 
dezmembrat-o în trei părți. Astfel, la 2 august 1940, a fost 
înființată RSS Moldovenească, iar părțile de sud (județele 
românești Cetatea Albă și Ismail) și de nord (județul Hotin) ale 
Basarabiei, precum și nordul Bucovinei și Ținutul Herța au fost 
alipite RSS Ucrainene. La 7 august 1940, a fost creată regiunea 
Cernăuți, prin alipirea părții de nord a Bucovinei cu Ținutul 
Herța și cu cea mai mare parte a județului Hotin din Basarabia, 
potrivit Wikipedia.org. 

În perioada 1941-1944, România a recucerit toate teritoriile 
ocupate de URSS, însă după terminarea războiului sovieticii le-
au anexat din nou și le-au integrat în RSS Ucraineană. Această 
situație este valabilă și în prezent, iar, potrivit datelor oficiale, 
pe teritoriul vecinilor noștri trăiesc peste 400 de mii de români. 

Așadar, România a pierdut în fața Ucrainei o bună bucată din 
teritoriul țării: Bucovina de Nord, ținutul Herța, ținutul Hotin 
precum și județele din sudul Basarabiei. Foto: notesfrompoland.com 

 

 
De ce sunt tensiuni în Kosovo? Ce au de 

împărțit sârbii și kosovarii? 
 

          De ani de zile sunt tensiuni între sârbi și kosovari în 
regiunea Kosovo. Începând cu 1999, NATO are în Kosovo 
KFOR, Forța Multinațională de Menținere a Păcii, o 
autoritate menită să asigure pacea care este oricând gata de 
intervenție, dacă situația o cere. Totuși, de ce există tensiuni 
în Kosovo?  

Cum a început conflictul? 

rincipalele cauze ale conflictului dintre cele 2 țări o 
reprezintă în primul rând identitatea etnică și istorică. 
Tensiunile dintre etnicii sârbi, majoritatea creștini 

ortodocși, și vecinii lor de etnie albaneză, majoritatea 
musulmani, are o lungă istorie. Acest conflict a făcut ca 
granițele din regiunea Kosovo să se schimbe frecvent în timpul 
secolului al XX-lea. 

După războaiele balcanice din 1912-1913, regiunea de graniță 
majoritară cu Albania a Kosovo a fost absorbită în Regatul 
creștin sârbo-croat al Serbiei. 

După cel de-al Doilea Război Mondial, Serbia a devenit parte a 
Republicii Socialiste Federale Iugoslavia, împreună cu statele 
moderne Croația, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, 
Muntenegru, Serbia și Slovenia. 

Articole pe aceeasi tema 

De ce România nu recunoaște Kosovo? Ce țări au recunoscut 
Kosovo? 

Dacă ne invadează Rusia, care va fi primul oraș românesc 
atacat? 

În această perioadă, o provincie a Serbiei, Kosovo a primit 
statut autonom, permițând majorității sale etnice albaneze 
musulmane, cunoscută sub numele de kosovari, un grad de 
auto-conducere. 

În anii 1980, tensiunile au început să crească între kosovari și 
sârbi pe măsură ce kosovarii își doreau o independență 
adevărată. De cealaltă parte, naționaliștii sârbi au solicitat ca 
provincia să fie plasată sub un control central mai strict. 

Kosovo și procesul de abolire a autonomiei 

În anul 1989, președintele sârb Slobodan Milosevic a început 
procesul de abolire a autonomiei Kosovo. Liderul kosovan 
Ibrahim Rugova a răspuns cu o politică de protest nonviolentă, 
menită să atragă atenția internațională asupra situației dificile 
din regiune. Totuși, perioada de pace nu a ținut prea mult. 

În anul 1996, Armata de Eliberare a Kosovo (KLA) de gherilă 
(luptători pentru libertate de majoritatea kosovarilor, dar 
considerați teroriși de către statul sârb) a început operaţiuni 
militare deschise împotriva autorităţilor sârbe. 

Cum a început războiul din Kosovo? 

Războiul din Kosovo a început cu adevărat în martie 1998, 
după ce o ciocnire între poliția sârbă și militanții KLA din zona 
Likosane din Kosovo a dus la moartea a 16 luptători kosovari și 
a patru polițiști sârbi, scrie theweek.co.uk. 

După experienţele din Croaţia, Bosnia şi Herţegovina şi 
temându-se de extinderea conflictului în Macedonia de Nord, 
ţările occidentale, conduse de Statele Unite ale Americii și, 
implicit, NATO, au decis să intervină şi să pună capăt acestor 
violenţe, chiar dacă rezultatul nu avea să mulţumească pe 
nimeni. 
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Kosovo 
Pentru a-l constrânge pe Miloşevici să se retragă din Kosovo, 
NATO a recurs la o campanie de bombardamente între 24 
martie şi 10 iunie 1999. Peste 5.000 de oameni și-au pierdut 
viața în acest conflict, 2.000 de kosovari și 3.000 de sârbi 
(unele cifre vorbesc de 10.000 de decese).  Pe data 10 iunie 
1999, Kosovo trece sub administraţia ONU în virtutea 
rezoluţiei 1244 a Consiliului de Securitate. A urmat o perioadă 
de incertitudine cu privire la statutul Kosovo, scrie adevarul.ro. 

Kosovo, independentă abia în 2008 

În cele din urmă, pe data de 17 februarie 2008, Kosovo (un 
teritoriu de 10.000 de km²) – 1,8 milioane de locuitori – şi-a 
proclamat independenţa faţă de Serbia, recunoscută de 110 ţări 
până acum. Însă Serbia continuă să o considere un vechi 
teritoriul al său. Ba mai mult, îi încurajează pe sârbii din 
Kosovo să sfideze autoritatea țării cu capitala la Priştina. 

De ce România nu recunoaște Kosovo? Ce țări au 
recunoscut Kosovo? 

A trecut mai bine de un deceniu de la declarația de 
independență, iar statalitatea fostei provincii iugoslave continuă 
să fie disputată. După autoproclamarea independenţei kosovare, 
țara noastră şi-a făcut cunoscută cu fermitate poziţia de 
nerecunoaştere, mergând de atunci pe aceeași linie. 

A doua zi după autoproclamarea independenţei, Parlamentul de 
la Bucureşti anunța că „eventuala recunoaştere a independenţei 
unilateral declarate de către alte state nu poate fi interpretată ca 
precedent pentru alte zone şi nici ca recunoaştere sau garantare 
a drepturilor colective pentru minorităţile naţionale”. 

Fostul președinte Traian Băsescu explica în anul 2015 refuzul 
în privinţa nerecunoaşterii Republicii Kosovo, invocând 
pericolul autoproclamării independenţei Transnistriei. 

În opinia acestuia, Transnistria și-ar putea declara independența 
folosind modelul Kosovo, situație în care România nu ar putea 
contracara o astfel de eventualitate dacă s-ar afla printre statele 
care au recunoscut fosta provincie iugoslavă. 

Argumentul oficial pentru care România rămâne fermă pe 
poziție și refuză să recunoască Republica Kosovo a fost și este 
bazat pe temerea vizavi de integritatea Republicii Moldova. 

În realitate, țara noastră susține de fapt interesele Serbiei cu atât 
mai mult cu cât acestea se leagă de integritatea teritorială a unui 
stat cu care are relații tradiționale. Foto: bangkokpost.com 

 

 
Vladimir Putin acuză oficial SUA de 

distrugerea Nord Stream 1: Politicienii din 
Vest cer oamenilor să mănânce mai puțin 

 
 

Loredana CODRUȚ 
 

 
   
           Președintele Rusiei, Vladimir Putin, acuză oficial 
SUA de distrugerea gazoductului Nord Stream 1. 

u distrus conducta de la Nord Stream. E foarte clar cine 
beneficiază de aceste lucruri. Există sute și sute de baze 
militare ale NATO. E clar cine beneficiază de aceste 

incidente. Actualii parteneri ai SUA știu că de fiecare dată când 
statele nu agrează ceva, introduc sancțiuni. Și asta se întâmplă 
peste tot, a declarat Putin la discursul de anexare a regiunilor 
separatiste. 
Această lume capitalistă nu poate hrăni oamenii cu inflație. 
Politicienii din Vest cer oamenilor să se spele mai puțin, să 
mănânce mai puțin și apoi dau vina pe Rusia. Dar acest lucru se 
întâmplă din cauza acțiunilor lor din ultimii ani. (...) Vor să 
jefuiască țările de bogăția lor. Modelul neocolonial de astăzi va 
genera o luptă până la final. Ei nu au nimic de oferit decât de a 
păstra acest model de jefuire. Astăzi au trecut la atacuri radicale 
împotiva valorilor familiei",a  declarat Putin la discursul de 
anexare a regiunilor. 
 

AUR despre Legea Gazelor din Marea 
Neagră: e trădare, să le exploatăm noi 

 

          Este trădare, așa spune partidul AUR condus de către 

George Simion. 

cesta consideră că exploatarea trebuie să se facă de 

către români în interesul românilor și nu de către 

firme străine în interesul străinilor.  

Iată care este comunicatul de presă emis de către AUR: 

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) respinge categoric 

proiectul legii offshore și cere ca exploatarea gazelor 

naturale să se facă exclusiv de către companii românești. 
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„Este foarte clar că din exploatarea gazului natural nu există 

niciun risc de a genera vreo pierdere economică. Prin urmare, 

nu există niciun motiv pentru care niște investitori să vină și să 

exploateze acest gaz natural. La fel ca la liberalizarea 

prețurilor la energie, toate calculele sunt mincinoase. Nu există 

nicio rațiune pentru care o mare parte din beneficii să fie 

pierdute de statul român, în condițiile în care el este 

proprietarul resurselor naturale. Totodată, în forma actuală a 

legii, societățile comerciale nu vor fi obligate să vândă niciun 

metru cub din gazele naturale care aparțin României pe piața 

internă, iar din impozitarea veniturilor suplimentare care 

depășesc un preț de vânzare de 85 de lei pe MW, statul român 

s-ar putea să nu obțină niciun leu”, a declarat președintele 

AUR George Simion. 

„Statul român poate să-și extragă singur resursele și să le 

vândă tot singur, în interes național. De asemenea, statul poate 

și trebuie să răscumpere toate concesiunile importante de pe 

teritoriul României și să nu mai acorde alte concesiuni decât 

operatorilor care aparțin statului român. Continuarea 

exploatării resurselor de petrol și gaze naturale, în condițiile 

actuale, ar reprezenta nu doar o afacere foarte proastă, ci și un 

veritabil act de trădare națională. După actul criminal de 

privatizare a Petrom, această lege promovată de majoritatea 

PNL-PSD-UDMR vine să îngenuncheze încă o dată poporul 

român, condamnându-l la sărăcie. Toți cei care vor vota acest 

proiect vor figura în panoplia marilor trădători de neam”, a 

precizat Claudiu Târziu, lider al grupului AUR din Senat. 

Criza energetică nu se justifică, Romania 
are toate resursele! 

 
          Iată dovezile cum la ordin niste asasini platiti ne 
lipsesc de bunurile noastre, le si risipesc, ca asa cere agenda 
globalistă, pentru înlocuirea sistemului actual de 
independentă energetică cu sistemul lor de sclavie totala 
digitalizata! 

 analiză corectă făcută de Alin Budulan, unul dintre cei 
mai buni experți pe partea cu energia din România! 
Expunerea următoare este pe înțelesul tuturor! 

,,Pentru că m-am săturat la propriu de toată mascarada 
propagandistă a energiei învelită în staniol de ciocolată cu 
miros de metan, o să vorbim astăzi despre cifre! Despre cifrele 
pe care le-am aruncat sub nas unor oameni politici încă din luna 
ianuarie a.c., dar care au ales să-și urmeze agenda politică 
personală, mai degrabă decât cea națională.  
Aceste cifre le-am pus pe masă și am indicat și ecuația 
rezolvării problemei. Lucrul la care nu m-am gândit în 
naivitatea mea este acela că parte a politicului nu iși dorește 

rezolvarea problemei ci crearea unui cult personal. Asta nu am 
pus în balanță atunci…și am greşit! 
Dar să revenim la povestea inițială. Am intuit încă de la 
începutul conflictului din Ucraina că miza majoră este 
#energia. Știam că urmează finalizarea ciclurilor contractelor 
pe gaz cu Rusia (5 ani by default) și că urmează interconectarea 
energetică a Ucrainei cu sistemul energetic European (23 feb.). 
Ambele situații erau ca un ghimpe în spatele Rusiei. Ce n-am 
anticipat a fost prostia și ipocrizia europenilor împinși în 
groapa de unchiul Sam care ştie să profite de oricine și orice! Și 
la noi, găsești pe oricine și orice. Dar să revenim la cifre! 
Ca să înțelegem contextual, facem o radiografie a sistemului 
energetic național cu cele patru componente: 
1).Prima componentă este producerea de energie electrică. În 
Romania, principalii producători de energie electrică care 
debitează in sistemul energetic național sunt din surse hidro, 
nuclear, hidrocarburi, carbune, eolian, fotovoltaic și biomasa 
2).A doua componentă principală este transportul energiei 
electrice. În Romania serviciul de transport şi reglaj în SEN 
este asigurat de Transelectrica prin REN (rețeaua electrică 
națională). Transportul energiei electrice se face pe linii de 
220kV,400kV şi 750kV. 
3).A treia componentă este distribuția de energie electrică. 
Aceasta se face majoritar pe linii de 110kV, 20kV, 0 ,4kV. În 
Romania distribuția energiei electrice este asigurată de societăți 
cu capital majoritar privat. Acestea sunt :Electrica distribuție, 
Enel distribuție, Cez distribuție, Eon distribuție. 
4).Furnizorii de energie electrică, care asigură tranzactionarea 
financiară și contractele in energie. Sunt vreo 105 la ultima 
numărătoare…. 
Acum că am priceput cu toții de unde pleacă energia electrică și 
care este cursul spre becul nostru, să vedem dacă penuria de 
energie este reală și punem în balanță ce producem şi ce 
consumăm! 
Pentru asta ne uităm la prognoza de producție bazată pe 
prognoza de consum și schimburi 2022 (există și cea pentru 
2023 dar situația este similară) 
-Putere netă de vârf - Consum [MW] 9266,66993438029 
-Putere netă de vârf - Producție [MW] 8766,66993438029 
-România are un deficit de producție [MW] 500 
Întrebarea logica este de ce există acest deficit?  
Să vedem datele celui mai mare producător de energie electrică 
din România, Hidroelectrica, care are în exploatare un numar 
de 187 capacități cu o putere de 6.422,17 MW. 
Totuși, la ora actuală Hidroelectrica intră în sistem cu maxim 
38%(2400 MWh) iar media este la 30% productie din 
capacitatea maximă. De ce funcționează Hidroelectrica doar cu 
30% (1915MWh) din capacitate?  
În lipsa unui debit suficent pe Dunăre, Hidroelectrica se 
bazează, în principal pe apa din lacuri. Însă în 2021 gradul de 
umplere a fost de peste 57%, în contradicție cu producţia 
companiei, care este relativ mică pentru această perioadă, 
1400– 2.600 de MWh. Așadar Hidroelectrica poate merge mult 
mai sus cu producția de energie - la 4.000 de MWh, dacă 
uzinează mai multă apă din lacuri, întrucât gradul de umplere 
agregat, exprimat procentual, al lacurilor de acumulare cu 
acumulare sezonieră permite asta! 
Așa cum arată datele furnizate de Hidroelectrica au o 
acumulare anuală între 57% si 97% în 2021, deci nu apa pare a 
fi problema. Pe cale logică la Hidroelectrica se întamplă ceva 
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ciudat! Pare că se face deversare fără uzinare (fără producere de 
energie electrică). Adică cineva arunca energia pe “gîrlă”. Cea 
mai ieftină energie. A ce seamană asta? Deduceți voi. 
Bun, trecem la următorul mare producator – Nuclear Electrica. 
CNE Cernavodă merge în bandă cu 90% din capacitatea 
maximă, adică 1400MWh. 
Ne oprim puțin şi calculăm! 1400MWh (CNE 
Cernavodă)+4000MWh (Hidroelectrica)=5400MWh cu o 
rezervă de aproximativ 2000MWh la Hidroelectrica. 
CEO (Complexul Energetic Oltenia). Capacitatea nominală de 
producere energie electrică a CEO este de 2000MWh (puterea 
instalată este mai mare, dar din lipsa personanului nu pot depăși 
2000). 
Calculăm din nou: 1400+4000+2000=6400MWh. 
Să continuăm cu producția pe hidrocarburi (gaz și pacură). 
Surpriză, productie în bandă de 1400MWh! 
Reluăm 1400+4000+2000+1400=7800MWh. La aceşti 7800 
mai adunam 50 nominali de la biomasă și rezultă 7850MWh 
disponibili în bandă, adică oricând! 
Mai avem instalați 3000MW din eoliene, dar vârful din câte 
ştiu a fost de 2000MWh. 
Ia să facem o recapitulare a capacităților de producție ale 
României. 
- hidrocentralele au o capacitate totală de 6.644 MW, 
însemnând 35,8% din total. 
- centralele pe cărbune – 3.092 MW (16,7%) 
- parcurile eoliene – 3.014 MW (16,3%). 
- Centralele pe hidrocarburi (gaz, păcură) au o putere totală de 
2.835 MW (15,4%) 
- reactoarele nucleare – 1.413 MW (7,6%) 
- panourile fotovoltaice – 1.393 (7,5%) 
- centralele pe biomasă – 106,8 MW (0,6%) 
- Biogaz (20.29), deşeuri (6.03), căldură reziduală (4,1), 
geothermal (0.05) 
�����: ���	�.
�� �! �� ̂� �� ���� �ă �� ������� ̆ � ̂� 
�������? 
Ştiți cât e ponderea consumului casnic din total consum în 
România? Ne-o spun tot cifrele: maxim 25%. De ce ord. 27 
(aberația cu plafonarea)?  
P.S.: Pentru "specialiștii" care se pierd între putere și energie le 
spun că în exploatarea sistemelor energetice limbajul folosit se 
realizează utilizând, după caz, următoarele mărimi: energia 
electrică activă măsurată Ea(kWh), energia electrică reactivă 
măsurată Er(kVArh), timpul de menţinere sub tensiune a 
instalaţiei Tf(h) (care include timpul de funcţionare în sarcină şi 
timpul de funcţionare în gol), timpul de funcţionare în sarcină a 
instalaţiei Tfs(h), puterea maximă activă măsurată Pmax.  
Adică energia e kwh şi puterea e kw! Puterea instalată a unei 
turbine este spre exemplu de 280MW dar energia produsă în 
unitatea de timp e 280MWh!  
 
 
 
 
 
 

 

 

Scurta analiză economica la nivelul anului 
2022 

Ec. Aurel CORDAȘ - Iași 

               Despre starea precară a economiei româneşti prof. 
univ. dr. Mircea Cosea ne spunea că suntem în pragul 
falimentului.  

om rămâne fără căldură şi fără utilităţile de bază. 
Întârzierile în luarea unor decizii corecte   d.p.v. 
economic e posibil să fi avut consecinţe periculoase. 

Consiliul Fiscal a recunoscut că situaţia economică este foarte 
gravă, neavând nici posibilitatea de a gestiona resursele. 

          1.     DEFICITUL DE CONT CURENT 

                Amintim că deficitul de cont curent = balanța 
comercială (importuri + exporturi) + balanța serviciilor 
(turism+ transporturi+ dobânzi+ alte servicii şi transporturi). 
Altfel spus, deficitul de cont curent  indică faptul că cererea de 
mărfuri şi servicii este orientată spre exterior, iar producţia 
internă se afla în stare de inferioritate. Adică importurile sunt 
mai mari decât exporturile. Deficitul de cont curent a crescut cu 
46, 76 % în primele 9 luni ale anului, comparativ cu situaţia 
similară din 2020, potrivit unui comunicat al BNR emis de 
Agerpres. 

1.1. PRINCIPALELE CAUZE ALE DEFICITULUI DE 
CONT CURENT 

Relansarea consumului şi deci creşterea importurilor , 
determina a creştere accentuată a deficitului de cont curent. Nu 
trebuie uitat că sunt factori care determină   cererea să fie 
orientată cu precădere spre importuri. 

 a) Inflaţia face că produsele naţionale să fie mai 
scumpe, implicit mai puţin competitive.  

b) Mărimea presiunii cererii face că preţul produselor 
să fie peste  valoare, conform legii cererii şi ofertei (C>O  
rezultă că P>V). 

                  c) Aprecierea monedei + creştea preţului forţei de 
muncă (mărirea salariilor duce la micşorarea competitivităţii 
externe), adică creşte valoarea importurilor.  

Deci mărirea deficitului balanţei comerciale 
(componeta structurală a deficitului de cont curent) 
influienteaza în sensul creşterii deficitului de cont curent 
(componenta structurală a balanţei globale de plăţi). Aşadar 
nevoia de acoperire a deficitului de cont curent şi implicit a 
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deficitului comercial duc la mărirea datoriei naţionale 
(împrumut în străinătate contractat de persone publice,  fizice, 
juridice).  

               În concluzie, deficitul contului curent rămâne forma 
sintetică a deficitului bugetar + deficitul balanţei comerciale + 
deficitul balanţei serviciilor, adică plăţile sunt mai mari decât 
încasările + datoria naţională.    Din păcate vorbim de un deficit 
bugetar excesiv (peste 3% din PIB) şi  de un deficit comercial 
istoric ( model economic promovat   de guvernele ulterioare, 
bazat pe stimularea consumului ).   

1.2. CONSECINŢELE UNEI ECONOMII BOLNAVE 

Deci, consumul intern al României a susţinut 
preponderant locurile de muncă şi oferta agenţilor economici 
din străinătate în detrimentul capitalurilor româneşti şi al 
ofertei interne.  Nu trebuie uitate o serie de consecinţe :  

 a) Un record negativ al investiţiilor.  

b) Un ritm deosebit de mic al încasării fondurilor 
europene nerambursabile. S-au  pierdut sume considerabile;  

c) Declin semnificativ al producţiei industriale. 

 d)  Costurile mari de finanţare şi refinanţare a datoriei 
naţionale. 

 f) Pierderea unor resurse. 

2. DE CE CRESC PREŢURILE ? 

           Ne amintim că inflaţia este o noţiune legată de masa 
banilor aflată în circulaţiei, mai exact inflaţia este un fenomen, 
dezechilibru în ansamblu economiei care caracterizează 
mărirea exagerată a banilor în circulaţie ce depăşesc nevoile 
economiei, ceea ce duce la creşterea generalizată a preţurilor, 
scăderea puterii de cumpărare al masei monetare.    

           Aceata însemna  dezechilibrul dintre masa monetară 
excedentara  şi volumul de bunuri şi servicii, dezechilibrul 
dintre cerere şi oferta de bunuri, dezechilibrul dintre 
productivitatea muncii şi salarii. 

           În lunile august,  septembrie + octombrie 1921 inflaţia a 
atins  cel mai înalt nivel din ultimii 13 ani. Reamintim că 
această evoluţie are la baza următoarele  motive principale: 

  consumul ridicat; 

  preţurile mai ridicate ale produselor 
energetice care alimentează creşterea inflaţiei.     

  Petrolul, gazele naturale + electricitatea au 
devenit cele mai scumpe din întreaga lume.    

2.1. CAUZELE MULTIPLE ALE GENERĂRII INFLAŢIEI       

 a) depăşirea deficitului bugetar şi al balanţei de plăţi 
externe;  

b) inflaţia prin cerere - are loc atunci când cererea este 
mai mare decât oferta de bunuri sau servicii disponibilă. 
Producătorii pot impune un prêt mai mare şi dat fiind 
compartimentul  lor  vor face acest lucru. Deci, situaţia de 
inflaţie prin cerere apărea  atunci când o economie creşte, 
oamenii au mai mulţi bani de cheltuit şi cererile lor nu pot fi 
satisfăcute de oferta, cu alte cuvinte cererea mai mare atrage 
după ea preţurile;  

c) inflaţia prin costuri - are loc aunci când  costurile   
cu producţia (salarii, impozite, taxe, costul materiilor prime  
importate) cresc. Deci creşterea costurilor  forţează preţurile să 
cresca şi ele. Petrolul , gazelle naturale şi electricitatea au 
devenit cele mai sumpe în întreaga lume 

  d) creşterea excesivă a creditelor etc. Puseurile 
inflaţioniste vin în mare parte din zona problemelor nerezolvate 
ale  nerestructurarii  unor ramuri  economice ce ţin de politica 
bugetară, fiscală, monetară. 

2.2 CONSECINŢELE INFLAŢIEI 

a) Scăderea puterii de cumpărare a populaţiei. 

b) Redistribuirea veniturilor, a avuţiei. 

c) Rata inflaţiei influenţează rata dobănzii.  

   Gazele s-au scumpit cel mai mult. S-a plătit în luna 
octombrie cu 46% mai mult faţă de luna octombrie 2020. Din 
coşul de alimente luat în calcul de INS s-a constatat  că nu 
există alimente care să nu se fi scumpit. În luna februarie 
inflaţia a junge la 8, 4% a anunţat INS. Se prelimina că inflaţia 
să atingă pragul a două cifre, după expirarea măsurilor de 
plafonare  şi compensare  a facturilor la gaze + energie 
electrică.  Inflaţia s-a ridicat la cel mai înalt nivel în ultimii 12 
ani. 

2.3. MĂSURI DE PREVENIRE   A INFLAŢIEI 

a) Politici monetare de evitare a excesului de cerere 
agregată , exces de monedă, etc. 

b) Reducerea deficitului bugetar (impozite, taxe etc.) 
pentru a frâna creşterea cererii şi a preţurilor. 

c) Mărirea dobânzii la creditele acordate pentru a evit 
excesul de credite.  

3. CREŞTEREA ECONOMICĂ 
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                    Asigurarea unei creşteri economice stabile  şi 
înalte este unul din scopurile principale ale managementului 
guvernamental, strâns legat de celelate obiective: a) şomaj 
redus; b) controlul inflaţiei; c) evitarea deficitului balanţei 
globale de plăţi; d) fluctuaţiile excesive ale cursului de schimb 
a monedei naţionale. Amintim că , sporirea susţinută şi pe 
perioade lungi  de timp a producţiei unei ţări, reprezintă 
creştere economică. Altfel spus, creşterea economică  
reprezintă o creştere reală a PIB-ului , adică a valorii tuturor 
bunurilor şi serviciilor produse într-o perioadă de timp şi 
destinată consumului brut.  

         Deci veniturile unei ţări este adesea raportat sub forma 
PIB. Există şi alte modalităţi de a măsura veniturile , însă cea 
mai răspândită este PIB-ul . PIB-ul este un indicator a tot ceea e 
produce o naţiune. El ia în calcul valoarea finală a bunurilor şi 
serviciilor. FMI prognozează pentru România pe viitor o 
scădere a creşterii economice.  

         Prof. dr. Mircea Cosea a declarat că orice creştere 
economică a fost în realitate o recuperare economică, ţinând 
cont că deficitul bugetar  ajunsese până la 9 %  faţă de limita 
admisă de UE de 3% din PIB. 

                4.     PLANUL NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI 
REZILIENTA 

                     Scopul mecanismului de redresare şi rezilienta 
este de a oferi sprijin petru investiţii  şi reforme esenţiale  în 
vederea redresării sustenabile şi pentru ameliorarea rezilientei 
economice şi sociale a statelor membre UE.   La sfârşitul 
perioadei de investiţii, economiile şi societăţile europene vor fi 
mai bine pregătite pentru problemele ce pot să apară până la 
finele tranzacţiilor  verzi şi digitale.     Amintim că alocarea 
totală de fonduri  României prin PNRR, de la UE =  29,2 
miliarde de euro. Acest plan este împărţit, aproape, în două 
părţi egale, ce reprezintă granturi, respective împrumuturi. 
Executivul  European a ţinut cont de 11 criterii  de evaluare. 
Din aceşti bani, 41%  sunt alocate pentru investiţii + reforme  
privind mediul şi tranziţia verde, iar 21% pentru digitalizarea 
României. Aceşti bani vor fi acordaţi în funcţie de atingerea 
obiectivelor. Proiectele finanţate  trebuiesc finalizate până în 
2026.   P.N.R.R. ne dă speranţa unei reveniri economice. 
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Despre crize în general. Criză economică 
în România. Formele ei de manifestare. 

Dezechilibrul bugetar şi comercial. Cauze 
şi consecinţe. Originile inflaţiei. Creşterea 

preţurilor 
 

 
            Crizele economice au izbucnit din cele mai vechi 
timpuri, având trăsături specifice determinate de condiţiile 
perioadei istorice în care aveau loc. 

enumitul scriitor, dr. în economie Jacques Attali în 
cartea sa ,,Cum să ne apărăm de crizele următoare,, ne 
spunea : ,,….de-a lungul istoriei, toate superputerile  au 

intrat, una după alta, în declin pentru că nu au vrut să 
conştientizeze riscurile la care se expuneau. Toate imperiile  s-
au prăbuşit , unul după altul, crezându-se de neînvins. 
,,…..,,Semnele prevestitoare  ale iminentei  acestor prăbuşiri se 
numesc ,,c r I z e,,, momente paroxistice ale aglomerării 
contradicţiilor. Crizele   acestea  pot îmbrăca opt forme care  se 
interpătrund :  
I.1. financiară: când sistemul financiar, prea îndatorat, pierde 
încrederea investitorilor;  
I.2. economică: când economia se prăbuşeşte, în lipsa unei 
cereri suficiente;  
I.3. socială: când şomajul explodează şi inegalităţile se 
acumulează;   
I.4. politică: când sistemul politic este contestat pentru că nu a 
ştiut să gestioneze crizele precedente;  
I.5. geo-politica: când raporturile de forţă dintre naţiuni se 
răstoarnă :  
I.6. ideologica: când valorile pe care sunt întemeiate naţiunile  
sunt contestate;  
I.7.  tehnologică: când omul este depăşit de tehnologii  care îi 
pot dăuna;    
I.8.  ecologică; când se iveşte o penurie majoră sau o dereglare 
sistemica a mediului. 
 În cele din urmă vom aminti doar câteva, din cele mai 
cunoscute,   forme de manifestare ale crizei economice + 
financiare . 
a. Criză economică – se manifesta prin criză I n d u s t r i a l ă 
(se manifesta prin reducerea bruscă a producţiei industriale, 
creşterea capacităţilor de producţie neutilizabile şi creşterea 
şomajului, criza c o m e r c i a l a (reducerea vânzărilor pe piaţa 
internă şi externă, cresc stocurile de marfă nevândute, sporesc 
falimentele economice), criza agro-alimentară, criza energetică 
(unul din motoarele inflaţiei), criza în sănătate etc.    
b. Criza financiară – se manifesta prin: criză de credit, criza 
circulaţiei băneşti , criza valutară,  criza bursei de valori etc.   
Criza financiară în sens restrâns înseamnă dereglarea finanţelor 
statului care se exprimă în deficite ale bugetului de stat. 
Finanţele statului cuprind: finanţele generale ale acestuia 
(bugetul de stat, asigurările sociale, asigurări de bunuri, 
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persoane, răspundere civilă şi creditul) şi finanţele agenţilor 
economici de stat. 
Criza financiară în sens larg însemna dereglare a sistemului 
financiar al unei ţări, structura formată din: sistem de credit, 
circulaţie bănească  şi finanţele statului.     
Criza socială, nimeni nu ştie cum ar putea fi stăpânită: nu va 
mai fi disponibilă arma sporirii deficitului public, nici cea a 
reducerii ratei dobânzilor. Banca centrală şi Guvernul ar fi 
neajutorat (J. Attali). 
Încă din Antichitate, aşa au început toate crizele: cu tulburente 
pe piaţa banilor. Aşa a început, în a doua parte a sec II-lea, o 
lungă criză a Imperiului Roman. În sec. al III–lea criza 
monetară s-a transformat într-o criză generală, exprimată 
printr-o reducere drastică a producţiei şi circulaţiei mărfurilor, 
de aici ajungându-se  la reducerea necesarului de numerar  în 
economie. 
De-a lungul istoriei au fost nenumărate încercări de a înmulţi 
artificial banii pe piaţă. Primul, mare apărător al banilor a fost 
aurul. Au fost moment când s-a asociat cu argintul. Timpul 
banilor de aur  a durat 26 de secole. Apoi vremea aurului 
monetar a trecut. 
Prima criză financiară a sec. XVII, a fost celebra criză a 
bulbilor de lalea  din anul 1630, când preţul bulbilor a crescut 
foarte mult, până când nimeni  nu a mai făcut faţa acestora. Şi 
în lipsa cumpărătorilor, producătorii şi speculatorii  au rămas 
cu marfa fiind ruinaţi. Crize financiare rămase în istorie au fost 
în Anglia în timpul războiului de 7 ani (sec. XVIII) şi în SUA  
în timpul războiului civil (sec. XIX) şi altele.  Demn de amintit 
a fost, panica creată de criză financiară din 1907  din SUA , a 
reprezentat un avertisment dinaintea catastrofei  economice din 
1929-1933. Treptat începând cu P.R.M. (1914), magia aurului 
s-a stins. 
Criza economico-financiara din 1929-1933 a rămas în memoria 
istoriei economice drept cea mai mare catastrofă economică, 
cunoscută de omenire, care a afectat soarta a milioane de 
oameni. Prosperitatea atât de lăudată era de  natură speculativă. 
 Iar în anul 1971, când Nixon a abolit, a sistat convertibilitatea 
în aur a dolarului, nu se mai poate vorbi de o convertibilitate 
oficială  (cursuri de schimb fixe), ci de o convertibilitate  
flotantă (cursuri de schimb flotante), în funcţie de legea cererii  
şi ofertei pe piaţa valutară. 
 Circulaţia banilor de hârtie s-a intensificat au început 
problemele în economie. 
Inflaţia s-a generalizat în urma abandonării  etalonului-aur, 
cunoscând proporţii dramatice în timpul celor două războaie 
mondiale şi în perioadele următoare. În Grecia preţul 
alimentelor crescuse de un million de ori. Trebuie amintită 
hiperinflaţia din Germania (1918-1924) unde rata de schimb 
între marca şi dolar era de 1.000 de miliarde: 1. Sau:  1 livra (0, 
453 kg) pâine: 3 miliarde; 1 livra carne: 36 miliarde, 1 sticlă cu 
bere: 4 miliarde. 
Prof. J.E. Stiglitz, laureate al premiului Nobel pentru economie 
spunea:,,cineva a numărat 124 de crize, între 1970 şi 2007.  
 Problemele se repetă în diferite forme. De atunci încoace nu a 
avut loc decât amânarea scadentelor de orice fel: criza 
financiară prin datorii, cea economică prin şomaj, cea socială 
prin inegalităţi, cea politică prin populism, cea geopolitica prin 
înfruntări iminente, cea tehnologică prin inteligenţă artificială, 
cea ecologică prin încălzire climatică, cea ideological prin 

contestarea democraţiei  şi amplificarea fundamentalismelor de 
tot felul (J.A.).     
 . 
Criză economică în România  
Criză economică din România a anilor 2008-2011, la care se 
adăugă depresiunea economică a perioadei 2012 are şi ea 
particularităţile ei.  
  Una din principalele cauze o constituie dependența 
ţării noastre de economiile transfrontaliere dezvoltate. 
Economia noastră având mediul pregătit, a putut fi virusată de 
criză economică din Occident şi problemele proprii. Deci, 
firmele româneşti sunt afectate şi de faptul că principala piaţă 
de export din UE este bolnavă. Economiile acestor țări sunt în 
pragul recesiunii, activitatea este diminuată, are loc reducerea 
producţiei etc.  
 Alături de efectele uneori negative, ale globalizării 
economiei, şi băncile din România şi-au adus aportul la criza  
prin folosirea abuzivă  de dragul profitului, a unor tehnici 
financiare, deşi legale,  prin care acestea au voie  să dea cu 
împrumut bani pe care nu-i au în depozit. Nerespectarea  legilor 
economice, abuzul de împrumuturi băneşti, fără legătură cu 
realitatea, se răzbuna prin izbucniri ale crizei creditelor, crizei 
băneşti, forme de manifestarea  ale crizei financiare.  
 Altfel, spus, 70 % din balanţă comercială a ţării este 
dependentă de U.E., de unde şi molipsirea inevitabilă prin 
multitudinea relaţiilor economice şi financiare biunivoce. Să nu 
uităm de problemele vechi şi noi ale economiei rămase 
nerezolvate. Pandemia cauzată de noul coranavirus, care a 
reprezentat un şoc enorm pentru economie cu consecinţe foarte 
grave d.p.v. socio-economic. Se estimează că deficitul bugetar 
şi implicit datoria publică va creşte semnificativ datorită 
efortului financiar necesar micşorării acestui deficit. La această 
adăugându-se o inflaţie din două cifre (14, 4% în luna mai), 
Petrolul, gazele naturale, electricitatea, produsele agro-
alimentare scumpindu-se fără măsură şi contribuind astfel la 
creşterea inflaţiei.    
 
 În plus, încă din anul 2018 , tot mai mulţi specialişti în 
economie, au atras atenţia asupra pericolului iminent asupra 
declanşării unei mari crize. În primele luni ale anului 2018 au 
intrat în insolventa 2305 societăţi comerciale cu 20% mai mult 
decât în perioadă corespunzătoare a anului 2017, afirmaţie 
făcută de Gh. Pipera.  
 
 III.Dezechilibrul bugetar. Cauze şi consecinţe. 
 Bugetul de stat reprezintă principal verigă a sistemului 
financiar. Problema deficitului bugetar a devenit o preocupare 
permanentă a guvernului . Una din problemele importante  ale 
economiei de piaţa este găsirea modalităţii  optime de finanţare 
a deficitului , în condiţiile în care datoria publică reprezintă o 
provocare, iar finanţarea  dezechilibrului bugetar  are o serie de 
implicaţii asupra ratei dobânzii şi creşterii economice. 
III.1.Existenţa deficitului bugetar se datorează mai multor 
cauze; 
scăderea volumului activităţii economice–fapt ce duce la 
micşorarea veniturilor persoanelor fizice şi juridice, implicit la 
reducerea bazei de impozitare, deci scăderea veniturilor 
bugetare; 
creşterea cheltuielilor guvernamentale – în scopul realizării 
unor programe sociale ; 
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creşterea cheltuielilor publice a societăţii – în scopul dezvoltării 
infrastructurii principalelor sectoare ale economiei; 
reducerea ratei impozitelor – în vederea stimulării economiei; 
capacitate financiare limitate a statului – de a mobilize  
veniturile necesare; 
recesiune economică. 
 
III.2. Modalităţi de reducere a deficitului bugetar; 
a)  reducerea cheltuielilor bugetare – mai greu de realizat 
fiindcă este creatoare de probleme sociale şi nu numai; 
b) sporirea veniturilor bugetare. 
III.3. Consecinţele economice sunt în mare parte negative; 
a) stimularea inflaţiei – emisiuna de monedă are efecte 
inflaţioniste;  
b) determinarea  creşterii datoriei publice; 
c) conduce le reducerea cheltuielilor bugetare, în final. 
III.4. Consecinţe pozitive ; 
a) se pot majora investiţiile publice;  
b) statul poate reduce impozitele; 
c) plasarea de noi împrumuturi guvernamentale. 
 
IV.   Dezechilibrul comercial. Cauze şi consecinţe. 
  
România este în criză economică cu totul specială şi foarte 
serioasă pe care nu o putem conştientiza în dimensiunea ei, 
explica  prof. univ. dr. Mircea Cosea în dialogul lui cu 
SpotMedia. Prof. Cosea a explicat că România  are o producţie 
agricolă mare, dar nu are industrie alimentară. Indiferent dacă 
avem producţie de floarea soarelui sau de grâu, preţurile la raft 
vor creşte.  Iar stocurile imense de care se vorbeşte nu sunt ale 
statului.  Ele aparţin privaţilor. 
Oricât ar creşte economia e o creştere în favoarea altora, cât 
timp importăm 70 % din nevoile noastre de consum, spunea 
Mircea Cosea. Riscăm să ne blocăm pe termen lung , dacă nu 
facem saltul spre o altă structură economică. Saltul poate fi 
făcut prin PNRR. Mircea Cosea spunea că suntem în criză 
economică. În locul unei reaşezări economice au apărut şi 
elemente de natură militară, care schimba datele problemei. 
Invazia militară este un atentat ce atinge 30-40 % din circuitul 
de materii prime şi alimentare ale lumii.  
Dar modul de valorificare a produselor agricole este industria 
alimentară, care nu este suficientă, deci  nu are capacitatea 
suficientă să prelucreze produsele alimentare. Astfel încât 
România nu poate produce cu valoarea adăugată mai mare. În 
loc de grâu să vândă produse de  panificaţie. În loc de porumb 
să vândă faina sau carne de porc. E nevoie de un program prin 
care să se lege producţia agricolă  de cea alimentară.   
 
V. Originile inflaţiei. Creşterea preţurilor  
Originile inflaţiei  sunt subliniate de marele economist Milton 
Fridman  care a declarat  într-o prelegere din 1963 ,,Inflaţia este 
intodeauna şi  peste tot un fenomen monetar,,. 
Economistul Ludwig  von  Miss  în eseul sau ,,Inflaţia : politica  
fiscală spartă,, spunea: ,,Termenul inflaţie a însemnat 
intodeauna şi peste tot  - şi mai ales în Statele Unite  -  o 
creştere a sumei de bani  şi bancnote în circulaţie  şi depozite  
bancare de plătit. Totuşi, în prezent,  oamenii folosesc termenul 
inflaţie  pentru a se referi la o consecinţă a inflaţiei – tendinţa 
de creştere  a tuturor preţurilor şi salariilor. Cei care pretind că 

se lupta cu inflaţia,  se luptă, de fapt,  doar cu consecinţele 
inevitabile ale inflaţiei – c r e s t e r e a   p r e țu r i l o r.  
Acţiunile lor sunt sortite eşecului pentru că nu ataca redacinile 
raului. Până când concluziile  terminologice  nu vor fi şterse, nu 
poate există nicio îndoială  că inflaţia  nu va fi oprită,, (I). Deci, 
cea mai cunoscută formă de manifestare a inflaţiei este 
creşterea preţurilor de consum.    
La Reuniunea Forumului Economic Mondial care  are loc pe 
fondul creşterii inflaţiei, ce a atins niveluri record, în SUA, 
M.B. şi Europa, s-a afirmat: ,,avem cel puţin patru crize care 
sunt împletite. Avem o i n f l a t i e  m a r e, avem o c r i z a  e c 
o n o m i c a, avem o c r i z a   a l i m e n t a r a şi avem o c r iz 
a   c l i m a t e r i c ă. Şi nu putem rezolva problemele dacă ne 
concentrăm asupra uneia dintre crize,,  a spus vicecancelarul  
german Robert  Habek.  
Preşedintele Băncii Centrale Europene (B.C.E), Cristine 
Lagarde, a avertizat că ,, creşterea economică şi inflaţia se află 
pe căi opuse, deoarece presiunile crescute ale preţurilor, reduc 
activitatea economică  şi afectează puterea de cumpărare a 
gospodăriilor,,.    
În literatură de specialitate un alt indicator economic al 
performanţei economice este inflaţia, care poate fi caracterizată 
ca un dezechilibrul între :  
masa monetară şi volumul mărfurilor; 
cerere şi ofertă; 
productivitatea muncii  este în dezacord cu salariile acordate,    
rezultatul creşterea excesivă a preţurilor  urmată de o 
depreciere monetară (adică cu un euro se poate cumpăra mai 
puţine mărfuri şi servicii).  
 Gazele naturale, uleiul comestibil, cartofii + combustibili s-au 
scumpit cel mai mult în ultimul an, în tip ce o ușora ieftinire s-a 
înregistrat la energia electrică, potrivit INS. La  capitolul 
mărfuri alimentare, în afară de cartofi +ulei , creşteri mari s-au 
înregistrat la faina şi mălai. Gazele naturale sunt în fruntea 
listei de scumpiri: gaze, energie termică, energie electrică,  
combustibil. Aşadar, tarifele la energie electrică + gaze vor 
avea o contribuţie majoră la creşterea inflaţiei. 
 Alţi factori ce contribuie la creşterea inflaţiei şi sărăciei, crizei 
alimentare este secetă,  războiul şi şomajul. Migraţiile se 
accelerează. Peste 4 milioane de romîni părăsesc țara, cu 
implicaţii negative în economie. În plus, îmbătrânirea 
populaţiei va apăsa supra creşterii economice şi în consecinţă 
asupra bugetului disponibil pentru finanţarea pensiilor, ceea ce 
va agrava şi mai mult evoluţia crizei.  
Din păcate presiunea cererii globale (consumul), alături de un 
deficit mare şi îndelungat face să crească inflaţia (impozitarea 
mascată), lucru ce provoacă  nesiguranţă în luarea deciziilor şi 
o creştere a importurilor. Inflaţia adică preţurile mari la 
produsele naţionale, face că acestea să fie mai puţin 
competitive în raport cu produsele  străine. Exporturile sunt 
frânate şi stimulate importurile. În plus inflaţia determina şi o 
creştere a ratei dobânzii de referinţă (roborul, care a ajuns la 
6,27% ). 
Creşterea importurilor trage după sine şi creşterea cheltuielilor 
cheltuielilor valutare pentru satisfacerea acestui tip de cerere 
(consum). Cererea de valută este mai mare decât oferta de 
valută. Şi de aceea preţul (cursul) valutei creşte şi astfel 
importurile se scumpesc. Efortul financiar al Guvernului,  prin 
împrumuturi pe  termen lung, necesar acoperirii acestui 
dezechilibru public de cheltuieli,  se transformă în datorie 
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naţională (publică). România riscă să intre în recesiune. 
Amintim că recesiunea este un termen economic care 
reprezintă o scădere a producţiei, o reducere a investiţiilor, o 
stagnarea temporară a afacerilor, fiind o fază de declin, de 
diminuare  a activităţii economice.  La care se adăuga o   criză 
alimentară  fără precedent. Sănătate economică vă doresc. 
 
Bibliografie selectivă 
Internet, J. Attali - ,, Cum să ne apărăm de crizele următoare ,,, ,,Ziarul 
Financiar,,, revista ,,Capital,,, G. Piperea,   secţia economica-posturi Tv., M. 
Cosea, Adrian Vasilescu - ,,Bilet de ieşire din criză,,, etc. 

 
 IMPORTANTA EDUCAŢIEI FINANCIARE 
 
          Înveţi diferenţa între nevoi şi dorinţe, cum să prioritizezi 
cheltuielile  şi să economiseşti  pentru achiziţiile de mare 
valoare. 
O educaţie  financiară sănătoasă te va ajuta să iei decizii 
financiare bine informate. Să înţelegi cum funcţionează 
produsele financiare şi să faci diferenţa în varietatea 
instrumentelor financiare  şi a alegi  pe cea care ţi se potriveşte.     
Vei putea decide când să apelezi la creditare  pentru 
satisfacerea nevoilor financiare şi când economisirea este 
soluţia optimă.     
Te ajută să alegi dintre opţiunile financiare  complexe, atât în 
privinţa produselor de creditare, cât şi în privinţa  produselor de 
investiţii şi a riscurilor asociate. 
Educaţia financiară  dezvolta un comportament financiar 
reponsabil  şi are impact  asupra evoluţiei  economice  a întregii 
societăţi. 
Oamenii  cu un nivel de educaţie financiară crescută  au şanse 
mari să aibă succes în viaţă (,,Capital,,- C.G.). 
--,,Lipsă sau gradul redus de cultură economică  a populaţiei,  
ne afectează pe toţi, putând fi o piedică majoră în calea 
bunăstării. 
 
 

Istoria sistemului monetar: De la aurarii 
medievali la bancherii moderni – 

împrumutul cu rezervă fracționară și 
banii fiat 

 

          Principala cauză a crizelor economice trecute, 

prezente şi viitoare sunt banii fiat, împrumutaţi de bănci 

oamenilor printr-un sistem numit „împrumut cu rezervă 

fracţionarăˮ.  

ancherii moderni au împrumutat acest sistem de la 

aurarii medievali şi l-au îmbunătăţit, acesta 

aducându-le până astăzi profituri uriaşe. Deci cum 

procedau aurarii şi în ce consta sistemul? 

Ce numim noi astăzi bani îşi are originea în Veneţia secolului 

al XIII-lea. Pe atunci, oamenii foloseau pe post de bani monede 

de aur, dar, fiind foarte dificil de transportat dintr-un loc în 

altul, mai ales din cauza tâlharilor, aurarii au găsit o 

oportunitate de afaceri în acest fapt nefericit. Se ofereau să 

depoziteze banii clienţilor, în schimbul unei taxe. Oamenii au 

considerat că este o idee bună şi au încredinţat banii către 

aurari, împreună cu taxa, primind în schimb o chitanţă, pe care 

o puteau schimba mai târziu pentru aurul încredinţat aurarilor. 

Cetăţenii şi-au dat seama că aceste chitanţe pot fi folosite la fel 

ca banii reali, ele fiind considerate a avea sau a reprezenta o 

valoare, fiind astfel acceptate ca un mijloc de schimb. Cu 

timpul aurarii au realizat că oamenii preferau să folosească 

chitanţele emise de ei precum banii. Aurarii mai abili au 

observat că, atunci când clienţii lor îşi retrăgeau aurul, rar îl 

retrăgeau pe tot. În schimb, preferau să retragă doar o parte din 

întregul depozit, lăsând restul acolo unde se afla. Aurarii au 

realizat că pot oferi împrumuturi care depăşeau valoarea 

aurului care se afla în depozit. Clienţii se prezentau la bancă şi 

primeau chitanţe ori bonuri pe care le credeau bani reali (ce 

reprezentau o anumită cantitate de aur). În realitate, aurul nu 

exista. 

Este necesar să ştim că aurarii aveau nişte aur, dar nu suficient 

cât să acopere toţi banii de hârtie pe care îi emiteau. Dacă însă 

se răspândea zvonul cum că o mare parte din banii aflaţi în 

circuitul economic de fapt nu există, s-ar fi iscat panică şi 

clienţii s-ar fi repezit la bănci, pentru a retrage aurul rămas, 

înainte ca altcineva să intre în posesia lui. 

Sunt perioade când este foarte folositor să împrumuţi bani. Dar, 

când doreşti să profiţi de îndatorarea populaţiei, apare tentaţia 

să o măreşti cât de mult posibil, deoarece, cu cât gradul de 

îndatorare este mai mare, cu atât te îmbogăţeşti mai mult. 

Cum se procedează în zilele noastre? 

B
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Când o persoană, firmă sau ţară se împrumută, nu li se dă o 

sumă de bani pe care altcineva a depozitat-o sau pe care banca 

o are în seifuri. În schimb, dacă o persoană doreşte să 

împrumute, să spunem, 10.000 de dolari, banca tipăreşte (cifre 

pe ecranul unui computer) 10.000 de dolari în contul persoanei 

respective şi, iată, avem bani! Acest tip de bani se numește 

bani fiat, după o frază din versiunea latină a Bibliei („Fiat lux!ˮ 

– „Să se facă lumină!”). Trimiterea este evidentă: băncile au 

abilitatea (sau autoritatea) să creeze bani din nimic, bani pe 

care îi împrumută populaţiei în schimbul unei dobânzi, iar, în 

cazul în care eşti pus în incapacitatea de a plăti suma 

împrumutată plus dobânda, de data asta în bani reali, banca îţi 

ia casa, maşina, terenurile. Prost schimb, nu-i aşa? 

Un articol publicat în cotidianul The Guardian, în 2014, şi 

intitulat „Adevărul a ieşit la iveală: banii sunt simple chitanţe, 

iar băncile se scaldă în eleˮ, ne lămureşte şi mai mult în acest 

sens: 

„Oamenii îşi depun banii la bancă. Băncile împrumută aceşti 

bani în schimbul unei dobânzi – către consumatori sau către 

antreprenorii ce doresc să investească într-o afacere 

profitabilă. Sistemul rezervei fracţionare le permite, e 

adevărat, băncilor să împrumute sume cu mult mai mari decât 

cele pe care le au în depozite şi la fel de adevărat este că, dacă 

economiile nu sunt suficiente, băncile vor putea să împrumute 

şi mai mult de la Banca Centrală. Banca Centrală poate tipări 

câţi bani doreşte, dar are, de asemenea, grijă să nu tipărească 

prea mulţi. De fapt, de multe ori ni se spune că acesta este 

motivul pentru care există bănci centrale. Dacă guvernele ar 

avea dreptul să tipărească bani, cu siguranţă ar face-o în 

cantităţi mult prea mari, iar inflaţia ce ar rezulta ar arunca 

întreaga economie în haos. Instituţii precum Banca Angliei sau 

Rezerva Federală au fost create pentru a reglementa cantitatea 

de bani aflată în circulaţie, astfel încât să prevină inflaţia. 

Nu există însă limite legate de cantitatea de bani pe care 

băncile o pot crea, atât timp cât găsesc pe cineva care să îi 

împrumute. (…) Acest lucru înseamnă că limita reală la 

cantitatea de bani aflată în circulaţie nu coincide cu cât 

doreşte banca centrală să împrumute, ci cu cantitatea de bani 

pe care doresc să o împrumute de la bănci guvernele, firmele 

sau cetăţenii obişnuiţi (cantitate care este nelimitată, s-ar putea 

adăuga). 

(…) Închipuiţi-vă doar ce s-ar petrece dacă deţinătorii de 

credite ipotecare ar realiza că banii pe care i-au împrumutat 

de la bancă nu sunt, de fapt, economiile de-o viaţă ale unui 

pensionar econom, ci doar ceva pe care banca l-a adus în 

existenţă printr-o baghetă magică, aflată în posesia sa şi pe 

care noi publicul i-am dăruit-o.ˮ 

Cele redactate mai sus nu sunt, din nefericire pentru noi, 

închipuirile unui redactor al cotidianului britanic The 

Guardian. Băncii Angliei, într-un document intitulat „Crearea 

banilor în economia modernăˮ, „i-a scăpat porumbelulˮ, 

confirmând ceea ce mulţi ştiau de multă vreme. 

Teorie a conspiraţiei? Din nefericire, nu mai poate fi 

considerată astfel. Mare parte a banilor aflaţi în circuitul 

economic sunt bani fiat, însă aceiaşi analişti refuză să 

recunoască acest fapt. Putem spune că principalul vinovat 

pentru această şarlatanie, cel puţin în ţara noastră, este 

guvernatorul BNR, sub al cărui „patronajˮ s-a desfăşurat totul. 

Existenţa banilor fiat – mult timp considerată o teorie a 

conspiraţiei – este recunoscută şi de Banca Angliei, pe pagina 

sa de internet. 

Un sistem economic bazat pe bani fiat poate avea avantajul 

impunerii unei creşteri economice accelerate (boom economic), 

dar, în acelaşi timp, respectivul boom va fi urmat aproape sigur 

de o recesiune sau chiar de o criză economică. Pe lângă aceasta, 

o mare cantitate de bani fiataflată în circulaţie poate duce la 

creşterea inflaţiei, aşa cum o observăm cu toţii în ultima vreme. 

Dacă, în trecut, o familie cu doi copii putea să trăiască relativ 

liniştită doar din activitatea capului familiei, astăzi, nici măcar 

munca ambilor părinţi nu poate să ofere familiei un trai decent. 

Însă o altă cauză a acestui fenomen este, mai ales în Statele 

Unite ale Americii, şi externalizarea joburilor „buneˮ (mai ales 
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cele din industria manufacturilor) în ţări din lumea a treia, în 

timp ce mulţi americani trebuie să se mulţumească cu slujbe 

care nu le aduc venituri cu adevărat decente. 

 

Cine ştie să se pună la adăpost înaintea unei mari crize 

economice poate să se îmbogăţească de pe urma ei. Acţiunile 

companiilor, proprietatea imobiliară, precum şi alte bunuri vor 

avea preţuri mult reduse în timpul unei astfel de prăbuşiri a 

economiei. Cel care are o rezervă consistentă de bani sau aur, al 

căror preţ creşte de cele mai multe ori în timpul unei crize, 

poate pune mâna pe bunuri valoroase la preţuri foarte mici. 

Acesta este unul dintre mijloacele prin care marii bogaţi ai 

planetei devin şi mai bogaţi, în timp ce săracii devin şi mai 

săraci. Dacă ştii când se va petrece o Mare Criză economică, te 

poţi pregăti corespunzător, iar multe dintre elitele planetei 

cunosc acest aspect (pentru simplul fapt că în cea mai mare 

parte din cazuri, ele concertează aceste crize). 

Sursa: http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=19292 

Bancnotele emise de Banca Națională a 
României și de ministerul finanțelor în 

timpul regimului comunist 
 
                                                Prof. Marian BOLUM - Bârlad 
 
            După preluarea puterii politice depline în stat, prin 
înlăturarea din guvern a ultimilor reprezentanţi ai partidelor 
istorice şi prin proclamarea republicii, comuniştii au urmărit 
realizarea unui control total asupra economiei. 

rin naţionalizarea întreprinderilor industriale şi de transporturi, 
la 11 iunie 1948, sectorul de stat din economie devine 
predominant. Astfel, statul deţinea 95% din industrie, 85% din 

transporturi, 76% din comerţ, 85% din păduri însă doar 12,6% din 
terenurile cultivabile1 (această ultimă situaţie va fi schimbată prin 
colectivizarea forţată a agriculturii, proces ce va fi considerat încheiat 
în 1962). 
Băncile au fost lichidate treptat astfel că după 1946 singura instituţie 
bancară naţionalizată a fost Societatea Naţională de Credit Industrial. 
Aceasta va fi transformată într-o instituţie de finanţare şi creditare a 
investiţiilor - Banca de Credit pentru Investiţii, iar din 1957 - Banca de 
Investiţii şi se va afla sub controlul Ministerului Finanţelor. În 
noiembrie 1948 Banca Naţională a României devine Banca Republicii 
Populare Române - Bancă de Stat şi ulterior Banca de Stat a Republicii 
Populare Române. Instituţia era subor-donată Ministerului Finanţelor 
iar conducătorul purta titlul de preşedinte şi avea rang de ministru-
adjunct. Banca avea atribuţiile unei bănci centrale dar şi ale unei bănci 
co-merciale: deţinea monopolul asupra comerţului cu aur şi valute, 
stabilea cursul de cumpărare al valutelor, participa la activitatea 
organizaţiilor internaţionale de credit, controla prin metode bancare 
disciplina financiară, păstra disponibilităţile băneşti ale persoanelor 
juridice, era centru unic de decontare, realiza serviciul de trezorerie 
pentru instituţiile statului, acorda credite pe termen scurt pentru 
finanţarea activităţilor economice ş.a. Alături de cele două bănci au 
fost păstrate Casa Naţională de Economii şi Cecuri Poştale şi Casa de 
Depuneri şi Consemnaţiuni. Cele două instituţii vor fi unite în 
septembrie 1948 sub numele de Casa de Economii, Cecuri şi 
Consemnaţiuni pentru ca din octombrie 1949 să fie preluată titulatura 
de Casa de Economii şi Consemnaţiuni din Republica Populară 
Română (CEC). Noua instituţie, aflată sub controlul Ministerului 
Finanţelor, va avea ca scop principal primirea şi păstrarea economiilor 
băneşti ale populaţiei2. 
Sistemul financiar se adaptează la noile realităţi economice. Execuţia 
bugetară era încheiată în fiecare an cu excedente, conform modelului 
sovietic. Două treimi din veniturile statului se bazau pe resursele din 
sectorul socialist al economiei. Banii devin un mijloc de redistribuire 
planificată a venitului naţional. Cele mai mari cheltuieli bugetare erau 
generate de finanţarea industrializării. În acelaşi timp se extinde 
controlul financiar asupra întregii economii. 
În condiţiile în care statul avea monopolul asupra tuturor activităţilor 
economice, au fost elaborate primele planuri anuale în 1949 şi 1950, 
pentru ca din 1951 să fie elaborat primul plan cincinal. Dezvoltarea 
planificată a economiei determină şi planificarea circulaţiei băneşti, 
cele două componente asigurând stabilitatea relativă a monedei na-
ţionale. 
Pentru reglementarea şi controlul circulaţiei monetare se impunea 
obligativitatea depunerii la Banca de Stat a Republicii Populare 
Române a tuturor disponibilităţilor băneşti ale instituţiilor şi 
întreprinderilor de stat sau cooperatiste şi efectuarea plăţilor şi 
încasărilor prin conturi deschise3. În acelaşi timp se generalizează, ca 
formă de decontare între întreprinderi, viramentul (obligatoriu pentru 
sumele ce depăşeau 500 lei), numerarul fiind folosit, în special, în 
sfera consumului populaţiei (la populaţie viramentul însemna reţinerea 
pe statul de plată a ratelor de plată, a chiriilor ş.a.). Creditul bancar era 
folosit pentru asigurarea mijloacelor necesare dezvoltării producţiei şi 
circulaţiei mărfurilor, astfel că din 1950 sunt întocmite planuri de 
credite trimestriale cu destinaţie precisă.  
Emisiunile Băncii de Stat a Republicii Populare Române s-au făcut 
centralizat în limitele stabilite în mod planificat de guvern (statul nu a 
recurs la emisiuni pentru acoperirea cheltuielilor proprii, aşa cum se 
proceda în cadrul economiei de piaţă), iar retragerea numerarului din 
circulaţie s-a făcut prin procesul utilizării de către populaţie a 
resurselor băneşti deţinute. Banii devin un instrument de conducere 

                                                             

1 Costin C. Kiriţescu, Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui, vol III, Editura 
Enciclopedică, Bucureşti, 1997, p. 258-259. 
2 .Ibidem, p. 231. 
3Ibidem, p. 161  
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planificată a economiei şi un mijloc de control asupra producţiei, 
repartiţiei, circulaţiei şi consumului.  
       Bancnotele emise cu ocazia stabilizării monetare din 25 iunie 
1947 vor continua să circule până în anul 1950, cu unele adaptări ce 
urmăreau prezentare noilor realități. Astfel, bancnota de 1000 de lei 
din 1947 va fi emisă în anul 1948 având o singură modificare, stema 
regală de pe revers va fi înlocuită cu stema republicii populare iar 
bancnota de 20 de lei emisă de Ministerul Finanțelor în 1947 va avea 
mai multe variante, variante generate doar de schimbarea filigranului 
sau a semnăturilor autorizate. 
 

 

 
20 lei 19481 ( tip V, august 1947- ianuarie 1950) 

 
Dimensiune: 146 x 79 mm. Filigran: „MF” în lanț, culoare mai închisă 
decât hârtia. Literele sunt scrise cu caractere cursive legate între ele și 
suprapuse. Acest filigran a fost folosit la bancnotele cu data emisiunii 
15 august 1947 și 15 noiembrie 1947. La celelalte patru variante, 
emise după proclamarea Republicii Populare Române este folosit 
filigranul „RPR” sau „RRP”. Pentru emisiunile din 25 ianuarie 1948 și 
30 ianuarie 1950 primele două litere sunt suprapuse parțial iar a treia 
este separată, grupul inițialelor se repetă ordonat iar culoarea 
filigranului este mai deschisă decât hârtia. La a doua emisiune din 30 
ianuarie 1950 este folosit (singura dată) filigranul „RRP”, primele 
două litere sunt legate între ele iar a treia este separată iar culoarea 
filigranului este mai deschisă decât hârtia. Pentru a treia emisiune din 
30 ianuarie 1950 primele două litere sunt legate între ele iar a treia este 
separată însă culoarea filigranului este mai închisă decât hârtia2. 
Avers: Culoare maro-verde, desen arabescuri şi chenar ornamentat 
stilizat. În partea superioară apare inscripția ROMANIA iar pe rândul 
următor numele instituției emitente: MINISTERUL FINANȚELOR. 
În centru, pe un medalion rotund cu monograma „MF”și inițiala „R”, 
sunt suprapuse funcțiile (MINISTERUL FINANȚELOR, 
DIRECTORUL GENERAL AL BUGETULUI ȘI CONTABILITĂȚII 
GENERALE A STATULUI sau DIRECTORUL BUGETULUI, la 
emisiunile din 1950) și semnăturile autorizate. În partea inferioară este 
prezentă valoarea nominală DOUĂ ZECI LEI. În stânga este imprimat 

                                                             

1http://transylvanian-
numismatics.com/portal/modules/myalbum/photo.php?lid=1514&cid=11  
2 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu,. Monede şi bancnote 
româneşti, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1977, p. 338. 

un medalion cu efigiile împăratului Traian și a regelui Decebal 
acolate. Sub medalion este o compoziție cu frunze de lauri și de stejar 
peste care sunt prezentate un scut și o suliță romană, drapelul dacilor și 
armele lor, o sabie și un scut. În dreapta se află valoarea „20 LEI” și 
un medalion, alb, ornamentat, înconjurat în partea superioară de 
reprezentări ale agriculturii și industriei. În interiorul medalionului, de 
culoare roșie, sunt tipărite seria, sub formă de fracție, și numărul. În 
colțul din stânga jos, deasupra chenarului, este înscrisul DESEN. A. 
MURNU.  
Revers: Culoare maro-verde, desen arabescuri şi chenar ornamentat 
stilizat. În centru, în prim plan, se află o țărancă stând pe un snop de 
grâu şi torcând. În fundal se observă furnale, sonde petroliere, brazi iar 
în fața personajului, un ulcior. Pe latura de jos este tipărit un cartuș cu 
textul penalităților, pe patru rânduri: FALSIFICATORII ACESTOR 
BILETE, ACEI CARI VOR FI INTREBUINTAT BILETE FALSE, 
COMPLICILOR LOR PRECUM SI  ACEI CARI VOR FI 
INCERCAT A COMITE ASEMENEA FAPTE VOR FI PEDEPSITI 
CONFORM LEGILOR PENALE. În stânga, sus, într-un cartuș se află 
inscripția ..ROMANIA..MINISTERUL FINANȚELOR. Dedesubt este 
imprimat un medalion alb, ornamentat cu reprezentări de fructe și 
cereale. În dreapta, jos, într-un cartuş este tipărită valoarea nominală 
„20 LEI” cu cifrele suprapuse peste litere. În colțul din stânga jos, 
deasupra chenarului, este prezentat numele desenatorului, MURNU.  
     Bancnotele cu valoarea nominală de 20 lei emise între august 1947 
și  ianuarie 1950 nu au inscripționată data emisiunii și nici stema țării. 
Variantele acestei emisiuni sunt date de diferențele de filigran, de 
semnăturile autorizate (în perioada respectivă au existat trei directori 
generali ai Bugetului și Contabilității Generale a Statului: P. 
Gheorghiu, G. Ciobanu și O. Rubicec și doi miniștri de finanțe: Al. 
Alexandrini, pentru perioada regalistă și V. Luca, pentru perioada 
comunistă) sau de poziția semnăturilor autorizate ( semnătura lui V. 
Luca este scrisă drept sau oblic).  
   Bancnota de 20 de lei, tip V, a avut șase emisiuni: 15 august 1947, 
15 noiembrie 1947, 25 ianuarie 1948, 30 ianuarie 1950, 30 ianuarie 
1950 și 30 ianuarie 19503. 

 

 
1000 lei 1948 ( tip V, iunie 1947- iunie 1948) 

 
Dimensiune: 164 x 76 mm. Filigran: BNR în lanț, culoare mai închisă 
decât hârtia. Literele sunt scrise cu caractere cursive, legate între ele și 
suprapuse. Filigranul este repetat pe întreaga suprafață a bancnotei4.  

                                                             

3 Ioan Dogaru, op. cit.,  p. 37. 
4 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit.,  p. 350. 
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Avers: Culoare bleu-albastru-cărămiziu, desen Guillot.Valoarea UNA 
MIE, este scrisă mărunt, orizontal, având cuvintele despărțite de un 
ornament ce are în centru un romb (se repetă pe întregul câmp al 
bancnotei). Bancnota are un chenar cu desen tip Guillot. Chenarul, cu 
câte o floare de crin în fiecare colț, este întrerupt pe latura de sus de o 
eșarfă cu numele băncii emitente BANCA NATIONALA A 
ROMANIEI iar pe latura de jos, în stânga și în dreapta, de două 
panouri cu valoarea „1000” între care  este inscripționată data 
emisiunii. În partea centrală se află un medalion rotund  cu rama 
ornamentată cu un desen tip Guillot, ce are în interior chipul lui Tudor 
Vladimirescu privind spre stânga. În stânga și în dreapta medalionului 
câte o rozetă multicoloră desenată în sistem Guillot și spice de grâu, 
floarea soarelui, tutun, fructe și porumb. În stânga și în dreapta 
desenelor sunt tipărite funcțiile (GUVERNATOR, CASIER 
CENTRAL) și semnăturile autorizate, de culoare neagră. În partea de 
jos este imprimată valoarea nominală UNA MIE LEI, iar în colțurile 
din stânga și din dreapta sus, de culoare roșie, seria și numărul. 
Revers: Culoare bleu-albastru-cărămiziu, desen Guillot. Valoarea 
„1000”, scrisă mărunt, orizontal se repetă în părțile laterale ale 
bancnotei. Chenar cu desen tip Guillot. Chenarul, cu câte o floare de 
crin în fiecare colț, este întrerupt pe latura de sus de o eșarfă cu 
numele băncii emitente BANCA NATIONALA A ROMANIEI. În 
stânga și în dreapta, sus, se află valoarea „1000”. În centru este 
imprimată stema Republicii Populare Române  (această bancnotă este 
prima care are imprimat, ca simbol al statului, stema regimului 
comunist). În părțile laterale stema este înconjurată de știuleți de 
porumb, spice de grâu, floarea soarelui, fructe (caise, struguri, pere) și 
flori. În părțile laterale ale compoziției se află câte o rozetă multicoloră 
desenată în sistem Guillot. În partea de jos este imprimat un medalion, 
rotund, ornamentat ce are în interior textul penalităților pe unsprezece 
rânduri: FALSIFICATORII ACESTOR BILETE, ACEI CARI VOR 
FI INTREBUINTAT BILETE FALSE, COMPLICILOR LOR 
PRECUM SI  ACEI CARI VOR FI INCERCAT A COMITE 
ASEMENEA FAPTE VOR FI PEDEPSITI CONFORM LEGILOR 
PENALE. În stânga și în dreapta medalionului este tipărită valoarea 
nominală UNA MIE LEI. Această emisiune nu are imprimat numele 
desenatorului și nici numele gravorului.  
    Bancnota de 1000 de lei, tip V, a avut patru emisiuni: 25 iunie 1947, 
30 septembrie 1947, 5 decembrie 1947, 18 iunie 1948. Emisiunea cu 
data de 18 iunie 1948 este o variantă deoarece, pe revers,  stema regală 
este înlocuită cu stema Republicii Populare Române.  

 

 
500 lei 1949 ( tip VI, octombrie 1949) 

 
Dimensiune: 156 x 73 mm. Hârtie: brun- palid. 
Avers: Culoare brun-roșu, desen romburi și rozete. Bancnota are un 
chenar cu linii drepte întrerupte de desene clasice. În câmp, spre 

stânga, este imprimată o eșarfă ondulată  cu  noul nume al băncii 
emitente: BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE. BANCA 
DE STAT. În centru chipurile și numele conducătorilor răscoalei din 
1784: HORIA, CLOȘCA și CRIȘAN iar dedesubt, într-un medalion 
rotund, se află stema statului comunist. În stânga și în dreapta 
medalionului cu stema statului se află valoarea „500”. În dreapta stă 
scrisă valoarea „500” iar pe rândul următor CINCI SUTE LEI. 
Dedesubt sunt tipărite funcțiile (PREȘEDINTE, CASIER 
CENTRAL), semnăturile autorizate și data emisiunii, 15 
OCTOMVRIE 1949. În colțurile din stânga jos și din dreapta sus, de 
culoare neagră, sunt tipărite seria și numărul. În afara compoziției, în 
stânga jos, este imprimat numele desenatorului S. ZAINEA. 
Revers: Culoare brun- roșu, desen stilizat și motive naționale. 
Bancnota are un chenar cu linii drepte întrerupte de desene clasice. 
Deasupra, central, este imprimată o eșarfă ondulată  cu  noua titulatură 
a statului, REPUBLICA POPULARA ROMANA. În centru, în prim 
plan, este reprodusă incinta unei întreprinderi iar în al doilea plan un 
peisaj de munte. Dedesubt este tipărită valoarea nominală CINCI 
SUTE LEI și textul penalităților, pe două rânduri: FALSIFICATORII 
ACESTOR BILETE, ACEI CARI VOR FI INTREBUINTAT 
BILETE FALSE, COMPLICILOR LOR, PRECUM SI  ACEI CARI 
VOR FI INCERCAT A COMITE ASEMENEA FAPTE VOR FI 
PEDEPSITI CONFORM LEGILOR PENALE. În stânga și în dreapta, 
sus este tipărită valoarea „500”. Această emisiune nu are imprimat 
numele gravorului.  
       Bancnota de 500 de lei, tip VI, a avut o singură emisiune, 15 
octombrie 1949.   

 

 
20 lei 1950 ( tip VI, iunie 1950) 

 
Dimensiune: 138 x 63 mm. Hârtie albă. Filigran: filigranul „RRP”, 
primele două litere sunt legate între ele iar a treia este separată, culoare 
mai închisă decât hârtia1. 
Avers: Culoare oliv-violet, desen în sistem Guillot. Chenar în sistem 
Guillot. În partea superioară, central, apare titulatura statului 
REPUBLICA POPULARA ROMANA iar pe rândurile următore 
numele instituției emitente, MINISTERUL FINANTELOR și data 
emisiunii, 15 IUNIE 1950. În stânga valoarea „20” și DOUA ZECI 
LEI. Dedesubt, MINISTERUL FINANȚELOR și semnătura 
autorizată. În dreapta un medalion rotund cu chipul unei tinere țărănci 
privind spre stânga. În cele patru colțuri, cu scris înclinat, este tipărită 
valoarea „20”, iar în stânga jos și în dreapta sus, de culoare roșie, 
numărul și seria. În afara compoziției, în dreapta jos, este situat 
numele desenatorului S. ZAINEA. 
 Revers: Culoare oliv-violet, desen în sistem Guillot. Chenar în sistem 
Guillot. În partea superioară, central, apare titulatura statului, 
REPUBLICA POPULARA ROMANA. În centru, într-un medalion 

                                                             

1 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit. , p. 369. 
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ornamentat este imprimată stema statului. Pe latura chenarului de jos, 
central, într-un cartuș, apare textul penalităților, pe două rânduri: 
FALSIFICATORII ACESTOR BILETE, ACEI CARI VOR FI 
INTREBUINTAT BILETE FALSE, COMPLICILOR LOR, 
PRECUM SI  ACEI CARI VOR FI INCERCAT A COMITE 
ASEMENEA FAPTE VOR FI PEDEPSITI CONFORM LEGILOR 
PENALE. În colțurile de sus, în stânga și în dreapta, slab nuanțată, se 
găseşte valoarea „20”. În stânga și în dreapta, în panouri ovale, 
realizare în sistem Guillot,  apare valoarea „20”, iar în stânga și în 
dreapta medalionului, slab nuanțată, valoarea „20”. În partea de jos, în 
stânga și în dreapta, este imprimată câte o eșarfă, slab nuanțată, cu 
titulatura statului, REPUBLICA POPULARA ROMANA. Sub cele 
două eșarfe cu titulatura statului se află valoarea „20” peste care  sunt 
suprapuse alte două eșarfe cu valoarea nominală, DOUA ZECI LEI, cu 
aceeași culoare slab nuanțată. Această emisiune nu are imprimat 
numele gravorului. 
  Bancnota de 20 de lei, tip VI, a avut o singură emisiune, 15 iunie 
1950.   

 

 
1000 lei 1950 ( tip VI, septembrie 1950) 

 
Dimensiune: 172 x 80 mm. Hârtie albă cu aspect palid pergamentat. 
Avers: Culoare albastru-violet-galben-roz, desen în sistem Guillot. 
Bancnota are un chenar cu desen în sistem Guillot. În colțurile 
chenarului este imprimată valoarea „1000”. Pe latura superioară a 
chenarului este imprimată titulatura băncii emitente: BANCA 
REPUBLICII POPULARE ROMANE. BANCA DE STAT. Pe latura 
inferioară a chenarului, este scris textul penalităților, pe un rând: 
FALSIFICATORII ACESTOR BILETE, ACEI CARI VOR FI 
INTREBUINTAT BILETE FALSE, COMPLICILOR LOR, 
PRECUM SI  ACEI CARI VOR FI INCERCAT A COMITE 
ASEMENEA FAPTE VOR FI PEDEPSITI CONFORM LEGILOR 
PENALE. Pe latura din stânga a  chenarului este prezentă valoarea 
nominală UNA MIE LEI iar pe latura din dreapta stema statului. În 
stânga este imprimat un medalion rotund având o ramă cu motive 
ornamentale. În interiorul medalionului este prezentat chipul și numele 
revoluționarului NICOLAE BĂLCESCU. În dreapta, pe un desen în 
sistem Guillot, se află tipărite valoarea „1000” și valoarea nominală 
UNA MIE LEI, suprapuse. Valoarea nominală și valoarea 
UNA/MIE/1000 LEI este imprimată, în aceeași parte a bancnotei, în 
desene neregulate slab nuanțate. Dedesubt sunt tipărite funcțiile 
(PREȘEDINTE, CASIER CENTRAL), semnăturile autorizate și data 
emisiunii, 15 SEPTEMVRIE 1950. În stânga jos și în dreapta sus, de 
culoare roșie, seria și numărul. În afara compoziției, în stânga jos, este 
prezent  numele desenatorului S. ZAINEA. 

Revers: Culoare albastru-violet-galben-roz, desen în sistem Guillot. 
Bancnota are un chenar cu desen în sistem Guillot întrerupt de desene 
clasice. Deasupra, pe o eșarfă în arc de cerc, este tipărită titulatura 
statului, REPUBLICA POPULARA ROMANA. În centru, este 
imprimat un peisaj cu Dunărea la Cazane. Dedesubt apare valoarea 
„1000”, iar în stânga și în dreapta peisajului central valoarea nominală 
UNA MIE LEI. Această emisiune nu are imprimat numele gravorului.  
       Bancnota de 1000 de lei, tip VI, a avut o singură emisiune, 15 
septembrie 1950. 
Reforma monetară din ianuarie 1952 s-a desfăşurat în condiţii diferite 
faţă de stabilizarea monetară din august 1947. Economia era de tip 
socialist, centralizată şi planificată, iar întreprinderile private fuseseră 
desfiinţate aproape în totalitate (proprietatea privată mai era prezentă 
doar în unele sectoare agricole, în cadrul micilor ateliere 
meşteşugăreşti şi ale micului comerţ). 
Necesitatea reformei monetare a fost prezentată în preambulul 
Hotărârii Consiliului de Miniştri şi a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român din 26 ianuarie 19521. În acest document se 
analiza situaţia economică şi politică a ţării. Încercînd să justifice, 
propagandistic, măsurile ce urmau să intre în vigoare, se recunoştea că 
preţurile produselor agricole au crescut pe piaţa ţărănească de peste 
trei ori faţă de 1947, în timp ce preţurile produselor industriale erau 
aproape la fel datorită faptului că preluarea produselor agricole 
(colectarea cotelor impuse ţăranilor) de către stat a fost 
nesatisfăcătoare şi nu s-a putut asigura aprovizionarea corespunzătoare 
a deţinătorilor de cartele care erau nevoiţi să aloce sume suplimentare 
pentru achiziţionarea de pe piaţa liberă a produselor alimentare. 
Vinovaţi de această situaţie erau consideraţi „speculanţii şi elementele 
capitaliste de la oraşe şi sate care au  dus o muncă de subminare a  
puterii leului şi  de dezorganizare a circulaţiei marfurilor”2. Pentru 
unele ramuri ale industriei se aprecia că lipsurile organizatorice nu au 
permis creşterea productivităţii, reducerea costurilor şi realizarea de 
economii prin întrebuinţarea eficientă a resurselor băneşti. 
În acelaşi document se aprecia că circulaţia monetară nu s-a desfăşurat 
în  bune condiţii şi pentru că s-au păstrat unele semne băneşti din 
timpul monarhiei ceea ce a determinat, în condiţiile deficienţelor 
economice menţionate, creşterea numărului de monede și de bancnote 
aflate în circulaţie şi o slăbire a puterii de cumpărare a leului. 
Prin reforma monetară din 1952 s-a urmărit, conform programului 
Partidului Muncitoresc Român, o nouă stabilizare a monedei naţionale 
care să contribuie la îmbu-nătăţirea circulaţiei băneşti şi la echilibrul 
monetar intern. În acelaşi timp reforma a avut, ca şi în cazul reformei 
din august 19473, un  puternic caracter de clasă deoarece a avut în 
vedere desfiinţarea puterii economice a ultimilor reprezentanţi ai 
capitalismului care se aprecia că deţineau, în urma activităţilor 
comerciale desfăşurate, însemnate fonduri băneşti şi mari cantităţi de 
bunuri de consum (ambele resurse erau considerate de regim ca fiind 
dobândite în mod ilegal). 
În vederea realizării reformei monetare au fost adoptate, la 26 ianuarie 
1952, mai multe acte normative: Hotărârea Consiliului de Miniştri şi 
a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român cu privire la 
efectuarea reformei baneşti şi la reducerile de preţuri, Decretul pentru 
efectuarea reformei băneşti şi reducerea de preţuri la princi-palele 
produse alimentare şi industriale, Hotărârea Consiliului de Miniştri 
pentru punerea în circulaţie a noilor bilete de bancă şi a monedelor 
divizionare de 1 ban, 3 bani, 5 bani, 10 bani şi 25 de bani şi 
Instrucţiumile Ministerului de Finanţe al Republicii Populare Române 

privitoare la modul de efectuare a reformei băneşti4.  

                                                             

1 Costin C. Kiriţescu, op.cit., p. 259. 
2 Ibidem. 
3 Marian Bolum, Studii şi articole de numismatică, Editura Sfera, Bârlad, 2012, p. 230-
240. 
4 Aurică Smaranda, Lista cronologică a legiuirilor cu privire la emisiunile monetare în 
România în Buletinul Societăţii Numismatice Române, anii LXX-LXXIV (1976-1980), 
nr.124-128, Bucureşti, 1981, p. 419. 
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În primul articolul din Decretul pentru efectuarea reformei băneşti şi 
reducerea de preţuri la principalele produse alimentare şi 
industriale1 se preciza că începând cu 28 ianuarie 1952 vor fi puse în 
circulaţie noi semne băneşti: bilete ale Băncii de Stat a Republicii 
Populare Române cu valoare nominală de 10 lei, 25 de lei, 100 de lei, 
bilete de tezaur cu valoare nominală de 1 leu, 3 lei, 5 lei şi monede 
divizionare de metal cu valoare nomnală de 1 ban, 3 bani, 5 bani, 10 
bani, 25 de bani, emise de Ministerul Finanţelor. În condiţiile în care 
bancnotele nu erau convertibile menţinerea biletelor de tezaur era 
inutilă deoarece între cele două semne monetare nu era nicio diferenţă 
ceea ce însemna că sistemului financiar nu avea niciun avantaj din 
această situaţie.  
Articolul II şi articolul III ne anunţă că începând cu data de 28 ianuarie 
1952 toate sumele de lei vechi în numerar aflate la populaţie, instituţii 
sau întreprinderi îşi pierd puterea circulatorie şi vor fi preschimbate 
într-un termen de doar patru zile, sumele neprezentate la schimb fiind 
anulate. Instituţia desemnată să facă schimbarea banilor vechi în bani 
noi era Banca de Stat a Republicii Populare Române. 
Cu această ocazie se stabileşte, în articolele IV şi VI, conţinutul în aur 
fin al noului leu (0,079346 grame), preţul de cumpărare al aurului fin 
de către Banca de Stat a Republicii Populare Române (12 lei şi 45 de 
bani pentru 1 gram), cursul leului faţă de rublă (2 lei şi 80 de bani 
pentru o rublă) şi faţă de celelalte valute. Conţinutul de aur fin al leului 
a fost majorat de circa 12 ori faţă de 1947, de la 5,94 mg la 79,346 mg, 
însă conţinutul de aur nu reflecta nivelul real al puteri de cumpărare a 
leului astfel că această acţiune avea un caracter convenţional2. De 
altfel, în text nu există referiri la convertibilitatea leului, la rezerva de 
aur a băncii de emisiune şi nici la proporţia acesteia în raport cu 
volumul circulaţiei băneşti ceea ce înseamnă că leul era garantat cu 
masa mărfurilor de care dispunea statul3. Singurul avantaj al majorării 
conţinutului de aur al leului a fost calcularea unor cursuri valutare 
oficiale mai avantajoase  pentru moneda naţională. 
Spaţii ample sunt acordate condiţiilor de preschimbare a leilor vechi în 
lei noi (articolele VII-XVI). Nu a existat o sumă maximă ce putea fi 
preschimbată, ca la reforma monetară din 1947, însă raportul la care se 
schimbau leii vechi era diferit în funcţie de suma prezentată, sumele 
mici beneficiind de condiţii mai avantajoase. Pentru populaţie şi 
întreprinderi particulare sumele de până la 1000 lei erau schimbate la 
raportul de 100 lei vechi pentru 1 leu nou, sumele ce depăşeau 1000 lei 
până la 3000 lei  la raportul de 200 lei vechi pentru 1 leu nou, iar 
sumele ce depăşeau 3000 lei la raportul de 400 lei vechi pentru 1 leu 
nou, în timp ce pentru instituţii, întreprinderi şi organizaţii, schimbul 
se făcea la raportul de 200 lei vechi pentru 1 leu nou (articolul VII). 
Achitarea ordinelor de plată, a cecurilor, a mandatelor ş.a. se făcea în 
condiţiile prevăzute la articolul VII. Sumele aflate la CEC erau 
recalculate la un raport de schimb mai avantajos pentru deponenţi 
(acest aspect nu a fost luat în calcul la reforma monetară din 1947): 
soldul depunerilor de pâna la 1000 lei erau recalculate la raportul de 
50 lei vechi pentru 1 leu nou, soldul depunerilor ce depăşeau 1000 lei 
până la 3000 lei erau recalculate  la raportul de 100 lei vechi pentru 1 
leu nou, iar soldul depunerilor ce depăşeau 3000 lei erau recalculate  la 
raportul de 200 lei vechi pentru 1 leu nou (articolul IX). 
Disponibilităţile băneşti ale întreprinderilor, instituţiilor şi 
organizaţiilor de stat erau recalculate la raportul de 20 de lei vechi 
pentru 1 leu nou, în timp ce pentru disponibilităţile băneşti ale 
întreprinderilor industriale şi comerciale particulare, era folosit 
raportul de 20 lei vechi pentru 1 leu nou doar pentru suma necesară 
activităţilor curente, restul sumelor recalculându-se la raportul de 200 
lei vechi pentru 1 leu nou (articolele X-XI). Raportul de 20 lei vechi 
pentru 1 leu nou este păstrat şi la sumele datorate între întreprinderi, 
instituţii şi organizaţii de stat, la obligaţiile populaţiei faţă de stat, la 

                                                             

1 Erwin Schäffer, Bogdan Stambuliu, România proiecte, probe monetare, şi catalogul 
monedelor emise, vol I, Galeria numismatică, Bucureşti, 2009, p. 330-332. 
2 Costin C. Kiriţescu, op.cit., p. 264. 
3 Ibidem. 

datoriile în lei ale Republicii Populare Române făcute după 1945 
(articolul XIII), la sumele schimbate de ambasade, legaţii şi oficii 
diplomatice (articolul XIV), la calcularea salariilor, pensiilor, burselor, 
ajutoarelor de stat a preţurilor şi tarifelor (articolul XV). Analizând 
raporturile de preschimbare aplicate putem constata că s-a urmărit 
spolierea celor care erau numiţi în epocă „speculanţi şi sabotori”, în 
esenţă a celor care încă mai practicau activităţi economice 
independente (mici meseriaşi, liber profesionişti şi mici comercianți). 
Reforma a însemnat şi o scădere a veniturilor salariaţilor însă 
reducerea preţurilor, între 5-20%, la mărfurile de larg consum (pâine, 
carne, zahăr ş.a.), a determinat o oarecare creştere a salariului real.  
Articolele XVII şi XIX prevedeau ca abaterile de la această Hotărâre 
urmau a fi  pedepsite conform legii sabotajului economic, iar falsurile 
din listele cu beneficiarii de la sate urmau a fi sancţionate conform 
codului penal . 
Fabricarea noilor monede şi bancnote a fost reglementată de 
Hotărârea Consiliului de Miniştri pentru punerea în circulaţie a 
noilor bilete de bancă şi a monedelor divizionare de 1 ban, 3 bani, 5 

bani, 10 bani şi 25 de bani4.  
 

 

 
1 leu 1952 ( tip II, 28 ianuarie 1952) 

 
Dimensiune: 118 x 57 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în romburi, 
culoare mai închisă decât hârtia. 
Avers: Culoare crem, desen în sistem Guillot. Bancnota are un chenar 
ornamentat avînd în colțuri valoarea „1”. Deasupra, central, pe două 
rânduri, se află titulatura statului și a instituției emitente, REPUBLICA 
POPULARA ROMANA/ MINISTERUL FINANTELOR. În centru 
este tipărit un medalion rotund ornamentat cu flori, cereale și fructe. În 
interiorul medalionului este imprimată valoarea „1” peste care este 
suprapusă valoarea nominală, UN LEU. Pe latura inferioară a 
chenarului, într-un cartuș, se găseşte textul penalităților pe două 
rânduri, FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE 
CONFORM LEGILOR, iar dedesubt, într-un romb, anul emisiunii, 
1952. În stânga și în dreapta, sus, de culoare albastră 5 , seria și 
numărul. 
Revers: Culoare crem, desene dispuse radial. Bancnota are un chenar 
din două fire. Deasupra, central, într-un cartuș, este tipărită titulatura 
statului, REPUBLICA POPULARA ROMANA. Central, într-un desen 
ornamentat, avem stema statului iar dedesubt, valoarea nominală, UN 
LEU. În stânga și în dreapta, în câte un panou realizat în sistem Guillot 
este imprimată valoarea „1”. 

                                                             

4 Aurică Smaranda, op.cit., p. 419 
5 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit. , p. 331. 
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   Bancnota de 1 leu, tip II, a avut o singură emisiune, 28 ianuarie 
1952. 
   Toate bancnotele emise cu ocazia reformei monetare din 1952 vor  fi 
puse în circulație începând cu dată de 28 ianuarie 1952 și vor avea câte 
o variantă. Diferențele vor fi determinate de culoarea diferită a seriei și 
a numărului. Bancnotele cu serie și număr de culoare albastră au fost 
tipărite în România iar cele cu seria și numărul de culoare roșie au fost 
tipărite în Cehoslovacia1.  

 

 
3 lei 19522( tip I, 28 ianuarie 1952) 

 
Dimensiune: 122 x 61 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în romburi, 
culoare mai închisă decât hârtia. 
Avers: Culoare mov-vernil, desen în sistem Guillot. Bancnota are un 
chenar ornamentat avînd pe laturile din stânga și din dreapta valoarea 
„3”. Deasupra, central, este tipărită titulatura statului și a instituției 
emitente, REPUBLICA POPULARA ROMANA/ MINISTERUL 
FINANTELOR. În centru, pe un fond cu un desen Guillot este 
imprimată valoarea nominală, TREI LEI,  iar dedesubt anul emisiunii, 
1952. Pe latura inferioară a chenarului, într-un cartuș, este tipărit textul 
penalităților pe două rânduri, FALSIFICAREA ACESTOR BILETE 
SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGILOR. În stânga și în dreapta, jos, 
de culoare albastră3, se află  seria și numărul. 
Revers: Culoare mov-vernil, desen în sistem Guillot. Bancnota are un 
chenar ornamentat. Deasupra, central, într-un cartuș, este tipărită 
titulatura statului, REPUBLICA POPULARA ROMANA. Central, 
într-un medalion oval ce are ca fond un desen în sistem Guillot, este 
poziționată stema statului iar dedesubt, într-un cartuș, valoarea 
nominală, TREI LEI. În stânga și în dreapta, în câte un panou realizat 
în sistem Guillot este imprimată valoarea „3”. 
    Bancnota de 3 lei, tip I, a avut o singură emisiune, 28 ianuarie 1952. 

 

                                                             

1 Ibidem. 
2 http://www.romanianvoice.com/numis/ref_1952.php 
3 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit. , p. 333. 
 

 
5 lei 1952 ( tip II, 28 ianuarie 1952) 

 
Dimensiune: 122 x 65 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în romburi, 
culoare mai închisă decât hârtia4. 
Avers: Culoare verzui-brun, desen în sistem Guillot. Chenar cu desen 
ornamentat. În partea superioară, central, apare titulatura statului 
REPUBLICA POPULARA ROMANA iar dedesubt numele instituției 
emitente, MINISTERUL FINANTELOR. În centru, pe un desen în 
sistem Guillot este tipărită valoarea „5”. În stânga este imprimat un 
medalion rotund având o ramă cu motive ornamentale. În interiorul 
medalionului este prezentat chipul unei tinere țărănci privind spre 
dreapta (este refolosit chipul de pe bancnota de 20  de lei din 1950, 
doar poziționarea este diferită). Sub medalion este imprimată valoarea 
nominală CINCI LEI. În dreapta este postată stema țării iar dedesubt 
anul emisiunii, 1952. În colțul din dreapta jos este imprimată valoarea 
„5”. Pe latura inferioară a chenarului, într-un cartuș, este tipărit textul 
penalităților pe două rânduri, FALSIFICAREA ACESTOR BILETE 
SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGILOR. În partea de jos, de culoare 
albastră, se află seria și numărul. 
Revers: Culoare bleu-palid. Bancnota are un chenar din fire drepte 
avînd în colțuri valoarea „5” în poziție oblică. Pe latura superioară a 
chenarului este tipărită titulatura statului, REPUBLICA POPULARA 
ROMANA iar pe latura inferioară valoarea nominală, CINCI LEI. În 
centru, este imprimat un peisaj cu o hidrocentrală în construcție 
(schele, macarale, autocamioane ș.a.). În stânga și în dreapta peisajului 
central, în câte un panou oval realizat în sistem Guillot, este 
poziționată valoarea „5”. 
     Bancnota de 5 lei, tip II, a avut o singură emisiune, 28 ianuarie 
1952. 

 

 
10 lei 1952 ( tip I, 28 ianuarie 1952) 

                                                             

4 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 334. 
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Dimensiune: 135 x 73 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în romburi, 
culoare mai închisă decât hârtia1. 
Avers:Culoare brun-maro-verde-roz-bleu, desen în sistem Guillot. 
Chenarul este realizat  cu desene în sistem Guillot și are în colțuri 
valoarea „10”. Peste valoarea „10” din colțul din stânga, jos, se 
suprapune înscrisul „LEI”. Pe latura superioară a chenarului este 
imprimată titulatura băncii emitente: BANCA REPUBLICII 
POPULARE ROMANE. BANCA DE STAT iar pe latura inferioară 
textul penalităților, pe două rânduri: FALSIFICAREA ACESTOR 
BILETE SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGILOR. În stânga este 
imprimat un medalion oval având o ramă cu motive ornamentale. În 
interiorul medalionului este prezentat chipul unei tânăr muncitor 
privind spre dreapta. În dreapta, pe un fond cu un desen Guillot, este 
postată stema țării. Dedesubt este tipărită valoarea nominală ZECE 
LEI și anul emisiunii, 1952. În centru și în dreapta, sus se află, seria și 
numărul, de culoare albastră. 
Revers: Culoare brun-maro-roz bleu. Frontal este tipărită titulatura 
statului, REPUBLICA POPULARA ROMANA iar jos, într-un cartuș, 
valoarea nominală, ZECE LEI. În centru este imprimat un peisaj cu 
exploatarea unei cariere de piatră (utilaje ce încarcă piatra în vagoane). 
În stânga și în dreapta peisajului central, în câte un panou oval realizat 
în sistem Guillot, este poziționată valoarea „10”. 
     Bancnota de 10 lei, tip I, a avut o singură emisiune, 28 ianuarie 
1952. 

 

 
25 lei 1952 ( tip I, 28 ianuarie 1952) 

 
Dimensiune: 148 x 80 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în romburi, 
culoare mai închisă decât hârtia2. 
Avers: Culoare brun-violet, desen clasic și desen în sistem Guillot. 
Bancnota are un chenar ondulat cu desen în sistem Guillot. Pe latura 
superioară a chenarului este imprimată titulatura băncii emitente: 
BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE-BANCA DE STAT-. 
Pe latura inferioară, în stânga și în dreapta, este tipărită valoarea „25”, 
iar între cele două înscrisuri textul penalităților, pe un rând: 
FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE CONFORM 
LEGILOR. Pe latura din dreapta   chenarului, într-un panou oval 

                                                             

1 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 335. 
2 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 339. 

stilizat, este amplasată stema statului iar sub panou anul emisiunii, 
1952. În centru, pe un desen în sistem Guillot este tipărită valoarea 
„25” iar dedesubt valoarea nominală, DOUAZECI SI CINCI LEI. În 
stânga este imprimat un medalion oval cu o ramă cu motive 
ornamentale ce are în interior chipul și numele conducătorului 
revoluției de la 1821, TUDOR VLADIMIRESCU. Între valoarea „25” 
poziționată central și valoarea nominală DOUAZECI SI CINCI LEI în 
stânga și în dreapta, de culoare albastră, se află seria și numărul. 
Revers: Culoare brun-violet, desen clasic și desen în sistem Guillot. 
Bancnota are pe laturile de sus și de jos un chenar în falduri, cu desene 
în sistem Guillot, iar pe laturile din stânga și din dreapta desene cu 
snopi de grâu. Chenarul este întrerupt în colțuri de câte un panou cu 
valoarea „25”. Deasupra, într-un cartuș, este tipărită titulatura statului, 
REPUBLICA POPULARA ROMANA. În centru, este imprimat un 
peisaj cu activități agricole (țărani și utilaje la treierat). Dedesubt, într-
un cartuș, apare valoarea nominală, DOUAZECI SI CINCI LEI. 
   Bancnota de 25  de lei, tip I, a avut o singură emisiune, 28 ianuarie 
1952. 

 

 
100 lei 1952 ( tip V, 28 ianuarie 1952) 

 
Dimensiune: 168 x 90 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în romburi, 
culoare mai închisă decât hârtia3. 
Avers: Culoare albastru-bleu-brun-gri, desen în sistem Guillot. 
Bancnota are un chenar stilizat cu desene în sistem Guillot. Chenarul 
are în cele patru colțuri și pe latura de jos, în partea stângă, valoarea 
„100”. În stânga este imprimat un medalion oval cu o ramă cu motive 
ornamentale ce are în interior chipul și numele lui Nicolae Bălcescu, 
unul dintre conducătorii revoluției de la 1848 din Țara Românească. În 
dreapta, deasupra, cu un scris ondulat, este tipărită titulatura băncii 
emitente: BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE-BANCA 
DE STAT-. În câmp, într-un medalion ce are un fond galben din linii 
fine este amplasată stema statului. Medalionul este înconjurat de 
desene în sistem Guillot. Dedesubt, se află valoarea nominală, UNA 
SUTA LEI, anul emisiunii, 1952 și textul penalităților, pe un rând: 
FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE CONFORM 
LEGILOR. Între medalionul cu stema statului și valoarea nominală 
UNA SUTA LEI se află seria și numărul, de culoare albastră. 
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Revers: Culoare albastru-bleu-brun-gri, desen în sistem Guillot. 
Chenar ornamentat, în falduri, cu desene în în sistem Guillot. În 
colțurile de sus și lateral, în stânga și în dreapta, este tipărită valoarea 
„100”. Deasupra, pe o eșarfă în arc de cerc, este tipărită titulatura 
statului, REPUBLICA POPULARA ROMANA. În centru, este 
postată o imagine a Combinatului poligrafic „Casa Scânteii” iar 
dedesubt valoarea nominală UNA SUTA LEI. 
      Bancnota de 100 de lei, tip V, a avut o singură emisiune, 28 
ianuarie 1952. 
      Începând cu anul 1952 bancnotele regimului comunist nu vor mai 
avea imprimate numele desenatorului (numele gravorului nu a mai fost 
imprimat începând cu biletele emise cu ocazia reformei monetare din 
august 1947), funcțiile și semnăturile autorizate, iar data emisiunii va 
preciza doar anul în care s-a hotărât realizarea cupiului. Chiar dacă 
tipărirea unor bancnote va continua sau va fi reluată în anii următori 
anul primei apariții și celelalte caracteristici vor rămâne neschimbate.  
    Reforma monetară din ianuarie 1952 a avut un caracter deflaţionist 
(în acest sens este o continuare, la altă scară, a reformei monetare din 
1947), urmărind reducerea banilor aflaţi în circulaţie  în vederea 
realizării  unui echilibru între numerarul aflat la populaţie şi volumul 
de mărfuri pe care statul putea să-l ofere (între 1947 şi 1952 se crease 
un dezechilibru între cererea şi oferta de pe piaţa bunurilor de consum 
deoarece cererea crescuse mai mult decât posibilităţile de acoperire ale 
economiei în condiţiile în care colectarea produselor agricole era 
considerată necorespunzătoare, iar producţia industrială, a mărfurilor 
de larg consum, era insuficientă). 
Reforma monetară din ianuarie 1952 a avut şi victime colaterale. Pe 
fondul luptei politice pentru putere din interiorul Partidului 
Muncitoresc Român, aplicarea reformei monetare a fost preluată de 
către Comitetul Central al PMR, în timp ce conducerile Băncii de Stat 
şi a Ministerului Finanţelor au fost arestate sub acuzaţia de „deviere 
spre dreapta” şi de greşeli comise în cursul elaborării reformei (unii 
dintre cei arestaţi vor muri în închisoare, însă cei rămaşi în viaţă vor fi 
eliberaţi şi reabilitaţi în anul 1957) 1. 
Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri din 31 ianuarie 1954 are loc o 
nouă modificare a conţinutului de aur al leului. Leul este echivalent cu 
0,148112 g. aur fin2. Această majorare a conţinutului de aur nu va 
influenţa în niciun fel situaţia financiară internă deoarece  avea, ca şi 
modificările din 1947 sau 1952, un caracter convenţional (nu reflecta 
raportul real al puterii de cumpărare). Această modificare a 
determimat doar schimbarea cursurilor oficiale ale celorlalte valute 
faţă de leu, în condiţiile în care statul deţinea monopolul valutar şi 
practica un curs oficial fix. 
Pentru funcţionarea economiei socialiste este introdus un sistem unic 
de preţuri, este organizată normarea muncii şi este introdus un nou 
sistem de retribuire a muncii. În timp ce salariul mediu era în jur de 
500 lei, o convorbire telefonică, nelimitată, costa cât un ou de găină 
sau cât un bilet de tramvai, 25 de bani, un kilogram de zahăr costa, ca 
şi orezul, 9 lei, kilogramul de carne de porc costa 8-9 lei, litrul de ulei 
era 9 lei, 0,5 litri de bere erau 2 lei, litrul de lapte de vacă era 1,10 lei 
iar litrul de benzină 3,5 lei3. 
   Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri din 27 februarie 1970 
publicată în Buletinul Oficial nr. 12 din 3. 03. 1970, privind retragerea 
și încetarea puterii circulatorii a biletelor de bancă  de 1, 3, 5, 10, 25 și 
100 de lei, emisiunea 1952, purtând denumirea anterioară a statului 
„Republica Populară Română”, se stabilește că bancnotele mai sus 
amintite se retrag din circulațire până la data de 15 aprilie 1970 și își 
pierd puterea circulatorie după această dată. 
   După emisiunile anului 1952 pentru fiecare valoare nominală tipărită 
se va prefera realizarea unei singure emisiuni, fără variante. Noile 
tipuri monetare vor fi tipărite începând cu anul 1966. 

                                                             

1 Costin C. Kiriţescu, op.cit., p. 268.  
2 Octavian Iliescu, Paul Radovici, Monetele României, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 
2004, p. 25. 
3http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayTopicPage/topicID_128313/revenire_
metode-de-reactualizare-leu-1947-dupa-stabilizare-leu-2010.html#ixzz1wwihuGYV  

      Proclamarea Republicii Socialiste România a determinat, printre 
altele, modificarea titulaturii Băncii de Stat a Republicii Populare 
Române în Banca Naţională a Republicii Socialiste România şi 
schimbarea monedelor și bancnotelor aflate în circulaţie. Însemnele 
monetare tipărite cu aceasta ocazie vor avea imprimate noua stemă, 
noua titulatură a băncii centrale și noua titulatură a statului. 
Dimensiune: 103 x 52 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în romburi, 
culoare mai închisă decât hârtia4. 
Avers: Culoare brun-galben, desene în sistem Guillot. Bancnota are un 
chenar  cu desene în sistem Guillot. Chenarul are imprimată pe latura 
superioară titulatura instituției emitente, BANCA NAȚIONALĂ A 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, în colțurile din stânga sus și 
dreapta jos valoarea „1”, pe latura din stânga anul emisiunii, 1966, iar 
pe latura inferioară textul penalităților pe un rând, FALSIFICAREA 
ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGILOR. 

 

 
1 leu 1966 ( tip III, 20 decembrie 1966) 

 
În centru, într-un medalion oval, alb, înconjurat de desene în sistem 
Guillot, este amplasată noua stemă a statului iar dedesubt valoarea 
nominală UN LEU. În colțul din dreapta, sus, este tipărită, palid, 
valoarea „1”. În stânga sus și în dreapta jos se află seria și numărul, de 
culoare roșie. 
Revers: Culoare brun-galben, desene în sistem Guillot. Bancnota are 
un chenar cu desene în sistem Guillot. Chenarul are imprimat pe latura 
superioară titulatura statului, REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMÂNIA. În centru, într-un cadran oval, pe un fond  cu un desen în 
sistem Guillot, este tiparită valoarea nominală, UN LEU. În partea 
stângă și în colțurile din dreapta se află valoarea „1”. 
    Bancnota de 1 leu, tip III, a avut o singură emisiune, 20 decembrie 
1966. 
 

                                                             

4 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 332. 
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3 lei 1966 ( tip II, 20 decembrie 1966) 
 
Dimensiune: 114 x 57 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în romburi, 
culoare mai închisă decât hârtia1. 
Avers: Culoare albastru-bleu-galben-brun, desene în sistem Guillot. 
Bancnota are un chenar  cu desene în sistem Guillot. Chenarul are 
imprimată pe latura superioară titulatura instituției emitente, BANCA 
NAȚIONALĂ A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, în 
colțurile din stânga și dreapta jos are valoarea „3”, pe latura din stânga 
anul emisiunii, 1966, iar pe latura inferioară textul penalităților pe un 
rând, FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE 
CONFORM LEGILOR. În centru, într-un medalion oval, alb, 
înconjurat de desene în sistem Guillot, este amplasată stema statului 
iar dedesubt valoarea nominală TREI LEI. În stânga sus și în dreapta 
jos se află seria și numărul, de culoare roșie. 
Revers: Culoare albastru-bleu-galben-brun, desene în sistem Guillot, 
linii sinuoase orizontale. Bancnota are un chenar  cu desene în sistem 
Guillot. Chenarul are imprimat pe latura superioară titulatura statului, 
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA. În centru, pe desene  
realizate în sistem Guillot este tiparită valoarea nominală, TREI LEI, 
iar în partea stângă și în colțurile din dreapta valoarea „3”. 
    Bancnota de 3 lei, tip II, a avut o singură emisiune, 20 decembrie 
1966. 
 

 

                                                             

1 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 333. 
 

 
5 lei 1966 ( tip III, 20 decembrie 1966) 

 
Dimensiune: 124 x 62 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în romburi, 
culoare mai închisă decât hârtia2. 
Avers: Culoare bleu-brun-verzui-galben-oranj deschis, desene în 
sistem Guillot. Bancnota are un chenar  cu desene în sistem Guillot. 
Chenarul are imprimată pe latura superioară titulatura instituției 
emitente, BANCA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA, în colțurile din stânga sus și dreapta jos valoarea „5”, pe 
latura din stânga anul emisiunii, 1966, iar pe latura inferioară textul 
penalităților pe un rând, FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE 
PEDEPSEȘTE CONFORM LEGILOR. În centru, într-un medalion 
oval, alb, înconjurat de desene în sistem Guillot, este amplasată stema 
statului iar dedesubt valoare nominală CINCI LEI. În colțul din stânga 
jos și dreapta sus este tipărită, palid, valoarea „5”. În stânga sus și în 
dreapta jos, se află seria și numărul, de culoare roșie. 
Revers: Culoare bleu-brun-verzui-galben-oranj deschis, desene în 
sistem Guillot. Bancnota are un chenar  cu desene în sistem Guillot. 
Chenarul are imprimată, pe latura superioară, titulatura statului, 
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA, pe latura inferioară se află 
valoarea nominală, ZECE LEI iar pe latura din stânga valoarea „5”. În 
centru, este postată imaginea unui port (macarale, bărci, vapoare, dane 
de acostare, containere ș.a.). 
    Bancnota de 5 lei, tip III, a avut o singură emisiune, 20 decembrie 
1966. 
 

 

 
10 lei 1966 ( tip II, 20 decembrie 1966) 

 

                                                             

2 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 334. 
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Dimensiune: 124 x 62 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în romburi, 
culoare mai închisă decât hârtia1. 
Avers: Culoare violet-bleu-vernil-brun palid, desene în sistem Guillot. 
Bancnota are un chenar cu desene în sistem Guillot. Chenarul are 
imprimată, pe latura superioară, titulatura instituției emitente, BANCA 
NAȚIONALĂ A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, în 
colțurile din stânga se găseşte valoarea „10”, pe latura din stânga anul 
emisiunii, 1966, pe latura din dreapta valoarea „10” reperată de patru 
ori iar pe latura inferioară este tipărit textul penalităților pe un rând, 
FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE CONFORM 
LEGILOR, urmat de valoarea „10”. În centru, într-un medalion oval, 
alb, înconjurat de desene în sistem Guillot, este amplasată stema 
statului iar dedesubt valoarea nominală, ZECE LEI. În colțul din 
dreapta sus este tipărită, palid, valoarea „10”. În stânga sus și în 
dreapta jos, se află seria și numărul, de culoare roșie. 
Revers: Culoare violet-bleu-vernil-brun palid, desene în sistem 
Guillot. Bancnota are un chenar cu desene în sistem Guillot. Chenarul 
are imprimat pe latura superioară titulatura statului, REPUBLICA 
SOCIALISTĂ ROMÂNIA, pe latura inferioară valoarea nominală, 
ZECE LEI, iar pe latura din stânga și în colțurile din dreapta valoarea 
„10”. În centru, este postată o imagine cu activități agricole (țărani și 
utilaje, într-un câmp, la treierat).  
    Bancnota de 10 lei, tip II, a avut o singură emisiune, 20 decembrie 
1966. 
 

 

 
25 lei 1966 ( tip II, 1 noiembrie 1966) 

 
Dimensiune: 140 x 70 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în romburi, 
culoare mai închisă decât hârtia2. 
Avers: Culoare bleu-verde-cafeniu-brun, desene în sistem Guillot. 
Bancnota are un chenar cu desene în sistem Guillot. Chenarul are 
imprimat pe latura superioară titulatura instituției emitente, BANCA 
NAȚIONALĂ A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, în 
colțurile din stânga valoarea „25”, pe latura din stânga anul emisiunii, 
1966, în colțul din dreapta jos,  valoarea „25” iar pe latura inferioară 
valoarea „25” repetată de 11 ori. În stânga este postat un medalion 
rotund ce are în interior chipul și numele conducătorului revoluției de 
la 1821, TUDOR VLADIMIRESCU. În dreapta, într-un medalion 
oval, alb, înconjurat de desene în sistem Guillot, este amplasată stema 

                                                             

1 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 335. 
 
2 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 339. 

statului iar dedesubt valoarea nominală, DOUAZECI SI  CINCI LEI. 
Deasupra laturii inferioare a chenarului este tipărit textul penalităților 
pe un rând, FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE 
CONFORM LEGILOR. Seria și numărul sunt de culoare roșie. 
Revers: Culoare bleu-verde-cafeniu-brun, desen în sistem Guillot. 
Bancnota are un chenar cu desene în sistem Guillot. Chenarul are 
imprimată pe latura superioară titulatura statului, REPUBLICA 
SOCIALISTĂ ROMÂNIA, pe latura inferioară valoarea nominală, 
DOUAZECI SI CINCI LEI, iar pe latura din stânga și în colțul  din 
dreapta jos valoarea „25”. În centru, este postată o imagine cu 
activități industriale (clădiri, benzi transportoare, instalații specifice 
industriei chimice s.a.). 
    Bancnota de 25 de lei, tip II, a avut o singură emisiune, 1 noiembrie 
1966. 
 

 

 
50 lei 1966 ( tip I, 1 noiembrie 1966) 

 
Dimensiune: 145 x 72 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în zig-zag, 
culoare mai deschisă decât hârtia3. 
Avers: Culoare verde-albastru-bleu-violet, desene în sistem Guillot. 
Bancnota are un chenar cu desene în sistem Guillot. Chenarul are 
imprimată pe latura superioară titulatura instituției emitente, BANCA 
NAȚIONALĂ A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, în 
colțurile de sus  se află câte un desen clasic sub care se află valoarea 
„50” scrisă oblic, pe latura din stânga anul emisiunii, 1966, în colțurile 
de jos, în stânga și în dreapta, valoarea „50” iar pe latura inferioară 
valoarea nominală, CINCIZECI LEI. În stânga este postat chipul și 
numele domnitorului ALEXANDRU IOAN CUZA. În dreapta, într-un 
medalion oval, alb, înconjurat de desene în sistem Guillot, este 
amplasată stema statului. Deasupra laturii inferioare a chenarului este 
tipărit textul penalităților pe un rând, FALSIFICAREA ACESTOR 
BILETE SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGILOR. Între medalionul 
cu stema statului și textul penalităților se află seria și numărul, de 
culoare roșie. 
Revers: Culoare verde-albastru-bleu-violet, desen în sistem Guillot. 
Bancnota are un chenar cu desene în sistem Guillot. Chenarul are 
imprimată pe latura superioară titulatura statului, REPUBLICA 
SOCIALISTĂ ROMÂNIA, pe latura inferioară este tipărită valoarea 
nominală, CINCIZECI LEI, pe latura din stânga și în colțul  din 
dreapta, jos, valoarea „50” iar pe latura din dreapta valoarea „50” 

                                                             

3 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 340. 
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repetată de patru ori. În centru, este postată o imagine cu clădirea 
Palatului Culturii din Iași. 
    Bancnota de 50 de lei, tip I, a avut o singură emisiune, 1 noiembrie 
1966. 
 

 

 
100 lei 1966 ( tip VI, 1 noiembrie 1966) 

 
Dimensiune: 153 x 75 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în zig-zag, 
culoare mai deschisă decât hârtia1. 
Avers: Culoare albastru închis-violet-brun-bleu-verde-cafeniu, desene 
în sistem Guillot. Bancnota are un chenar cu desene în sistem Guillot. 
Chenarul are în colțuri valoarea „100”, pe latura superioară se află 
titulatura instituției emitente, BANCA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA, pe latura din stânga anul emisiunii, 1966, 
pe latura din dreapta valoarea „100” repetată de patru ori, iar pe latura 
inferioară valoarea nominală, UNA SUTA LEI, repetată de cinci ori. 
În stânga este imprimat un medalion rotund ornamentat ce are în 
interior chipul și numele lui Nicolae Bălcescu, unul dintre conducătorii 
revoluției de la 1848 din Țara Românească. În dreapta, într-un 
medalion oval, alb, cu hașuri bleu-deschis, înconjurat de desene în 
sistem Guillot, este amplasată stema statului. Sub stemă este tipărită 
valoarea nominală UNA SUTA LEI și dedesupt  textul penalităților pe 
un rând, FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE 
CONFORM LEGILOR. Între medalionul cu stema statului și valoarea 
nominală se află seria și numărul, de culoare roșie. 
Revers: Culoare albastru închis-violet-brun-bleu-verde-cafeniu, desene 
în sistem Guillot. Bancnota are un chenar cu desene în sistem Guillot. 
Chenarul are imprimată pe latura superioară titulatura statului, 
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA, pe latura inferioară este 
amplasată  valoarea nominală, UNA SUTA LEI, pe laturile  din stânga 
și din dreapta, sus și jos, valoarea „100”. În centru, este postată o 
imagine cu clădirea Ateneului Român. 
     Bancnota de 100 de lei, tip VI, a avut o singură emisiune, 1 
noiembrie 1966. 
     Tipărirea bancnotelor emise în anul 1966 va fi reluată în anii 
următori, până la sfârșitul regimului comunist, însă anul primei apariții 
și celelalte caracteristici vor rămâne neschimbate.  
La începutul anilor ’80 criza economică, generată în primul rând chiar 
de esenţa sistemului comunist, devine tot mai evidentă. 
Industrializarea forţată şi investiţiile masive în obiective nerentabile 
amplifică criza. Industria devină ineficientă datorită costurilor mari de 
producţie, a calităţii slabe a produselor, şi a productivităţii scăzute 
(aspecte generate în primul rând de uzura fizică şi morală a utilajelor 
folosite). Agricultura, lipsită de investiţii pentru modernizare şi cu o 
parte din terenul arabil degradat (datorită exploatării intensive peste 

                                                             

1 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 344. 

limite) nu dădea rezultatele planificate, astfel că statul este nevoit să 
facă apel la ţăranii necooperativizaţi (se încheie contracte prin care 
sunt predate producţiile agricole obţinute). În acelaşi timp este mărită 
suprafaţa cultivată prin sistematizarea satelor sau prin transformarea 
păşunilor comunale în terenuri agricole. Industria bunurilor de consum 
şi serviciile au fost permanent neglijate astfel că populaţia nu se putea 
aproviziona nici măcar cu produse de strictă necesitate. Acest ultim 
fapt determină blocarea pieţii, a circulaţiei băneşti şi creşterea 
disponibilităţilor băneşti ale populaţiei, astfel că statul, dorind să 
absoarbă masa monetară în exces şi să-şi procure fonduri pentru 
investiţiile planificate, atrage aceşti bani prin obligarea salariaţilor să 
participe cu „părţi sociale la constituirea fondului de dezvoltare 
economică” sau prin alte taxe aberante: „taxa de celibat”, „impozitul 
pe familiile fără copii” ş.a. 
Datorită exportului masiv de produse alimentare, pentru folosirea 
acestor resurse la plata forţată a datoriei externe (în 1980 datoria 
externă era de 10,2 miliarde dolari), alimentele de primă necesitate 
sunt tot mai greu de găsit în magazine. Nivelul de trai era în scădere 
continuă, alimentele sunt raţionalizate, energia electrică şi căldura se 
furniza după program, combustibilul era distribuit în cantităţi limitate, 
asistenţa medicală era insuficientă ş.a. Din 1981 sunt introduse cartele 
cu raţii la pâine, ulei, zahăr (la carne nu s-au introdus cartele pentru că 
în aceste condiţii trebuia asigurată populaţiei o anumită cantitate 
lunar). Mai mult, pentru a se justifica raţiile stabilite la produsele 
alimentare este adoptat un program de „alimentaţie ştiinţifică” a 
populaţiei. 
Preţurile erau stabilite artificial, după principii ideologice, fapt ce a 
determinat dereglări grave în domeniul economic. Aceste probleme 
erau rezolvate prin ajustări însă, pentru păstrarea controlului, 
reaşezarea preţurilor se făcea la nivel naţional. Chiar şi în aceste 
condiţii preţurile înfluenţau salariul real şi puterea de cumpărare a 
populaţiei. Deoarece cei doi parametri erau în continuă scădere pentru 
a se „demonstra” creşteri  se apela, propagandistic, la tot felul de 
artificii sau omisiuni (nu erau luate în calcul noile impozite sau nu se 
avea în vedere majorările de preţuri la unele produse).  
Eşecul economic determinat, printre altele, de blocajul financiar şi de 
pierderile enorme înregistrate în fiecare an, a însemnat începutul unei 
lungi perioade de lipsuri şi de sărăcie pentru majoritatea românilor, 
astfel că momentul decembrie 1989 a venit ca o binecuvântare pentru 
un popor aflat pe ultima treaptă a deznădejdii. 
      În perioada regimului comunist, 30 decembrie 1947- 22 decembrie 
1989, au fost emise trei serii de bancnote. Prima serie este formată din 
bancnote emise de către regimul comunist în perioada 1948-1950. În 
această perioadă circulă tipurile monetare emise cu ocazia  reformei 
monetare din 1947, realizându-se variante ce urmăreau adaptarea la 
noile realități prin schimbarea filigranului și a semnăturilor autorizate 
(la bancnota de 20 de lei) sau prin inlocuirea stemei regale cu stema 
republicii populare (la bancnota de 1000 de lei). De asemenea, au fost 
realizate tipuri noi, emise de Banca Republicii Populare Române-
Banca de stat (bancnotele de 500 de lei din 1949 și de 1000 de lei din 
1950) și de Ministerul Finanțelor (bancnota de 20 de lei din 1950). 
Aceste emisiuni nu au o compoziție grafica unitară datorită condițiilor 
specifice în care au fost emise. A doua serie cuprinde bancnotele ce au 
circulat în perioada 1952-1970, după adoparea reformei monetare din 
26 ianuarie 1952: 1 leu 1952, 3 lei 1952, 5 lei 1952, 10 lei 1952, 25 de 
lei 1952, 100 de lei 1952. Aceste bancnote au două variante: bancnote 
cu seria și numărul de culoare albastră (tipărite în România) și 
bancnote cu seria și numărul de culoare roșie (tipărite în 
Cehoslovacia). A treia serie cuprinde bancnotele care au circulat 
începând cu anul 1966, după proclamarea Republicii Socialiste 
România, până în primii ani de după reverirea la democrație: 1 leu 
1966, 3 lei 1966, 5 lei 1966, 10 lei 1966, 25 de lei 1966, 50 de lei 
1966, 100 de lei 19662.  
 
 

                                                             

2 http://www.bancnoteleromanesti.go.ro/ 
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Cel mai Nordic oraș al lumii 
Longyearbyen 

 
 

        Cel mai Nordic oraș al lumii Longyearbyen se află pe 
insula Spitsbergen-Norvegia, și are legi ciudate: nu poți 
naște, muri, noaptea durează 4 luni și tot aici este 
…..depozitul mondial de semințe pentru cazuri de 
catastrofe! 

opulația este de aproximativ 2000 locuitori. Așezarea a 
fost întemeiată în 1906 de către John Munroe Longyear 
principalul proprietar al Companiei Arctice de Cărbune 

din Boston (Arctic Coal Company of Boston). A fost distrus de 
germani în Al Doilea Război Mondial în anul 1943 și 
reconstruit după terminarea conflictului.  
Legi ciudate, dar logice! 
In Longyearbyen se aplica legi ciudate: este interzis sa mori pe 
insula, dacă cineva este grav bolnav sau rănit serios, este 
transportat imediat pe continent. Chiar dacă o persoana a murit 
in Longyearbyen este transportată pe continent pentru a fi 
îngropată. Cert este ca urșii polari sunt foarte atrași de cadavre, 
iar acestea se descompun greu in solul inghetat. 
De asemenea nu poți naște aici, femeile insarcinate sunt 
transportate pe continent unde nasc. Asta pentru ca insula are 
doar 2000 de locuitori și nu are sens sa funcționeze o 
maternitate. 

 
O alta lege ciudata: pe insula sunt interzise pisicile fiindcă ar 
vâna păsările de pe insula, și le-ar extermina. 
Depozitul Svalbard International de seminte 
În această localitate a fost construit în anul 2008 (26 februarie 
2008) un depozit de semințe care va păstra, când va fi la 
maximă capacitate, semințele a aproximativ 100 de milioane de 
specii de plante de pe glob. În prezent depozitul găzduiește 
semințele a aproximativ jumătate de milion de specii . 
Svalbard International Seed Vault (SISV), cunoscut și ca 
“seiful pentru sfârșitul lumii", este conceput pentru a păstra 
câte un eșantion din toate varietățile de plante cunoscute de om. 

Longyearbyen a fost ales pentru a găzdui acest depozit, pentru 
stabilitatea sa seismică și pentru că, fiind săpat în solul înghețat 
în permanență al teritoriului arctic (permafrost), ușurează 
conservarea. Semințele sunt împachetate în folie de aluminiu, 
înconjurate de ziduri de un metru grosime. Seiful are un tunel 
de 125 metri lungime, săpat în stâncă. Chiar dacă sistemele de 
refrigerare se defectează, spun specialiștii, temperatura 
muntelui va fi inferioară temperaturii de congelare datorită 
permafrostului, acoperământul de gheață veșnic al regiunii. 
Intrarea seifului are o concepție futuristă cu câteva oglinzi 
metalice care reflectă razele soarelui în timpul zilei și strălucesc 
în întunericul nopții, fiind realizate de artistul norvegian 
Dyveke Sanne. La intrarea în seif se află compresoare care 
răcesc interiorul buncărului. 
Interiorul tunelului a fost întărit cu o structură circulară din 
oțel, pentru a evita pericolul unei alunecări de teren datorită 
eroziunii muntelui în care a fost construit seiful. 
Conservarea plantelor în seif este oferită ca un serviciu gratuit, 
iar țările care trimit eșantioane vor fi totdeauna proprietarii lor. 
Toți vor putea primi copii de înlocuire care se conservă în 
buncărul arctic de fiecare dată când una din varietăți va 
dispărea din mediul ei natural. 
În momentul de față, există deja în lume mai mult de 1.000 de 
bănci de plante. Totuși, multe dintre ele, mai ales cele care se 
află în țările în curs de dezvoltare, sunt amenințate în 
permanență de lipsa apei, riscul de cutremure, inundații sau alte 
dezastre naturale, conflicte armate sau gestionare proastă 
datorită lipsei de resurse. 
 

Groenlanda 
 

 
      Groenlanda, cea mai mare insula a lumii, este de 10 ori 
mai mare că România. Este acoperită de gheaţă, cu excepţia 
unei suprafeţe cât un judeţ din România, unde trăieşte 
toată populaţia ţării, 50.000 oameni.  

apitala Nuuk, are 15.000 locuitori şi se mândreşte cu 
un mic aeroport, un hotel, o bancă, un judecător, un 
procuror, 4 poliţişti .Populaţia este formată din inuiti 

(eschimoşi) care vorbesc limba groenlandeză, într-un fel 
asemănătoare cu limba din Tara Oasului, de la noi, pentru 
că se pronunţă doar jumătate de cuvânt, restul trebuie dedus 
(cică din motive de frig, că dacă ţii gură mult deschisă îţi 
îngheaţăamigdalele)...Ţara are şi un parlament cu 31 
parlamentari, care se întrunesc doar vinerea, ca în restul 
timpului lucrează ca pescari, 
pescuitul şi exportul de peşte,fiind principala activitate 
economică a ţării. Groenlanda fost membru al UE, dar a ieşit 
repede când a văzut ca afacerea este paguoasa, (UE voia să o 
oblige cât pește să vândă, cui şi la ce preț). Deşi nu are armată, 
este membru NATO (prin Danemarca, care îi este un fel de 
tutore). În 2014 este ales prim ministru un fost pescar din 
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Nuuk, Kim Kielsen. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să îi 
spună Danemarcei să stea în banca ei, că Groenlanda nu este o 
colonie a Danemarcei, şi dacă vrea să fie respectată în 
continuare ca "tutore" atunci să facă bine să ..plătească. Şi 
Danemarca plăteşte o sumă care reprezintă 1/3 din bugetul 
Groenlandei, doar ca să fie respectată. Dar povestea de aici 
începe.... 
După ocupaţia germană a Danemarcei, 09 aprilie 1940, 
ambasadorul Danemarcei în SUA s-a apucat aşa de capul lui să 
încheie un acord, cică "în numele regelui "cu americanii, prin 
care aceştia se obligau să apere coloniile daneze de germani. 
Între aceste colonii era şi îngheţată Groenlanda. Având acum 
"acte la mâna" SUA şi îşi face un fel de minibaza militară la 
Thule ,în Groenlanda, mai mult să marcheze prezenţa 
americană în zonă, decât ca utilitate militară. După eliberarea 
Danemarcei, aceasta nu a mai avut ce zice legat de prezenţa 
americană în Groenlanda, că era rezultatul unui "acord", dar a 
pus şi ea o condiţie. În baza americană din Thule, Groenlanda 
să fie alturi de steagul american şi cel al Danemarcei, adică să 
se ştie cum că insula nu a rămas de izbelişte, ci are un patron, 
pe Danemarca. În 1949 Danemarca a aderat la NATO şi nu a 
mai insistat în eliminarea bazei militare americane din 
Groenlanda. La scurt timp SUA modernizează bază militară de 
la Thule, făcând din ea un punct cheie în strategia americană de 
represalii nucleare faţă de URSS. 
Practic bază militară modernă s-a construit în secret, concurând 
ca efort de realizare cu celebrul canal Panama. Pe măsură ce 
trecea timpul, bază militară devenea tot mai extinsă şi tot mai 
puternică, ajungând la un moment dat, 1968, să lucreze în ea 
10.000 americani. În 1968 un bombardier american B-52, care 
a transportat 4 bombe nucleare de 1MT fiecare (de 50 ori mai 
puternică fiecare decât cea de a Hiroshima ) se prăbuşeşte în 
fata bazei, o bombă fiind pierdută definitiv, celelalte 3 fiind 
făcute ţăndări, cu o contaminare masivă în zonă. Americanii 
fug mâncând pământul, doar 600 din ei mai rămân pe insulă, 
fiind implicaţi în misiuni de decontaminare. La câţiva ani după, 
americanii revin la Thule şi fac în apropiere o alta baza secretă 
în adâncimea gheţii, cu dotări de ultima generaţie. 
Ghinion, începe treptat o încălzire în regiune, care face în alţi 
câţiva ani gheaţa să crape şi baza secretă să fie perfect vizibilă 
din sateliţi. Rămâne acolo totuşi şi azi o bază modernă a SUA 
şi extrem de necesară planurilor americane, cu un efectiv 
american de peste 800 oameni. Numai că premierului 
Groenlandei, Kim Kielsen, îi vine o idee, de ce să nu scoată 
ţara lui bani din povestea asta, mai ales că în caz de criză 
militară majoră, baza americană, adică...ţara lui, va fi lovită cu 
prioritate, posibil chiar nuclear. Aşa că îi invită frumos pe 
americani să îşi mute baza de la Thule, Groenlanda ori ...să 
plătească pentru teren. Cum să plătim, cât să plătim, au întrebat 
stupefiaţi americanii. Păi, eu şi partidul meu, Siumut, zice Kim, 
ne-am gândit la 180 milioane usd pe an, adică să putem da 
fiecărui cetăţean groenlandez măcar vreo 300 usd pe lună, 

pentru că ...ii expuneţi doar, cu baza voastră. Când a auzit 
Trump s-a crizat rău de tot. Cum să le dăm atât, în primul rând 
ar fi un exemplu prost, o să ceară şi alţii bani.... mai bine le 
cumpărăm insula, vedeţi cât cer, nu vă zgârciţi la miliarde, a 
spus Trump. Răspunsul lui Kim Kielsen a venit prompt: „Noi 
suntem inuiti (eschimoşi), noi nu ne vindem tara, vreţi 
să mai stai aici, plătiţi acum.... 360 milioane usd pe an, că ne-
aţi insultat cu oferta voastră de cumpărare şi am dublat chiria”. 
P.S. De la 01 ianuarie 2021 fiecare groenlandez primește 
aproximativ 300 euro LUNAR, bani proveniţi din chiria pe care 
SUA o plăteşte Groenlandei pentru menţinerea bazei lor de 
acolo. Este în fapt şi singura bază americană de pe teritorul 
altui stat, unde costurile ei sunt suportate integral de S.U.A. 
 
ȘTIAȚI CĂ : 
●Sunetul scos de rate n-are ecou.? Nimeni nu ştie de ce. 
● Laptele de cămilă nu se strică pentru că este adaptat la 
căldură deşertului. 
●Singura felină care nu-şi poate retrage ghearele este 
ghepardul. 
●Cucuveaua e singura pasăre din lume care vede culoarea 
albastră. 
●Limba cameleonului raportată la corp este de 5:1 
●Albinele, broaştele ţestoase şi termitele sunt complet surde. 
●Pânză de păianjen are o rezistanta remarcabilă. Firul de 
grosimea unui creion ar putea opri un Boeing 747 din zbor. 
●Şobolanii rezistă mai mult fără apă decât cămilele. 
●Există 2 animale care pot vedea spaţiul din spatele lor fără să-
şi întoarcă capul: iepurele şi papagalul. 
●O vacă se îmbata dacă mănâncă prea multe mere. 
●Pielea hipopotamului are o grosime de 6,5 cm aşa că îl apăra 
împotriva multor arme de foc. Acest animal fuge mai repede că 
omul deşi are 4 tone 
●Ştiaţi că liliecii sunt singurele mamifere capabile să zboare? 
●Ştiaţi că cel mai otrăvitor animal din lume este o broască? Ea 
secretă prin piele o substanţă neurotoxina suficientă pentru a 
ucide 10 oameni? 
 

 
Podișul Tibet, un ținut plin de mistere 
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            „Considerat al treilea pol al globului 

pământesc,datorită faptului că aici se înregistrează cele mai 

mari altitudini ale planetei, Podişul Tibet este un ţinut plin 

de mister,greu accesibil din exterior, fiind înconjurat din 

toate părţile de culmi muntoase de peste 6000 de metri. 

imp de milenii a fost ca o cetate de piatră 

inexpugnabilă, astfel încât vechea cultura tibetană a 

rămas, în mare măsură, neafectată de culturile din 

jur, iar puţinele influenţe nu au făcut decât să o îmbogăţească. 

Aspecte de geografie fizică 

 Situat la o altitudine medie de peste 4500 m,Tibetul este cel 

mai înalt podiş din lume,desfăşurându-se pe o suprafaţă de 

peste 1,22 milioane km pătraţi,având un aspect accidentat, 

datorită numeroaselor lanţuri muntoase care-l brăzdează pe 

lungimi de sute de kilometri şi cu înălţimi ce trec frecvent de 6-

7000 de metri, uneori chiar 8000 de metri. Între aceste lanţuri 

muntoase se desfăşoară vai adânci, pe alocuri înguste, ale căror 

albii sunt căptuşite cu grohotişuri prăvălite de pe povârnişurile 

munţilor, iar din loc în loc sunt presărate cu lacuri, multe dintre 

ele cu apă sărată. 

Tibetul se dezvoltă pe unul dintre vechile scuturi precambriene 

ale Terrei, puternic fragmentat de falii în urma orogenezei 

alpine,ceea ce provoacă numeroase cutremure cu magnitudine 

medie şi mare. Formarea sa este legată strâns de mişcarea 

orogenetică puternică, determinate de coliziunea 

subcontinentului indian de continental asiatic, ce a dat naştere 

celui mai impunător lanţ muntos al Terrei-Himalaya. 

Relieful este foarte variat,alternând suprafeţele netede, sub 

forma unor şesuri ocupate de lacuri sărate, cu lanţuri muntoase 

de peste 6000 de metri, aproape toate orientate pe direcţia vest-

est. 

Principalele culmi muntoase sunt Kuku-Shili, Baian-Kara-Ula 
(în nord),Alin-Tangri, Tangla (în centru) şi Transhimalaya (în 
sud).”https://cultural.bzi.ro/podisul-tibet-un-tinut-plin-de-mister-9832 

 

Peninsula Arabică, cea mai mare 
peninsulă din lume 

 
 

        Peninsula Arabică are o suprafață de 3.200.000 km² si 
este o peninsulă în Asia de sud-vest, în punctul de întâlnire 
al Africii cu Asia, fiind predominant deșertică. Peninsula 
Arabică este o regiune importantă a Orientului Mijlociu, și 
joacă un rol geopolitic important datorită rezervelor sale de 
petrol și gaze naturale. 

oastele peninsulei sunt mărginite, la vest, de Marea 
Roșie și Golful Aqaba; la sud-est de Marea Arabiei 
(parte a Oceanului Indian); și la nord-est de Golful 

Oman, Strâmtoarea Hormuz, și Golful Persic. 
Limita sa nordică este definită de zona de coliziune Zagros, o 
regiune muntoasă unde se întâlnesc plăcile tectonice ale 
Arabiei și Asiei. Din punct de vedere geografic, se mărginește 
cu Deșertul Sirian, fără să existe o linie clară de demarcație. 
Din punct de vedere politic, Peninsula Arabică e separată de 
restul Asiei de granițele nordice ale Arabiei Saudite și 
Kuwaitului.  
Următoarele țări sunt considerate o parte a Peninsulei Arabice: 
*Bahrain — practic o insulă lângă coasta peninsulei 
*Kuwait 
*Oman 
*Qatar 
*Arabia Saudită 
*Emiratele Arabe Unite 
*Yemen 
Cu excepția Yemenului, aceste țări sunt printre cele mai bogate 
din lume pentru populația lor redusă, datorită rezervelor mari 
de hidrocarburi. 

 
Din punct de vedere geologic, regiunea ar trebui denumită 
Subcontinentul Arabiei deoarece se află situat pe o placă 
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tectonică proprie, Placa Arabiei, care se deplasează constant la 
nord-est, depărtându-se de Africa (formând Marea Roșie) și la 
nord-est în Placa Eurasiei (formând Munții Zagros). 
Peninsula e formată din: 
un platou central, cu văi fertile și pășuni folosite pentru 
creșterea oilor și a altor animale. 
mai multe deșerturi, Nefud în nord; Rub' Al-Khali sau Marele 
Deșert al Arabiei, deșert similar Saharei; și între ele, Deșertul 
Dahna. 
coaste uscate sau mlăștinoase cu recife de corali în partea 
dinspre Marea Roșie 
lanțuri muntoase, majoritatea paralele cu Marea Roșie, la 
capătul vestic (ex. Provincia Asir) și sud-estic (Oman). Cel mai 
înalt vârf, Jabal Al-Nabi Sho'aib din Yemen, are 3666 m 
înălțime. 
Arabia are puține lacuri sau râuri permanente. Apa este drenată 
de cursuri temporare, numite wadi, care sunt uscate, cu 
excepția sezonului ploios. Pânza de apă freatică este însă 
prezentă sub cea mai mare partea a peninsulei, și acolo unde 
iese la suprafață se formează oaze (ex. oazele Al-Hasa și Qatif) 
și permite practicarea agriculturii. Climatul este foarte cald și 
de arid, iar peninsula nu are păduri, și viața sălbatică este 
adaptată condițiilor de deșert. 
Un platou cu o înălțime de peste 800 m se întinde peste cea mai 
mare parte a Peninsulei Arabice. Platoul coboară spre est, de la 
înălțimile masive de-a lungul coastei Mării Roșii către apele 
puțin adânci ale Golfului Persic. Interiorul este caracterizat de 
cuestas și văi, drenate de un sistem de wadi. O semilună de 
deșerturi de nisip și pietriș se întinde către est. 
Ar Rub' al Khali, cunoscut și ca Sfertul Gol, este cea mai aridă 
parte a Peninsulei Arabice. Este cel mai mare deșert de nisip 
neîntrerupt de pe glob. Dunele de nisip de până la 40 km merg 
pe linia nord-est - sud-vest. 
 

 
Strâmtoarea Magellan face legătura dintre 

Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific 
 
 

          Se află la sudul Americii de Sud, ocolind numeroase 
insule și despărțind America de Sud (Chile și Argentina) de 
Țara de Foc (Tierra del Fuego). Strâmtoarea are o lungime 
de 373 mile marine (ca. 670 km) având lățimea minimă de 
2,5 mile (ca. 4,5 km) 

mportanța ei maritimă a scăzut după construirea Canalului 
Panama. Din cauza vânturilor puternice din Patagonia este 
una dintre cele mai periculoase strâmtori. 

 
Magellan a plecat din Spania în septembrie 1519, pornind într-
o expediție al cărei scop era să descopere o rută vestică spre 
Insulele Moluce din zona Indoneziei de astăzi, cunoscute pe 
atunci drept Insulele Condimentelor.  
Expediția era formată din cinci nave și 270 de oameni aflați sub 
comanda lui Magellan. Pornind către Afria de Vest și 
traversând apoi Atlanticul către Brazilia. De aici, Magellan a 
navigat spre sud de-a lungul coastei sud-americane în căutarea 
unei strâmtori care să-l ducă de partea cealaltă a continentului, 
în Pacific. Inițial, Magellan s-a îndreptat Rio de la Plata, marele 
estuar de la sud de Brazilia, unde spera că va găsi ceea ce căuta. 
Ulterior, a continuat spre sud de-a lungul coastei Patagoniei. La 
sfârșitul lui marti 1520, oamenii și-au stabilit tabăra de iarnă în 
Portul Sf. Iulian. 
Continuând expediția după trecerea iernii, în luna octombrie, 
Magellan a găsit în sfârșit strâmtoarea pe care o căuta. Astăzi 
cunoscută drept Strâmtoarea Magellan, ea se află în sudul 
extrem al continentului, separând Arhipeleagul Țara Focului de 
Chile. 

 
Din cele cinci nave, una s-a scufundat, iar alta a renunțat, astfel 
că doar trei nave au reușit să traverseze strâmtoarea. Drumul 
prin strâmtoarea Magellan a durat 38 de zile. Pe 28 noiembrie, 
navele lui Magellan intrau în Oceanul pe care navigatorul avea 
să-l denumească „Pacific” datorită apelor sale calme. Patru luni 
mai târziu, în martie 1521, oamenii au ajuns în insula Guam, iar 
zece zile mai târziu în insula Cebu din Filipine, la doar 600 km 
distanță de insulele pe care le căutau. Însă Magellan nu avea să 
ajungă niciodată acolo. După ce promite să-l ajute pe liderul 
insulei Cebu în cucerirea unui trib rival, Magellan moare în 
bătălie din cauza unei săgeți otrăvite. 
După moartea șefului expediției, supraviețuitorii (adunați acum 
pe doar două nave) au continuat drumul către Insulele Moluce, 
după care una din nave a încercat, fără succes, să se întoarcă pe 
drumul pe care venise. Cealaltă navă și-a continuat drumul spre 
Vest sub comanda navigatorului de origine bască Juan 
Sebastian de Elcano. Acesta a navigat prin Oceanul Indian, 
către Capul Bunei Speranțe, și s-a întors în Spania în 
septembrie 1522. Era prima navă care reușise să navigheze în 
jurul globului! 
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Gavin Menzies amintește în cartea sa "1421" că înaintea lui 
Magellan, în iarna anului 1421, împăratul Chinei traversase 
deja această strâmtoare. 
 
 

                 Marea Chinei de Sud 

 

Cea mai întinsă mare de pe glob: marile sunt corpuri de 
apă mai mici decât oceanele, dar totuşi mari, parţial închise 

de uscat şi conectate la un ocean. 

ea mai mare dintre mările Pământului este Marea 
Chinei de Sud, cu o suprafaţă de aproximativ 
3.500.000 de kilometri pătraţi, ce se învecinează cu 

China, Filipine, Malaezia, Brunei, Indonezia, Singapore şi 
Vietnam.  

 

Adesea o sursă de proprietate contestată, dar şi disputata, marea 
găzduieşte mii de insule şi şi-a adoptat forma actuală în urmă 
cu aproximativ 17 milioane de ani. 

 
SCHIMBAREA POLILOR 

 
 

      Axa Pământului continuă să se încline și mai mult spre 
exterior astăzi. 

ublu față de ceea ce înclinase inițial în 2014, când au 
început toate acestea. Suntem complet în afara 
graficului aici. 

 
 

 
Moscheea albastră-Instanbul, Turcia 

 
 
         Cea mai importantă și sugestivă moschee din Istanbul 
este cami Sultanahmet, cunoscută în întreaga lume sub 
numele de „Moscheea albastră”. 

enumirea provine de la plăcile ceramice turcoaz care 
acoperă pereții și cupola, exact 21.043, ceea ce fac din 
această culoare nuanța predominantă din interiorul 

templului. 
Moscheea Albastră din Istanbul a fost construită între anii 1609 
și 1616, în timpul domniei sultanului Ahmed I, de către 
arhitectul Mehmet Ağa, format la școala arhitectului Mimar 
Sinan, cel mai renumit arhitect al Turciei. 
Sultanul Ahmed I , a decis construirea clădirii din dorința de a 
ridica în Istanbul o moschee care să îi poarte numele, dar și 
care să concureze sau chiar să depășească în măreție cea mai 
importantă moschee din oraș la acea vreme, Hagia Sophia[1]. 
Se pare că dorința de reușită a sultanului era atât de mare încât 
a și ordonat execuția unui arhitect înainte de a îi acorda lui 
Mehmet Ağa responsabilitatea proiectului. 
Lucrările au început în luna august 1606, fiind inaugurate de 
însuși Ahmed I. Detaliile constucțiilor sunt meticulos descrise 
într-o serie de opt volume care se află acum în biblioteca 
Palatului Topkapî. Ceremoniile de deschidere au fost ținute în 
anul 1617, sultanul reușind în acest ultim an al vieții sale să 
participe la acestea, rugându-se în loja imperială din cadrul 
moscheii. Finalizarea lucrărilor a avut însă loc mai târziu, în 
timpul aceluiași an, actele finale fiind semnate de succesorul lui 
Ahmed, Mustafa I. 

 
Interiorul acestei moschee este uimitor de frumos: miile de 
majolice care decorează pereții și cupola au nuanțe de la 
turcoaz la verde la albastru și datorită celor 260 de ferestre mici 
care lasă lumina să intre din est în Camera de rugăciune vin să 
creeze câteva spectacole frumoase de lumini. 
Corpul central avea să aibă ca acoperiș un sistem de domuri și 
semi-domuri, fiecare susținute de trei exedre. Elementul central 
al sistemului este însă domul principal, cu înălțimea de 43 metri 
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în punctul central și diametrul de 23,5 metri. Întregul sistem de 
domuri este susținut de patru stâlpi masivi, care amintesc de cei 
ai Moscheii Selimiye din Adrianopol, o altă contrucție 
proiectată de Sinan. Minaretele (turnurile de lângă moschee) 
sunt în număr de șase. 
Fațada este similară cu cea a Moscheii Suleymaniye din 
Istanbul. Curtea interioară are aproximativ suprafața corpului 
principal, fiind înconjurată de o serie de arcade cu boltă 
(revak). 
În centrul curții interioare se află o fântână hexagonală, relativ 
mică față de dimensiunile curții. Poarta mare a curții, diferită 
din punct de vedere arhitectural de restul arcadelor, cuprinde un 
semi-dom cu structură de stalactită și un dom de dimensiuni 
mici. 
 

 
Doi ghețari uriași se desprind, din calota 

glaciară din Antarctica 
 
 

 
            Doi ghețari uriași se desprind, într-un ritm 
alarmant, din calota glaciară din Antarctica, ridicând 
nivelul global al mărilor și oceanelor, scrie Washington 
Post. 

normii ghețari Pine Island și Thwaites contribuie deja cu 
aproximativ 5% la creșterea globală a nivelului mării. 
Topirea completă a ghețarului Thwaites ar duce la 

creșterea cu aproximativ 3 metri a nivelului mărilor și 
oceanelor. 
Suprafața ghețarului Thwaites, comparată cu cea a statului 
australian Victoria 
Noile descoperiri provin din analiza imaginilor surprinse din 
satelit. Acestea arată că ghețarii au un sistem natural care-i 
împiedică să se prăbușească, însă, dacă acesta se distruge, ar 
putea arunca miliarde de tone de gheață în ocean. 
Ghețarul Thwaites, văzut din satelit 
Ghețarul Thwaites are o suprafață aproape cât cea a Marii 
Britanii. În anii 1990, acesta pierdea puțin peste 10 miliarde de 
tone de gheață pe an. În prezent, pierderea este mai mare de 80 
de miliarde de tone pe an. Specialiștii cred că topirea accelerată 
este cauzată de afluxul de apă relativ caldă adusă de curenții 
din ocean. 
 

 

Thwaites este considerat deosebit de vulnerabil, iar oamenii de 
știință încearcă să afle cu exactitate cât de repede s-ar putea 
produce orice schimbare. 
Specialiștii spun că Thwaites este cel mai important ghețar de 
pe planetă. Din cauza dimensiunilor sale și a vulnerabilității 
constatate în ultimii ani, a fost botezat „ghețarul Apocalipsei”. 

 
  Pădurea de piatră din Madagascar, un 

loc unic în lume…..fascinant 
 

 

          Rezervația Naturală Tsingy de Bemaraha este situată 
în apropierea coastei de vest a Madagascarului.  

arcul se întinde pe o suprafață de peste 600 de kilometri 
pătrați și a intrat în patrimoniul mondial UNESCO în 
1990 datorită reliefului său unic, uimitor, a pădurilor de 

mangrove păstrate și a populațiilor de păsări sălbatice și 
lemurieni. 

 
Cuvântul tsingy s-ar traduce în română ca “locul unde nu poți 
merge desculț”, făcând trimitere la vârfurile extrem de ascuțite 
din calcar care pot ajunge și la 50 de metri înălțime.  
Calcarul erodat în acest fel se poate vedea șî în alte locuri din 
lume, însă nicăieri nu este la fel de înalt, subțire și extins ca 
aici. Această pădure de calcar „s-a înălțat” de pe fundul mării, 
pe parcursul a peste 200 de milioane de ani. 
Locul adăpostește 130 dintre cele 186 de specii de păsări 
terestre din Madagascar. Nu mai puțin de 45 de specii de 
amfibieni care trăiesc în acest parc nu se găsesc în niciun alt loc 
de pe Pământ, precum și o mare parte din cele 54 specii de 
reptile întâlnite în această „lume”. Și tot aici există circa 100 
km de peșteri și canioane de o frumusețe rară, foarte puțin 
explorate de om. 
Madagascarul este cea de-a patra insulă ca mărime din lume. 
Clima este una tropicală și există doar două anotimpuri: unul 
cald și ploios din noiembrie până în aprilie, și unul mai răcoros 
și uscat din mai până în octombrie. Vântul din sud-est este 
dominant, iar ocazional se formează cicloni. 
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Calitatea solului în Europa 
 
 

     România ar putea hrăni 80 de milioane de oameni. 

 
 

 
 

Delta Dunării face parte din lista celor mai 
frumoase locuri de vizitat în România 

 
 

        Este cea mai bine conservată deltă din Europa, iar din 
1990 Delta Dunării este considerată rezervație a biosferei, 
alături de alte rezervații naturale din România, și este parte 
a Patrimoniului Mondial UNESCO.  

elta Dunării este limitată la sud-vest de podișul 
Dobrogei, la nord de cel al Basarabiei, iar în est se 
varsă în Marea Neagră. Delta Dunării este traversată 

de paralela de 45° latitudine N și de meridianul de 29°, 
longitudine E. La nord, brațele Chilia și Musura formează 
granița cu Ucraina.  
Delta ocupă, împreună cu complexul lagunar Razim-Sinoe 
5050 km², din care 732 km² aparțin Ucrainei, Deltei românești 
revenindu-i o suprafață de 2540 km². Este încadrată de limane 
și lacuri adiacente și cuprinde sute de lacuri între brațe, dintre 
care câteva zeci de mari dimensiuni. Datorită celor 67 milioane 
de tone de aluviuni aduse de Dunăre, Delta Dunării crește anual 
cu aproximativ 40 m². 
Dunărea, ajunsă la Pătlăgeanca se bifurcă: Brațul Chilia la nord 
și Brațul Tulcea la sud, braț care mai apoi, la Furca Sfântu 
Gheorghe (în turcește Çatal Çedırlez uneori transcris în română 
„Ceatal Sf. Gheorghe”) se desparte în Brațul Sulina și Brațul 
Sfântu Gheorghe. 

Brațul Chilia formează granița cu Ucraina, și transportă pe 
cursul său, de o lungime de 104 km², 60% din apele și 
aluviunile Dunării. 
Brațul Sulina este situat în mijlocul Deltei și, spre deosebire de 
Chilia, are un curs rectiliniu, fiind permanent dragat și 
întreținut pentru navigația vaselor maritime. Are o lungime de 
71 km și transportă 18% din volumul de apă al Dunării.  
Cursul Brațului Sfântu Gheorghe este orientat spre sud-est, și 
se desfășoară pe 112 km, transportând 22% din debitul Dunării. 
La vărsare formează insulele Sacalin considerate un început de 
deltă secundară. 
Curiozițăți despre Delta Dunării  
Delta Dunării este singura deltă din lume declarată Rezervație a 
Biosferei, în cadrul Programului UNESCO “Omul și Biosfera”, 
încă din anul 1991. În Delta se găsesc singurele păduri de nisip 
din România, pădurea Letea și pădurea Caraorman. Aici încă se 
găsesc liane cu lungime de până la 25 de metri.  
În apele din Deltă se găsește cel mai mare pește de apă dulce 
din lume: morunul (Huso huso). Morunul este peștele ce poate 
trăi până la 100 de ani și poate avea dimensiuni uriașe.  
Pe lângă zecile de plante protejate de lege, în Deltă se regăsesc 
și două plante carnivore: otrățelul de baltă (Utricularia 
Vulgaris) și aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa).  
Cea mai mare pasăre prădătoare din Deltă este Vulturul Codalb 
(Haliaetus albicilla).  
Cea mai mare pasăre din Deltă este Pelicanul Creț (Pelecanus 
crispus), aripile lui ajungând la 3,2 metri.  
Cel mai mare mamifer de aici este mistrețul. El poate ajunge la 
o greutate de 200 de kilograme.  
Cel mai mic mamifer din Deltă este chitcanul.  
Cele mai longevivie animale din Delta Dunării sunt țestoasa de 
uscat și țestoasa de apă. Ele pot trăi până la vârsta de 120 de 
ani.  
Lucruri mai puțin cunoscute despre Deltă  
În Delta Dunării este cea mai mică densitate a populației din 
România. Aici este un locuitor la 30 de hectare.  
Delta este cea mai compactă suprafață de stufăriș de pe glob.  
Cel mai mare pește capturat în Delta Dunării a fost un morun 
de 882 kg, în anul 1980 la Sfântu Gheorghe.  
Sulina este singurul oraș din Deltă care are port la Dunăre, dar 
și la Marea Neagră. Este orașul situat la cea mai joasă altitudine 
din România.  
Delta se află pe teritoriul României într-un procent de 82%, 
restul este localizată pe teritoriul Ucrainei.  
Șarpele este una dintre cele mai agresive specii din Deltă. Este 
cel mai lung șarpe din Europa, Elaphe sauromates, șarpele cu 
patru dungi, cu o lungime de până la 2 metri și este supranumit 
“balaurul dobrogean”.  
În Deltă se găsește și specia de fluture denumită “ochi de 
păun”. Aripile lor pot ajunge până la 18 cm.  
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Brațul Sfântu Gheorge din Deltă este cel mai vechi braț al 
Dunării. S-a format înainte de era noastră și a ajung în această 
formă în secolul VIII. Are peste 100 de kilometri lungime.  
Efemeridele din Delta Dunării obișnuiesc să apară în același loc 
an de an și oferă un adevărat spectacol privitorilor.  
Delta are și două muzee dedicate pasionaților de pescuit: Casa 
Pescarului de la Mahmudia și Muzeul Lotcii de la Mila.  

 

 
Pisica norvegiană de pădure “Norsk 

Skogkatt” cum este denumită in Norvegia 
! 
 

          Pisica norvegiană de pădure, nu este un descendent 
sau un hibrid al vreunei specii de pisică sălbatică, este 
posibil să fi ajuns in Nordul Europei acum câteva sute de 
ani ca descendent al unor pisici domestice introduse in 
Europa de către romani.  

ltă teorie: se mai crede că strămoșii acestor pisici au 
fost animale de companie ale vikingilor norvegieni, 
care își luau pisicile cu ei pe corăbii. Se pare că s-au 

îndreptat apoi către ferme, unde au fost prețuite pentru 
capacitatea lor de a controla populația de rozătoare.  

 
Clima din Nordul Norvegiei, aspră a oferit un test dur de 
supraviețuire acestor pisici așa că, au supraviețuit exemplarele 
cele mai robuste și mai rezistente cu blănuri impermeabile, 
lungi, simțuri fine și instincte puternice. Astăzi, rasa este 
recunoscută de majoritatea asociațiilor și este a patra rasă de 
pisici cu păr lung ca și popularitate, potrivit CFA( Cat Fanciers 
Association). 
Norvegiana de pădure este o pisică robustă cu picioarele din 
spate musculoase și lungi. Corpul este de lungime medie, bine 
proporționat și musculos cu piept adânc și osatură puternică. 
Forma capului se încadrează intr-un triunghi echilateral.  
Ochiisunt mari și expresivi!Urechile de dimensiuni medii, 
rotunde, continuă linia care unește obrazul cu baza urechii. 
Trăsătura care diferențiază Norvegiana de pădure de celelalte 
rase, este blana sa splendidăBlana sa dublă, deasă și lungă și 
coama regală fac ca Norvegiana de pădure sa pară mai mare 
decât este in realitate. Părul exterior impermeabil și in mod 
natural, unsuros protejează puful profund izolant. Numeroasele 

smocuri de păr ornează urechile iar labele sunt bine îmbrăcate 
cu păr pentru a o proteja de gheața și zăpadă.  
Ele cresc încet, in jurul vârstei de cinci ani ating dezvoltarea 
maximă. Coada e lungă și stufoasă . Tigratul ( tabby) cu alb 
este cel mai des întâlnit, ca și colorit 

 
 

La 26 aprilie 1920  Emil Racoviță 
înființează la Cluj primul Institut de 

Speologie din lume 
 

        Institutul de Speologie „Emil Racoviță” este o instituție 
de cercetare aflată sub egida Academiei Române. A fost 
înființat printr-o lege specială, promulgată pe 26 aprilie 
1920, fiind inițial parte din Facultatea de Științe din 
Cluj. Primul său director a fost Emil Racoviță, până la 
moartea acestuia în 1947. 

ntre 1920 și 1956 institutul a functionat în Cluj (cu excepția 
perioadei 1940-1945 când Universitatea a fost refugiată la 
Sibiu), fiind apoi mutat la București. După 1931 a intrat în 

declin datorită reducerii fondurilor pentru cercetare de 
către guvernul Nicolae Iorga. Primul director după mutarea la 
București a fost Constantin Motaș. În 1960 Institutul a intrat 
sub egida Academiei și a primit numele „Emil Racoviță”. 

În anul 1959 au fost construite Stațiunea de Cercetări 
Speologice și Laboratorul Subteran de la Cloșani, Gorj. 
Stațiunea este situată în imediata apropiere a peșterii omonime 
și este folosită pentru studii de mineralogie și biospeologie. 

Din anul 1962, Institutul publică anual revista Travaux de 
L’Institut de Spéologie „Emile Racovitza” (prescurtat 
SpeoTravaux). 

 Pui de focă-Nerpa este singura focă de 
apă dulce care trăiește numai pe lacul 

Baikal 
 
 

            Primul cercetător care a apreciat acest exemplar 
biologic deosebit a fost polonezul Benedykt Dybowski. 
Focile de Baikal, iubitoare de apă dulce, rămân una dintre 
cele mai importante particularități ale lacului. În timpul 
uneia dintre glaciațiuni, o parte dintre focile de mare, au 
migrat în aval.  

ând Baikalul a devenit un lac fără cale de comunicare 
cu marea, ca urmare a deplasării plăcilor litosferei, 
focile au fost separate de mediul lor natural. În prezent, 

aproximativ 70.000 dintre aceste mamifere înoată în Lacul 
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Baikal, situat la aproape 1.700 kilometri distanță de Oceanul 
Arctic.  
Foca de Baikal se distinge prin craniul scurt cu orbite mari, 
precum și prin blana sa cenușiu-maronie. Puii de focă sunt de 
culoare albă in primele luni de viață. Unicul pui se naște într-un 
adăpost pe gheață, năpârlește de blana albă lânoasă căpătând o 
blană gri-argintie după 5-8 săptămâni şi suge 10 săptămâni.  
Trăiește mai mult decât alte foci (50-55 de ani). Ea măsoară în 
medie 1,8 m lungime și cântărește 50 kilograme, putând să 
atingă chiar și 150 kg. Ghearele labelor din față, dotate cu 
membrane înotătoare, sunt mai puternice decât cele ale focilor 
din Oceanul Arctic. Se presupune că datorită acestora, foca 
poate face mai ușor găuri în pătura de gheață. Femelele și 
masculii ating maturitatea sexuală la vârsta de cinci ani. 
Vânătoarea de foci de Baikal este permisă.  

 

 

 
Vulturii pleșuvi (Haliacetus leucocephlus) 
mai sunt numiți și vulturii cu cap alb sau 

acvila cu cap alb, faimoși prin a fi 
simbolul Statelor Unite 

 
 
         Ei trăiesc aproape in toată America de Nord , din 
Alaska și Canada până in partea de Nord a Mexicului.  

proape jumătate din cei 70 000 de vulturi pleșuvi din 
lume trăiesc in Alaska. Coasta de Nord-Vest a Americi 
de Nord este de departe cea mai mare fortăreață a 

acestor păsări maiestuoase . Peștii morți sau cei care trag sa 
moară sunt o importantă sursă de hrană pentru aceștia. Vulturii 
fac parte din familia Accipitridae care include și șoimul și 
uliul.Atât masculii cât și femelele au spatele și pieptul negru-
maroniu , capul, gâtul și coada sunt albe, iar ciocul și picioarele 
sunt galbene.In aproximativ cinci ani, capul și penele din coadă 
devin albe. Corpul are o lungime între 76-94 cm iar anvergura 
aripilor este între 183-229 cm, greutatea medie între 4,5-6,5 kg. 
Ochiul unui vultur este aproape la fel de mare ca al unui om 
însă ascuțimea sa este de cel puțin 4 ori mai mare decât a unei 
persoane cu vederea perfectă . Temperatura corpului este de 41 
grade Celsius. Pielea este protejată de pene cu puf și au in jur 
de 7000 de pene. Zboară și la altitudini de 3000 de metri, in 
timpul zborului pot atinge viteze de 150 km/ oră . Vulturul 
pleșuv produce 1-3 ouă pe an , incubatia este efectuată de 
ambele păsări pe rând in timp ce partenerul caută hrană. Pot trăi 
mai mult de 30 de ani, durata medie de viață fiind de 15-20 de 
ani 

 
 
 

Gărgăriţa sau buburuza 
 
 

          
           Gărgăriţa sau buburuza este un simbol al norocului 
în cele mai multe legende, credinţe şi superstiţii ale lumii. 

ărgăriţă, mărgăriţă, 
Zbori mereu prin poeniţă, 
Cu aripi ca de granate 

Şi buline desenate, 
Prin grădini înmiresmate, 
Peste case si palate, 
Prin livezi si văi şi lunci, 
Norocul sa mi-l aduci! 
"Acelaşi Dumnezeu care a pictat buline pe spatele gărgăriţei şi 
ne luminează din ceruri cu licurici... te-a creat, te-a mântuit şi te 
cunoaşte după nume."  
Potrivit unei legende din Evul Mediu, ţăranii ajunseseră în 
pragul disperării din cauza pagubelor provocate de afide, 
păduchii care mâncau frunzele grânelor de pe ogoarele lor aşa 
că, în cele din urmă, i-au cerut ajutorul Sfintei Fecioare Maria. 
Maica Domnului le-a auzit ruga şi a trimis pe pământ mii de 
gărgăriţe ce au distrus afidele şi au mijlocit astfel obţinerea 
unor recolte bogate. 
Tocmai de aceea, fermierii au ajuns să numească buburuzele 
"gândăceii Doamnei noastre" ("Beetles of Our Lady"), o 
denumire ce a condus către cea din prezent în limba engleză: 
"ladybug" ("gândacul Doamnei"). 
De altfel, tot în perioada medievală, creştinii europeni aveau 
credinţa că punctele negre de pe spatele gărgăriţei reprezentau 
cele "şapte dureri ale Fecioarei Maria," sau, din contra, cele 
"şapte bucurii ale Fecioarei Maria." 
Devenită în acest fel un simbol al protecţiei, gărgăriţa a fost şi 
continuă să fie folosită drept talisman având puterea de a apăra 
faţă de tot ce este rău. 
Gărgăriţa simbolizează totodată norocul în dragoste şi în avere. 
Într-o superstiţie belgiană, se spune că o gărgăriţă care se 
aşează pe mâna unei femei nemăritate îi vesteşte că se va 
căsători în răstimp de un an. 
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O poezioară străveche din Marea Britanie înzestrează această 
insectă şi cu darul de a descoperi de unde urmează să vină 
viitorul soţ sau locul unde se află iubitul unei fete: 
"Zboară, gărgăriţă, zboară spre nord, sud, ori est, sau vest, 
Zboară încotro se află bărbatul pe care cel mai mult îl iubesc." 
Conform unei superstiţii asiatice, dacă prinzi o gărgăriţă şi apoi 
o eliberezi, ea va zbura direct către persoana iubită de tine şi îi 
va şopti în ureche numele tău, convingând-o să vină în grabă la 
tine. 
În Norvegia, se spune că dacă un bărbat şi o femeie zăresc în 
aceeaşi clipă o gărgăriţă, între ei se înfiripă de îndată o poveste 
de dragoste. 
În diverse superstiţii, buburuza aduce noroc, siguranţă şi chiar 
sănătate copiilor, acest lucru explicând probabil de ce apare atât 
de des pe hăinuţele ori lucrurile celor mici. Pe meleagurile 
italiene, a fost poreclită "commuracia," adică "mica moaşă." 
Un alt simbol al gărgăriţei este autoapărarea, puterea de a 
învinge răul. Deşi minusculă, ea este capabilă să se apere de 
atacatori feroci, de mari dimensiuni. Atunci când este în 
pericol, degajă un miros atât de respingător încât îi pune pe 
fugă pe agresori! 
Dacă zăreşti o gărgăriţă, înseamnă că vei fi norocos. 
O buburuză îşi face popas pe trupul tău atunci când eşti bolnav 
îţi anunţă o însănătoşire grabnică. (Superstiţie din Franţa) 
Omorârea unei gărgăriţe îţi aduce ghinion, mai ales că, potrivit 
unei legende, îţi va consemna numele vreme de nouă zile în 
cartea cu fapte rele a Sfintei Fecioare Maria. 
Dacă o gărgăriţă aterizează pe tine, fii cât se poate de grijuliu să 
nu o alungi. Stai liniştit şi numără-i bulinele negre de pe spate. 
Numărul acestora va coincide cu cel al lunilor de-a lungul 
cărora te vei bucura de noroc. 
O gărgăriţă sosită pe mâna unei femei căsătorite îi prezice că va 
avea tot atâţia copii câte puncte negre are pe spate. 
Cu cât culoarea roşie a unei buburuze zărite de tine este mai 
intensă, cu atât mai mult noroc vei avea. 
Atunci când o gărgăriţă se aşează pe mâna ta este de bun augur 
să-ţi pui o dorinţa. Numărul de puncte negre ale acesteia va fi 
echivalent cu cel al lunilor ori anilor după care dorinţa ta se va 
împlini. 
În Elveţia, părinţii obişnuiau să le spună copiilor că au fost 
aduşi acasă de o gărgăriţă (şi nu de o barză!).  
Într-o superstiţie stranie, cu o origine incertă, se zice că o 
buburuză ce poposeşte pe o casă, o maşină, o mobilă sau un alt 
lucru vesteşte că vei primi în curând ceva de acelaşi fel nou şi 
cu mult mai bun. 
O buburuză intrată în casă îţi preveste câştiguri financiare. Se 
spune că vei avea peste puţin timp tot atâţia bani câte puncte 
sau buline negre are aceasta. 
În folclorul copiilor din occident, o gărgăriţă îşi va lua zborul 
spre "cuibul" ei de îndată ce i se şopteşte: "Gărgăriţă, gărgăriţă! 
Du-te repede acasă. Îţi arde casa şi copilaşii tăi pot pieri în 
flăcări!" 

Conform unei legende norvegiene, buburuza a ajuns pe pământ 
purtată de un fulger. 
În Epoca Victoriană din Marea Britanie, se spunea că atunci 
când o gărgăriţă aterizează pe mâna ta vei primi mănuşi noi, 
când poposeşte pe capul tău vei primi o pălărie nouă, şi aşa mai 
departe. 
Mulţi fermieri britanici asociază încă sosirea gărgăriţelor cu 
vremea frumoasă. 
Potrivit folclorului din unele zone asiatice, gărgăriţa ar înţelege 
limba oamenilor şi ar fi fost binecuvântată chiar de 
Dumnezeu……de aceea oameni o iubesc. 

 
 

Alpaca pe muntele curcubeu din Peru 
 
 
 

 
       Alpaca (Vicugna pacos), sau pako este un animal 
erbivor originar din Anzii Cordilieri înrudit cu cămila care 
face parte din familia Camelidae.  

ste similară și adesea confundată cu lama. Cu toate 
acestea, alpaca sunt mai mici decât lamele. Cele două 
animale sunt strâns legate și pot fi încrucișate cu succes. 

Alpaca și lama sunt, de asemenea, strâns legate de vicunia, 
despre care se crede că este strămoșul lor sălbatic. Există două 
rase de alpaca: Suri alpaca și Huacaya alpaca. 

 
Alpaca trăiesc în Anzii Cordilieri din sudul Perului, Boliviei de 
Vest, Ecuadorului și Chile-nord, la o altitudine de 3.500 m până 
la 5.000 m deasupra nivelului mării. Alpaca sunt considerabil 
mai mici decât lamele și, spre deosebire de ele, nu pot fi 
animale de lucru, ele fiind crescute special pentru fibra lor.  
Fibra de alpaca este folosită pentru fabricarea obiectelor 
tricotate și țesute, la fel ca lâna de oaie. Aceste articole includ 
pături, pulovere, pălării, mănuși, eșarfe, o mare varietate de 
textile și ponchii în America de Sud și pulovere, șosete, 
paltoane și lenjerie în alte părți ale lumii. Fibra vine în mai mult 
de 52 de culori naturale, așa cum sunt clasificate în Peru, 12 
clasificate în Australia și 16 clasificate în Statele Unite. 
Alpaca comunică prin limbajul corpului. Cea mai obișnuită este 
scuiparea atunci când sunt în primejdie, le este frică sau în 
sensul de a-și manifesta dominarea 
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Trandafirul deșertului din Insula Socotra 
 
 
 

      Peisajul îndepărtatei insule Socotra - ce aparţine de 
Republica Yemen - are un aspect atât de uimitor încât este 
descrisă uneori, în glumă, ca „Insula Extraterestră”.  
 

lora sa nativă este atât de rară şi unică, încât insula pare 
ieşită direct dintr-un film science-fiction. Dar Socotra 
este foarte reală şi este locul unde trăiesc peste 1.000 de 

specii unice de faună şi 825 de specii rare de floră, inclusiv 
soiuri de plante care există pe Pământ de peste 20 milioane de 
ani. 

 
Insula Socotra, care înseamnă “Insula fericirii” în limba 
sanscrită, este situată în Oceanul Indian, la 350 km de Yemen. 
Insula are 130 de km lungime, o lăţime de 35 km şi climă 
tropicală. Poziţia ei izolată a generat o biodiversitate unică pe 
planetă, cu specii ce definesc o mică lume pierdută. Este unul 
dintre accidentele geografice cele mai izolate din lume 
deoarece, în urmă cu peste 6 milioane de ani, făcea parte din 
Gondwana de care s-a separat. 
Gondwana este numele dat blocului continental care a rezultat 
din împărţirea meridională a continentului Pangeea, când s-a 
extins Marea Tetis spre vest. Din Gondwana au mai aparut 
America de Sud, Africa, Australia, Indostan, insula Madagascar 
şi Antarctida în timpul Cretacicului. 
Izolarea geologică îndelungată a insulei Socotra şi clima caldă 
şi uscată s-au combinat şi au creat un peisaj spectaculos, cu 
plaje de nisip alb, delimitate de platouri calcaroase pline de 
peşteri şi o floră endemică unică. 
Insula face parte din patrimoniul mondial UNESCO pentru 
„valoarea sa universală excepţională“ datorată biodiversităţii 
incredibile: 37% din 825 de specii de plante de pe Socotra, 
90% dintre reptile şi 95% din speciile de melci de pământ, sunt 
endemice, nu se găsesc în altă parte a lumii. 
Adenium obesum socotranum, trandafirul deşertului, o altă 
specie endemică, este cunoscută pentru forma ieşită din comun, 
dar şi pentru seva otrăvitoare, folosită la vânătoarea de animale 
mari şi la pescuit, în multe zone din Africa. 
Trandafirul deşertului impresionează prin florile lui mari, de 
culoare roz, dar si prin înălţimea de 5 m şi diametrul de 3 m, 
trunchiul fiind un adevărat rezervor de apă 

Unii copaci au formă de umbrelă sau se prind direct de piatră, 
fără a avea nevoie de pământ pentru a creşte. 
 
 

 
Peștera Epuran – cea care „își dă mâna” 

în subteran cu Peștera Topolnița (jud. 
Mehedinți) 

 
 

 Conf. univ. dr. George V. GRIGORE – București 
 

           Peștera Epuran este o arie protejată de interes 
național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație 
naturală de tip speologic) situată în județul Mehedinți, pe 
teritoriul administrativ al comunei Cireșu.  

ria naturală se află în partea nord-vestică a județului 
Mehedinți și cea sud-estică a 
satului Jupânești (în Podișul Mehedinți), în apropierea 

drumului județean (DJ607B) care leagă 
localitatea Marga de satul Bunoaica. Peștera Epuran a fost 
declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Nr. 152 din 12 
aprilie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate) și se 
întinde pe o suprafață de 1 ha.  

Aria naturală reprezintă o cavernă (peșteră alcătuită 
dintr-o rețea de galerii și săli) aflată în versantul pârâului 
Ponorăț, dispusă pe două nivele, astfel: primul nivel (activ) 
constituit din galerii drepte și descendente, puțuri, un lac (cu 
diametru sifonului de cca. 10 m) și un nivel superior cu mai 
multe săli (Sala Nordică, Sala Urșilor, Sala Prăbușirilor) și 
galerii (Strâmtoarea Speranței, Marele Ramonaj, Galeria 
Plăcilor de Nămol sau Galeria Comorilor). Peștera reprezintă 
un deosebit interes speologic atât datorită multiplelor 
formațiuni concreționare (stalactite, stalagmite, stilolite, 
baldachine, pânze, draperii, coloane de calcit) parietale, cât și 
datorită resturilor de faună fosilă (schelete de Ursus spelaeus) 
semnalată aici. Peștera Epuran se află în imediata apropiere a 
rezervației naturale Cheile Topolniței și Peștera Topolniței și 
este inclusă în Geoparcul Platoul Mehedinți.   

Peștera Epuran se află situată pe Valea Ponorat, lângâ 
localitatea Jupânești din Podișul Mehedinți, la aproximativ 40 
km nord de Drobeta Turnu Severin. În apropierea sa se află o 
altă peșteră celebră, Topolnița, peștera Epuran fiind de 
fapt  ramura nordică a Topolniței. Legătura dintre aceste 
peșteri  a fost întreruptă de prăbușiri și aluviuni, de-a lungul 
timpului.  
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            Este o peșteră mare (3.604 m lungime, cartografiați), cu 
galerii dispuse pe două etaje, unul superior fosil și altul inferior 
activ. După parcurgerea galeriei joase de la intrare ajungem sub 
bolta puternic descendentă a unei săli, din care coborâm spre 
nord circa 30 m pe blocuri prăbușite din tavan și pătrundem 
într-o sală cu dimensiuni medii. Escaladând o imensă 
îngrămădire de blocuri, ajungem în Sala Nordică, situată la 
aceeași altitudine cu intrarea (425 m). Din partea de est a 
acestei săli, o galerie-tunel lungă de 100 m, având numeroase 
ramificații care se înfundă, ne conduce la o săliță aparent 
închisă în toate direcțiile. Un spațiu redus, în care se simte un 
curent puternic de aer, permite înaintarea până la Strâmtoarea 
Speranței. Urmează un traseu de 150 m lungime extrem de 
dificil. Exploratorul este nevoit să meargă târâș pe sub blocuri 
de calcar, căutând în permanență continuarea galeriei. Păstrând 
direcția generală spre sud depășim Sala dintre Strâmtori, apoi 
înaintăm din nou printre blocuri de calcar până în Sala 
Prăbușirilor. Efortul exploratorului este răsplătit din plin de 
bogăția și varietatea concrețiunilor care împodobesc pereții și 
tavanul sălii. Spre SE, un mic urcuș conduce în Sala Urșilor, 
parcă mai frumos concreționată decât cea pe care abia am 
părăsit-o. Numeroasele schelete de Ursus spelaeus împrăștiate 
pe planșeu au fost fixate în decursul timpului prin concreționare 
cu cristale albe de calcit. Închisă în toate direcțiile, Sala Urșilor 
nu oferă nici o posibilitate de continuare a explorării. Trebuie 
să revenim deci în Sala Prăbușirilor și de aici, mergând spre 
SV, pătrundem într-un mic tunel, care se termină într-o diaclază 
înaltă de 15 - 20 m. Partea inferioara a acestei diaclaze este 
prea îngustă pentru a putea fi parcursă; înaintarea se poate face 
numai în ramonaj, cu asigurare în coardă, la 6 - 7 m față de 
baza diaclazei. Este, fără îndoială, sectorul cel mai dificil al 
peșterii, numit Marele Ramonaj. După numai 30 m diaclaza se 
lărgește, dar înaintarea este tot dificilă din cauza prăbușirilor și 
a unor puțuri care se deschid în planșeu. Unul dintre aceste 
puțuri, adânc de 55 m, permite coborarea în etajul inferior 
recent descoperit. După parcurgerea acestor pasaje dificile 
ajungem în Galeria Plăcilor de Nămol, înaltă și largă, în care 
înaintarea este mult mai ușoară. Planșeul galeriei este acoperit 
cu depozite de argilă care se desprind la partea lor superioară în 
plăci de formă geometrică. După circa 200 m, o ultimă 
strâmtoare, Portița Comorilor, permite accesul în Galeria 
Comorilor. Bogăția și varietatea concrețiunilor justifică din plin 
denumirea galeriei. Această galerie se termină într-o sală 
descendentă, de unde urcăm spre sud un prag (în parte 
concreționat) și pătrundem în Galeria cu Bazine, zona cea mai 
frumoasă din întreaga peșteră. Apele de percolație se 
acumulează în gururi de dimensiuni mari, din care se înalță spre 
tavan albul imaculat al stalagmitelor; un brâu de cristale de 
calcit îmbracă partea inferioară a pereților galeriei și 
stalagmitele, marcând nivelul maxim de acumulare al apelor. 
Etajul superior se termină aici prin concreționarea excesivă a 
capătului Galeriei cu Bazine în punctul numit Bazinele 

Cadânelor. Etajul inferior, descoperit în vara anului 1973, 
însumează circa 1300 m de galerii. Morfologia acestui etaj este 
identică cu morfologia etajului inferior din Peștera Topolnița, 
cu care, desigur, are legătură. Spre sud înaintarea este oprită de 
un lac de sifon cu diametrul de 10 m, iar spre nord, de 
prăbușirea galeriei. Jonctiunea cu Peștera Topolnița se va putea 
realiza după depășirea sifonului menționat. Datorită 
dificultăților foarte mari pe care le pune coborârea celor 55 m 
ai puțului, a echipamentului de explorare necesar, vizitarea 
acestui etaj este extrem de grea.  

Peștera lui Epuran are în prezent o lungime de 3,6 km 
și reprezintă de fapt partea cea mai nordică a Peșterii Topolnița. 
Ea a fost creată prin acțiunea combinată a apelor pâraielor 
Ponorat și (probabil) Topolnița, care se unesc în subteran și 
curg prin Galeria Neagră spre Gaura lui Ciocârdie. Prăbușirea 
galeriilor și umplerea prin aluvionare și concreționare au 
întrerupt legătura dintre cele două peșteri la nivelul etajului 
superior; comunicarea dintre ele există în prezent la nivelul 
etajului activ. Deși are o singură deschidere, Peștera lui Epuran 
este străbătută în permanență de un curent de aer, mai puternic 
în zonele strâmte ale galeriilor. Temperatura aerului este 
cuprinsă între 7 - 9,5°C.  

Din punct de vedere biospeologic se constată existența 
unei faune asemănătoare cu cea din Peștera Topolnița. De 
remarcat numărul mare de indivizi de Closania orghidani. 
Explorarea peșterii presupune echipament special: salopetă, 
cizme de cauciuc, cască de protecție, 80 m coardă, 50 m scară 
speologică, pitoane, carabiniere, mijloace de iluminare. Timp 
de parcurgere a etajului superior 4 - 5 ore, iar a etajului inferior, 
8-10 ore.  

Descoperirea acestei peșteri se înscrie printre cele mai 
interesante realizări speologice din ultimul deceniu. Existența 
ei a fost presupusă de către exploratorii Peșterii 
Topolnita (V. Decu, M. Bleahu) ca reprezentând o posibilă cale 
de pătrundere a apelor Ponoratului dinspre satul Jupânești spre 
Galeria Racoviță din complexul Topolniței. În 1962, 
C.Nicolăescu-Plopșor execută săpături arheologice la baza unui 
perete de calcar din apropierea satului Jupânești. Deplasarea 
unui bloc de calcar din peretele săpăturii după aproape doi ani 
produce degajarea unei guri de peșteră de mici dimensiuni. Pe 
aici pătrunde la puțin timp după aceasta D. Staicu din 
Jupânești, care explorează circa 200 m de galerii. În anul 1964, 
o echipă a speologilor amatori din Brașov, formată din Fr. 
Thomas, W. Gutt, L. Munthiu și alții pătrunde în sistemul 
principal al galeriilor peșterii printr-un punct extrem de dificil 
(Strâmtoarea Speranței). În 1966, Fr. Thomas, L. Munthiu și C. 
Ghim-basan publică prima hartă a peșterii însoțită de o 
descriere amănunțită a ei. În anul 1973 o echipă a Institutului 
de Speologie din București (I. Povară, G. Diaconu și C. Goran) 
împreună cu D. Staicu descoperă posibilitatea de intrare în 
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etajul inferior activ prin coborârea unui puț de 55 m și 
explorează peste 1300 m de galerii necunoscute. 

Peștera Topolnița, cea cu care „își dă mâna” cu Peștera 
Epuran, măsoară  aproximativ 11.000 metri. Este situată în 
apropierea schitului cu același nume și se află în partea centrală 
a podișului Mehedinți, între localitățile Marga și Cireșu, la 30 
km distanță de Drobeta Turnu-Severin.  Apele râului 
Topolnița care ajung în subteran au reușit să formeze galerii 
gigantice și extrem de spectaculoase. Galeriile peșterii sunt 
împărțite pe cinci etaje, însă dintre toate cea mai 
impresionantă din punct de vedere speologic este Galeria 
Racoviță.  

 

Conform speologilor după ce se traversează 
portalul de 67 metri înălțime și se ocolesc mai multe 
obstacole se pot descoperi așa zise „păduri” de stalagmite și 
o deltă minerală urmată de o prăpastie. Râul Topolnița 
ajunge în subteran prin intrarea Prosacului și iese prin 
orificiul lui Ciocârdie. Galeria Emil Racoviță este 
considerată cea mai deosebită din munții Carpați având o 
înălțime de 1.570 metri. Tot în subteranul acestei peșteri au 
fost descoperite urme din perioada neolitică. Peștera este 
una caldă cu temperaturi cuprinse între 8,2 și 10,8 grade 
Celsius. Valoarea nemărginită este datorată și 
speleotemelor imense, cavernamentului gigantic, faunei 
subterane, coloniilor de lilieci și cursului subteran de apă. 
În acest loc au fost descoperite numeroase lacuri, 
formațiuni inedite de stalagmite și stalactite, acompaniate 
de o diversitate de culori și forme din calcit, labirinturi, 
torenți, abisuri ieșite din comun, cascade și sectoare 
subacvatice. Din păcate peștera este deschisă pentru o 
singură zi pe an, mai exact în timpul sărbătorii care îi 
poartă numele. În restul anului poate fi vizitată doar cu 
permisiunea Academiei Române, chiar dacă lucrările pentru 
facilitarea accesibilității turiștilor au fost finalizate prin 
crearea de piste betonate, electricitate, balustrade și scări. 
Acestea sunt necesare pentru zonele denivelate care duc la 

punctele de atracție principale. Din păcate promovarea 
peșterii este aproape inexistentă.  

 

Avem cartea – album „Peștera Epuran” – de Ioan 
Povară, Walter Gutt, Antal Zakarias, apărută la Editura Sport-
Turism în 1981. Peștera este menționată și în alte publicații, dar 
mai vechi. Sperăm ca explorările viitoare să unească acest 
sistem carstic, sau să ducă la descoperirea altor minuni ale 
zonelor subterane din această parte a țării, pe lângă 
dezvoltarea turistică pe care o merită. 

Surse: wikipedia.org; romaniaroute.ro; trecator.ro; wattpad.com; 
infopensiuni.ro; plimbaursul.ro; geoparcmehedinti.ro; skytrip.ro; hvp.ro; 
cazarelapensiune.ro; ecomagazin.ro, romaniamegalitica.blogspot.com; 
viziteaza-romania.com, bzi.ro, mapsus.net 

Bibliografie: 

1) Ioan Povară, Walter Gutt, Antal Zakarias – „Peștera lui Epuran” – 
Editura Sport-Turism, București, 1981. 

 

Sistemul  carstic Epuran – Topolnița 
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  O ulnă de animal preistoric descoperită 
la Dolhești, Dealul Rusului, jud. Iași 

Prof. dr. Vicu MERLAN – Huși 

          Primele fragmente fosilifere descoperite în Dealul 
Rusului, de la Dolhești, au fost identificate cu peste 15 ani în 
urmă, atunci când semnalam, la circa 0,5 km nord de acel 

punct, o peșteră în gresiile dure meoțiene1, peșteră pe care 
o cunoscusem încă din copilărie alături de tovarășii mei de 
joacă. 

u urmat alte descoperiri făcute în colaborare cu 
studenții, doctoranții și profesorii Facultății de 
Geologie din cadrul Universității Al. I. Cuza, Iași. La 

fiecare ploaie torențială sau atunci când localnicii  exploatau 
nisipul și gresia pentru construcții, fiind din zonă, efectuam 
observații stratigrafice, iar când apărea un fragment de os îl 
conservam în coșuri de hârtie și apoi, după o cercetare 
prealabilă (măsurare, desen, fotografie etc), le-am predat, pe 
bază de proces verbal, muzelor din Huși, Bârlad, dar și 
Facultății de Geologie din Iași, cu care am o colaborare bună. 

 

              De-a lungul timpului în acest profil stratigrafic am 
descoperit fragmente osoase silicifiate (pietrificate) de la 
diverse specii de animale preistorice: cai sălbatici, rinoceri, 
elefanți primitivi (Deinotherium), gazele, țestoase etc.  

 

                                                             

1 Vicu Merlan, Grigorina Hapaleț, Monografia comunei Dolhești, județul Iași, 
Iași, Editura Lumen, 2006. 

Această diversitate, cu nuanțe diferite de fauna actuală, 
demonstrează că la acea vreme exista pe aceste locuri un alt tip 
climatic, respectiv unul semiarid de profil tropical. 

               

În luna septembrie 2022, în urma unor ploi, s-a conturat, în 
profilul stratigrafic al stratului ce aparține unui canal fluviatil 
ușor oblic, două fragmente osoase petrificate, ce reprezintă un 

capăt de ulnă de la un animal de talie mare.2 S-au păstrat într-o 
stare bună spre mediocră (cu unele fisuri în oase și o anumită 
fragilitate determinată de condițiile de zacere în stratele 
nisipoase). Fragmentul cel mai mare de os are următoarele 
dimensiuni: L – 10 cm, l – 9,5 cm, gr. – 6 cm. 

Capătul distal este foarte friabil, ușor convex, cu marginile 
abrupte. Pe fața posterioară a ulnei, la extremități, se disting 
șănțuri radiare marginal. Extremitatea superioară, epifiza, 
prezintă atât incizii trohleare, cât și radiale, distingându-se clar 
tuberozitatea ulnei. 

Fragmentul de ulnă, împreună cu radisul (neidentificat încă), 
formau scheletul antebrațului (piciorului de rinocer sau alt 
animal preistoric). 

 

                                                             

2 Informare prealabilă: conf. univ. dr. Bogdan Rățoi, Fac. de Geologie, Iași, 
căruia îi mulțumim pe această cale. 
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Ceea ce s-a descoperit la Dolhești, reprezintă mai exact 
extremitatea inferioară a epifizei cu capul și procesul stiloid. 
Acest segment juca un rol important în mișcarea de rotație a 
antebrațului acelui animal de talie mare. Pe aceasta se distind 
două creșterii osoase, procesul coronoid și olecranul. Olecranul 
ca proeminență verticală, posterioară, este friabil și sfărămicios. 
Procesul coronoid este vizibil printr-o proeminență orizontală 
anterioară și este scobit lateral de crestătura radială. 

 

În fragmentul de ulnă (probabil de rinocer) sunt vizibile 
crestăturile trohleare, ce se prezintă ca o suprafață articulară cu 
trohlea humerală. 

În partea inferioară a ulnei se observă crestătura radială ca o 
rază. Crestătura ulnară din rază ține de suprafața articulară. 

 

Fragmentele fosilifere descoperite în aluviunile sedimentate 
oblic, direcție dictată de canalul fluviatil, sunt rulate și depuse 
în faciesul aluvial identificat, în stratele meoțiene din Dealul 
Rusului. Față de nivelul de călcare, de la partea superioară a 
orizontului stratigrafic, canalul aluvial fosilifer se găsește la 
2,5-3 m adâncime și se prezintă cu o grosime de peste 1m. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mamutul din Dobrogea - Fosile 
descoperite la Babadag (Dobrogea) 

 
 
 

         Iată o premieră paleontologică: un tulcean din oraşul 
Babadag (Dobrogea) a descoperit în vara anului 2014 pe 
malul lacului din apropierea localităţii mai multe fragmente 
fosilizate de os provenind de la un animal preistoric de mari 
dimensiuni (posibil un mamut, sau o specie înrudită).  

ragmentele au fost descoperite după ce faleza de pe 
malul sudic al lacului Babadag s-a prăbuşit, acestea 
fiind preluate de Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi 

predate Institutului de Cercetări Eco-Muzeale (ICEM) pentru a 
fi studiate, conservate şi expuse. „Deocamdată nu cunoaştem 
cu precizie frecvenţa descoperirilor similare din această parte 
a ţării, însă este posibil ca fragmentele fosilizate de animale 
preistorice identificate să fie, până în prezent, unicat pentru 
zona Dobrogei de Nord”, a declarat directorul DJC, Iulian 
Vizauer. ICEM urmează să ia legătura cu specialişti în domeniu 
din Bucureşti şi Cluj pentru a studia piesele paleontologice 
recuperate, după care acestea vor fi expuse la Centrul Muzeal 
Eco-Turistic Delta Dunării din municipiul Tulcea unde se va 
constitui o colecţie specială care va purta numele donatorului. 
Situat în apropierea cetăţii Enisala, oraşul Babadag a fost locuit 
se pare încă din secolul XI î.Hr., potrivit unor descoperiri 
arheologice.  Surse: jurnalul.ro; babadaglive.ro; antenasatelor.ro; 2am.eu; 

historia.ro; descopera.ro; adevarul.ro; ziarul delta.ro 

 
Fosilele unui animal preistoric de mari dimensiuni au fost 

descoperite la Babadag (Dobrogea) 
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Noi fosile de animale preistorice 
descoperite în comuna Pădureni, județul 

Vaslui 
 
 

Prof.  dr. Vicu MERLAN – Huși 

 
Falangă (copită) de cal primitiv (Hypperion) de 9 milioane 

de ani la Văleni - Râpa Dochiei 

           În urma ploilor din luna mai 2022, în ravena unui 
torent secundar al văii Râpei Dochiei, respectiv a sectorului 
superior al pârâului Văleni, pe partea dreaptă, la 
confluență, a fost descoperit, în stratul argilo-nisipos, 
alături de valve de scoici, falanga numărul 3 de Hypperion 
(strămoș al calului), mai exact copita. 

 

tarea de conservare este bună, fiind vizibile unele 
intruziuni de limonit și calcit în orificiile interioare, 
probabil de la materialul vegetal din mediul de zacere. 

         Partea ventrală este ușor concavă, mărindu-și suprafața de 
la nivelul inferior spre cel superior (de la 2 cm la 5 cm). 
Același raport crescendo se înregistrează și la grosimea 
falangei, plecând de la 2-3 mm până la 2 cm, în zona de 
îmbinare ce este ușor concavă.  

Lateral, la partea superioară, prezintă două orificii mici. 

Prin urmare, piesa de la Văleni, este o falangă terminală, 
purtătoare de copită, de la un Hypparion, de vârstă mijlocie. 

În albia minoră a pârâului Văleni a fost găsit, cu această ocazie, 
un fragment de os silicifiat, dar vitrifiat (ars la temperaturi 
foarte mari, probabil într-un incendiu). 

 

Posibil a fi un fragment de la baza unui corn de bovideu de talie 
mare, cu o crustă de calcit de circa 1,5 mm, iar cea a țesutului 
spongios de peste 1 cm. Partea de la suprafață are tendința să se 
exfolieze, datorită temperaturii la care a fost supus. Are 
lungimea de 5,5 cm si lățimea de 3 cm. 

 

În același strat s-au descoperit în anii anteriori: fragment de 
femur de girafă, fragmente de oase de rinocer, fragmente de 
carapace de țestoase etc. 

 

Un fragment de rotulă de animal 
preistoric, Rusca – La Nisipărie 

 

        În partea de N-NE a satului Rusca, din comuna Pădureni, 
județul Vaslui, în nisipurile cu o stratigrafie ce se prezintă pe 
un tiapazon temporar situat între erele geologice îndepărate, 
mai exact în stratele meoțian-kersoniene, s-a descoperit recent, 
în urma excavației de nisip, un fragment de la o rotulă de 
animal preistoric de talie mare (probabil elefantide din specia 
Deinotherium gigantisimum). Fragmentul de os se prezintă 
într-o stare de conservare mediocră, cu fisuri vizibile datorate 
scoaterii bruște din mediul său de zacere și expunerii la Soare, 
la temperaturii de peste 300 C. Se distinge țesutul spongios al 
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osului, dar și crusta lucioasă de contact cu o grosime de peste 2 
mm. 

 

Are următoarele dimensiuni: L- 5 cm; h- 3 cm; gr (la mijloc) – 
3,5 cm.  

În apropierea locului de descoperire au mai fost identificate și 2 
fragmente de oase postcraniene cuprinse între 3 și 2,5 cm 
lungime și 1,5-0,7 cm lățime. 

 

De amintit, că, în acest punct fosilifer, au mai fost descoperite 
întâmplător oase preistorice de elefant primitiv, cal, rinocer, 
dinte de gazelă, țestoase etc. 

 

Dinte de gazelă 

 

 
 

Cuvântul este un program, o vibraţie, iar 
ADN-ul din fiecare celulă primeşte această 

rezonanţă 

            „O persoană are cam 60.000 de gânduri în fiecare zi, 
din care 40.000 nu îi aparţin, deci vin din exterior, iar din 
restul de 20.000 de gânduri rămase foarte puţine sunt 
pozitive.  

ândurile sunt piatra de temelie a ceea ce fiecare dintre 
noi reprezintă ca oameni. 

”Lucrurile sunt foarte simple. Ce gândeşti, atragi. La fel se 
întâmplă şi când afirmăm ceva pentru că vorbim de puterea 
cuvântului. Un cuvânt poate mângâia sau poate răni, poate lovi 
sau poate vindeca. Sunt cercetări ştiinţifice care arată că 
anumite cuvinte pot produce informarea constructivă sau 
distructivă până la nivel de ADN. Cuvântul este un program, o 
vibraţie, iar ADN-ul din fiecare celulă primeşte această 
rezonanţă”, punctează psihologul Stelian Chivu. 

Stă în puterea fiecăruia dintre noi să aleagă gândirea şi emoţiile 
pozitive, punând astfel capăt suferinţei printre care a trecut din 
cauza programărilor negative. Din exterior vor fi mereu 
numeroşi factori care ne vor condiţiona şi limita, însă dacă 
conştientizăm şi ne programăm în interior să ne depăşim 
condiţia, schimbarea se va produce cu siguranţă.” 

Sursa: https://adevarul.ro/locale/galati/cum-influenteaza-adn-ulgandurile-
emotiile-cea-mai-puternica-stare-vindeca-bolilefizice-
1_5e1ddfb85163ec42711ba3f8/index.html 

 

Ciclurile de 7 ani ale vieții omului 
 

 
      Ciclurile de 7 ani ale vieții omului: 
"De la 0 la 7 ani: 
Există o legătură puternică cu mama. Cunoașterea lumii are loc 
pe orizontală. Se creează simțurile. Mirosul mamei, laptele, 
vocea, căldura şi săruturile ei sunt primele senzații. Această 
perioadă se sfârșește de regulă, prin ieșirea din cochilia 
protectoare a mamei şi cunoașterea lumii exterioare. 
De la 7 la 14 ani: 
Se creează o legătură puternică cu tata. Cunoașterea lumii are 
loc pe verticală. Se formează personalitatea. Tatăl devine cel 
mai fidel aliat pentru cunoașterea lumii din afara celulei 
familiei. Copilul o iubește pe mama, însă pe tata îl adoră. 
De la 14 la 21 de ani: 
Se începe revolta împotriva societății. Are loc cunoașterea 
materiei. Se formează intelectul. Începe criza adolescentină. 
Apare dorința de a schimba lumea şi de a distruge structurile 
existente. Adolescentul atacă celula familiei şi societatea în 
general. Este pasionat de tot ce exprimă revolta: muzica tare, 

G

paleontologie 



 

  96                                                                                          Lohanul nr.  58,  octombrie,  2022 
       

 

relațiile romantice, tendința spre independenţă, evadarea, 
legăturile cu grupurile sociale marginale, valorile anarhiste, 
negarea sistematică a vechilor valori. Perioada se încheie prin 
părăsirea celulei familiei. 
De la 21 la 28 de ani: 
Are loc integrarea în societate. Stabilizarea după revoltă. 
Suferind eşec în dorinţa de a schimba lumea, omul se 
integrează, dorind iniţial să fie mai bun decât predecesorii săi. 
Omul caută un loc de muncă mai bun decât al părinților. Caută 
un loc mai bun pentru viaţă. Are loc încercarea de a crea o 
familie mai fericită decât cea a părinților. Alegerea partenerului 
şi crearea căminului familial. Crearea propriei celule. Perioada 
se încheie de regulă cu căsătorie. Din acest moment, omul şi-a 
îndeplinit misiunea şi a finisat legătura cu prima celulă 
protectoare – familia. 
De la 28 la 35 de ani: 
Crearea căminului familial. După căsătorie, locuință, mașină 
apar copiii. Se acumulează valori în interiorul celulei. Însă dacă 
primele 4 cicluri nu au trecut cu succes, căminul se distruge. 
Dacă relaţiile cu mama nu au fost cum trebuie, ea va fi o 
povară pentru ginere/noră. Dacă relația cu tata a eșuat, el se va 
implica în treburile interne ale tinerei familii, provocând 
conflicte. Dacă revolta împotriva societății nu a fost trăită, 
există riscul conflictelor la locul de muncă. 35 de ani – vârsta la 
care un cocon prost copt deseori explodează. Atunci se 
întâmplă divorțurile, concediere de la serviciu, depresie etc. 
De la 35 la 42 de ani: 
Totul se începe de la zero. După criză, omul îmbogățit de 
experiențe şi greșeli îşi reconstruiește a doua celulă. Este 
perioada când în viaţa persoanelor divorțate apar iubite/iubiți 
noi. Ei încearcă să perceapă ceea ce așteaptă deja – nu de la 
căsătorie, ci de la sexul opus. Relația cu societatea, de 
asemenea, trebuie reevaluată. Locul de muncă deja este ales 
după criteriul cât este de interesant şi cât de mult timp liber 
oferă. După distrugerea primei celule omul întotdeauna simte 
necesitatea cât mai repede să-şi creeze a doua celulă. Căsătorie 
nouă, muncă nouă, relație nouă. Dacă omul a scăpat de 
elementele parazitare din trecut, el va construi o celulă mai 
bună. Dacă nu şi-a înțeles greșelile, atunci va creea o celulă 
asemănătoare şi va ajunge la aceleași eșecuri. 
De la 42 la 49 de ani: 
Se începe cucerirea societății. Imediat ce a doua celulă 
îmbunătățită a fost creeată, omul începe să simtă plinătatea 
vieții în căsnicie, în relaţia cu copiii, la serviciu etc. Această 
victorie generează două tipuri noi de comportament.Dacă omul 
pune accent pe bunăstarea materială, atunci apar mai mulți 
bani, mai mult confort, mai multă putere. Dacă, însă, accentul 
se pune pe latura sufletească, atunci se începe făurirea autentică 
a personalității. Această perioada se sfârșește printr-o criză de 
autoidentificare şi întrebări existențiale: de ce sunt aici, de ce 
exist, ce trebuie să fac pentru ca viaţa să fie plină de sens, în 
afara bunurilor materiale? 
De la 49 la 56 de ani: 
Revoluția spirituală. Dacă omul a reușit să-şi creeze sau să-şi 
reconstruiască celula sa şi s-a realizat în familie, pe plan 
profesional, el desigur are dorința să caute înțelepciune. Dacă 
se face cu dedicație şi sinceritate, această căutare nu va avea 
limite şi va continua până la sfârșitul vieții." Fragment din cartea 
lui Bernard Werber "imperiul îngerilor" 

 

 
 

Cum să iubești un copil – principii de viață 
 
 

Janusz Korczak – pedagog polonez, scriitor 
 
1. Nu aștepta de la copilul tău că va fi ca tine, sau cum îți 
dorești tu să fie. Ajută-l să devină el însuși. 
2. Nu cere de la copil răsplată pentru tot ce ai făcut pentru el. I-
ai dăruit viață, cum ar putea să te mulțumească? El va dărui 
viață altcuiva, iar aceasta este o lege ireversibilă de 
recunoștință. 
3. Nu demonstra nemulțumirile tale asupra propriului copil, 
pentru a nu-ți mânca amarul la bătrânețe. Căci, ce semeni aia 
vei culege. 
4. Nu aborda problemele copilului cu superioritate. Viața e 
oferită fiecăruia după puteri, fii sigur, viața poate fi dificilă 
pentru el, nu mai puțin decât pentru tine, ba poate și mai mult 
căci nu are experiență. 
5. Nu-l umili! 
6. Nu uita, cele mai importante întâlniri sunt întâlnirile cu 
copiii noștri. Oferă-i atenția maximă — nu știi niciodată pe cine 
poți întâlni în propriul copil. 
7. Nu te chinui, dacă nu poți face totul pentru copilul tău, dar 
ține minte: pentru copil nu s-a făcut suficient, în cazul în care 
nu s-a făcut tot posibilul. 
8. Copilul nu e tiran, care îți monitorizează întreaga viață, nu 
doar carne și sânge. E cana prețioasă, pe care viața ți-a oferit-o 
pentru a păstra și dezvolta focul creativ din ea. Această iubire 
nelimitată a mamei și a tatălui la care va crește nu „al nostru” 
sau „al meu” copil, dar un suflet. 
9. Învață să iubești un copil străin. Niciodată nu te comporta cu 
unul străin cum nu ți-ai dori să se comporte ceilalți cu propriul 
tău copil. 
10. Iubește-ți copilul în orice ipostază — netalentat, ghinionist, 
adult. Vorbind cu el, fii fericit fiindcă copilul e o sărbătoare, 
care încă se desfășoară în viața ta. 
 
 

Plătim pentru semințe importate cât 
bugetul apărării 

 

Costel VÎNĂTORU 

           Banii fac lumea să se învârtească. Mai bine sau mai 
rău, este o altă discuție. Așa se întâmplă și în cazul 
importurilor de semințe și de legume. 

mporturile sunt aducătoare de profit pentru oameni din țară, 
dar și din străinătate. Sumele sunt foarte mari. De exemplu, 
un gram de sămânță hibridă de tomate echivalează cu un 

gram de aur. Putem socoti cam cât aur pleacă în fiecare 
primăvară din țară pentru a aduce semințe de tomate. Și trebuie 
să știți că importăm peste 75% din resursele care se cultivă în 
serele și în solariile României! Noi suntem undeva sub 50% ca 
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putere de producere a semințelor pentru spații protejate, sere, 
solarii, pentru câmp, restul se importă. Dacă ne referim la 
cultura mare veți vedea când mergeți cu mașina că șoselele sunt 
pline de plăcuțe ale companiilor Pioneer, Syngenta și altele. 
Practic, ei produc semințe în România și ni le vând înapoi pe 
foarte mulți bani. Și asta cred că ar trebui să dea de gândit. 
Dacă cineva ar socoti cam câți bani se duc în fiecare primăvară 
din România pentru aceste resurse genetice s-ar speria. Vă spun 
că echivalează cu bugetul pentru apărare!”, mărturisește cu 
dezamăgire Costel Vînătoru. 

„Semințele din import nu vizează calități nutriționale și 
gustative, ci aspectul și rezistența. Adică în cazul roșiilor spre 
exemplu, să fie mare, rotundă, tare și să se păstreze foarte mult. 
S-a pus chiar prea mult accent pe zona aceasta de păstrare după 
recoltare pentru ca acela care le comercializează să nu aibă 
pierderi. Astfel, vânzătorul i-a împins pe cultivatori spre acest 
tip de produse pentru ca niciunul dintre ei să nu riște. Așa au 
apărut roșiile pe care le putem trece și în testament pentru a le 
lăsa moștenire urmașilor, cam atât durează! Există și o nouă 
vorbă:  roșia rezistă mai mult decât lada în care stă! Gustul, 
aroma și sănătatea se pierd în aceste condiții. Am scris chiar un 
articol acum mulți ani intitulat Tomatele: aliment, medicament 
sau pericol”, ne-a mai dezvăluit interlocutorul nostru.  

NEGLIJENȚA STATULUI COSTĂ 

S-a discutat mult despre brandul de țară, despre cum să ne 
facem cunoscuți în lume. S-a ales o frunză în vânt la un 
moment dat, iar subiectul a rămas doar în atenția presei. În rest, 
guvernanții păreau să nu mai dea nicio importanță temei. Un 
brand local sau național se creează, se cultivă și se protejează. 

În agricultură, lucrurile stau în principiu la fel. Costel Vînătoru 
lămurește pentru Q Magazine de ce unele dintre cele mai 
cunoscute soiuri de legume autohtone nu mai aparțin României. 

„Foarte multe resurse genetice nu au fost înmatriculate 
vreodată. Așa se explică faptul că am găsit în Statele Unite, 
după ce am răscolit întreaga Europă, primul soi de ceapă 
omologată în România, ceapa aurie de Buzău. Am făcut o 
adresă către Departamentul de Stat pentru Agricultură al SUA, 
am primit răspuns că au semințele acolo, păstrate la Banca de 
Gene a Universității Cornell și mi-au trimis chiar și poze din 
câmpurile lor experimentale în care se afla ceapa noastră. După 
multe discuții cu cercetătorii americani, am completat 
formalitățile de bază pentru a aduce semințele acasă, dar 
problema a apărut când am făcut solicitare la Buzău, pentru 
România. Atunci s-a constatat că noi nu aveam un acord de 
schimb cu banca respectivă și că în aceste condiții nu ni le pot 
livra. 

M-am gândit ce m-am gândit și le-am cerut să-mi trimită 
semințele pe persoană fizică: nici asta nu a fost ușor pentru că 
pe aeroporturi existau restricții la fel de mari ca și pentru 
droguri, în ceea ce privește transportul de semințe. În plus, am 
aflat că la vamă sunt aparate care iradiază semințele, ceea ce le-
ar fi făcut neviabile. După aproape un an de zile de negocieri și 
de căutat soluții pentru a putea aduce resursele în țară, am 

încheiat un acord de schimb pe persoană fizică. Mi-au trimis 50 
de semințe însoțite de două documente: un certificat fitosanitar 
pe care ei pun mare preț și din care rezultă că semințele sunt 
libere de boli și dăunători și un document prin care ni se dă 
dreptul de utilizare. Trist, nu? Și jenant în același timp! Stau și 
mă gândesc cum au reacționat, ce discuții au avut între ei când 
au văzut cum cineva de la Buzău vine să le ceară dreptul de 
folosință pentru ceapa de Buzău! 

Aveam peste 2.000 de soiuri de tomate foarte vechi care nu mai 
sunt în cultură. Parte dintre ele le-am găsit în Banca de Gene 
din Germania, de exemplu tomatele de Țigănești sunt acolo.  

Noi am pierdut un numai soiuri, ci și branduri. Tomata numită 
Inimă de bou care era un brand al nostru nu ne mai aparține: 
este omologată în Franța, dar o găsim și în Italia. Ca să 
înțelegeți ce înseamnă un brand pe această zonă, avem 
castravetele Cornichon de Paris care a fost cultivat pe 
suprafețe extinse, iar soiurile de acest tip care s-au produs după 
el poartă tot numele ăsta. Tomatele Cherry sunt de asemenea, 
un brand indiferent de soi. Varza de Buzău este un brand 
neîntrecut, nici o altă creație de până acum nu este mai 
gustoasă, mai productivă și mai calitativă.” 

Bujorul, narcisa și ghiocelul – pe cale de dispariție 

România a fost în alte vremuri o producătoare de flori. Acum 
după distrugerea serelor și a centrelor de cercetare s-a ajuns la 
dependența față de importuri. Și în domeniul floriculturii 
românești situația este aproape apocaliptică. Ceea ce s-a creat 
în laboratoarele serelor, flora din spațiile protejate și flora 
spontană din perimetrul național sunt în pericol de dispariție, 
dacă nu cumva s-a întâmplat deja această tragedie. 

Costel Vînătoru a detaliat pentru Q Magazine situația din 
floricultura românească: „În prezent 90% din florile și 
semințele aflate pe piață provin din import. Acest fenomen se 
întâmplă pentru că nu au existat programe coerente, nu a fost 
nicio preocupare pentru acest domeniu, pentru protejarea 
tezaurului verde al României. La acest moment se află în mare 
pericol bujorul, narcisa și – n-o să vă vină să credeți – chiar 
ghiocelul. M-am referit aici la plante care cresc în spații 
naturale, dar arealul lor se restrânge și din cauza schimbărilor 
climatice. Am pierdut foarte multe tipuri de flori, vă dau numai 
câteva exemple: garofița, gladiola, anumite soiuri de trandafir 
românesc. Nici garoafe nu mai avem, toate vin din afară. 
Piețele au devenit adevărate filiere ale importatorilor. Pe de altă 
parte, din cauza lipsei de finanțare a acestui domeniu, dacă am 
dori ca de mâine să ne apucăm de cultivat flori nu am avea cum 
s-o facem pe scară largă. Olanda, țara care domină piața florilor 
din Europa, are o tehnologie extrem de avansată, iar noi am 
rămas mult în urmă. În domeniul floriculturii pierderile sunt 
mai greu de cuantificat decât la legume, de exemplu. Aici în 
Banca de Resurse Genetice Vegetale de la Buzău avem 15-20 
de soiuri de iris, o floare pe care o găsim și în Parcul Crâng, în 
pădurea din jurul nostru. Polonia și Cehia au trecut irisul pe 
lista roșie a plantelor care sunt în pericol de dispariție. Noi le 
mai avem, dar dacă nu le conservăm, le-am putea pierde. Gura-
leului pe care o vedeam des în copilăria noastră o mai regăsim 
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doar în unele gospodării, din păcate numai în varietăți 
impurificate sau o putem zări câte puțin în flora spontană de la 
munte. Ar mai fi multe exemple… Se găsesc de altfel și 
justificări: lipsa finanțării, dezinteresul autorităților, importurile 
și să nu uităm de lipsa de civilizație a oamenilor care în loc să 
admire aceste minuni ale lui Dumnezeu, le rup cu sălbăticie. 
Scuzele nu ne ajută însă în nici un fel să conservăm lumea 
vegetală care asigură hrana pentru oameni și animale, oxigenul 
și care ar putea fi resurse energetice importante.” 

Banca de gene, ministerul de externe al științei românești 

Poate că nu mulți reușesc să înțeleagă necesitatea unei astfel de 
instituții și modul în care ne poate ajuta la ridicarea 
standardului de viață, dar explică pe larg pentru cititorii 
Q Magazine, Costel Vînătoru: 

„Există în lume trei structuri care gestionează resursele 
genetice. Mă refer aici la depozitele de semințe, care au 
misiunea de a interveni în perioade de criză, de calamitate, de 
necesitate așa cum a fost pandemia COVID-19 sau seceta. Sunt 
de asemenea și bănci de semințe cum avem noi la Suceava. 
Acestea sunt gestionate în general de ONG-uri, de asociații 
profesionale și mai puțin de stat. O altă structură este cea pe 
care o numim bancă de gene vegetale, care presupune 
laboratoare și personal calificat. Ea nu depozitează semințe, ci 
conservă știind foarte bine ce a pus la păstrare la nivel de 
genom. Banca de Resurse Genetice Vegetale de la Buzău 
funcționează după standardele Organizației pentru Alimentație 
și Agricultură a ONU (FAO). 

România are o agricultură complexă și nu poate păstra întreaga 
resursă a acesteia într-o singură bancă de gene, misiunea 
instituției fiind foarte importantă în cadrul acestui proces. 
Sămânța, principala cale de înmulțire a plantelor poate să ne 
aducă prosperitatea, dar și necazul. O sămânță poate purta cu ea 
o boală pe care s-o inoculeze în grădina noastră, în fermă, în 
sere, în solarii sau pe câmp și de care să nu mai putem scăpa 
ulterior. 

Prima misiune a băncii este de a analiza sămânța din punct de 
vedere al stării de sănătate. După ce s-a constatat că nu este 
purtătoare de boli și dăunători care să se transmită din generație 
în generație, trece printr-un laborator de evaluare a 
autenticității. Vorbind simplist, în această etapă vreau să aflu 
dacă leguma în cauză nu s-a corcit cu altceva. Pentru a 
determina acest fapt, consult date din întreaga literatură de 
referință și completez o fișă în care notez toate caracteristicile 
ei, de la forma frunzei, poziția acesteia, tipul de floare și de 
inflorescență, tipul de fruct, culoarea fructului matur etc. După 
ce am terminat, sămânța intră în bancă pentru amprentarea 
genetică și se află astfel care sunt caracterele ei de identitate. 
De abia acum pot demonstra lumii științifice, naționale și 
internaționale, că acea legumă este autentic românească, pentru 
că o am deja în baza de date.” 

„În urmă cu un an sau doi, Franța a închis granițele pentru că 
depistase un virus la tomate. S-au luat măsuri drastice pentru a 

nu permite inocularea în sol a virusului, din cauză că există 
bacterii care modifică planta și o îmbolnăvesc. 

Un exemplu este agrobacterium care provoacă tumori pe 
plantă, în special pe rădăcini, distrugându-i identitatea. Așa se 
modifică genetic organismele (OMG). Acum poate înțelegeți 
importanța unei astfel de instituții care, pe de o parte, ar putea 
revigora producerea de semințe în România cu certificat de 
autenticitate și de protecție științifică și juridică clară, iar de 
cealaltă parte, ar putea verifica și controla dacă o sămânță a 
intrat contaminată în țară. 

Se poate semnala și opri un dezastru. Poate că e unul dintre 
motivele pentru care existența acestei bănci de gene a fost mult 
întârziată. Orice sămânță care intră în România are nevoie să 
fie carantinată și verificată. Asta trebuie să facem noi: să 
conservăm și să apărăm pământul!”, ne-a spus directorul Băncii 
de Resurse Genetice Vegetale de la Buzău. 

În opinia sa, proaspăta instituție ar trebui să devină un fel de 
minister de externe al științei românești și să aibă relații cu 
toate băncile de gene din lume. Din păcate și în acest domeniu 
ne aflăm cu mai bine de un secol în urma bulgarilor și a 
ucrainenilor, care și-au creat aceste instituții la sfârșitul 
secolului XIX și începutul secolului XX. 

Cercetătorii, mai puțin importanți decât câinii comunitari 

„În România nu s-a dorit crearea unei bănci de gene. Mi s-a 
spus la un moment dat că există o bancă în Norvegia care este 
americană și care are un grad de ocupare sub 90%. De ce 
trebuie să avem și noi așa ceva? Am stat mult pe la ușile 
Ministerului Agriculturii și am suportat multe jigniri: un nene, 
secretar de stat, mi-a spus că nu am făcut nimic în cercetare, 
deși am 200 de lucrări științifice, referate și 53 de brevete de 
invenție pentru zeci de soiuri de legume. Asta în condițiile în 
care salariul din cercetare era de râs, de batjocură. 

Costel Vînătoru a creat şase noi soiuri de legume şi doi hibrizi. 
Roşia Kristin care poartă numele soției este cea la care ţine cel 
mai mult. Sămânţa legumelor create de Costel Vînătoru costă 
aproximativ 200.000 RON pe kilogram. În anul 2012 ar fi putut 
primi Premiul Academiei de Științe din Franța, dar condiția 
era de neacceptat pentru Costel Vînătoru: trebuia să 
părăsească România nu cu mâna goală ci aducând și câteva 
resurse genetice românești. A refuzat. 

Oamenilor din cercetare li s-a acordat mai puțină importanță 
decât câinilor comunitari.  Am mai spus-o și o repet: nu produc 
semințe, nu fac răsaduri pentru un partid politic, ci pentru 
români, pentru viitorul nostru alimentar! 

Noi am distrus sistemul de producere a semințelor. La Centrul 
de Cercetare și Dezvoltare pentru Legumicultură din Buzău 
erau 35 de hectare cultivate cu roșii pentru Olanda. Noi 
produceam pentru ei. Înainte erau 200.000 de hectare alocate 
pentru cercetare, acum mai avem doar 30.000 de hectare, dar și 
acestea sunt în pericol. Trebuie să salvăm ce se mai poate 

agricultură 



 

  99                                                                                          Lohanul nr.  58,  octombrie,  2022 
       

 

salva! Trebuie să restaurăm patrimoniul acesta de care ne-am 
bătut joc până acum!”, avertizează Costel Vînătoru. 

O altă dezamăgire a interlocutorului nostru este aceea că deși în 
faza preliminară Comisia Europeană și-a dat acordul pentru un 
proiect depus în cadrul Programului Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR) care prevedea finanțarea Băncii de Resurse 
Genetice Vegetale de la Buzău, acesta  a dispărut ca prin 
minune din varianta finală transmisă către Bruxelles. Costel 
Vînătoru nu a vrut să detalieze, dar la întrebarea noastră 
„Ghinea?”,a confirmat sec: „Da!”. 

După un moment de liniște, la finalul întâlnirii noastre, 
directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale mi-a oferit 
volumul intitulat Tratat de legumicultură specială, pe care l-a 
semnat alături de colegele sale Bianca Mușat și Camelia Bratu. 
Când l-am rugat să-mi dea un autograf a refuzat spunându-mi: 
„Ca să semnezi o carte trebuie să fii vedetă. Eu sunt doar un 
biet zarzavagiu. Atât!”.  

 
Miniștri ai Agriculturii, despre importanța Băncii de Gene 
de la Buzău 

„Din luna mai, Costel Vînătoru este director al Băncii de 
Resurse Genetice Vegetale de la Buzău. După ce timp de doi 
ani a fost și n-a fost director, Costel Vînătoru a câștigat postul 
prin concurs. Ca Ministru al Agriculturii îmi doresc să ofer 
instituțiilor din subordine stabilitate și predictibilitate. Nu 
putem construi strategii pe termen mediu și lung cu oameni 
care azi sunt, iar mâine nu mai sunt. 

Banca de Resurse Genetice Vegetale este esențială pentru 
viitorul României și trebuie să privim lucrurile integrat în toate 
domeniile de activitate. 

Cea mai mare problemă a cercetării românești a fost aceea că 
de-a lungul timpului au existat o serie de măsuri care auavut ca 
scop reformarea și restructurarea, dar printr-o lege dată în 
2009 o parte dintre stațiunile de cercetare au fost trecute sub 
autoritatea universităților. Academia de Științe Agricole și Sil-
vice este o entitate de sine stătătoare și are autonomie proprie, 
iar noi suntem doar coordonatorii principali de credite. O parte 
dintre stațiuni se subordonează Ministerului Cercetării și aici 
situația se blochează. 

Cercetătorii au fost marginalizați și foarte mulți dintre ei au 
plecat în străinătate. Celor care au rămas – pe care îi consider 
niște eroi – ar trebui să le ridicăm statui pentru ceea ce au făcut 
și fac în continuare exclusiv din pasiune. 

Tatăl meu care a lucrat la Stațiunea de Cercetare de la Caracal 
îmi spunea că un cercetător poate să nu descopere nimic timp 
de 30 de ani, dar când sosește momentul găsește ceva relevant 
care va schimba radical lumea. ” 

Petre Daea, fost Ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

„O bancă de gene ne asigură continuitatea. Nu toți au înțeles 
necesitatea acesteia în momentul când am propus înființarea ei 
la Buzău. 

Trebuie făcute investiţii serioase pentru a pune la adăpost 
fondul genetic al ţării. 

România are trei mari resurse: solul, apa şi fondul genetic. O 
parte din acesta din urmă am pierdut-o din cauza mai multor 
factori care ne-au adus în situația de a fi tributari importului de 
legume, tomate în special, de flori. 

Banca de Gene este mai importantă decât o bancă de aur. Dacă 
se întâmplă o catastrofă, aur mai găsești, în schimb tezaurul 
verde rămâne pierdut pentru totdeauna. O astfel de instituție 
este gândită pentru a asigura perenitatea speciilor, iar în acest 
moment, la Buzău, se află în conservare peste 10.000 care au 
acum un istoric, o amprentare genetică etc. Mai este ceva: noi 
avem tot interesul să creăm soiuri noi, hibrizi, care să ne 
asigure în viitor independența de importuri. 

Agricultura fără cercetare este moartă. Niciun guvern până în 
2017 nu a catadicsit să se ocupe și de cercetare, de stațiunile 
care în urma unor legi și Hotărâri de Guvern au ajuns în pragul 
falimentului. Din 2009 (când s-a dat legea prin care stațiunile 
de cercetare intrau în subordinea universităților de profil) până 
în 2017 s-au dat doar trei Hotărâri de Guvern care să vizeze 
acest domeniu. Din 2017 până în 2019, adică în perioada în 
care am fost ministru al Agriculturii, am dat 49 de Hotărâri de 
Guvern pentru această zonă. Nu este o laudă, este un fapt: 
cercetarea trăiește acum datorită deciziilor luate de mine. 
Nebunia politică trebuie să înceteze în acest domeniu dacă 
vrem să supraviețuim, să fim pe picioarele noastre acolo unde 
ne pricepem și să repunem România pe harta științifică a 
Europei, cel puțin.” 

 Simpozionul regional 
ŞCOALA DE VARĂ DE ASTRONOMIE 

“DESCOPERĂ TAINELE UNIVERSULUI!” 
Ediţia a II - a, Huşi, 23-24 iunie 2022 

 
 

Dr. Vicu MERLAN,  
Coord

。
  Astroclubului Vega, Huşi 

 
        Între 23 și 24 iunie 2022, la Huși a fost organizat de către 
membrii Astroclubului Vega,  Simpozionul Regional de 
Astronomie, manifestare la care au participat 7 lectori, de 
profesii multidisciplinare, cu tangențe în domeniul științelor 
astronomice, din mai multe centre cultural-științifice: lector 
Radu Mihai ANGHEL (Observatorul astronomic Victor 
Anestin, Bacău), lector Cătălin BRĂNICI (Astroclubul Vega 
din Huşi), lector dr. Laurenţiu URSACHI (Muzeul Vasile 
Pârvan,  Bârlad), lector Vitalie CHISTOL (Observatorul 
astronomic Chişinău), lector  Ala CUCU (Asociaţia Obştească 
Orizonturi Rustice, Bălţi), lector dr. Vicu MERLAN 
(Astroclubul Vega din Huşi), lector dr. Bogdan RĂŢOI 
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, Facultatea de Geologie). 
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Lectorii participanți 

               
        Cu această ocazie toți cei prezenți au fost introduşi în 
tainele enigmatice ale Universului fizic şi invizibil prin 
intermediul unor prelegeri pline de substanță, ţinute de 
profesori şi pasionaţi ai astronomiei. S-au discutat și despre 
cele mai noi descoperiri ale astronomiei, despre miraculoasele 
experiențe ale UNIVERSULUI în care trăim! 
 

  
Telescop Sky Watcher achiziționat pentru Astroclubul Vega din 

Huși, prin donații făcute de dl. Ioan Ciomaga și  
dl. Neculai Baltag         

       
   Pe lângă lectorii citați au participat mulți pasionați ai 
astronomiei, ai misterelor inefabile ale Galaxiei Calea Lactee, a 
nebuloaselor, a planetelor, a Lunii, a călătoriilor interplanetare 
şi interstelare, de existenţa unor posibile forme de viaţă din 
spaţiul extraterestru, indiferent de vârstă etc. 

 

 
Observații cu luneta asupra petelor solare pe platoul Pensiunii 

Dobrina și în Parcul Cercetașilor 
 

        La finalul simpozionului au fost acordate, tuturor celor 
care  au participat în cele două zile, diplome de participare.   
 

 
Ala CUCU (Asociaţia Obştească Orizonturi Rustice, Bălţi) 

 
Prelegerile au fost susţinute la Biblioteca municipală Mihai 
Ralea din Huşi. 

 
Lector Vitalie CHISTOL (Observatorul astronomic Chişinău) 
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    Din program: 
 
23 iunie 2022  

 16.00 - Deschiderea Şcolii de vară de Astronomie. 
lector coordonator  dr. Vicu MERLAN (Astroclubul 
Vega din Huşi); 

 16.30 - Scurtă istorie a petelor solare, lector Radu 
Mihai ANGHEL (Observatorul astronomic Victor 
Anestin, Bacău); 

 17.00-18.00 - Sesiune de observaţii astronomice 
asupra petelor solare, în Parcul Cercetaşilor; 

 18.00 - 10 lucruri ciudate despre planeta Jupiter, 
lector Cătălin BRĂNICI (Astroclubul Vega din Huşi); 

 18.30 – Pauză în care cei peste 50 de oaspeți au fost 
invitați la o gustare cu plăcinte, prăjituri și sucuri 
pregătite de dna Georgiana Filip în laboratoarele 
Bitcake și de dna Alina Pricop la laboratorul din 
apropierea bibliotecii. 

 19.30 – Materia Universului – Model geochimic, 
lector dr. Laurenţiu URSACHI (Muzeul Vasile 
Pârvan,  Bârlad). 

 

21.00 – 22.30 – Observarea principalelor corpuri cereşti 
vizibile în perioada aceasta (deoarece timpul a fost nefavorabil, 
cu cer înnourat, această manifestare s-a amânat). 
 

 
Lector Radu Mihai ANGHEL  

(Observatorul astronomic Victor Anestin, Bacău) 
 

 
24 iunie 2022 

 În cursul zilei de 24 iunie, invitații au vizitat orașul Huși și 
zone dinprejur: Pădureni, Rusca, Mănăstire din Dobrina, 
Episcopia și beciurile domnești ale lui Ștefan cel Mare, 
Vinoteca. 

 

     Începând cu ora 16.00 au fost efectuate observații 
astronomice asupra petelor solare, observații ce au fost posibile 
datorită instrumentarului special adaptat, pus la dispoziție de 
invitatul nostru dl lector Radu Mihai ANGHEL de la 
Observatorul astronomic Victor Anestin, Bacău.  

 

Lector dr. Bogdan RĂŢOI 
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, Facultatea de Geologie) 

 

 
Lector dr. Laurenţiu URSACHI  
(Muzeul Vasile Pârvan,  Bârlad) 
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      A fost o premieră pentru toți membrii Astroclubului Vega 
din Huși. 

                    

 17.00 - Măsurarea timpului, lector Vitalie CHISTOL 
(Observatorul astronomic Chişinău); 

 17.30 - Oportunităţi de colaborare România – 
Moldova, în domeniul astronomiei, lector  Ala CUCU 
(Asociaţia Obştească Orizonturi Rustice, Bălţi); 

 18.00 - Curiozităţi despre lumea exoplanetelor, lector 
dr. Vicu MERLAN (Astroclubul Vega din Huşi);  

 18.30 - Geologia satelitului natural al Pământului - 
Luna, lector dr. Bogdan RĂŢOI (Universitatea Al. I. 
Cuza, Iaşi, Facultatea de Geologie). 

 
Lector Cătălin BRĂNICI  

(Astroclubul Vega din Huşi) 
 

 

                 19.00 - Acordarea diplomelor de participare 

 

  Poză de grup 

 21.10 – 22.30 - Observarea principalelor 
corpuri cereşti vizibile în perioada aceasta. 

    

 Încheierea Şcolii de vară de Astronomie – Huşi – 2022. 
 
        Discuțiile interactive s-au prelungit la cina pregătită de 
dna Nicoleta Filip, managerul restaurantului Podgoriile 
Hușilor, clădire care l-a găzduit, cu peste 100 de ani în urmă, 
pe marele poet național Mihai Eminescu și Hotelul Omnia, 
unde prin amabilitatea d-nei Diana Căciulă, au fost cazați 
invitații noștri.  

 
Organizator: Vicu MERLAN, coordonatorul Astroclubului Vega din Huşi,  
redactor – şef al magazinului astronomic Vega, Huşi. 
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Carențe 
 

Elena OLARIU – Răducăneni, jud. Iași 
 

Ieri, la jumătate  din castanul de lângă fântână 
Îi plângeau frunzele cu lacrimi de sânge; 
Fântâna secase iar rădăcina copacului sucomba... 
Ieri, cireșul de la poartă, în floarea vieții, 
Dădea în gălbejire – stăpâna plecase departe, 
Departe rămăsese dragostea pentru boabele 
Trecute de copt; le savură graurii din lipsă de 
Apă; ieri, după chinuitoarea arșiță, în rugăciune 
Caisul și zarzărul, piersicul galben și cel roșu 
Lasără să curgă mlădițele – crude însă, la pământ; 
Rădăcinile, prin pământul crăpat,  anemice,  
Respirau roua dimineții dinainte de răsărit... 
Singura sursă de potolire a setei... 
Ieri, florile din grădină, cu tulpina pai, își 
Legănat, în stânga, în dreapta, florile  tot mai 
Arămii: le pierise culoarea, arșița verii  
Egalându-le în frumusețe... 
 
Carențe. Motive de ieșire la mal din mocirla 
Nemiloasă a timpului...  
 

Cheile… 
 

Ieri, când s-o deschid, uşa era înţepenită. 
Nu ştiu, îmi jucase feste sau cineva 
Înainteam  luase cheia… 
Caut prin buzunare: nimic nu zornăie;  
legătura de chei -  nicicând lipsă la apel în 
 în Duminica aceasta-s doar 
 pe jumătate… 
 
Mă-ntorc, privesc în jur atentă, poate 
Inelul s-a slăbit - una câte una 
Curgând, poate  dosul 
Hainei  ieri  s-a  găurit… 
Nu ştiu,  broasca  inimii ’ncuiată să deschid...  
Pe dinăuntru  cheile, cheile mele şi 
Uşa s-o deschid, nu pot! Nu mai pot… 
 
Pământul - neted dinaintea-mi, 
S-o iau de la-nceput îndemnă: una, 
Două, trei… Pe un inel anemic  călcasem ieri. 
Erau vechi:  ca o dulce-tristă amintire, în piept 
Inima, cu mare grijă o ţineam 
Să nu plece de tot... 
Uşa cea mare - de ea am trebuinţă!... 
Uşa s-o deschid, să caut adăpost  unui biet suflet 
Ce s-a jucat cu focul… 
…………………………………… 
Târziu când deznădejdea mă cuprinse  
celălalt inel – în faţa mea, strălucea cum 
aurul în staul… Dar, când 
Uşa, s-o descui, era deschisă…. 

 

Mai aproape de cer... 

Ieri, stând de vorbă cu sufletu-mi 
Să nu mă-ntorc în trecut mi-a spus: 
”Amintirile, ca orice sămânţă, mai coaptă, 
 Mai crudă, trebuie-ngropată – prin moarte 
Să  renască – palidă la-nceput, cu 
Frigul în oase şi plină de tină... 
 
Murmurând la plânsul vântului un vers 
Dintr-o simfonie vetustă, suflete, sunt gamele 
Reaprinse pe care înţeleaptă, iubirea 
Le-aşterne în calea-ți, covor roşu spre cer să 
Înalţe...  Ca tine, în versuri, mai triste, mai 

vesele, 
Cântă dorul liliacului în mai înflorit... 
 
Mai aproape de cer, mai aproape  de cer 
Este refrenul; cine înţelege urcuşul acesta 
Şi greul ce-l duce în piept biet suflet – 
Să scurmi universul, copile, să dai de izvoare, 
Desculţ să rămîi pe vecie, să zbori peste lume 
Şi lumea să strige din urmă: goniţi-l!...” 
 

Maria (Spleen) 
 
Maria, floarea din visul lui Iosif 
Să o culeagă din cele multe marii, 
Neîntinată  viață să-i fie, ca 
Floarea din  glastră să crească în 
Iubirea divină, curaj, sărăcie – 
Albă rochie de mireasă să poarte, 
Lacrimi de sânge să verse în noapte, 
Cunună de aur să primească... 
 
Maria, împăcarea lui Ioachim cu lumea, 
Blestemul Anei ridică peste timp – 
Venise ziua, ceasul și ora iertării, 
Venise sorocul Noului Legământ... 
Maria, lumeasca marie îmbucură 
Pământul întreg, magii din vreme citind în 
Stele: fiica lui Ioachim și  Anei 
Prin al ei Fiu, lungi-va viața pe pământ... 
 
Crescu  prunca cum crește mlădița de  salcie 
Cu apă puțină, pământ hrănitor, 
Laptele vieții fiind-i pricină și vină 
Din amarul dulce al mierii să guste... 
Cerescul Tată voi lumea să împace cu 
Jertfă neprihănită, sufletul acesteia  
Adevărull să iubească, credința în mâine – 
 Hristos – Cuvântul, prin ea să se nască.... 
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Odă  Stejarului  Nonagenar  
- Ion N. Oprea 

 
Prof. Corneliu VĂLEANU – Iași 

 
             Dedic această odă d-lui ION N. OPREA, Coordonatorul Cenaclului 
la distanţă „PRIETENIA”, publicist şi scriitor la împlinirea vârstei de 90 de 
ani. 

 
Stejar nonagenar cu rădăcini adânc înfipte-n glie 
Pe lume-a fost adus la PRIPONEŞTI – sat de câmpie, 
Acolo a văzut  raza de soare luminându-i faţa, 
Acolo şi-a început lupta cu viaţa, 
Acolo a auzit glasul  dulce de mamă, 
Acolo a auzit glasul de tată să crească fără teamă, 
Acolo-n sat învăţătorii mintea i-au deschis, 
Ca învăţând cu drag şi sârg îşi va-mplini un vis, 
Apoi, din casa părintească şi-a luat zborul, 
În lumea largă să-şi făurească viitorul, 
Primul pas l-a făcut în legendarul Bârlad, cetate de cultură, 
De unde a cules, o , multă, multă-nvăţătură, 
A poposit puţină vreme şi în Iaşi, 
La Colegiul „Veniamin Costache”, urcând mai sus noi paşi, 
Apoi, ca alpinist a urcat un vârf de munte-facultate, 
Unde a învăţat economie, juridică şi publicistică, de toate, 
A fost şi este-un mare jurnalist, economist, jurist 
Şi-n toate  s-a dovedit mare profesionist, 
Dar a simţit că nu îi este de ajuns 
Şi ca un istoric şi arheolog a pătruns 
Să cerceteze trcutul ţării în vastul catalog 
Şi ca Negruzzi care a „şters colbul de pe cronice bătrâne” 
Aşa şi INO a răscolit arhive s-arate adevărul despre ţară 
Ca trecutul noastru să nu piară, 
Iubind literatura a înfiinţat Cenaclul literar la distanţă-
PRIETENIA, 
Publicând zeci de volume cu autori ce-i numeri chiar cu mia, 
Apoi, a scos antologia „Istorii, comentarii, miscelanea” 
Care numără până-n prezent pete 50 de volume- sublimă ideia, 

În care autorii au scris istoria ţării de la geto-daci şi neamul 
românesc, 
Care de milenii pe-acest pământ noi ştim că veţuiesc, 
Din colbul istoriei a scris despre oraşele moldave: 
Iaşi, Bârlad, Huşi, Vaslui, Suceava, Rădăuţi, Bacău şi alte 
localităţi brave, 
Apoi, din negura uitării a scos marile personalităţi ce au trăit 
pe-acest pământ 
Binecuvântat de Dumneze ca fiind sfânt... 
Nonagenar, stejarul n-are-n ramuri frunze uscate, 
Ci crengile-s împodobite cu articole, cu studii şi cărţi de 
calitate, 
Nu are somn, nu ştie de odihnă, mănâncă pe-apucate, 
În camera-i de lucru INO ştie că mai poate 
S-adune-n juru-i condeieri din toată ţara, 
Să scoată  la lumină flori-cărţi ca primăvara, 
Nu se teme de boli care nu-l ocolesc, 
În camera de lucru cărţile ştie că îl ocrotesc, 
Cu ele stă de vorbă ca mag ce meditează, 
Ştiind că ele îl ţin mereu cu mintea trează... 
Ajuns stejar nonagenar vrea mai departe, 
S-ajungă la suta de ani, de lauri s-aibă parte. 
 
  Sunt bolnav... 
 
Sunt bolnav de poezie, 
Tratament:figuri de stil şi prozodie, 
Teme şi motive le găsesc în univers 
Şi le trec frumos în vers. 
 
Zbor cu visele din mine, 
Cerul însă-mi pare mic, 
Sorb din stele căi divine, 
Pe pământ sunt un nimic. 
 
Îngeri vreau să întâlnesc, 
Îngerii cu-aripi de aur 
Şi cu dânşii să vorbesc 
Despre Dumnezeul faur, 
 
 
Ce creat-a viaţa şi ne-a dat-o nouă 
S-o putrăm ca pe un jug, 
Setea să ne-o stingem cu boabe de rouă, 
Când sufletul  va arde-n noi cu flăcări de rug. 
 
  REGĂSIRE 
 
Ne-am  re-ntâlnit din amintiri 
Sub vraja unei mari iubiri 
Ce-a dăinuit ca o eternitate 
În fiecare inimă ce bate, 
Ne-am regăsit cu sufletul deschis 
Cu dragoste ca într-un vis, 
Deşi suntem departe, totuşi suntem aproape, 
Ne sărutăm mai dulce, ne mângâiem pe pleoape, 
Ne prindem trupu-n braţe în sfânta contopire, 
Uniţi să rămânem în veşnica iubire. 
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Sunt 

 
           Calistrat ROBU – Iași 

Sunt o bucată de lut moale 
căzut în oase....se zbat zilele aiurea 
din colțul Lunii cad...stropi de pietre 
iar fărâme de cuvinte  
trec uneori în planul sufletului tău 
sunt o simțire a voci 
sunt o mirare a cuvântului 
în sfârșit sunt culoare 
sunt albastru și roșu 
sunt stelele stinse  
și raza de soare 
fluturii cu florile plecate 
ori colțul de verde crud al iebii 
și rădăcina izvorului rece sunt 
dar carnea e ca lutul frâmântat 
și ars de Soare în timpul verii 
 
lustruit de valul mării 
praf de stele sunt ochi și visele Raiul. 
 
Mă  întreb 
 
Întodeauna mă întreb 
de ce peștii au cozile  despicate 
poate apa e împărțită în părți egale în plutirea lor 
zbor despicat în apa vieţii 
dar limba șarpelui e despicată în venin 
ca ochi reci ai solzosului dintelui înfipt 
despicate vieți în lumea veninului morții 
Mă întreb de ce..? De ce..? De ce..? 
 
Uneori  încerc 
 
Uneori încerc să-mi găsesc locul 
așa de mult caut în visele mele 
răscolesc Carpații și Balcanii 
Europa toată e în mersul căutării 
mă cheamă lupi în urletul lor din noapte 
iar Luna îmi povesteşte în șoapte 
curge în vene același miracol  
din piatra căzută în scris la Tărtăria 
undeva în Europa pe o albastră planetă Terra 
lutul urciorului sacru 
prima formă la Cucuteni 
nu știu dacă adresa e exactă 
sunt mii de ani în care scrisorile așteaptă 
să le deschidem noi  
cei lăsați acum fără țară.... 
 
Căutări 
 
Din interior încep căutările 
De unde vin ?  

Întreb lupul alb în urletul Lunii 
El îmi răspunde în clarul de Lună 
Ești Dac...ascultă ecoul pur din muntele sacru 
Ascultă  stânca din interiorul pământului 
Ascultă aerul… apa.. râul și  marea... 
le simţi în tine 
Ascultă cerbul…zimbrul…ursul…lupul cel falnic 
râsul… jderul și zborul agvilei 
eşti  locul și viața în toate  
 și în oasele morților noștrii 
eşti  lutul călcat de nemernicii vremii 
eşti  codru tăiat și fiul plecat 
eşti bătrânul hulit… flămânzit și hăituit  
de hoții cei noi veniți la jaf 
eşti pruncul vândut și flămânzit 
 lovit de lumea crudă a minciunii și lăcomiei 
eşti…  tu....eu sunt în noi....în voi... 
 ca să avem un nume suntem ROMÂNIA.... 
Cine sunt ?  
Se strecoară în sânge întrebarea 
Ești Dac...da Dac....la nesfârșit 

 
 
În noapte 
 
În noapte caut Luna 
Luna Lupului Alb  
caut…de mii de ani lupul mistic  
ce mușcă din Lună 
uitatul mister al Dacilor 
transpare în iarna lupului alb 
se împietrește în uitare misterul 
Luna e iarăși rotundă 
iar urletul lupilor cade în iarna  
din munții albi de ninsoare. 
 
Am   rătăcit   piciorul 
 
Mi-am rătăcit piciorul în iarba crudă 
cu verde sub unghii alerg câmpia 
iar cărarea se lasă purtată spre stelele din bolta cerească   
alerg în ochiul cerbului albastrul nopții 
inorogii plesnesc întunericul în copită 
scapără Luna în cornul căzut 
aștept dimineața și inventez din cuvinte o floare 
cântecul păsării se lasă cântat doar din fluierul piciorului 
legănate clipe trec prin sufletul ușor  
cântec din inimă rătăcită  
inima amorțită de dor reface pașii prin iarba vrăjită. 
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Povara umbrei 
 

Corina  MATEI  GHERMAN – Iași 

În gândul nopţii un singur  înger mai chem 
Trecutul de ceară ascuns în sublimul poem 
În geamăt de nori se adună lumina ucisă 
Zborul abrupt în dimineţi stă rescrisă. 
 
O rază mă cheamă să-icolorez rochia în gri 
La capăt aşteaptă planeta pe care o voi sădi 
Un orizont împrăştiat se adună într-o geană 
Când norul de o  dimineaţă mai  cheamă. 
 
Şi fulgere plate se-aună în cerul pustiu 
Iar  visu-i ucis… şi-nchis e în sicriu… 
Eu nu mai sunt …nici răsăritul nu este 
Când voci vin  din străfunduri să scrie o poveste. 
 
Nici golul nu ştie că închis mi-e dorul 
În zeci de  pâraie se scurge izvorul 
Şi inima tace şi-n vis te mai cheamă 
Şi noaptea şi luna îmi închide o geană. 
 
Spre nicăieri doar golul tăcut a rămas 
Tăcerea pustie şi aşteptarea ascunsă-n popas 
Povara unei umbre şi umbra  tăcerii 
Grădini… sunt de basm spre drumul durerii. 
 
Aştept  chemarea 
 
În dimineaţă împrăştii norii reci chemaţi 
Şi noaptea-n crâng se duce voioasă şi uitată 
Pescăruşii din umbră de maluri stau legaţi 
Şi-n orizont departe marea-i fulgerată. 
 
Şi zarea stă întinsă cu mâna tremurândă 
Iar bolta plânge cu lacrimi de mărgean 
Departe într-o grotă un greier stă la pândă 
Şi cântă dintr-o cobză găsită într-un an. 
 
Îmi sfâşii iar chemarea când geamul e deschis 
Şi cerul de-i albastru în gândul meu îl chem 
Şi chem singurătatea sub chipul unui vis 
Cu lacăte de ceară pe drumul spre  etern. 
 
În jur se desfăşoară şi rouă şi culori 
Această-i clipa care de mult e-abandonată 
Un nor cu multe stele se răstigneşte-n zori 
Iar aşteptarea umbrei a fost de mult uitată. 
 
Uitarea iar mă cheamă cu freamătul acum 
Şi roşul asfinţit tăcerea crucii cheamă 
Când pescăruşul verde s-a răspândit pe drum 
Şi răsăritul galben pictează într-o geană. 
 
Din ochiul unei…frunze te-aşept din nou să treci 
Izvorul de durere sub blânda noapte geme 

Când paşii de speranţe n-au urme pe poteci 
Să fug de  mine îmi vine… şi golul.să mă cheme. 
 

                       
Voi   găsi 
 
A-mbătrânit  cuvântul şi i-a surzit auzul 
Prevăd rotirea punctelor în geană 
Mistere navigând la margine de zid 
Şi muguri de verdeaţă  lumina cum îşi cheamă. 
 
Azi…sau poate mâine… nimic în calea mea 
Nici zborul meu astral nici floarea adorată 
Voi culege cu ochiul din câmpul rupt o stea 
Din care dimineaţa va bea înrourată. 
 
Azi nu mai cred în tot ce mi-ai promis 
Cuvinte de iubire azi sunt lupii de pradă 
La prima scânteiere eu focul n-am aprins 
Iar geana dimineţii aprinsă-i în livadă. 
 
A fost un drum pavat cu şoapte 
O mare în furtună cu geamăt de catarg 
Un soare de departe ce lumina în noaptea 
În care răsăritul de geana mea se sparge. 
 
A fost un dor o aşteptare un răsărit de lună 
O clipă doar o clipă răpită timpului hoinar 
Acum în jurul meu pădurea frunzele-şi adună-n 
Fragmente de speranţe născute în zadar. 
 
Undeva nu prea departe în timp ascuns în zi 
Voi răstigni doar visul pe-un munte de rubin 
Dar stelele din noapte suav îmi vor zâmbi 
Iar eu ascunsă-n gânduri voi căuta-n senin. 
 
Râul  dorului 
 
Iar vine liniştea în casă 
Şi bate în uşă şi în geam 
Un vis zburdanic mă apasă 
Şi-n sobă nici un lemn nu am. 
 
E-o linişe curată şi profundă 
Căzută dintr-un cer necunoscut 
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E un fel de mare fără undă 
Şi -un răsărit contrafăcut. 
 
E iarăşi linişte şi-i noapte 
Vorbesc şi stele fără grai 
În jur ecouri reci de şoapte 
Fugite dintr-un colţ de rai. 
 
Plutesc în liniştea eternă 
Spre geamul verde de apus 
Vorbesc cu albul de la pernă 
Privind cu ochiul stâng… în sus. 
 
Se-adună liniştea în casă 
Lumină albă din ceresc 
Eu n-o aştept şi nici nu-mi pasă 
Pe râul unui dor pornesc. 
 

Macul 
 

 Înv.  Corneliu LAZĂR  
– Gura Bohotin , jud. Iași 

 
Cu petalele boţite, 
Macul, ochiul mi-l înghite 
Şi mi-l scaldă în culoare, 
Doamne, mare desfătare ! 
─ Macule ! Plec imediat 
S-aduc un fier de călcat, 
Dacă n-ai văzut cumva 
Cum arată o lalea... 
Ori un fir de trandafir, 
Mă întreb şi chiar mă mir. 
................................................ 
 
Până mă întorc cu fierul 
Se înnourează cerul, 
Vântul suflă în rafale 
Câmpu-i tot numai petale 
Toate zboară peste grâu 
Şi-apoi moarte cad în râu. 
─ Dumneata eşti vinovat 
Zice-un spic, l-ai şifonat ! 
Nu găseşti în lumea mare 
Ca a macului culoare !. 
 
     Când văd Luna 
 
Când văd luna în broboadă 
Începe cerul să cadă, 
Peste cap cu picături, 
Fulgere, bubuituri ! 
 
Şi când o văd pe jumătate 
Cred că e o nedreptate 
Să i se impună fustă 
Într-o lume aşa îngustă. 
 
Ş-apoi când s-arată nouă 
Lumea se împarte-n două, 

Jumătate cum că minte 
Bine-mi stă să fiu cuminte. 
 
Mie-mi place luna plină 
Că mă duc să-i fur lumină, 
Însă ce îmi prisoseşte 
O dau gratis cui doreşte. 
 
    Duc cu mine 
 
Roşul macilor din grâu / Sălcii unduind în râu, 
Siniliniu de liliac / Muşchiul moale de copac. 
 
Florile maceşului / Cerneala cireşului 
Gustul mărului furat / Cel cerut şi nu l-ai dat. 
 
Tremurul izvorului / Ispitele dorului 
Aburii de aluat / Mirosul de fân uscat. 
 
Pârguitul zorilor / Plânsetul viorilor  
Umplutul ulucului / Scuturatul nucului. 
 
Umezitul genelor / Fâlfâitul penelor 
Balsamul norocului / Ogoitul focului.                         
 
Făcătura saltului / Spre piscul înaltului 
Răvăşitul somnului / La porunca Domnului. 
 
Curatul zăpezilor / Lumina amiezilor 
Zămislitul naşterii / Arşiţa cunoaşterii. 

 
 
     Vizită (1) 
 
Soseşte la mine o doamnă 
Ce susţine că e toamnă 
Şi-mi aplică pe o filă 
Păpădia, drept ştampilă. 
 
Mă-ntreabă de sănătate, 
De provizii, de bucate 
Şi îmi cere-o semnătură 
Sub cuvântul scris «  natură ». 
 
Îi dau vin, ea gust-oleacă, 
Mă sărută şi apoi pleacă. 
─ Sărut mâna, scumpă doamnă ? 
Când mai vii la noi ? 
─ La toamnă. 
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Şezătoare la bunici 
 
Într-un caier gros de lână 
O pisică blândă, bună, 
Îşi înjgheba un culcuş 
Pentru puii ei de pluş. 
          Bunicul, pe-nserat 
           S-apucă de scărmănat 
           Fiindcă-i mare şezătoare. 
           ─ Lâna asta are gheare !... 
           ─ Nu sunt gheare, sunt curnuţi 
           (Toţi de faţă rămân muţi) 
           ─ Trebuia să dea cu coasa 
           (Şi bunica-ntinde masa) 
Scarmănă el mai departe, 
Iar baba nu-i ţine parte, 
Vâră caieru-ntr-o ladă : 
─ Nu trag eu mâţa de coadă 
Şi se pune pe jucat 
Până zorii s-au crăpat. 
 
   Sărăcie 
 
Cumpăr din piaţă-un ţânţar 
Că mi-e poftă de-un grătar, 
Dar n-am chibzuit, pesemne 
Că acasă nu am lemne, 
Nici măcar nu am chibrit, 
Doamne, rău m-am procopsit ! 
 
Duc ţânţarul înapoi 
« Domnule, e mare pentru noi, 
Dă-mi din el doar jumătate 
Şi-un chibrit dacă se poate, 
Iar din tot restul de bani 
Lemne pentru patru ani ». 
............................................... 
            Vrei să ştii ce-a mai urmat ? 
Nu mai spun, m-am săturat. 
 
 Când o fi 
 
Când o fi să curgă floarea 
Troienindu-ne cărarea, 
Cheamă-mă, nu fi hain, 
Îţi promit că am să vin. 
 
Când o fi să curgă vin 
De Armindeni, cu pelin, 
Cheamă-mă, nu fi ursuz, 
C-am să vin, nu te refuz. 
 
Când o fi să crape macul 
Să orneze cozonacul, 
Cheamă-mă, nu fi hain, 
Îţi promit că o să vin. 
 
Când o fi să curgă mustul 
Şi vei vrea să-i afli gustul, 

Cheamă-mă, nu fi ursuz, 
C-am să vin, nu te refuz. 
 
Iar de-o fi, stau şi socot, 
Să ne ningă peste tot, 
Nu mai vin, că vin degeaba, 
Ce să-i faci, asta e treaba. 

 
 
      Drum greu 
 
Cele patru roţi de car 
Încărcat cu saci de var 
Şi-ngropate în noroi 
Scârţâie, e vai de noi ! 
 
Boii tineri, tinerei, 
Vlăguiţi ca vai de ei, 
În genunchi cad amândoi. 
─ Nu-i destul că suntem boi ! 
 
Omul coboară din car, 
Simte-n gât un gust amar, 
Zvârle biciul, saltă roata 
─ Hai Plăvane ! Hai cu tata ! 
 
Tinerii juncani scot carul, 
Omu-şi vede-acasă varul 
Şi-i sărută pe-amândoi 
─ Cine-a zis că sunteţi boi ? 
 
       Plouă 
 
Curge apa pe olane 
Şi se-nghesuie-n burlane, 
După ce clătesţe varul 
Spală bine trotuarul. 
 
Intră ploaia şi-n odaie, 
(Bunica pune-o tigaie 
Jos, sub grinda-nlăcrimată) 
─ Dă Doamne, ploaie curată ! 
 
Se strecoară apa-n stână 
Şi pe brânză şi pe lână, 
Şi pe urdă şi pe caţă, 
Şi pe fân şi pe fâneaţă. 
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Sămânţa înghite apă, 
Boii în baltă se adapă, 
Curca udă, sus pe gard 
Îşi şterge ochii de fard. 
 
Chiar că plouă şi-n fântână 
Curios, că apa-i bună ! 
Nu mai spun de ciutură 
Că de stropi se scutură. 
 
Ar mai fi ceva de spus 
Plouă şi de jos în sus : 
Stropii ce cad în noroi 
Crapă şi se-ntorc’napoi. 
 
 
Ploaia asta nărăvaşă 
Te-a udat pân’ la cămaşă, 
Mai bine te-ai dezbrăca, 
Îţi dau pijamaua mea. 
 
Plouă în colţuri de gene 
─Chiar aşa, şi nu te teme 
C-ai să stai o clipă goală 
Cât te schimbi, eu ies în sală. 
 
Mi-e de-ajuns ca eşti frumoasă 
Şi că eşti la mine-n casă, 
Nu mai sta aşa covrig, 
Treci la sobă, că ţi-e frig ! 
................................................... 
 
Ploua-n miez de noapte 
Cu săruturi şi cu şoapte, 
Plouă, plouă apăsat 
Aşa ploaie n-am visat. 

 
Huşii  în  cinci  plus  unu  prieteni 

după  o  idee  a  lui  Nichita  Stănescu 
 

Prof. Petru  BRUMĂ - rezident  la  Tomis 
 

DEPEŞĂ  ANIVERSARĂ 
Domnului  prof.  d.h.c. Petru Ioan - 75 

Univ. „Al. I.  Cuza“,  Iaşi,  20  aprilie,  2022 
 

   Transmitem  azi  frăţeasca  salutare 
Spre  Aula  Luminilor  stelare 
Aprinse-n  cinstea  împlinirii  tale, 
Brav  comandor  al  Logicii  Totale. 
Alături  de-o  caldă-mbrăţişare 
Ce-ţi  datorăm,  avem  şi  adresarea 
Prin  astă  carte-adusă  de  pe  valea  
Lohanului.  De  la  patronul  Mişu  Ralea. 
 
   De  mîine  chiar,  în  vechiul  sanctuar 
Te  aşteptăm  să  vii,  la  un  pahar 
Cu  adevăruri despre adevăr 

Să  ne  înnobilăm,  de-a  fir  a  păr. 
Boier  Neveanu - Paul  de  Popeşti, 
Maestru  în  psihologii actoriceşti, 
Cu  stimuli  de  zghihări  voivodale 
Va  potenţa  trăiri senzoriale. 
 
   Costache  Olăreanu - amfitrion 
Te-o  invita,  privelişti din balcon 
Să  sorbi  din  ochi:  şi  din  ulcele  şarbă 
Cînd  veţi  ieşi  cu  cărţile pe iarbă. 
Codreanu  Theo,  prinţ  varvarian, 
Mai  nou,  în  Corni  cu  rang  de  podgorean, 
Ţi-o  oferi  produsul  intrinsec 
Şi,  straniu - busuioacă  de  crospec 
 
   Iar  Clit  istoricul,  la  fel  prezent, 
Pios  ca  un  călugăr  de  Dervent 
Te  va  trata  c-un  vin  din  hruba  rece 
Scos  doar  atunci  cînd  stareţul  petrece. 
............................................................... 
   În  rest,  bacante  peste  tot  în  cale 
Te-or  omeni  cu  băuturi  regale -  
Izvoare  de-atitudini şi-nţelesuri, 
Cu  fenomenul românesc  să  te  împresuri. 
 
   Această  ne-a  fost  misia  de  magi 
Şi  iscălim: 

                     Perihuşenii  dragi 
   Pt. conf. Petru  Brumă - rezident  la  Tomis 

 
Pesimism? 

 
Ioan BROASCĂ – Iași 

Îmbătrânim mereu pe zi ce trece 
Și dări tot dăm din „lutul” nostru mic; 
Ne naștem cu atâtea bogății 
Și rămânem la urmă cu nimic. 
 
Părăduim pe vrute și nevrute 
În fiecare clipă câte-un pic 
Și-n neștiința noastră facem totul 
Să rămânem la urmă cu nimic. 
 
Ne destrămăm și viață și putere 
Nemailăsând ceva să se-nfiripe, 
Ne alergăm pe viața de-o secundă 
Pierzându-ne pe-a clipelor aripe. 
 
Ne regăsim așa ... din când în când, 
Când mai simțim pământul sub picioare, 
Când ne apasă dor de „infinit” 
Când ne-ncălzește-o rază de la soare. 
 
În rest, la fel: pierduți în micul spațiu, 
Cernându-ne atomii, pribegim ... 
Mai batem uneori la „porți înalte” 
Și-arar răspuns bătăii mai primim. 
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Și tot arar mai reușim să prindem, 
Fugind în Timp, al vieții noastre „spic”; 
Ne bucurăm o singură clipită 
Și-n urmă ne alegem cu nimic. 
 
Nepăsători de „clipa” ce ni-i dată 
Suntem la alte „clipe” ca un cric, 
Dar câte-un pic ne macină „rugina” 
Și rămânem la urmă ... Un Nimic. 
 
COPILUL MEU  
 
Copilul meu, azi nu mai ești copil 
Și ce să-ți spun când ești atât de mare? 
Eu te-am văzut mereu doar un „boboc”, 
Azi mă trezesc și văd că ești o floare! 
 
Ce vei mai fi pe mâine ori poimâine 
Când alte noi petale-i aduna? 
Nu știu dar poate-o fi ceva mai bine, 
Chiar dacă-n alte tonuri vei „cânta”, 
 
Ai fost și ești atâtea pentru mine 
Și cred că ești așa și pentru „noi”. 
Un vis, nădejdi, culoare, mângâiere,  
Și permanent, „trifoi cu patru foi”. 
 
Azi îți doresc să-ți împlinești tot visul, 
Să fii ferice pe această Terră; 
Să fii Om bun, dar fermă și stăpână, 
Nu doar ... „o floare la o butonieră”. 
 
Să fii cu fruntea sus, cutezătoare, 
Chiar dacă viața îți mai dă fiori 
Și orișice ți-ar crește-n a ta cale 
În urmă-ți să rămână numai flori. 
 
Nectar olimpian să-ți fie hrana, 
Pahar, să-ți fie-a florilor potire, 
Iar pașii, de-or avea alte cărări, 
Să ne mai dai și nouă câte-o știre. 
 
Să fii orice, oricum, pentru oricine, 
Căci nu poți mulțumi pe toți mereu; 
Să cauți să rămâi mereu un OM, 
Dar să rămâi mereu COPILUL MEU. 
 
IZOLĂRI 
 
Cu fiecare an ce trece-ți crești 
În jur inele ca și un copac,  
Dar cercurile care se lărgesc,  
Oare mai tânăr ori bătrân te fac? 
 
Ne mai fardăm cu unele rimeluri, 
Ne mai așternem măștile pe față, 
Întâmplător ne curățăm de „mâluri”, 
Dar totuși insipizi trecem prin viață. 
 
 

Cu ochi maturi, care-au văzut atâtea, 
Ne aruncăm priviri întrebătoare 
Și-am vrea măcar o gură să sorbim 
Din seva tinereții trecătoare. 
 
Inele însă tot mai depărtate 
Se mai răsfrâng în ochii tot mai triști; 
Ne agățăm speranțele în „crengi” 
Și-n rest, suntem, aproape, narcisiști. 
 
Chiar „visurile” cele mai frumoase, 
Precum un vis din somnul de femeie, 
Se pierd, zburând spre alte universuri, 
Într-un suspin și-o onomatopee. 

 
Sclipiri 

 

Emil BUNDUC – Negrești, jud. Vaslui 
 

Sclipiri ca de argint în ochii tăi căprui 
De mă iubești te rog acum să-mi spui 
Că inimii tu îi provoci un mare foc 
Iubirea ta mereu mă ține în loc. 
În nopțile fără de somn aș vrea să-ți fur 
Săruturi și iubire multă ca să - ți jur 
Îti voi șopti în fiecare zori de zi 
Tu să nu uiți nicicând a mă iubi. 
Iubiri trecute de demult mi-au stat în drum 
S -au risipit mereu ca norul cel de fum 
Nu vreau pentru că ție îți sunt sortit 
Destinul a vrut să fiu al tău iubit. 
Ți -am apărut în vise fără ca tu să știi 
Și sentimentele au rămas mereu tot vii 
Te vreau mereu să fii doar lângă mine 
Ca să- ți ofer iubire numai pentru tine. 
Mă voi întoarce în taină în al meu trecut 
Și voi porni cu tine iar de la început 
Aș vrea să mă cufund în regăsire 
Că tu ai fost și vei rămâne a mea iubire. 
 
Ești femeia  
 
Ești tu femeia ce lipsea inimii mele 
Ai devenit muza ce mă inspiră în poeme 
Tu ești eterna frumusețe la care eu visez 
Și în a mele clipe de singurătate meditez 
Și ești dintodeauna plină de mistere 
Poți oferi iubire dar și multă durere 
Ești precum o floare ce vreau ca s-o păstrez 
Tu ești ființa la care eu de mult visez. 
Eu ți-am dat inima și tot ce am avut 
Chiar dacă pentru mine era necunoscut 
Nu am regrete nici dezamăgiri e de înțeles 
În urmă nu mă uit că asta am ales. 
Ascultă-ți inima curată vezi ce simți 
Eu văd privirea ta din ochii tăi cuminți 
Cum te topești cu totul în sărutul meu 
Te vreau a mea și fericită mai mereu. 
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Am să te aștept când soarele asfințește 
Să vezi iubirea noastă cum iarăși încolțește 
Ești pentru mine ca un dar ceresc 
Sufletul meu și inima pe tine te îndragesc. 
Nu ne-am vorbit de atât de multă vreme 
De-a mea iubire nu ai de ce te teme 
 
De ce îti este așa de mare teamă 
Nu vreau să punem visele în ramă. 
Suntem doar noi și în rest e doar o lume 
Și nimeni niciodată ție nu îti va spune 
Că ești tu universul pentru mine  
Iubirea ta și a mea doar nouă ne-aparține. 

 
 
În suflet 
 
Din suflet mi -ai plecat tare de mult 
Că loc în inimă nicicând tu n-ai avut 
Dă-mi voie să te uit și să trec peste 
Știi bine cât de greu acum îmi este. 
Aș vrea din nou să fiu ce am fost eu 
Chiar de mi-ar fi bine sau tot rău 
Tu mi-ai furat anii în care au fost vise 
Voi da uitării chiar și nopțile aprinse. 
Iubirea noastră de astăzi ea apune 
Poate vor fi și pentru mine vremuri bune 
Să văd din nou doar zâmbete și flori 
Și o femeie ce îmi va da din nou fiori. 
Eu vreau neapărat ca să te scot din minte 
Chiar dacă un dor adânc la mine tot trimite 
Iubirea ta cred că acuma m-a învins 
Te părăsesc acum deși de mult eu am decis. 
O liniște atât de mare mă cuprinde 
Nu vreau să dorm dar somnul mă cuprinde 
Îți spun din nou nu -ți fie deloc teamă 
Și să zâmbești că s-a încheiat a noastră dramă. 
 
 

Vis 
 
Aseară în vis cunună îți împleteam 
Și parcă așa de mult eu te doream 
Să-ți simt din nou buzele tale 
Cu gust dulceag ca de migdale. 
Vroiam să te îmbrățișez atât de tare 
În ochii tăi vedeam iubire mare 
Ce tot la ea întruna mă chema  
Ca să-i ofer dragostea mea. 
Mă întreb de ce apari în visul meu 
Ca să îmi tulburi somnul mai mereu 
Și tot în vis aud și inima cum bate 
Cu asta dorm în fiecare noapte. 
În zorii zilei cu greu mă trezesc 
Să-ți spun mai mult că te iubesc 
Eu scriu în versuri și îti spun în soapte 
Ca vreau din nou să te visez la noapte. 
Și dimineață visul va fi împlinit  
Că așa iubire cu nimeni nu am trăit 
Tu ești femeia unică în univers 
Că pentru tine scriu mereu în vers. 
Nu vreau ca alta să-mi înspire 
Și nici nu pot ca să ofer altcuiva iubire 
Eu aș trăi cu tine chiar și șapte vieți 
Să gust din vraja multor dimineți. 

 

Teliman, Mihai Teliman, a scris acum mai bine 
de o sută de ani despre Țețina, Cernăuțiul de 

astăzi 

Jurn. Ion N. OPREA - Iași 

              Realizând volumul ”Bucovina în presa Vremii. 
Cernăuți 1811-2008, 554 p., Ediție aniversară- 90 de ani de 
când românii din Cernăuți, Herța, Lunca, Fântâna Albă, Mahala, 
Ciudei au revenit la România, 28 noiembrie 1918, am anticipat 
nelămuririle ivite. Drept  urmare,  în cartea citată, 
înaintea  înscrisul lui Mihai Teliman, care, într-adevăr face 
istorie,  am adăugat ceea ce urmează din biografia pe care mi-o 
cer cititorii,p.98. 

    „Mihai Teliman (1863-1902 a învăţat la şcoala din Siret, 
unde a avut printre profesori pe folcloristul S.Fl. Marian, şi la 
liceul de la Cernăuţi. Întors de la Viena, unde a frecventat 
Şcoala superioară de arte şi meserii, secţia desen şi pictură, în 
1888 este professor suplinitor de franceză şi desen la gimnaziul 
din Suceava, coleg cu S.Fl. Marian, Vasile Bumbac şi Şt. 
Ştefurea. 

      Urmare a unui conflict cu conducerea şcolii, Teliman iese 
din învăţământ şi este angajat la Gazeta Bucovinei ca foiletonist 
şi lucrează aici între anii 1891-1893 şi 1895-1896. 
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        Când apare Patria, în 1897, scrie aici foiletoane politice. 
După 1900 colaborează la Timpul şi la ziarul Deşteptarea din 
Cernăuţi. 

        A semnat şi cu pseudonime: Argus, Amsis, Augural, Alma, 
Brutus, Catos, Coriolan, Mucenicul ş.a. 

        A scris cu ironie şi fantezie, cu umor, sarcasm şi 
causticitate, alteori aluziv, parodiind tonurile, anecdotic, un 
foileton literar-politic de ţinută intelectuală”. 

        În  același scop lămuritor, în Cuvânt înainte, autor Ion N. 
Oprea, p. 9, despre Mihai Teleman am adăugat cele de mai jos, 
cuvinte de apreciere și recunoștință: 

…”Datoria noastră de a cunoaşte trecutul şi prezentul presei 
româneşti, dar mai ales a celei din zonele ocupate, ne dă 
legitimaţia dacă nu a cercetării, măcar a cunoaşterii atitudinii ei 
şi a populaţiei, a purtătorilor ei de idei, a personalităţilor vremii, 
a partidelor şi organizaţiilor care au activat. 

           Seismograf al mişcării opiniilor, presa din Bucovina de 
Nord a fost şi este la post. Ziarele şi revistele consultate şi 
prezentate în lucrarea de faţă, uneori şi cu detalii 
nesemnificative politic, dar reţinute şi redate ca fapte de viaţă, 
indiferent de apartenenţa politică, a lor şi a celor care le-au dat 
viaţă ori le-au dirijat, niciodată, chiar în focul luptei dintre ele, 
n-au pierdut din vedere esenţialul: să militeze pentru românism 
în fiinţă, limbă şi port, cu riscul intrării lor în conflict cu justiţia 
şi suportând consecinţele, atunci ca şi astăzi... 

             Presa n-a putut decât să strige, să analizeze, să lupte, să 
deschidă breşe, să desvăluiască, sperând cu credinţă 
indubitabilă că „în luptă se înalţă, nu se cade...” 

            Întocmai cum visa gazetarul Mihai Teliman, ieşit de la 
catedră şi pătrunzând în „breasla jurnaliştilor care e ca adâncul 
de mare, cine pică o dată înăuntru, nu mai scapă”... 

       „... Dar sosi-va şi ziua noastră de înviere. Razele ei 
virginale se arată deja pe vastul orizont al neamului nostru. 
Atunci vom putea şi noi zice: „S-a împlinit!” „Şi încărunţiţii 
noştri părinţi şi protopărinţi vor pune liniştiţi capul spre odihnă, 
murmurând cu evlavie şi mândrie: „În mâinile tale generaţiune 
bravă dau sufletul meu!” Iar codrii şi şesurile Daciei Traiane 
vor răsuna de un singur glas de biruinţă, glas ce va ieşi triumfal 
din mormântul Marelui de la Putna, răsfrângându-se în mii de 
ecouri de stâncile Ardealului, iar mândrul Olt va duce 
spumegând bătrânei Dunăre vestea reînvierii gloriei străbune...” 

             Spumegând bătrânei Dunăre... până la Balcic, am 
adăuga noi. 

              Cum au reuşit să stea la postul conştiinţei naţionale 
presa şi slujitorii ei, pas cu pas, numai paginile de ziar ne pot fi 
martore, care pe mine m-au îmbogăţit. 

             Celor ce nu le sunt îndeajuns consemnările, le pot veni 
în ajutor cu supliment de documentare însăşi colecţiile, din 
păcate deja descompletate, ori lipsă la număr, poate şi din 
neglijenţa noastră că nu reuşim să le ştim utilitatea în timp. Dar 
istorie există, fie şi beletristică ori a presei române”. 

 

 

Fără drept de uitare! 
 
 

         Povestea impresionantă a Floricăi Bagdasar, soția 
renumitului nostru profesor Dumitru Bagdasar.  

l a fost creatorul școlii românești de neurochirurgie. 
Astăzi, Spitalul Bagdasar – Arseni îi poartă numele. 
Dar puţini ştiu că alături i-a fost întotdeauna soția sa. 

Puțini cunosc povestea fascinantă a acestui cuplu. 

Amândoi au fost medici pasionați. Au învățat temeinic toată 
viața și s-au dedicat salvării oamenilor și creării de noi 
programe de sănătate, școli, sanatorii. 

Florica Bagdasar a absolvit Facultatea de Medicină din 
București în anul 1925. A obținut apoi diploma de doctor în 
medicină și chirurgie și dreptul de liberă practică. În anul 1927 
s-a căsătorit cu Dumitru Bagdasar și au plecat în America, la 
specializare. Dacă el a lucrat în echipa lui Harvey Cushing – 
părintele neurochirurgiei mondiale – ea a urmat un stagiu de 
sănătate publică la Harvard și a primit o Bursă Rockefeller. 

Întorși în țară, au lucrat în condiții extrem de modeste. În anul 
1935 însă, dr. Dumitru Bagdasar obține prin concurs dreptul de 
a deschide o clinică de neurochirurgie. 

Și iată câteva lucruri interesante: soția sa îl asista la toate 
operațiile. Aveau propriile lor instrumente, pe care le purtau la 
ei. (În acele vremuri, dotările erau extrem de modeste, 
condițiile din spitale asemenea). Și, mai ales, își creau de 
fiecare data propria echipă cu care să intre în sala de operație. 

În anul 1946 s-a înființat Centrul de Igienă Mintală din 
București, pentru copiii cu deficiențe mintale și tulburări de 
comportament. Acest centru a fost conceput de Florica 
Bagdasar după model american și ea l-a condus până în anul 
1953. A adus aici o echipă fantastică de specialiști. 

În același an, 1946, soțul ei, care era ministru al Sănătății, 
încetează din viață. După moartea lui, Florica Bagdasar îl 
înlocuiește la minister, devenind astfel prima femeie care ocupă 
această poziție în Guvern. 

E
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În anul 1949 Florica Bagdasar a fost numită conferențiar 
universitar la Institutul Medico-Farmaceutic (IMF București), 
unde, în cadrul Facultății de Pediatrie, a introdus specialitatea 
de neuropsihiatrie infantilă. 

Politica i-a făcut greutăți, iar sfârșitul vieții și-l petrece într-un 
apartament modest, unde locuiește cu sora ei. 

Dar modestia i-a caracterizat întotdeauna pe soții Bagdasar. 

Fiica celor doi, care este matematician și trăiește în SUA (a fost 
căsătorită cu un câștigător al premiului Nobel pentru literatură), 
povestea că nu i-au interesat niciodată beneficiile, averea, 
poziția socială. Că erau generoși și dacă venea un pacient 
sărman, îi umpleau buzunarele cu medicamente și îi dădeau și 
bani. 

Două personalități ale României, ale medicinei, ale 
neurochirurgiei.  

 
 

Vise pe Tabor 
de  pr. Marcel MIRON 

-prezentare carte – 
 
 

Bibl.  Elena OLARIU - Răducăneni 
 
 ”Marcel  Miron, afirma Maria Vnuck Muguraș, se 
exprimă cu deosebită ușurință preferând ideile simple, ca într-o 
joacă de copii. Cărțile lui sunt o  reflectare a sinelui prin 
mulțimea de umbre care, cândva, s-au simțit și ele   puternice în 
casa lor”. 
 ”Rugăciunea” către Maica Domnului – Maica 
noastră, trimite la o retrospectivă a sinelui,  la o reflecție între 
bine și rău, alegerea ”salvatoare” fiind, indubitabil, binele. 
Împreună cu femeile din Vechiul Testament, Ruth Moabiteanca 
și Esther, Maica Domnului a adunat ”spicele uitate de 
secerătorii” timpului, a timpurilor, ”tocmiți” de către Marele 
Stăpân să nu lase ”aria în pustie”. Pentru a ajunge în 
”nețărmuritul Ierusalim” acolo unde nu avem nevoie de hrana 
trupească, ”Maica îngerilor – salvatoarea omenirii/ cu privirea 
sa blândă” ne ocrotește, mijlocind pentru noi, pentru a aduce 
roadă bogată Stăpânului. 
 Cei doi frați, ”ziua și noaptea”- deși merg pe căi 
diferite, ”merg împreună”;  trupul, materia care ne învelește 
sufletul, trebuie să  muncească pe timpul zilei, să se întrețină cu 
sudoarea frunții, ca apoi, același trup, pe timpul nopții să se 
odihnească, de multe  ori fiind cuprins de gânduri  nespuse  ori 
vise neînplinite... Și spune poetul: ”drumeții se opresc la 
căpătâi ziua și la călcâi noaptea”? ”viul plecând spre lumină dar 
învelit cu întuneric”. Sau faptele bune ieșind de sub obroc la 
lumină iar cele acuzatoare dorind a fi ținute  și necunoscute... 
 ”Când o fată vorbește despre iubire” spune autorul în 
”dansul mirilor”, ”privighetoarea se pitește în cuibul cu ouă/ 
să nu-i zboare puișorii”. Pentru că, nu-i așa, legea nescrisă a 

Iubirii este ca fata sau băiatul să plece de sub oblăduirea 
părinților, să-și formeze propria  familie, propriul cuib. Firește, 
unirea  acesta este binecuvântată  de Dumnezeu prin Taina 
cununiei, unde mai apoi mirii ”trăiesc valsul nemuririi”. Și ”din 
visul tainicelor nopți cu lună plină”, iubirea din privirea celor 
doi, continuă, formând un singur trup în care se scufundă spre 
adâncuri lacrimile – ”străfunduri de ape” care adună sufletele 
într-un tot. Numai clopotele inimilor se mai aud și dorul  de a 
rămâne permanent împreună – vise ”pe care le urmărim dincolo 
de hotarul” cugetului. 
 Vine o vreme când după  multa alergare, trupul simte 
nevoia odihnei. ”Drumeț la poarta veșniciei” conștient de 
trecerea, prea grăbită a timpului, pelerinul, indiferent de starea 
sa materială,  gen sau funcție, caută drumul către splendoarea 
divină, aici  nemairegăsindu-se pe sine. Sfios, se ”așează pe o 
bancă” cugetând și căutând să descopere în străfundurile sale 
”cheia” spre ”poarta iubirii”... Între bine și rău, între ”îngeri și 
oameni” călătorește spre ”răsăritul care nu se vede încă”. Nins 
de trecerea anilor vede cu ochiul minții ”oamenii frumoși” ce 
se îndreptau spre  rai ca niște ”furnici luminoase/ pe prispe de 
sidef”;  din vreme în vreme se auzea  ”trâmbița” care chema 
”martirii – singurii cetățeni ai Edenului” acolo unde ”din 
pletele mucenicilor/curgeau mărgăritare”. 
 ”Vise pe Tabor”. Poetul ”așteaptă și cântă, cămara 
sufletului  fiindu-i  pregătită; în ”coșul sufletului său”, din raze 
de lumină, împletește ”raze de lună” ce blând, lucesc ca un 
”soare/ ce va veni în el să apună”... Firul subțire a Ariadnei, 
firul  speranței îl ajută – din umbră, să/și  țese ”cămașa de 
zale/pentru costumul de mire. În inima sa, precum oul de cuc se 
clocește în ”turbulențe fierbinți” așa și ”oul de lumină” se 
clocește  în ”inima sa”. Din cununa lumii”  ne spune autorul, 
cei ce mânuiesc penița sunt ”văi de lumină/ ce umblă desculți/ 
pe cărările criticii/ pavate cu așchii de cristal”. Nu interesează 
pe ei mersul lucrurilor anapoda; ei văd cu sufletul și pentru ei 
”copacul vieții/ este o lacrimă” unde primele raze ale 
primăverii le alungă tristețea, agale îndreptându-și pașii spre 
Rai cu un zâmbet pe buze. Spre deosebire de acești visători, 
poeții adică, ei, preoții sunt ”nori de tămâie/ spre tronul etern” 
unde oricât de mult ar călători” nu vor ajunge” pentru că din 
cununa lumii, în Biserică ”vin îngerii să se odihnească”! 
Grijile, pe care poetul, în general, le are cu privire la mersul 
lucrurilor ”ce deschid ferestrele galaxiei de iubire”, gânduri 
anapoda pentru ceilalți, ale căror cuvinte exprimate în scris nu 
sunt înțelese; ”vorbind în limba păsărilor/fiarelor care i se 
așează la picioare”, poetul este un străjer între cer și pământ, la 
”vămile văzduhului”, el singur deschizându-și ușa spre rai. În 
vreme ce stă de strajă ca un corun pe piscul muntelui 
”bolovanii astrali/călătoresc și ard (...)anunțând pentru cine 
înțelege ”renașterea lumii” – ”Sărutul lui Dumnezeu, înflorind 
pustiul” 
 Cu visuri neînțelese, cu ochii adumbrind  încă de 
somn ”fetele” își visează bărbații –”niște trecători 
îngândurați/sub soarele amiezii”. Iar la ”răscruce de drumuri” 
fata din vis se întâlnește cu ”o femeie de aur” – o ”blândă 
lumină” care-i va călăuzi viața de aici încolo. Și ”broboane de 
rouă” îi inundă fața, devenind o ”floare încununată cu 
mărgăritare”. ”Poporul ales”  de Dumnezeu, unde să se nască 
Hristos  Mântuitorul, spune poetul, este un ”popor fluid și 
curge”. Dar să dăinuie în timp și să fii ”martor în procesul 
cosmin” trebuie ”să vorbești cu Dumnezeu” care-ți călăuzește 
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pașii. Iar să vorbești cu Iahve trebuie să fii un diriguitor al 
cometei pământ și cu ”pecetea cuvântului” să arzi tot ce 
înseamnă ură și , pe noua hartă a lumii să semeni iubirea. 
(Noua  hartă a iubirii) 
 Prin lada cu amintiri, ”în toamna vieții” autorul 
începe să facă curățenie, nu cumva să deretice careva din urma 
sa. Descoperă ”dormind pe prag/ un om foarte drag” sufletului: 
Tata. Cu nostalgie, așadar, îl revede în imagini diferite, aici 
mirat că-l întâlnește, aici bucuroscăci prin lacrimile vărsate 
poetul își îmbăiază  tatăl cu apă vie. Sufletul, împăcat cu sine, 
este liniștit iar pacea i se așterne pe chip,  devenind un fel de 
”metoc” cu propria inimă. Dureroasele amintiri prin care trece 
poetul  destăinuidu-ne  greautatea încercărilor de  a se 
”dezbrăca de propriul eu”,  gânduri adunate și impregnate ”în 
piele” de-a lungul anilor, ”de toate culorile, de toate iubirile”... 
”Dureroase amintiri” de care trebuie să te desparți, să mori 
pentru trecut și să  renaști petru viitor, cu alte gânduri, cu altfel 
de iubiri care să urce „spre înalt”. Să redevii copil cu sufletul, 
să iubești necondiționat și să ”ne îmbrăcăm în lumină” Atunci 
vom descoperi în ”lada copilăriei/haina pierdută a inocenței – 
singura în care putem sta lângă îngeri”. Spune poetul în 
continuare: ”sufletul devine  un fagure de miere”,”mintea 
parfum, inima parfum,  dorul parfum (...) căutându-ne 
nemurirea în raiul revistelor” acolo unde ”îngerii răsfoiesc 
paginile de aur”. Despre ”sfinții români” părintele Marcel 
Miron  afirmă:” sunt niște bulbi în pământ/ în așteptarea 
învierii” unde pe ”pajiști și poeni înfloresc florile durerii” Poate 
că de aceea nimeni nu le culege, să nu întrerupă cursul vieții de 
dincolo. Iar la zile sfinte, ”scribii notează cu cerneală albastră/ 
noile stele călăuzitoare”. 
 Pe Tabor, visele ”curg stele” pacea din tine, omule, 
devenind pacea vieții; pe Tabor,”călugărițele românce/bat toaca 
și frământă pâine”, să te cheme pe tine, călătorule la rugăciune 
și apoi să te  ospăteze. Jertfa, din dragoste pentru Hristos este 
cuptorul fierbine al iubirii de aproapele și de aceea ”cântă”, ne 
încântă ”cu poftă de viață” 
 Marcel MIRON, afirma părintele-poet Theodor 
DAMIAN în revista LUMINĂ LINĂ: ”Trăitor la Huși, departe 
de lumea dezlănțuită a agorei literare, autor până acuma a 
cinci volume de poezii, este unul dintre cei mai interesanți 
autori, nu numai din Moldova, ci și din toată țara. Neafiliat 
vreunei grupări literare și nefăcând parte nici din cercul de 
colaboratori a vreunei reviste literare, d-sa își cultivă ogorul 
propriu (...) într-o discreție cum rar se mai întâmplă în 
contemporaneitatea noastră”. 
 
 

Martirii creștinismului peste veac 
 

Valeriu LUPU – doctor în științe medicale, Vaslui      
 
 

”Prin dragostea lor martirii au reușit să convertească 
răutatea celor care îl urau pe Hristos și să îi facă să își 

asume credința creștină” 
         

                                                                          PS Ignatie – episcopul Hușilor 
 
        Ceea ce avea să consacre creștinismul ca doctrină de viață, 
încă de la începuturile sale și până în vremurile noastre, a fost 

numărul mare de martiri care i-au marcat drumul. Romanii 
recunoșteau această stare de fapt prin celebra formulare 
consacrată istoric ”sanguin martirorum semen cristianorum” 
care în traducere aproximativă ar însemna că sângele martirilor 
au dus la răspândirea creștinismului. Marele saavant român 
Nicolae C Paulescu, demonstra cu argumentele științei, că 
creștinismul propovăduit de Iisus Hristos (noua lege) este cea 
mai umană religie din câte a cunoscut istoria, pentru că nici una 
din religiile timpului nu propovăduia iubirea aproapelui (să-ți 
iubești aproapele ca pe tine însuți), nu practicau iertarea, chiar 
și pentru dușmanul tău, cu atât mai puțin să te rogi pentru el și 
mai ales, să nu ucizi într-o societate în care dreptul la viață era 
în mâna capului familiei (pater familias), stăpânului de sclavi, 
ca să nu mai vorbim de macabrele spectacole publice ale 
luptelor în arenă, spânzurătorii sau decapitării, spectacole care 
făceau deliciul mulțimilor acelor vremuri. 
 
  Creștinismul și martirii săi 
  

Aceste principii noi, ale căror umanism era greu de 
priceput și mai ales, greu de acceptat de mentalitatea timpului, 
nu erau bine venite într-o societate în care primau pornirile 
instinctuale și dreptul celui mai tare. Noua filosofie de viață pe 
care o propunea creștinismul, contravenea flagrant modului de 
viață al epocii, într-o societate construită pe principii extrem de 
rigide, de aici și replica dură a autorităților timpului.  

Ceea ce convingea cel mai bine, era sacrificiul suprem 
pentru credința și adevărul ei. Martiri au fost însuși Iisus 
Hrietos și ucenicii săi (apostolii) care au sfârșit cu toții prin 
moarte martirică. Primii martiri, după epoca apostolilor, au fost 
diaconul Ștefan și episcopii Ignatie și Policarp, fiecare sfârșind 
în felul său. Diaconul Ștefan (prăznuit a treia zi de Crăciun) se 
ruga pentru iertarea celor care îl ucideau cu pietre, Ignatie - 
episcopul Siriei (prăznuit pe 20 decembrie) se ruga de mulțimi 
să-i îngăduie drumul către moarte pentru Hristos (va sfârși 
sfâșiat de lei) și Policarp - episcopul Smirnei (roditor în toate 
cele bune) prăznuit la data de 23 februarie (ziua execuției sale). 
A urmat apoi secole de-a rândul în care altarul credinței a fost 
înroșit de sângele martirilor, a căror singură vină era credința 
nestrămutată în valorile creștine.  

Între aceștia și Sfântul Sfințit Haralambie, un martir al 
credinței căzut pe altarul lui Iisus Hristos pentru propovăduirea 
convingerilor sale, în calitatea sa de episcop al Magneziei (o 
provincie din Asia Mică) care, întocmai precum predecesorii 
săi, mulțumea călăilor pentru că l-au ajutat ”să schimbe haina 
cea nouă a sufletului și să scape de haina veche a trupului”. 
Convingerile martirilor, aureolate de sacrificiul suprem ca 
jertfă adusă pe altarul credinței, au contribuit hotărâtor la 
convertirea mulțimilor și răspândirea rapidă în spațiul 
Imperiului Roman care, la vremea aceea, cuprindea Europa, 
Asia și nordul Africii. 

 
Un remeber cu rezonanță spirituală 
 

 Toate aceste gânduri și reflecții mi-au fost prilejuite de 
participarea la hramul bisericii Sfântul Haralambie din Laza la 
invitația părintelui paroh Corneliu Halapciug pe 10 februarie 
2022, dată la care calendarul creștin ortodox prăznuiește 
martiriul Sfântului Haralambie. Sfânta liturghie a fost oficiată 
de părintele protop, Adrian Chirvase, dimpreună cu un sobor de 
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preoți printre care și doi preoți din arhiepiscopia Romanului. 
De remarcat prezența autorităților locale în persoana primarului 
Ionuț Prisăcaru, înșoțit de mai mulți consilieri și parlamentarul 
locului, deputatul Eduard Popica, participare care îi onorează 
ca personalități cu rădăcini adânci în trecutul și prezentul 
locului. 

În predica sa părintele protopop a subliniat valoarea 
spirituală a sacrificiului martirilor pentru credința noastră, 
modul cum biserica reține și menține vie semnificația gestului 
lor și mai ales, importanța spiritului de sacrificiu în viața 
creștinului,  exemplu preluat de slujitorii altarului care 
propovăduiesc iubirea, iertarea și caritatea creștină, într-un 
spirit nu rareori jertfelnic, mai ales în vremurile de restriște prin 
care a trecut țara și neamul în istoria noastră. 

 Deși cunoșteam bine zona pe linie profesională, încă 
din timpul începuturilor mele ca îndrumător și metodolog pe 
domeniul asistenței medicale a copilului, cu această ocazie 
aveam să trăiesc o adevărată revelație legată întâi de martiriul 
patronului spiritual al bisericii (Sfântul Haralambie) și apoi de 
istoricul bisericii a cărei încărcătură în evenimente aveau să mă 
impresioneze. 
 Comună mare (după 1990 avea să fie împărțită în 
două; Laza și Pușcași), cu natalitate crescută și o populație 
infantilă pe măsură (peste 2000 de copii), cu o încadrare de 
personal specializat al dispensarului medical de asemenea pe 
măsură, între care cel mai eficient era nucleul antiepidemic, 
format din asistent de igienă, oficiant sanitar și dezinfector. 
Condus, de regulă, de asistentul de igienă, aceste nuclee aveau 
menirea de a depista și asana focarele de infecție, de a 
supraveghea și  ține sub control obiectivele sanitare 
(colectivități de copii, surse de apă, unități de alimentație 
publică etc) și tot ceea ce însemna activitate de prevenție 
epidemiologică pe teritoriul comunei, inclusiv registrul de 
vaccinări.  

În structura acestui nucleu aveam să cunosc un 
profesionist prin excelență la vremea aceea, în persoana 
asistentului de igienă Gheorghe Vasiliu, un om al locului cu o 
personalitate puternică, o prezență fizică extrem de agreabilă, 
convingător prin vorbă dar și pragmatic prin faptă. Era omul 
care ne întâmpina aproape de fiecare dată când veneam în 
echipă la dispensar. El era cel care ne oferea toate informațiile 
și detaliile de care aveam nevoie, pentru că șeful dispensarului, 
dr. Nicolescu, era mai totdeuna absent având și obligații de 
medic militar.  

Dincolo de aspectul profesional al prezenței noastre 
era însă nota ospitalieră a întâlnirii (partea a doua – cum se 
numea îndeobște), ceea ce însemna că după rezolvarea 
problemelor tehnice cuprinse în tematica vizitei noastre, între 
care: morbiditatea și mortalitatea infantilă, bolile cronice și 
problematica socială, distrofia copilului mic (care atingea cifre 
îngrijorătoare - 19%), urmau momentele de relaxare și discuții 
libere și amicale. Gazda noastră era omul social prin excelență; 
jovial, amabil și curtenitor și mai ales deschis pentru cele ce 
aduc apropiere și comuniune între oameni, bunăvoință, empatie 
și înțelegere. M-am bucurat să aflu apoi că în anii 90 ai 
secolului trecut a fost ales primar al comunei, dovadă a 
caracterului, hărniciei și implicării sale în viața comunității.  

Rememorând aceste momente mă gândeam cât de 
utilă ar fi fost în plină pandemie vechea organizare medicală a 
țării mai ales la nivelul asistenței primare, care ar fi însemnat 

prezența circumscripțiilor sanitare cu nucleul lor antiepidemic, 
când delimitarea teritorială, prin aceste nuclee, ar fi rezolvat cu 
brio pandemia sub aspect epidemiologic. Tot haosul creat de 
pandemia cu coronavirus ar fi fost evitat prin posibilitatea 
aplicării principiului luptei în focar, singurul rămas valabil, dar 
imposibil de aplicat din cauza inexistenței structurilor de bază 
care să gestioneze această situație – în speță nucleul 
antiepidemic al dispensarului așa cum a fost pe vremea când 
asistentul Gheorghe Vasiliu (pe care l-am evocat mai sus), își 
făcea datoria. M-am bucurat apoi să aflu de la părintele paroh 
că a fost un om apropiat bisericii, implicându-se astfel și în 
viața spirituală a comunității. Cred că nici nu se putea altfel 
judecând lucrurile prin prisma calităților sale. 

În ”Partea a doua” a evenimentului prilejuit de 
prăznuirea Sfântului Haralambie, aveam să regăsesc vechea 
ospitalitate a locului. Aveam să constat cu bucurie că locul 
preotului paroh Corneliu Halapciug este unul privilegiat în 
mijlocul enoriașilor săi, înconjurat fiind cu toată dragostea și 
prețuirea acestora. În fapt este prețuirea pentru cel care rodește 
binele, nu rareori în spirit jertfelnic, așa cum o face duhovnicul 
lor cu devotamentul misiunii sale. 
 Aveam să aflu la fața locului că biserica a fost 
construită în anii Primului Război Mondial și că are încă un 
patron spiritual, pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Motivația 
pentru cel de al doilea patron nu se cunoaște, se presupune doar 
că a fost dorința ctitorilor sau a fost inspirată de tragedia 
războiului de reîntregire a neamului. Sigur este faptul că primul 
slujitor al altarului a fost părintele Dumitru Galaction, ale cărui 
rădăcini nu este exclus să se regăsească în marea familie de 
cărturari Galaction, al cărei strălucit reprezentant a fost Gala 
Galaction.  

Remarcabil este faptul că în istoria sfințirilor acestei 
biserici aparținând dintotdeauna eparhiei Hușilor, se regăsesc 
două nume celebre de ierarhi ai locului, vrednicii de pomenire 
Iacob Antonovici; primul târnositor al lăcașului în anul 1919, 
ierarh adânc implicat în emanciparea culturală, spirituală și 
socială a eparhiei și Grigorie Leu, martir al credinței care 
resfințește biserica pe data de 5 decembrie, 1943, în plină 
desfășurare a celui de al II-lea Război mondial. Acest mare 
ierarh va fi martirizat în 1949 de către regimul comunist prin 
otrăvire, bănuită până în 2020 și confirmată pe 20 martie al 
aceluiași an, prin strădania PS Ignatie - actualul ierarh al 
locului care, prin inițiativa deshumării și cercetării toxicologice 
în diferite laboratoare din străinătate, a dovedit că martiriul s-a 
produs prin otrăvirea cu sulfat de cupru. 

Să mai facem precizarea necesară că ultimele două 
sfințiri s-au făcut în 2010 și în 2018. Prima, săvârșită de către 
PS Corneliu, la sfârșitul lucrărilor de consolidare și construcției 
casei mortuare și a doua, de către PS Ignatie, după terminarea 
picturii interioare. Ambele lucrări de anvergură, s-au săvârșit 
prin stăruința și truda părintelui paroh Corneliu Halapciug, el 
însuși hirotonit ca preot în 2005 de către PS Ioachim, primul 
episcop al Hușilor după reînființarea eparhiei. 

  
Martiriul în timpurile moderne  
 
Mi s-a părut o coincidență semnificativă ca un viitor 

martir, Grigorie Leu, să sfințească o biserică a cărei patron 
spiritual este tot un martir. Am văzut această coincidență ca o 
punte peste timp a ceea ce îndeobște ,se numește conștiința 
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martirică – o enigmă pentru muritorii de rând care înțeleg cu 
greu, sau nu înțeleg deloc, resorturile intime care îndeamnă la 
jertfa supremă pe cel convins de adevărul credinței sale. 
Enigmă a rămas și pentru toți cei care au încercat să pătrundă 
esența fenomenului jertfelnic, în cele din urmă renunțând și 
ridicându-l la rang de taină, adică o realitate care nu poate fi 
cuprinsă într-o explicație logică.  

Ceea ce domină conștiința martirică însă, este simțul 
jertfelnic sentiment ce izvorăște și capătă contur prin 
jertfelnicia zilnică. Este acea dăruire până la sacrificiu a 
ascultării, fără silă, fără obidă, fără chin, fără durere, cu acea 
seninătate candidă izvorâtă, la rândul ei, din convingerea 
nestrămutată în jertfa lui Iisus Hristos. ”Fericiți veți fi atunci 
când vă vor ocărî și vor spune tot lucrul rău împotriva voastră, 
mințind din pricina Mea” Aici își are sorgintea și acel simț al 
datoriei necondiționate, din convingerea că tot ceea ce face bun 
și bine (acea rodire a binelui a Sfântului Policarp) în folosul 
aproapelui sau comunității, o face pentru Hristos sau în spiritul 
dragostei nețărmurite pentru Mântuitor, conform spuselor Sale 
”întrucât ați făcut unuia dintre acești frați prea mici, Mie Mi-
ați făcut”. În plus, veți afla la acești jertfelnici o anumită 
puritate și frumusețe sufletească ale căror origini se regăsesc în 
aceeași dragoste nestrămutată pentru Hristos.  

Interesant este faptul că spiritul jertfelnic se regăsește 
mereu de-a lungul timpurilor, de la omul simplu până la mințile 
luminate ale epocii, că istoria creștinismului din antichitate 
până în Evul Mediu târziu este plin de jertfe martirice pe care 
biserica le-a cinstit, le cinstește și le va cinsti de-a pururi. În 
istoria noastră spiritul jertfelnic, dincolo de viețuitorii 
așezămintelor monahale și slujitorilor altarului, se întâlnește cu 
deosebire la țăranul român care, vorba lui Liviu Rebreanu 
”țăranul român nu pleacă nicăieri, nici de voie nici de nevoie, 
pentru că nu are unde să-și mute sărăcia” și atunci, legat de 
glie fiind, își duce crucea consolându-se în înțelepciunea sa 
ancestrală cu afirmația ”așa a vrut Dumnezeu”, iar mai 
departe, încurajându-se ”cu ajutorul lui Dumnezeu vom trece 
noi și peste asta”. Astfel, asumându-și jertfa, pășește mai 
departe zicându-și în sinea lui ”așa a fost să fie”.  

Întocmai precum Eminescu vedea România în țăranul 
său, așa și Liviu Rebreanu afirma că ”țăranul este poporul 
însuși”, iar ”prin statornicia sa a făcut ca România actuală să 
se suprapună cu Dacia de odinioară nu numai în privința 
configurației geografice, ci și în privința configurației 
etnografice” 
 Însăși credința sa, țăranul român și-a modificat-o după 
chipul și asemănarea sa, așa încât prin încrederea sa 
nemărginită în puterea divină a ajuns să se împace cu sine 
însuși, asumându-și soarta sa în fața greutăților vieții și 
vitregiei istoriei. Spiritul jertfelnic, deși pare mai rar astăzi când 
generațiile actuale sunt tentate să ia mai degrabă calea omului 
(dominată de filosofie, tehnică și știință), decât calea Domnului 
(dominată de rugăciune și jertfă) după cum ne asigura Petre 
Țuțea în celebrele sale comentarii filosofice, nu a dispărut cu 
totul.  

Părintele Dumitru Stăniloaie ne surprinde atunci când 
afirmă că ”mulți s-au jertfit în antichitate ,dar și mai mulți în 
secolul XX în cele două conflagrații mondiale” și asta este 
valabil nu numai pentru țăranul român, ci în egală măsură și 
poate chiar mai mult pentru slujitorul altarului, care dacă nu era 
pe front, pe lângă activitatea sa pastoral-misionară și 

îndatoririle sale duhovnicești, trebuia să îndeplinească și 
treburile obștești din administrație, din educație, din activitățile 
sociale și caritabile, ducând o viață de sacrificiu în spiritul 
jertfelniciei hristice. 

Firește, timpurile moderne au schimbat mult concepția 
despre lume și viață, dar nu pot și nu vor putea niciodată să 
schimbe esența vieții și resorturile ei, harul și duhul de viață, 
multe dintre ele rămânând la nivel de taină așa cum au fost 
dintotdeauna. În acest context minunile săvârșite de sfinții 
martiri nu sunt legende sau povești. Ele au izvorât dintr-o 
credință profundă, mărturisită din adâncul conștiinței și trăită în 
spiritul ei.  

 
În loc de încheiere 
 

Pare curios faptul că un medic poate să-și exprime 
asemenea convingeri, când logica științifică poate să spună 
altceva. Aici cele mai bune răspunsuri sunt afirmațiile 
celebrului ierarh și medic; Sfântul Luca al Crimeei, care a 
practicat medicina și misionarismul ortodox în epoca sovietică; 
”Să nu uitați că Dumnezeu v-a vindecat cu mâinile mele. 
Acestuia să vă rugați întotdeauna” iar cu privire la raporturile 
științei cu religia, afirma cu toată convingerea; ”Credincioșii 
nu neagă niciodată datele științifice, dar consideră că 
deasupra lor stăpânește o putere superioară, Dumnezeu” 
 În tradiția creștină Sfântul Haralambie este considerat 
și invocat ca ocrotitor în patru ipostaze diferite;  

1. ocrotitor împotriva ciumei: invocat în groaznica 
epidemia de ciumă bubonică din 1813 (ciuma lui Caragea), 
ceea ce s-ar putea traduce astăzi ca ocrotitor pentru orice tip de 
molimă (epidemie sau pandemie), precum cea prin care am 
trecut de curând (pandemia de coronavirus). Ne sunt proaspete 
în memorie cât de neputincioasă a fost medicina în fața acestei 
molime, cât de haotice și neinspirate au fost metodele folosite 
în combaterea ei și cât de neputincios a fost așa-zisul specialist 
epidemiolog (dacă a fost) care nu a învățat nimic din experiența 
istorică a molimelor. 

2. ocrotitor împotriva foametei: invocat în foametea 
din anul 1795, pe timpul domnitorului fanariot Alexandru 
Moruzzi. Translând situația în zilele noastre am putea să o 
asemănăm cu exodul populației noastre, mai ales tinere, către 
vest, în căutarea pâinii pe care nu o mai găsește acasă, o 
adevărată foamete din cauza sărăciei și a lipsei locurilor de 
muncă. 

3. izgonitor al duhurilor rele, bine reprezentate în 
mentalitatea populară prin tradiție și folclor, dar și prin 
consacrare spirituală. O translare în epoca modernă ar putea să 
însemne proliferarea ideologiilor postmoderne; ”neomarxiste”, 
”progresiste” și ”neoliberale” care, în spirit globalist, neagă 
evidența, tradiția, realitatea biologică prin ștergerea diferențelor 
de gen, cere redefinirea familiei pe criteriile unui liberalism și 
libertinaj neîngrădit, contestă credința, neagă trecutul și valorile 
consacrate ale culturii și civilizației. Influența lor nefastă este 
vizibilă astăzi deopotrivă, în educație și cultură, cu ținta 
mărturisită de a răsturna setul de valori consacrate, în 
încercarea lor disperată de resetare a lumii. 

4. ocrotitor împotriva bolilor animalelor, mai ales 
acelora din bătătură sau de companie. Iată că pe lângă sfințirea 
casei, acareturilor și animalelor tradiția creștină are și un 
ocrotitor în Sfântul Haralambie. Și aici translarea s-ar putea 
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face prin asimilarea cu protecția mediului, asociind ocrotirea 
deopotrivă a animalelor, păsărilor și plantelor, ca parte a 
ecosistemului fără de care viața omului este imposibil de 
conceput. 

Este până la urmă dorința omului obișnuit de a trăi în 
pace, liniște, fără riscuri și amenințări, cultivându-și bunăstarea 
în spiritul credinței sale și sub ocrotirea divină. Așa încât, 
avându-l pe martirul Haralambie alături de noi, să nădăjduim în 
izbânda binelui ca o răsplată pentru cei ce cred și trăiesc în 
spiritul credinței creștine.  

Prea cucernicului părinte Corneliu Halapciug, rodnică 
slujire în altarul acestui sfânt lăcaș închinat marelui martir, 
Sfântul Haralambie. 

 

 
Mihai Eminescu: pe calea adevărului 

 său de viață 
 

Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi  
Ce importanță ar avea pentru Eminescu și opera lui 

cunoașterea adevărului său existențial? Este întrebarea care s-a 
pus de-a lungul timpului și pe care și-o pun și inițiatorii 
studiului academic, intitulat ”Maladia lui Eminescu și maladiile 
imaginare ale eminescologilor” (apărut la Editura FNSA în 
două ediții; 2015 și 2021)35,40. Mai puțin își pun această 
întrebare cei care încearcă abordări fanteziste legate de subiect, 
uneori cu bună credință, dar de o manieră îndoielnică4. Nu 
rareori o fac și din interese oculte, sau mai grav, pentru a 
minimaliza intenționat valoarea operei eminesciene, chiar dacă 
afirmă că o fac din dorința aflării adevărului, pentru că numai 
adevărul (pretind ei), este cel care contează prin valoarea sa 
axiomatică6,18,29. 

Concluzia generală ar fi că viața creatorului nu 
împietează asupra operei sale, nu-i știrbește cu nimic valoarea 
și nu o compromite cu nimic în ochii posterității40. Atunci de ce 
atâta preocupare în cazul lui Eminescu? De ce atâtea 
controverse? De ce atâtea dezbateri și mai ales această 
adevărată știință – eminescologia – care vizează deopotrivă 
existența poetului și opera sa?7,13 Răspunsul în această situație 
nu poate fi dat decât dacă privim lucrurile din patru perspective 
diferite, deși aparent ele se leagă între ele; 

- opera creatorului; 
- creatorul ca personalitate; 
- raportarea la realitățile sociale ale timpului său; 
- proiecția operei sale în perspectiva viitorului.  
Or, Eminescu omul, creatorul, trăitorul în contextul 

social al timpului său și mai ales vizionarul în perspectiva 
viitorului neamului său, a stârnit interesul legitim, nu numai al 
exegeților operei sale, ci și a numeroșilor cititori, fascinați de 
opera sa poetică și politică, printre care, din nefericire, și destui 
pescuitori în ape tulburi15,31.  

Din perspectiva operei, majoritatea exegeților sunt de 
părere că aceasta rămâne la fel de importantă, la fel de 
relevantă, la fel de edificatoare pentru cultura română și nu 
numai, cu o singură condiție; să nu se coreleze anumite aspecte 
ale operei cu viața personală, condiția socială, starea de 
sănătate fizică sau psihică a creatorului15. Aici trebuie să 
recunoaștem că fiecare epocă și mai ales, fiecare regim politic, 
pentru că nu s-a putut lepăda de Eminescu, i-a trunchiat sau 

răstălmăcit după propriul interes, îndeosebi opera politică. S-au 
remarcat aici cu deosebire liberalii (partidul roșu – după cum îl 
denumea Eminescu) și regimul comunist, deși tocmai acesta 
este cel care l-a ales postmortem membru al Academiei 
Române (1948) în noua alcătuire impusă  acestui înalt for 
cultural și științific.  

Singura formațiune care și l-a asumat pe Eminescu în 
integralitatea lui a fost Mișcarea Legionară, motiv pentru care a 
și fost considerat un promotor al acestei mișcări (vezi ”Destinul 
unei generații”)21. 

Din perspectiva creatorului, este de așteptat ca în fața 
unei opere de grandoarea celei eminesciene; cititorul, 
cercetătorul și iubitorul operei lui Eminescu să  se intereseze de 
personalitatea acestuia, de viața și contextul social în care a 
trăit și creat. De aceea cred că este o chestiune de elementară 
decență și respect, nu numai prezentarea personalității la 
nivelul realităților trăite, ci chiar mai mult, la nivelul operei 
sale24. Mai mult ca atât, nu trebuie pierdut din vedere și faptul 
că orice societate caută modele pentru generația trăitoare, ori 
acestea nu se regăsesc decât în personalitățile creatoare care 
marchează o epocă sau alta, devenind astfel un ideal de viață, 
de atitudine și comportament pentru societate. Or, Eminescu a 
fost și rămâne un astfel de ideal, mai ales pentru generațiile 
care i-au urmat21.   

Cât privește raportarea la realitățile timpului său, 
pentru Eminescu aceasta a fost o constantă, atât prin implicare 
directă, manifestă (ideea națională de pildă), cît mai ales prin 
activitatea sa de gazetar care-i cerea, prin natura ei, să fie la 
curent cu tot ce se întâmplă în societate. Or Eminescu a fost, cu 
asupra de măsură, un martor activ și deosebit de critic al 
timpului său.  

Plecând de la aceste realități, perspectiva  viitorului 
devenea de asemenea o constantă nelipsită în nici o analiză 
eminesciană care uimește și astăzi prin perspicacitatea sa17.  

Iată de ce clarificările privind viața, boala și moartea 
lui Eminescu se cereau lămurite într-o manieră științifică, astfel 
încât, orice speculație, orice tendință de maculare a existenței 
sale, orice fantezie conspirativă sau cabală antieminesciană să 
nu-și mai găsească locul4,14. 

 
În sfârșit, ziua fastă a adevărului 

  
Deși mult mai târziu decât s-ar fi cuvenit, lumea 

academică avea să-și precizeze poziția de o manieră mai mult 
decît convingătoarea, pornind de la analiza personalității 
omului Eminescu din perspectivă medicală13.  

În contextul creat de perpetuarea unor neadevăruri 
privind boala și creația eminesciană și încheind cu cabala 
antieminesciană pe de o parte, iar pe de altă parte, de atacul în 
justiție (de-a lungul a opt ani) din partea unor asociații, motivat 
prin faptul că Academia Română nu s-a implicat timp de peste 
o jumătate de secol în apărarea demnității și onoarei unui 
membru al său, la nivelul conducerii academiei se i-a hotărârea 
de a se alcătui un grup de studiu din specialiști de top (membri 
ai Academiei Române și ai Academiei de Științe Medicale), 
coordonat de președintele acestei instituții – Irinel Popescu, 
care să analizeze circumstanțele morbide ale poetului, 
deopotrivă cu impactul lor asupra sănătății, vieții, și morții 
sale40,35.  
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Dintru început trebuie făcută precizarea că s-a dorit ca 
abordarea medicală să fie una pluridisciplinară, în măsură să 
acopere tot spectrul manifestărilor clinice ale suferinței 
poetului35. Dovezile care au stat la baza studiului au fost 
extrase din mărturisirile proprii, relatările 
contemporanilor41,42,43, documentele medicale ale epocii, 
încercările patografice anterioare, toate însă, judecate prin 
prisma achizițiilor științifice medicale de-a lungul timpului și 
până astăzi. 

 Rezultatul acestui demers științific s-a concretizat 
prin faptul că fiecare din cei opt specialiști a reușit, nu numai 
încadrarea simptomelor în realitatea bolii, dar au oferit și 
suportul științific necesar, așa încât, concluzia fiecăruia, trecută 
și prin filtrul progreselor științelor medicale, devin astăzi mai 
mult decât convingătoare, sunt absolut de netăgăduit. Dacă 
pentru sfera cardiologiei (Eduard Apetrei)2, dermato-
venerologiei și alergologiei (Călin Giurcăneanu)19, 
anatomopatologiei (Vladimir Beliș)3 și ORL (Codruț 
Sarafoleanu), excluderea manifestărilor luetice a fost oarecum 
lipsită de dificultăți, pentru specialitățile psihiatrie (Dan 
Prelipcean)36, neurologie (Bogdan O. Popescu)34 și toxicologie 
(Victor Voicu)46, a fost incomparabil mai dificilă datorită 
faptului că suferinței psihice (încadrată mai târziu ca psihoză 
maniaco-depresivă - Kraepelin, 1892 -20, iar în zilele noastre ca 
maladie afectivă bipolară), s-au adăugat efectele toxice, 
predominant neurologice, ale preparatelor mercuriale. Aici 
trebuia demonstrat impactul manifestărilor neurologice asupra 
evoluției bolii psihice, care aparțineau de fapt intoxicației 
mercuriale și nicidecum neuroluesului (sifilisului cerebral), 
invocat de unii contemporani și cercetători din postumitatea 
poetului6,45.  

Există dovezi că aceste preparate s-au administrat 
chiar de la prima internare sub formă de preparate vezicătoare, 
care conțineau doze minime de mercur (biiodură, sau clorură de 
mercur), folosite pentru băi sau aplicații11. Deși dozele erau 
minimale, ele s-au dovedit a fi suficiente însă, pentru a produce 
alergia la preparat, regăsită ulterior la celelalte tratamente sub 
formă de erupții cutanate. Urmează apoi în primăvara-vara 
anului 1887 (mai-iunie) terapia cu doze mari de mercur (4 – 7 
grame/zi), sub formă de aplicații, frecții și fumigații și în cele 
din urmă tratamentul injectabil cu preparate mercuriale 
administrat la ultima internare în perioada aprilie-iunie, 
188916,44.  

De reținut faptul că, alături de salivația excesivă (unul 
din simptomele intoxicației cu mercur), erau și erupțiile 
cutanate asociate manifestărilor neurologice, foarte evidente în 
timpul tratamentului efectuat de dr. Francisc Itzac la Botoșani 
în perioada mai-iunie 188738. La rândul lor, manifestările 
neurologice; tremurături, mers nesigur cu baza lărgită, neliniște 
motorie, incoordonarea mișcărilor, pareze și parestezii, au fost 
eronat puse pe seama paraliziei generale progresive întâlnită în 
neurolues. Aici Bogdan O. Popescu și Călin Giurcăneanu au 
reușit un diagnostic diferențial riguros științific, cu descrierea 
efectelor toxice și încadrarea psihiatrică a bolii de fond, 
argumentate și demonstrate științific apoi de Dan Prelipcean și 
Victor Voicu.  

În final, autorii au reușit un diagnostic corect care 
pune în evidență natura ereditară a bolii psihice a poetului, 
agravată de circumstanțele concrete ale unei vieți zbuciumate 
marcată de suprasolicitarea psiho-intelectuală, la care s-au 

adăugat efectele nefaste ale terapiei mercuriale. Aceste efecte, 
nu numai că au adăugat elemente noi manifestărilor clinice, dar 
au și sporit confuzia abordărilor postume generată de sfârșitul 
tragic al poetului48. 

 
O carte de referință în domeniul eminescologiei 
  
Este necesară precizarea că această lucrare amplă a 

apărut într-o primă ediție tipărită în 2015, sub titlul ”Maladia 
lui Eminescu și maladiile imaginare ale eminescologilor” și 
avea să stârnească o adevărată furtună în lumea 
eminescologilor, mulți dintre ei contrariați fiind de adevărurile 
medicale și existențiale interpretate într-o cheie științifică, care 
nu mai lasă loc abordărilor fanteziste, conspirative sau de altă 
natură.  

Ediția II-a a aceleeași lucrări, revizuită și adăugită 
(apărută la aceeași editură șase ani mai târziu), îngustează și 
mai mult zona speculațiilor, oferind celor interesați de odiseea 
eminesciană, adevărul său existențial prin prisma evaluărilor 
științifice la cel mai înalt nivel. Astfel, parcursul istoric al 
geniului eminescian este evocat, în detaliile sale cele mai 
semnificative, în expozeul istoricului Ioan Aurel Pop 
(președintele în exercițiu al Academiei Române) în colaborare 
cu Cecilia Cârjă și Ioana Mihaela Bonda, întitulat ”Mihai 
Eminescu și lumea prin care a trecut”33.  

Cuvântul înainte, cu care se deschide cartea, este 
semnat de cunoscutul scriitor, istoric și critic literar Eugen 
Simion40, care face distincția netă între opera eminesciană și 
omul Eminescu, urmat de o prefață semnată de prof dr. Irinel 
Popescu, coordonatorul echipei academice desemnată să facă 
lumină în controversata patografie eminesciană. Cu 
perspicacitatea omului de știință și cu acuratețea chirurgului, 
neeludând dificultățile inerente și limitele patografiei unei 
personalități de talia lui Eminescu (mai ales atunci când 
cantitatea de informații este atât de bogată, iar simptomatologia 
este atât de stufoasă), academicianul Irinel Popescu reușește un 
expozeu intențional de înaltă calitate academică, cu deosebire 
în prefața celei de a II-a ediții35.  

Apoi, importanța și dificultățile studiilor patografice 
sunt dezvoltate într-un amplu eseu, cu care practic se deschide 
cartea, aparținând profesorului  Octavian Buda, un 
iatroistoriograf de forță în medicina românească și 
vicepreședinte în exercițiu al Societății Române de Istoria 
Medicinei. Încursiunea domniei sale în primele patografii 
eminesciene, aparținând psihiatrului Panait Zosin și 
internistului Constantin Bacaloglu, devin relevante în alcătuirea 
tabloului psihobiografic cu toate dificultățile unor încadrări 
subiective atunci când volumul de informație nu este suficient 
(la vremea lor), sau mai ales, când prejudecățile domină 
gândirea analitică. Una peste alta, studiul lămurește locul și 
rostul patografiei în evocarea istorică a unor genii care au 
marcat cultura noastră și nu numai, ca și impactul patologiei 
psihice în creația de geniu7.  

Abordarea pluridisciplinară, la care mă refeream mai 
sus, cuprinde capitole distincte pentru specialitățile implicate în 
biografia poetului (Psihiatrie, Dermato-venerologie, 
Neurologie, Cardiologie, Oto-rino-laringologie, Toxicologie și 
Anatomo-patologie), cu demonstrații și argumentații pertinente, 
utilizând un limbaj accesibil pentru cititorul obișnuit, dar și 
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pentru specialistul în domeniu, ceea ce face lectura interesantă 
pentru toată lumea, cu deosebire însă pentru eminescologi.  

Pentru completarea tabloului suferinței eminesciene, 
ultima ediție (2021) cuprinde și o Addenda întitulată 
”Eminescu și medicii săi”,25 care contabilizează opiniile 
medicale exprimate de-a lungul timpului de cei 66 de medici 
care s-au ocupat de problematica medicală a poetului. O 
evaluare simplă a acestor opinii, sprijină convingător opinia 
specialiștilor formulată și argumentată științific în capitolele 
anterioare. Reiese și din acest capitol că opinia dominantă a 
contemporanilor, cât și a celor din postumitate, a fost a unei 
boli psihice încadrată ulterior ca psihoză maniaco-depresivă 
(astăzi maladie afectivă bipolară) cu o puternică conotație 
ereditară pe linie maternă.  

Reamintim faptul că, dacă apariția primei ediții a 
stârnit un val uriaș de critici din partea eminescologilor, ediția 
II-a (2021), mult mai completă ca structură, conținut și ținută 
grafică, a făcut liniște în lumea agitată a acestora. Se pare că li 
s-a tăiat cordonul fanteziilor literare, fie ele partinice sau 
conspirative, un fel de silențio stampa în fața argumentelor de 
netăgăduit ale cunoașterii științifice medicale. 

Să fie acesta un semn încurajator pentru înțelegerea și 
cunoașterea omului Eminescu? Mă îndoiesc! Cred totuși că 
după această amplă investigație medicală, medico-socială, 
istortico-literară și iatroistoriografică, nu mai poate fi loc pentru 
speculații, conspirații, cabale fanteziste, unele chiar cu 
implicarea  celor sub aripa cărora Eminescu și-a petrecut 
tragica sa existență (Titu Maiorescu și ”Junimea”).  

Ne întoarcem astfel la ceea ce Titu Maiorescu spunea 
răspicat și cu toată convingerea la vremea lui ”Dacă a 
înnebunit?!  Eminescu, cauza este exclusiv internă, este 
înnăscută, este ereditară. Cei ce cunosc datele din familia lui 
știu că la doi frați ai săi, morți sinuciși, a izbucnit nebunia 
înainte de a sa și că această nevropatie se poate urmări în linie 
ascendentă”26, iar ilustrul eminescolog Theodor Codreanu, 
afirma ”cu această argumentație și demonstrație problema 
bolii și morții lui Eminescu ar putea fi tranșată definitiv”10 

 
Eminescu în abordare juridică 
 
Cât privește ”sentința în procesul Eminescu”, cuprinsă 

în cartea cu același nume,  apărută la Editura BIBLIOSTAR 
Râmnicu Vâlcea în anul 2021, se poate spune că a însemnat o 
cruntă dezamăgire pentru inițiatorii acțiunii. Cartea în sine este 
structurată în două părți; prima parte cuprinde odiseea în 
justiție a cazului Eminescu, iar partea doua, o serie de mărturii 
prezentate în instanță ca probe doveditoare împotriva 
stigmatului luetic, proferat cu obstinație de G. Călinescu în 
biografia eminesciană8,9. Aducerea în fața justiției a fost 
motivată de faptul că Eminescu a fost trimis în posteritate ca 
sifilitic, o boală venerică netratabilă pe atunci, dar frecventă în 
zonele periferice ale societății, binecunoscută astăzi (devenită 
istorie între timp), dar care conferea persoanei un statut de 
moralitate îndoielnică, iar creația sa discutabilă ca valoare, mai 
ales opera publicistică9.  

Trebuie reținut faptul că la vremea lui Eminescu, 
înalta societate taxa sever și necruțător pe cei care sufereau de 
această boală, așa încât pentru cel în cauză era un adevărat 
stigmat al rușinii și degradării umane, întâlnită mai frecvent în 
zonele periferice și imunde ale societății. În opinia unora 

această boală ar fi fost la originea derapajului psihotic al 
poetului în ultimii șase ani de viață. Stigmatul luetic va fi 
perpetuat cu obstinație în posteritate prin biografia eminesciană 
scrisă de George Călinescu care, în 11 ediții succesive (1932-
2007), susține aceeași inepție defăimătoare deși, încă din 1945, 
boala avea  tratament eficace, iar în 1964, când G. Călinescu 
pregătea cea de a șaptea ediție, boala era pe punctul de a fi 
eradicată.  

G. Călinescu, considerat și astăzi biograful oficial al 
poetului, deși contemporan cu aceste realități medicale și 
științifice, nu numai că nu și-a modificat poziția, dar nici măcar 
nu a avut curiozitatea să consulte un specialist care i-ar fi 
strecurat un sâmbure de îndoială față de un stigmat atribuit în 
mod eronat arheului culturii noastre39.  

După un periplu de opt ani prin diferite instanțe 
(Judecătorie de sector, Tribunal, Curte de Apel), până la Înalta 
Curte de Casație și Justiție, inițiatorii aveau să constate cu 
tristețe că nici una dintre aceste structuri judecătorești nu s-au 
angajat în izbăvirea poetului național de stigmatul luetic, deși 
sau prezentat probe fără echivoc în favoarea cauzei.  

Remarcabil este faptul că, inițiatorul și sufletul acestui 
demers a fost, nimeni altul decât celebrul muzician și interpret 
de romanțe pe versuri de Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, 
George Coșbuc și Octavian Goga, autorul antologiilor muzicale 
”Mai am un singur dor” și ”Dorurile mele”, Gheorghe Sărac, 
personalitate de referință al culturii noastre, eminescolog prin 
preocupări (a publicat în România cartea lui Ovidiu 
Vuia,”Misterul morții lui Eminescu”), el însuși autor a două 
cărți; ”Documente privind adevărul despre moartea lui 
Eminescu”38 și ”În apărarea lui Eminescu”39. În demersul său, 
Gheorghe Sărac, a fist mandatat și susținut de cinci asociații 
culturale; Asociația ”ASIRAD” (păstrarea și promovarea 
valorilor culturale și naționale ale poporului român), 
”Renașterea neamului românesc”, ”Asociația Mihai Eminescu 
Viena”, ”Asociația de vaxilologie, Tricolorul” și ”Asociația 
culturală Probasarabia și Bucovina”, pentru a se constitui în 
parte civilă în instanță pentru izbăvirea poetului de stigmatul pe 
care îl poartă în istorie prin ofensa adusă de G. Călinescu. 

Justiția, oarbă fiind după cum o știm, nu a fost în 
măsură să se ridice la nivelul cauzei, așa încât rezultatul nu 
putea fi decât unul previzibil, adică negativ, deși reclamantul 
nu cerea decât o reabilitare simbolică și, de ce nu, una istorică 
pentru poet. Reclamanții cheamă în instanță Academia Română 
a cărei vină era faptul că nu a apărat demnitatea și onoarea lui 
Mihai Eminescu, ca membru al său, la neadevărurile empirice 
și nefondate, proferate de un alt membru al Academiei, în 
persoana biografului poetului, George Călinescu care, 
ostentativ, nu a luat în considerație achizițiile științifice 
medicale, menținându-se la empirismul primelor ediții3,22.  

Partea a doua este cea mai interesantă totuși, întrucât 
conține o colecție de documente și mărturii prezentate 
instanțelor de judecată, grupate în șapte capitole care certifică 
și susțin justețea solicitării, Începând cu convingerea de 
nezdruncinat a lui Titu Maiorescu privind boala poetului și 
terminând cu prefața la ediția I-a a cărții ”Maladia lui Eminescu 
și maladiile imaginare ale eminescologilor” semnată de 
președintele Academiei de Științe Medicale, prof. dr. Irinel 
Popescu, cartea mai cuprinde mărturiile doctorului Victor 
Vineș (medicul curant al poetului), studiul Potra (în care sunt 
consemnate mărturiile doctorului Petrescu – alt medic curant al 
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poetului), studiul patografic al lui Ovidiu Vuia, alături de 
relatările poetului Alexandru Vlahuță și erorilor voite și 
tendențioase ale lui G. Călinescu, consemnate de subsemnatul 
în calitate de coautor.  

Această colecție de documente, lămuritoare pentru 
speța adusă în fața justiției, asociată studiului academic elaborat 
de Academia Română sunt suficiente pentru a cunoaște 
adevărul privind viața, opera și moartea bardului culturii 
noastre. De altfel, replica Academiei Române a fost tocmai 
acest studiu pluridisciplinar, prin care a demonstrat cu asupra 
de măsură, poziția sa în cazul Eminescu, ceea ce avea să 
cântărească greu în fața completului de judecată. 

 
În loc de concluzii: 

  
Chiar dacă justiția nu s-a pronunțat în sensul dorit de 

petenți, ea a reușit să pună în mișcare resorturile investigației 
științifice prin antrenarea în acest demers a unor personalități 
de referință în specialitățile medicale evocate, al căror verdict 
are valoarea certitudinii în zbuciumata abordare biografică și 
patografică a poetului.  

Am convingerea că orice abordare biografică 
eminesciană nu va putea trece peste această temeinică abordare 
științifică, pentru că se bazează pe concluziile unui studiu 
elaborat la cel mai înalt nivel.  

Indiferent de resorturile care au stat la baza elaborării 
sale, studiul apare ca o necesitate împlinită, menită să 
restabilească demnitatea și onoarea celui care ne-a oferit, prin 
opera lui, un loc demn și onorabil în marea și frumoasa familie 
a culturii europene și universale. 
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10 lucruri pe care nu le știai despre Ion 
Creangă! 

 
1. A alcătuit unul dintre primele abecedare. 
Abecedarul a fost foarte apreciat și folosit în toate școlile din 
Moldova timp de mulți ani. 
2. Îl chema Ion Ștefănescu 
În timp ce învăța la școala de catiheți de la Fălticeni se numea 
Ion Ștefănescu. Ulterior și-a schimbat numele în Ion Creangă 
după numele mamei lui. 
3. Era un mare mâncău. 
La Fălticeni îi făcea curte unei fete de popă pentru că aceasta îi 
dădea mere și colivă. 
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4. A fost preot. 
A urmat școala de popi de la Socola până i-a murit tatăl. Rămas 
fără susținător obține un atestat de preot fără să fie hirotonisit. 
5. S-a însurat cu o fată de 15 ani. 
Nu putea fi preot fără o nevastă. Umblă se se-nsoare și se 
oprește la fata părintelui Grigoriu din Târgu Neamț care avea 
15 ani. Nunta s-a făcut în august și în iarnă a fost hirotonisit 
diacon. 
6. Socrul a încercat să-l sugrume 
Humuleșteanul cam colțos se ceartă rău cu socrul său, și face 
plângere la mitropolie că acesta l-a ținut ca dascăl, sacagiu 
(căra apă), rândaș (sevitor la vaci), cărător de vin și rachiu, 
lăutar și că l-a înșelat la zestre. Mai grav, socrul a intrat noaptea 
peste el și i-a pus ghearele-n gât să-l sugrume. 
7. Soția l-a părăsit pentru un călugăr 
După ce se naște fiul să Constantin el se mută la Iași ca să 
scape de socrul său, dar Ileana, sotia lui, l-a părăsit din cauza 
unui călugăr de la Golia. 
8. A fost un rebel 
Creangă are necazuri cu superiorii bisericii fiindcă s-a dus la 
teatru, a împușcat ciorile de pe turlele Goliei și și-a tăiat codița, 
fapte care au dus la un mare scandal. Se spune că ar fi trimis la 
mitropolie potcapul si antiriul când a cerut să fie răspopit. 
9. Mesele lui erau impresionante 
Când locuia la bojdeuca din Țicău, la o masă putea mânca: o 
mămăligă mare, un crap întreg, o oală de sarmale cu păsat, o 
găină friptă pe țiglă. Îi plăceau plăcintele cu poale-n brâu și pe 
toate le uda cu vin și cu o cofiță de apă rece. 
10. Nu credea că scrie bine 
Era uimit că scrierile lui plac cititorilor. Zicea: Un prost, un 
ghiorlan ca mine, să poată să scrie? 
Devine un om apreciat pentru glumele sale, este considerat un 
coțcar care grăiește în pilde, atât la junimea cît și pe ulițele 
Iașului.sursa net. 
 
 

Enigme în viaţa poetului 
 

Comandor Mihai BATOG - BUJENIȚĂ – Iași 
 
 Incredibila fascinaţie care a însoţit permanent 
personalitatea de excepţie a Marelui Poet a făcut ca în prezent 
să avem informaţii scrise de o mare valoare referitoare la toate 
etapele vieţii sale. S-a aflat, precum un actor care interpretează 

cu mare succes rolul principal, întotdeauna, în „luminile 

rampei”. Prietenii din copilărie, colegii de şcoală sau cei alături 
de care a muncit, prietenii literari, oamenii împreună cu care a 
visat despre transformările prin care trebuia să treacă ţara, 
iubite sau admiratoare, oameni simpli sau capete încoronate, 
toţi au considerat întâlnirea cu Eminescu un eveniment care 
merita a fi translat spre neuitare prin consemnare scrisă. Nu au 
lipsit detractorii, spiritele meschine care maculează tot ce ating, 
din păcate  printre aceştia aflându-se şi unii contemporani, 
ipochimeni care, asemenea anticului Herostrat, incendiază una 
din minunile lumii, sperând la o fărâmă de ridicolă nemurire. 
 Într-adevăr mulţimea informaţiilor primite de la cei 
care l-au cunoscut direct în diferite etape ale existenţei sale 
conduce la ideea că,viaţa sa ar fi, aparent, asemănătoare unei 

cărţi deschise la oricare 
dintre pagini, prin urmare 
absolut accesibilă în 
întregul său. Doar că o 
privire mai atentă poate 
descoperi că unele file ale 
acestei ipotetice cărţi par 
lipite între ele, ascunzând 
astfel, în mod aproape 
incredibil, un secret, o mică 
taină sau un mister de care 
chiar merită se ne 
apropiem. 
 Personal fac acest 
lucru datorită în primul 
rând faptului că pentru 

mine istoria literară autohtonă se împarte în două mari capitole: 
înainte de El şi după, apoi având speranţa că unii dintre 
prezumptivii cititori, ceva mai informaţi decât mine, mă vor 
ajuta să-mi lămuresc neclarităţile. Aşadar, voi proceda etapizat 
urmărind unele evenimente pe cursul timpului în care s-au 
desfăşurat. 
 

1. PĂRINŢII  
 În primăvara anului 1840 Gheorghe Eminovici se 
căsătoreşte cu Raluca (numele la naştere Raresa) Iuraşcu 
primind din partea socrului o zestre consemnată în acte ca: 
Bani în numărătoare înaintea cununiei 1.500. de galbeni, iar  
bani în numărătoare în ziua cununiei la 29 iunie anul 1840, 
rest 1.500 de galbeni. Adică în bani 3.000 de galbeni și zestre 
în haine și obiecte. O zestre apreciabilă, o adevărată avere în 
acele timpuri, cea care îi permite tânărului Eminovici să 
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cumpere o moşie (jumătate din moşia Ipoteşti) unde îşi va 
construi şi o casă, una din acelea de referinţă în perspectiva 
timpului, iar mai apoi şi titlul de căminar (un titlu nobiliar ce ar 
putea fi comparat cu acela de baronet deşi în realitate nu se pot 
face asemenea apropieri) în anul 1841, de la vodă Mihail 
Grigore Sturza. Gheorghe Eminovici provenea dintr-o familie 
de oameni liberi, unii dintre ei având chiar o stare materială 
decentă, cu o posibilă filiaţie dintr-un străbun bănăţean pe 
nume Iminovici şi se născuse în anul 1812, făcuse ceva şcoală, 
vreo trei ani, lucru de admirat în anii aceia, a fost în slujba 
boierului Cârstea din Costâna, apoi „scriitoraş” (mic funcţionar 
fără anvergură) al baronului (titlu oferit de Habsburgi!) Jean 
Mustaţă, ulterior lefegiu al boierului Alexandru Balş, un 
moldovean care îi obţine şi titlul de sluger (iniţial mai marele 
peste măcelari, cel care aproviziona curtea cu carne și lumânări, 
iar mai apoi, simplu boiernaș fără funcțiune) pentru bunele sale 
servicii. Precum vedem este un om pe care îl putem considera 
cult pentru acele vremuri, muncitor, fără îndoială inteligent şi 
cu dorinţă de a promova în societate. Nu ştim cum a cunoscut-o 
pe viitoarea sa soţie, Raluca, deoarece diferenţa de rang social 
tinde să excludă o apropiere, fie ea şi conjuncturală. 
 Născută în 1816 Raluca este cea de-a treia fiică a 
stolnicului (dregător care purta grija mesei domnești, fiind șeful 
bucătarilor, al pescarilor și al grădinarilor) Vasile Iuraşcu. 
Boieri de viţă aceşti Iuraşcu, care deşi nu fac parte din marea 
boierime, dintre cei cu blazon precum Sturza, Calimachi sau 
Roznovanu pot fi consideraţi boieri pământeni, dintre cei cu 
rădăcini adânci în istoria Moldovei, unul dintre primii fiind 
vornicul Dumitru Ștefan (cca 1624) dar şi Stratul Iuraşcu mare 
logofăt în timpul domniei lui Dumitraşcu Vodă în anul 1685. 
 Crescută şi educată în spiritul fiicelor de boieri din 
acea vreme Raluca se va dovedi o soţie exemplară şi o mamă 
adorată de copii ei pentru blândeţea, delicateţea, cucernicia şi 
simţul datoriei familiale. Extrema ei discreţie referitoare la 
viaţa socială denotă acea educaţie în spirit tradiţional acela în 
care femeia este „Domina”, stăpâna casei şi cel dintâi model 
pentru copii săi. Paradigma femeii angajate social, militant 
pentru vreo idee sau schimbare, era departe de a fi funcţională 
în societatea înaltă a Moldovei din acel secol. 
 Toate bune şi frumoase, dar ne putem întreba care este 
enigma în acest caz, cel al unei căsnicii solide tradiţionale, 
binecuvântată cu copii, având şi bună stare materială? Pentru 
aceasta va trebui să renunţăm la modul nostru de gândire cel 
care, aflat sub influenţa filmelor, ne face să credem că în 
secolul al XIX-lea, în Moldova încă feudală din punct de 
vedere spiritual, era lejer de efectuat o căsătorie între un om 
simplu şi fiica unor boieri de viţă. Cutumele sociale ale vremii 
închideau pur şi simplu căile de acces ale unei persoane dintr-
un anumit segment social către un altul considerat superior, mai 
ales atunci când cel care încerca acest lucru era un bărbat 
aspirant la mâna unei fete din nobilime. În sens invers erau 
exemple mai multe însă toate conţineau doze uriaşe de risc 
social. 
 Nu se constată că Raluca ar fi avut vreo pasiune ne la 
locul ei, nici că vreo suferinţă fizică ar fi determinat familia să 
facă rabat de la propriile interese ori cutume. Nici nu poate fi 
vorba de vreo romantică răpire sau sfidare a normelor sociale, 
iar viaţa exemplară a soţiei Eminovici nu pare a susţine un 
temperament mai aprins cu atât mai mult cu cât în timpurile 
acelea orice gen de asemenea abateri de la norme era soluţionat 

ferm deoarece nici drepturile femeilor nu se inventaseră pe 
aceste meleaguri, însă funcţiona pedepsirea aspră a vreunei 
nelegiuiri, fie aceasta şi o relaţie amoroasă, în afara celei 
binecuvântate de părinţi şi biserică. Ne convinge faptul că 
această uimitoare unire s-a făcut în condiţiile cele mai riguroase 
chiar dota pe care socrul o dăruieşte mirilor, acea mică avere 
despre care am vorbit. Rămâne prin urmare neclar modul în 
care cei doi s-au cunoscut, dar şi cauzele pentru care familia 
Iuraşcu a consimţit la oficierea căsătoriei. 
 

2. NAŞTEREA POETULUI 
 

 Menţionez doar ca o curiozitate faptul că pe data de 31 
martie 1889, conferenţiarul Mihail Chințescu susținea într-o 
conferinţă la Ateneul Român că Eminescu s-a născut la Soleni, 
un sat din Moldova, deşi argumentele domniei sale erau mai 
mult speculative. 
  Se cunoaşte însă foarte bine că, într-un registru al 
membrilor Junimii, Eminescu însuși a notat ca loc al 
nașterii oraşul Botoșani, iar ca dată a trecut 20 decembrie 1849. 
În registrul școlii primare a fost consemnată data de 6 
decembrie 1850, iar în documentele gimnaziului din 
Cernăuți este trecută data de 14 decembrie 1849. Sora poetului, 
Aglae Drogli, într-o scrisoare către Titu Maiorescu susținea ca 
dată a nașterii 20 decembrie 1849, iar ca loc al 
nașterii Ipotești. Fratele poetului, Matei, a afirmat într-o vreme 
o altă dată, 8 noiembrie 1848 și ca localitate Dumbrăveni, iar 
mai târziu a susținut că a găsit o psaltire veche unde tatăl 
poetului notase: „Astăzi, 20 decembrie, anul 1849, la patru 
ceasuri și cinsprezece minute evropienești, s-a născut fiul 
nostru Mihai.” 
 Totuși, în mod oficial, data și locul nașterii lui Mihai 
Eminescu au fost acceptate ca fiind 15 ianuarie 1850, în 
Botoșani, precum a fost consemnat în registrul de nașteri și 
botez în arhiva bisericii Uspenia (Domnească) din  Botoșani; în 
acest document data nașterii fiind trecută ca „15 ghenarie 
1850”, iar a botezului la data de 21 în aceeași lună a aceluiași 
an. Poetul a fost botezat de preotul Ion Stamate, ajutat de fiul 
său, Dimitrie, diacon, la botez fiind prezenți, în afară de părinți, 
stolnicul Vasile Jurașcu, naș, dar și maica Ferovnia Jurașcu de 
la schitul Agafton, soră cu mama. 
 Datele atât de diferite între ele pot fi uşor explicate 
prin cunoaşterea modalităţilor în care se efectuau înregistrările 
naşterilor, unele de regulă total diferite de data actului în sine. 
Venirea pe lume a noului născut se producea de regulă acasă 
sub controlul moaşelor, iar înregistrare oficială era făcut la 
primărie, una care se afla deseori în localitatea cea mai 
apropiată beneficiară de o asemenea instituţie, apoi la biserică 
atunci când copilul era botezat. Drumul până la locul de 
înregistrare, indiferent care era acesta, se efectua, mai ales în 
condiţii de iarnă, destul de greu, eventual cu o căruţă sau o 
trăsură (docar). Prin urmare datele puteau să difere mai ales că 
evenimentele erau cinstite cum se cuvine, după datină, iar 
căminarul nu putea face rabat de la tradiţie, deşi este cunoscută 
firea sa aprigă şi foarte chibzuită. 
 De reţinut este şi faptul că notarea tatălui, cel mai 
autorizat observator al evenimentului, se face în  „ceasuri și 
minute evropienești” ceea ce poate admite şi unele erori.    
 Desigur această dată nu este de o importanţă capitală, 
iar dacă am şti cam câte milioane de oameni din ţara noastră au 
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alte date de înregistrare decât cele de naştere am putea trece 
situaţia la capitolul banalităţi. Cu toate acestea nu putem să nu 
ne mirăm de faptul că deşi avem o mulţime de înscrisuri, unele 
mai credibile decât altele, enigma datei de naştere a Poetului 
continuă şi poate că este mai bine aşa…  

3. FAMILIA     
     

Casa căminarului Eminovici a fost binecuvântată de copii, 
lucru foarte apreciat în acele timpuri în care copiii erau văzuţi 
ca fiind cei ce vor duce mai departe numele, faima sau averea 
familiei. 
 Primul născut dintre băieți, Șerban (n. 1841), 
studiază medicina la Viena, se îmbolnăvește de tuberculoză și 
moare la Berlin la 30 noiembrie 1874. Niculae, născut în 1843, 
se va sinucide în Ipotești în 1884. Iorgu (n. 1844) studiază la 
Academia Militară din Berlin şi are o carieră de succes, dar 
moare în 1873 din cauza unei răceli contractate în timpul unei 
misiuni. Ruxandra se naște în anul 1845, dar moare în 
copilărie. Ilie (n. 1846) a fost tovarășul de joacă al lui Mihai, 
descris în mai multe poeme. Moare în 1863 în urma unei 
epidemii de tifos. Maria (n. 1848 sau 1849) trăiește doar șapte 
ani și jumătate. Aglae (n. 1852, d. 1906) a fost căsătorită de 
două ori și a avut doi băieți, Ioan și George. A suferit de boala 
Basedow-Graves. Mihail este al şaptelea născut, iar după el s-a 
născut în jur de 1854 Henrieta (Harieta), sora mai mică a 
poetului, cea care l-a îngrijit după instaurarea bolii. A murit cu 
semne de tuberculoză, însă toată viaţa s-a deplasat anevoios 
mişcându-i picioarele numai cu ajutorul unor proteze grele din 
fier. 
 Matei (n. 1856) este singurul care a lăsat urmași 
direcți cu numele Eminescu. A studiat Politehnica la Praga și a 
devenit căpitan în armata română. S-a luptat cu Titu Maiorescu, 
încercând să împiedice publicarea operelor postume ale fratelui 
său. Ultimul copil, Vasile, a murit la un an și jumătate, data 
nașterii sau a morții nefiind cunoscute. 
 Am simţit nevoia de a pune în pagină aceste informaţii 
deoarece în admirabila sa lucrare  "Viaţa lui Mihai Eminescu" 
(1932) criticul George Călinescu propune nu numai nu alt chip 
al Poetului, dar şi induce, cu argumente valabile doar atunci 
când a scris el cartea, ideea unui destin tragic al familiei 
Eminovici, unul marcat de morţi premature, sinucideri, depresii 
şi boli psihice mai mult sau mai puţin manifeste. 
 Ipoteza, mai mult emoţională şi foarte profitabilă 
pentru vânzarea cărţii, poate fi uşor demantelată dacă avem în 
vedere specificul perioadei. La mijlocul secolului al XIX-lea 
speranţa medie de viaţă era situată cam în jurul vârstei de 
cincizeci de ani, iar mortalitatea infantilă considerată ca un dat 
cât se poate de firesc având în vedere condiţiile în care se 
produceau naşterile, dar şi cele în care trăiau copii. 
Tuberculoza, acum eradicată, era pe atunci o boală care făcea 
ravagii, infecţiile sau septicemiile nu puteau fi vindecate, iar 
accidentele din diferite cauze păreau ceva normal. De aici şi 
necesitatea ca o familie să aibă cât mai mulţi copii deoarece 
puţini dintre aceştia ajungeau la maturitate şi nici acum nu era 
prea feriţi de felurite primejdii. 
 Da, se poate spune că majoritatea copiilor familiei 
Eminovici aveau sensibilităţi ceva mai ridicate decât 

majoritatea populaţiei de atunci, dar asta se datora în primul 
rând bunei educaţii şi a preocupării pe care tatăl o manifesta 
pentru şcolarizarea copiilor sau pentru împlinirea îndatoririlor 
la un nivel de exigenţă foarte ridicat.  
 În concluzie, se poate afirma că ipoteza unui destin 
întunecat cu un cer astral plin de semne grele este în bună 
măsură doar o interpretare a lui George Călinescu, un pasional 
care avea de cele mai multe ori tendinţa de a-şi impune 
punctele de vedere, uneori chiar cu sacrificarea adevărului.  
 
 4. COPILĂRIA ŞI PRIMA TINEREŢE 

 Copilul Mihai îşi 
petrece primii ani din viaţă 
mai ales la Ipoteşti (uneori şi 
la Botoşani) într-o totală 
libertate de mişcare, fericit, 
fiind într-un misterios 
contact cu natura, lucru 
despre care va scrie mai 
târziu cu o firească nostalgie: 
Fiind băiet păduri 
cutreieram/Şi mă culcam 
ades lângă isvor,/Iar braţul 

drept sub cap eu mi-l puneam/S-aud cum apa sună-ncetişor… 
Putem considera că acest început de viaţă va fi permanent 
prezent în întreaga sa operă marcată de un puternic sentiment al 
nevoii de libertate şi independenţă. Nu se ştie unde a făcut 
primele două clase primare, însă începând cu clasa a III-a, 
în 1858 a urmat școala primară National Hauptschule (Școala 
primară ortodoxă orientală) la Cernăuți. La finalul acesteia este 
clasificat al 15-lea dintre cei 72 de elevi. Tot aici urmează aici 
și clasa a IV-a în anul școlar 1859/1860 terminând școala 
primară cu rezultate bune la învățătură (al 4-lea clasificat din 
82 de elevi). Între 1860 și 1861 a fost înscris 
la Obergymnasium din Cernăuți, liceul german înființat în 
1808, singura instituție de învățământ liceal la acea dată 
din Ducatul Bucovinei, care era, din 1775 parte a Imperiului 
Habsburgic. Se înființase și o catedră de română, destul de 
târziu, după 1848, ocupată de Aron Pumnul cel cunoscut prin 
Lepturariu românesc, în patru tomuri, tipărit la Viena între 
1862 și 1865, cea dintâi istorie a literaturii române în texte. 
Aceste cursuri sunt frecventate și de frații săi, Șerban, Nicolae, 
Gheorghe și Ilie. Termină clasa I cu rezultate bune la 
învățătură. Nu are notă la română pe primul semestru, dar este 
caracterizat de Miron Călinescu, un erudit în istoria bisericii 
ortodoxe române: Elevul Eminovici Mihai a promovat clasa I, 
fiind clasificat al 11-lea în primul semestru și al 23-lea în cel 
de-al doilea semestru. În clasa a II-a, pe care a repetat-o, l-a 
avut ca profesor pe Ion G. Sbiera, succesorul lui Aron Pumnul 
la catedră, culegător din creație populară și autor de studii de 
ținută academică. Aron Pumnul l-a calificat, în ambele 
semestre, cu note maxime la română. A obținut insuficient pe 
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un semestru la Valentin Kermanner (la limba latină) și la 
Johann Haiduk, pe ambele semestre (la matematică).  
 Mai târziu, Poetul a mărturisit că îndepărtarea sa de 
matematică se datora metodei rele de predare, iar în 16 
aprilie 1863 a părăsit definitiv cursurile, deși avea o situație 
bună la învățătură, profesorul Ion G. Sbiera acordându-i la 
română calificativul vorzüglich (eminent). Plecând în 
vacanța Paștelui la Ipotești, nu s-a mai întors la școală, iar în 
1864 pleacă la Cernăuţi unde trupa de teatru Fanny Tardini-
Vladicescu dădea reprezentații. La 5 octombrie 1864, 
Eminovici intra ca practicant la Tribunalul din Botoșani, apoi, 
peste puțin timp, a fost copist la comitetul permanent județean, 
însă la 5 martie 1865 a demisionat, cu rugămintea ca salariul 
cuvenit pe luna februarie să fie înmânat fratelui său Șerban. 
În 11 martie tânărul M. Eminovici a solicitat pașaport pentru 
trecere în Bucovina şi în toamnă s-a aflat în gazdă la profesorul 
său, Aron Pumnul, ca îngrijitor al bibliotecii acestuia. Situația 
lui școlară era de „privatist“, însă cunoștea biblioteca lui 
Pumnul până la ultimul tom. 
 Din 1866 până în 1869, a pribegit pe 
traseul Cernăuți – Blaj – Sibiu – Giurgiu – Bucu-rești. De fapt, 
sunt anii de cunoaștere prin contact direct cu poporul, a limbii, 
obiceiurilor și realităților românești, un pelerinaj transilvănean, 
am putea spune iniţiatic, al cărui autor moral a fost Aron 
Pumnul. Referitor la această perioadă poate cel mai apropiat de 
adevăr este textul Sânzianei Pop publicat în revista AS nr. 367: 
„Cât de clar este, respectând documentele epocii cernăuțene, 
respectând adevărul istoric atât cât există în ele, cât de cert 
este că drumul lui Eminescu în Transilvania, departe de a fi o 
«împrejurare boemă», «un imbold romantic al adolescenței», a 
fost - în fond - încheierea sublimă a unei lecții pentru toată 
viața: ideea unității naționale și a culturii române aplicată 
programatic și sistematic, cu strategie și tactică, după toate 
normele și canoanele unei campanii ideologice.”  
 A intenționat să-și continue studiile, dar nu și-a 
realizat proiectul. În iunie 1866 a părăsit Bucovina și s-a stabilit 
la Blaj cu intenția mărturisită de a-și reîncepe studiile. În 
perioada 27 - 28 august 1866, a participat la adunarea anuală 
a societăţi Astra din la Alba Iulia. În toamnă, a părăsit Blajul și 
a mers la Sibiu, unde a fost prezentat lui Nicolae Densușianu. 
De aici a trecut munții și a ajuns la București. Este angajat 
în 1868 ca sufleor în trupa lui Mihail Pascaly, care concentrase 
mai multe forțe teatrale: Matei Millo, Fanny Tardini-
Vlădicescu și actori din trupa lui Iorgu Caragiale. În timpul 
verii, această trupă a jucat la Brașov, Sibiu, 
Lugoj, Timișoara, Arad și la Teatrul din Oravița. Iosif Vulcan l-
a întâlnit cu ocazia acestui turneu și a obținut de la Eminescu 
poeziile La o artistă şi Amorul unei marmure, publicate apoi 
în Familia din 18/30 august și 19 septembrie/1 octombrie. Erau 
aceste poezii şi un semn că adolescentul Mihai cunoscuse deja 
frământările amoroase. Văzând aceste poezii în revista Familia, 
căminarul Gheorghe Eminovici află de soarta fiului său, 

rătăcitor în lume. Stabilit în București, Eminescu a făcut 
cunoștință cu I. L. Caragiale. Pascaly, fiind mulțumit de 
Eminescu, l-a angajat ca sufleor a doua oară și copist 
al Teatrului Național. În 29 septembrie, Eminescu semnează 
contractul legal în această calitate. Obține de la Pascaly o 
cameră de locuit, în schimb obligându-se să traducă pentru 
marele actor Arta reprezentării dramatice - Dezvoltată 
științific și în legătura ei organică, lucrare a 
profesorului Heinrich Theodor Rötscher (după ediția a II-a). 
Traducerea, neterminată, scrisă pe mai multe sute de pagini, se 
află printre manuscrisele rămase.  
 În vară se întâlnește întâmplător în Cișmigiu cu fratele 
său Iorgu, ofițer, care l-a sfătuit să reia legăturile cu familia 
ceea ce Poetul a refuzat hotărât, însă în vară, a plecat cu trupa 
Pascaly în turneu la Iași și Cernăuți. Cu ocazia ultimului 
turneu, Eminescu se împacă cu familia, iar tatăl său i-a promis 
o subvenție regulată pentru a urma cursuri universitare 
la Viena, unde se aflau mai toți colegii lui de la Cernăuți. În 2 
octombrie, Eminescu s-a înscris la Facultatea de Filosofie ca 
student extraordinar, ca simplu auditor deci, deoarece îi lipsea 
bacalaureatul. Aici a făcut cunoștință cu Ioan Slavici și cu alți 
studenți români din Transilvania și din Bucovina. A reluat 
legăturile cu vechii colegi de la Cernăuți și de la Blaj. S-a 
înscris în cele două societăți studențești existente, care apoi s-
au contopit într-una singură - România jună.  
 Am adus în discuţie câteva din amănuntele acestei 
perioade din care avem o multitudine de informaţii, inclusiv 
aceea de schimbare a numelui de familie din Eminovici în mult 
mai românescul Eminescu, schimbare propusă de Iosif Vulcan 
pe care Poetul o adoptă definitiv, iar marele cărturar este 
considerat naşul literar al acestuia. 
 Ne poate uimi cum tânărul Eminescu, apreciat şi 
acum, dar şi mai târziu, ca fiind deosebit de inteligent, cu o 
memorie mult peste medie, dornic de cunoaştere şi chiar, în 
unele privinţe, un entuziast al studiului, are sincope în 
înstruirea sa prin procesul de şcolarizare, iar descrierile celor 
care l-au întâlnit în periplul său ardelean să contrasteze flagrant 
cu educaţia sa. Aspectul său îngrozea, hainele cu care se 
acoperea erau rupte şi murdare, iar foamea o stare perpetuă. Cu 
toate acestea părea foarte fericit, se afla într-o efervescenţă 
creativă, iar planurile sale de reformă a societăţii în care trăia 
erau acela care îl determinau să adere la tot felul de societăţi 
mai mult sau mai puţin literare cu care avea în comun aceste 
minunate vise. 
 S-ar putea să fie acest paradox comportamental o 
manifestare a acelui sindrom al bipolarismului, cel despre care 
Caragiale a scris ceva mai târziu cu necruţătorul său spirit de 
observaţie: „Așa l-am cunoscut atuncea, așa a rămas până în 
cele din urmă momente bune: vesel și trist; comunicativ și 
ursuz; blând și aspru; mulțumindu-se cu nimica și nemulțumit 
totdeauna de toate; aci de o abstinență de pustnic, aci apoi 
lacom de plăcerile vieții; fugind de oameni și căutându-i; 
nepăsător ca un bătrân stoic și iritabil ca o fată nervoasă. 
Ciudată amestecătură! – fericită pentru artist, nefericită pentru 
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om!” Posibil! Dar la fel de posibil este şi ca totul să se datoreze 
unei irepresibile nevoi de libertate, iar satisfacerea acestei nevoi 
să necesite sacrificii pe care el nici nu le considera ca atare. În 
toată viaţa sa a acordat, în spiritul celui mai desăvârşit boem, 
extrem de puţină atenţie lucrurilor înconjurătoare. Întrebat 
odată de un prieten de ce nu are camera măturată i-a răspuns: 
Mătură cineva în pădure? Şi cât de plăcut este să te plimbi prin 
pădure...  
 Nonconformismul său era rareori eliminat din 
comportament, mai ales atunci când se întâlnea cu vreo iubită, 
iar prietenii săi erau chiar uimiţi de modul elegant şi îngrijit în 
care arăta, semn că temporara transformare era rodul unei 
perfecte capacităţi de integrare socială. 
 Să recunoaştem însă că acest stil de viaţă, aşa cum am 
spus marcat de o boemă extremă, îl punea la adăpost de ispitele 
unei vieţi în care, pentru diferite avantaje materiale, ar fi trebuit 
să facă acele compromisuri fără de care nu se poate concepe 
termenul de reuşită în viaţă. Ei bine, extrem de conştient, 
Poetul nu a făcut nici un compromis deoarece arăta tuturor că 
este deasupra aşa numitelor nevoi omeneşti! Îşi apăra libertatea 
cu preţul unor sacrificii! 
 

4. IUBIRI, AMORURI, MUZE 

   ”Cu toată inegalitatea temperamentului său, Eminescu avea 
două coarde întotdeauna egal de întinse: veşnic înamorat şi 
veşnic având nevoie de bani”, spunea Ion Luca Caragiale, în 
1882, despre contemporanul său, poetul Mihai Eminescu. Fără 
îndoială, excelent observator al profunzimilor umane, chiar 
dacă mai mereu cinic, dramaturgul ne-a lăsat poate cea mai 
succintă şi dreaptă judecată despre marele Poet. 

 Desigur nevoia de legendă, una atât de necesară 
oamenilor, nu putea să nu construiască în jurul celui mai mare 
poet romantic o legendă a unei iubiri tragice, cu implicaţii 
cosmice, mult deasupra a ceea ce poate înţelege muritorul de 
rând. Elementele care augmentează creaţia de gen sunt: 
legătura îndelungată pe care Eminescu o are cu Veronica 
Micle, dramatismul trăirilor, sfârşitul tragic al personajelor, dar 
şi poeziile celor doi îndrăgostiţi.   
 Mitul îngerului blond şi al iubirii mai presus de fiinţă 
vor traversa secolele deşi, ca în orice mit ar trebui căutat şi 
sâmburele de adevăr, chiar dacă acesta ar transla în prozaic 
exact fiorul cosmic al legendei. Adevărul, lesne descifrabil prin 
lecturarea volumului Dulcea mea doamnă, Eminul meu iubit, 
cel îngrijit de Cristina Zarifopol şi care publică scrisorile celor 
doi iubiţi, este că această iubire, una strict pământească nu a 
fost lipsită de tumult, crize de gelozie, trădări din ambele părţi, 
supărări şi împăcări, o mulţime de sâcâieli, bârfe şi răutăţi, 
adică, în general tot ce ştim despre o relaţie amoroasă specific 
umană. Recitind capodopera poetică Luceafărul vom găsi, 
veridic redată, concepţia Poetului despre iubire în general, dar 
şi despre relaţiile amoroase specifice nouă oamenilor. Şi ca să 
fim sinceri nici nu ni-l putem imagina pe Eminescu precum un 
familist devotat a cărui singură plăcere este să se joace cu copiii 
şi cu căţelul în curtea din faţa casei.  

 Fire pasională, Poetul are o primă iubire, una 
copilărească desigur, dar profund resimţită, când la vârsta de 
şase ani se îndrăgosteşte de o fetiţă cu doi ani mai mare decât 
el, evident blondă, Cassandra, care va muri la vârsta de 
şaisprezece ani, iar în amintirea ei Poetul va scrie mai târziu 
remarcabilul poem elegiac Mortua Est.  
 Urmează însă adevăratele încercări ale amorului atunci 
când, la vârsta de şaisprezece ani, Poetul abandonează cursurile 
şcolare şi pleacă împreună cu trupa Fanny Tardini deoarece 
este îndrăgostit de o tânără actriţă, Maria Vasilescu. Iubirea, 
năvalnică, durează însă numai un an deoarece o nouă iubire 
apare în peisaj. Eufrosina Popescu, frumoasă şi graţioasă, se 
simte onorată de iubirea romantică a chipeşului adorator însă, 
fire practică şi dezinhibată, nu respinge nici avantajele 
materiale oferite de alţi amanţi. Eminescu învaţă pe pielea lui 
că iubirea are şi feţe întunecate însă aceste suferinţe ale sale vor 
avea ca rezultat şi poezii de o mare frumuseţe precum: ”Venere 
şi Madonă”, ”La o artistă” sau ”Amorul unei marmure”, dar şi 
umilinţa de a fi lăsat în pielea goală de tatăl său care intervine 
energic pentru a curma dromomania amoroasă a fiului şi îl 
convinge astfel să-şi reia cursurile. 
 Viena, noul oraş al studenţiei, este locul unde o 
întâlneşte pe Veronica, soţia profesorului Micle de la Iaşi aflată 
şi ea aici pentru un tratament medical. Sunt de aceeaşi vârstă, 
iar Veronica, soţie mai tânără cu treizeci de ani decât soţul, 
rămâne la tratament încă şase luni. Se vorbeşte de o iubire 
fulgerătoare, ba chiar mistuitoare, legată prin jurăminte de 
credinţă eternă, deşi Eminescu se destăinuie în cel puţin o 
poezie ca fiind bine integrat atmosferei vieneze, una în care 
păcatele iubirii nu par a fi deloc aşa. ,,Din Berlin la Potsdam 
merge / Drum de fier, precum se ştie / Dară nu se ştie încă / C-
am luat bilet de-a trie / C-am plecat de dimineaţă / Cu un taler 
şi doi groşi…/ Şi de gât cu blonda Milly / C-ochi albaştri, buze 
roşi / Şi-acum şuieră maşina / Fumul pipei lin miroasă,/ Sticla 
Kummel mă invită, / Milly-mi râde. Ce-mi mai pasă!”. 
 Oricum Eminescu, în 1872, se întoarce la Botoşani 
unde se relaxează un timp pre-gătindu-se pentru doctoratul pe 
care trebuia să-l susţină la Berlin. Înainte de plecare face un 
chef cu un prieten, Andronic Ţăranu la care cântă un lăutar 
vestit Toma Micheru. Petrecerea se animă deoarece lăutarul are 
o soră, Nataliţa, o brunetă focoasă care este ispitită şi de glasul 
fermecător al Poetului, dar şi de plăcuta sa prezenţă fizică. Se 
pare că jurămintele de la Viena s-au spulberat în hotelul unde 
cei doi s-au iubit, iar Eminescu, ambetat de noua sa iubire, nu a 
mai ajuns la Berlin decât în luna decembrie când figurează ca 
student pe baza unui certificat de absolvire a liceului din 
Botoşani, dar şi cu o subvenţie lunare de zece galbeni oferită de 
Junimea. Obţine certificatul de absolvire însă Rosetti îi 
înlesneşte rămânerea în continuare la Berlin în vederea 
obţinerii doctoratului în filozofie pentru care ministrul 
învăţământului îi trimite şi suma de o sută de galbeni.  
 Începând cu luna septembrie a anului 1874 Eminescu 
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este numit director al Bibliotecii Centrale din Iaşi, unde până în 
1877 menţine o relaţie destul de tumultoasă cu Veronica Micle  
a cărui soţ nu mai era rectorul Universităţii, ci director al Şcolii 
de Arte şi Meserii.  
 Cu toate acestea s-ar părea că, în anul 1876, Eminescu 
mai trăieşte o poveste de iubire cu o frumoasă blondină în 
vârstă de douăzeci şi cinci de ani, Ileana, fiica morarului din 
Cucorani (o localitate aflată la trei kilometri de Ipoteşti), idilă 
din care rezultă şi un copil născut în luna iunie 1877. Bătrânul 
Eminovici intervine şi, cu multă discreţie, aplanează 
evenimentul măritând-o pe fată cu un pădurar, Ion Lăzăreanu, 
căruia îi asigură şi un venit frumos pentru creşterea copilului, 
botezat de Henrieta, sora Poetului, cu numele de Mihail. Este 
considerat singurul copil al Poetului, deşi a mai avut unul cu 
Veronica, dar acela s-a născut mort.  
 În perioada bucureşteană, pe lângă vizitele, nu foarte 
dese, ale Veronicăi, Poetul mai are şi o poveste de iubire cu 
Mita Kremnitz, cumnata lui Maiorescu. Se spune că ar fi fost 
un amor platonic deşi Mite, se ştie, aprecia cum se cuvine 
atenţiile de care se bucura din partea bărbaţilor, iar poeziile: Cu 
mine zilele-ţi adaogi, Despărţire, Foaie veştedă şi Atât de 
fragedă nu par a cânta o iubire neprihănită. Cu toate acestea 
idila durează destul de puţin, iar despărţirea este cumva comică. 
Întâlnindu-se cu Caragiale când tocmai ieşea de la Mite, este 
întrebat de acesta:  De ce eşti, măi, aşa de sinistru?", la care 
Poetul răspunde eliberat: "Am şi de ce! M-a apucat miezul 
nopţii ascultând literatura proastă a unei cucoane"!  
 S-ar părea că ultima sa poveste de iubire, înainte de a 
intra în întunericul suferinţelor sale, a fost cu Cleopatra 
Poenaru, o femeie despre el însuşi spunea că este planturoasă şi 
avea cu zece ani mai mult decât el. Locuia în Craiova pe o 
stradă unde erau plopi, iar elegia: Pe lângă plopii fără soţ, avea 
să devină în timp un fel de imn al îndrăgostiţilor. 
 În concluzie putem spune că Eminescu nu a fost în 
nici un caz prizonierul propriei legende, că şi-a trăit cu 
voluptate iubirile în care clipele de extaz s-au intersectat cu 
suferinţele croind astfel calea spre cunoaştere. Cam aşa cum, 
probabil, ni se întâmplă tuturor! 
 

 6. SUFERINŢE 

   Istoria literaturii beneficiază de o importantă sursă de 
informaţii despre prima parte a vieţii Poetului, datorată unui 
coleg şi prieten al său care a lăsat posterităţii o mulţime de 
scrieri referitoare la această etapă a vieţii lor mai ales că au fost 
colegi şi la gimnaziul din Cernăuţi, dar şi la facultatea din 
Viena. Teodor Stefanelli scrie: ”Eminescu, cât timp a petrecut 
în Viena, arăta de regulă foarte bine şi era deplin de sănătos. 
Prin peliţa curată a feţei sale străbătea o rumeneală 
sănătoasă, iar ochii săi negri, nu mari, dar pururea vii, te 
priveau dulce în faţă şi se închideau pe jumătate când 
Eminescu râdea. Şi râdea adese, cu o naivitate de copil, de 
făcea să râză şi ceilalţi din societatea lui, iar când vorbea prin 

râs, glasul său avea un ton deosebit, un ton dulce, molatec, ce 
ţi se lipea de inimă. Părul său negru îl purta lung, pieptănat 
fără cărare spre ceafă şi, astfel, fruntea sa lată părea şi mai 
mare de cum era, ceea ce-i da o înfăţişare senină, inteligentă, 
distinctă”.  
 Ceva mai târziu, pe când se afla la Iaşi ca director al 
Bibliotecii Centrale, Poetul acuză dureri cauzate de o inflamare 
a încheieturii piciorului. Este probabil debutul unei boli destul 
de puţin cunoscute atunci, o insuficienţă venoasă care dă exact 
acest gen de simptome şi care netratată, aşa cum a fost cazul 
său, va duce mai târziu la apariţia unor ulcere, iar acestea, prost 
interpretate, la un diagnostic paradoxal de gome sifilitice şi, în 
consecinţă, un tratament neadecvat cu un grad mare de 
toxicitate. Desigur, aceasta este doar o supoziţie susţinută însă 
de mai mulţi medici specialişti cu care am discutat. 
 În epocă, observaţii asupra stării sale de sănătate, dar 
şi a comportamentului sunt multe însă marea lor majoritate sunt 
subiective, influenţate sau chiar răuvoitoare. Ce-i drept, 
Eminescu avea un stil de viaţă dezordonat, lupta cu o formă 
ciudată de sărăcie şi foame asumată, neglijându-şi total 
sănătatea. Avea un mod de viaţă atipic şi făptuia gesturi care 
puteau fi calificate ca „anormale” de contemporanii săi. 
 S-a vorbit mult despre faptul că bea în exces! Eroare! 
Eminescu era băutor numai de vin şi nu viciul îl făcea uneori să 
petreacă o noapte întreagă în cârciumă, ci nevoia de a se 
destinde şi de a cânta împreună cu lăutarii. Avea o voce 
baritonală de o căldură şi o expresivitate artistică de invidiat, 
iar interpretarea cântecelor vechi era o adevărată pasiune. 
Desigur avem tendinţa de a lua de bune plângerile repetate ale 
surorii sale Henrieta pe această temă, dar nu ar trebui să uităm 
faptul că ea era foarte fragilă din punct de vedere psihologic, 
iar abstinenţa datorată suferinţelor sale o făceau să emită 

judecăţi exagerate. Pentru ea un 
pahar de vin era deja o cantitate 
enormă. Citez: „mamă... 
(Cornelia Emilian din Iaşi) mai 
scrie lui Mihai şi cere-i socoteală 
şi spune-i să nu beie, căci dacă 
vor afla binevoitorii lui, n-au să-i 
facă pensie” (Henriette, 
01.03.1888). Şi fratele Matei 
scrie: „făcea abuz de tutun şi 
cafele negre, de băut bea ţapăn, 
însă numai vin, rachiu nu, bea 
ţapăn de la vârsta de 14 ani”. 
 Nu putem remarca în 

aceste texte îngrijorarea surorii faţă de posibilitatea anulării 
unor drepturi de pensie, iar Matei pare mai mult a lăuda, într-un 
stil absolut specific bărbaţilor, apetenţa pentru vin a 
subiectului. În consecinţă, toate aceste informaţii ar trebui 
privite în context şi cu mare circumspecţiune. Desigur faptul că 
făcea abuz de cafea şi ţigări are o cu totul altă conotaţie! Este 
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extenuat de munca de redactor-şef al ziarului Timpul, Poetul 
fiind vocea cea mai puternică şi mai ascultată a Partidului 
Conservator, iar articolele sale profund patriotice sunt foarte 
apreciate de marele public. În context vor apărea tot felul de 
conflicte, suspiciuni şi duşmănii. În anii aceia, începând cu 
1880 trece prin cea mai tracasată perioadă a vieţii sale, iar 
consumul excesiv de cafea şi ţigări, o practică foarte răspândită 
în epocă, pare a fi modalitatea optimă pentru a se putea menţine 
pe baricadă. 
 Trist este faptul că aceste „mici vicii inofensive” 
păreau a fi la modă, dar nimeni nu cunoştea efectele lor în timp. 
Nici acum nu sunt luate în seamă efectele cumulate, dar acest 
fapt implică, mai ales, unele interese comerciale. Pentru cei 
care cunosc însă aceste efecte va fi uşor de constatat că 
Eminescu manifestă toate simptomele intoxicaţiei nicotinice pe 
fondul unei severe stări de surmenaj fizic şi intelectual. Cam tot 
în acea vreme alţi doi mari consumatori de tutun şi cafea vor 
avea simptome asemănătoare. Primul este Caragiale a cărui 
constituţie fizică şi psihică a reacţionat altfel la aceste abuzuri 
provocându-i un infarct la vârsta de şaizeci de ani, într-o zi în 
care fumase optzeci de ţigări. Mult mai tragic s-a dovedit a fi 
sfârşitul fostului Domn al Moldovei, Alexandru Grigore Ghica 
al-V-lea, la fel, un mare consumator de cafea şi ţigări care, aflat 
într-o cumplită depresie, se va sinucide la vârsta de cincizeci de 
ani. 
 Avem şi o mărturie a lui Rudolf Şuţu cel care, în 
cartea sa Iaşii de altădată, îl descrie pe Eminescu excesiv de 
logoreic, incoerent şi agresiv, exprimând astfel exact 
simptomele pe atunci necunoscute ale intoxicaţiei nicotinice 
combinată cu excesul de cafeină. 
 Da, putem spune că în anul 1883 starea de sănătate a 
Poetului nu era una bună, însă o simplă schimbare a regimului 
de muncă şi viaţă ar fi rezolvat în bună parte neajunsurile. Cu 
toate acestea acest an este cel în care începe calvarul Poetului, 
anul în care, exact precum personajul (Josef K, bărbat de 
treizeci de ani) din romanul Procesul scris de  Franz Kafka 
între anii 1914-1915, intră într-un tenebros labirint al 
suferinţelor, cu aceeaşi senină nedumerire şi, din păcate, spre 
acelaşi deznodământ. 
 Dar de ce în acest an începe calvarul existenţei sale şi 
mai ales din ce cauză? Nu este nimic întâmplător! În acest an 
Casa Regală a României, dar şi politicienii de la vârful 
societăţii, pun în discuţie un tratat secret prin care România 
renunţă la toate drepturile asupra Ardealului în favoarea 
monarhiei Habsburgice, mai precis al dualismului austro-ungar. 
Eminescu resimte pe bună dreptate acest tratat ca fiind o 
trădare a neamului românesc, o îngrozitoare renunţare la vatra 
noastră milenară, o crimă pe care un rege străin o comite, din 
interese proprii, împotriva  poporului său. Articolele apărute pe 
această temă în Timpul inflamează societatea şi tind să 
compromită întreaga acţiune condusă de fapt de politicienii 
aflaţi atunci la guvernare, respectiv conservatorii. Petre Carp, 

aflat la Viena ca trimis extraordinar şi ministru plenipotențiar al 
României pentru tratative, va constata că influenţa lui 
Eminescu era atât de mare încât tratativele aproape eşuează, iar 
imperiul chiar îşi retrage, pentru câteva zile, ambasada de la 
Bucureşti. Aflat în dificultate Petre Carp, junimist fondator, îi 
trimite un mesaj lui Titu Maiorescu, alt membru fondator al 
Junimii, deci colegii de partid ai Poetului: Mai potoliţi-l pe 
Eminescu! Această poruncă va fi executată începând din 23 
iunie 1883 când Eminescu avea treizeci şi trei de ani, iar 
calvarul va dura timp de şase ani, încheindu-se cu moartea sa. 
Despre această perioadă s-au scris în ultimii ani o mulţime de 
cărţi sau studii care urmăresc în detaliu cum s-au derulat 
lucrurile. Eminescologi de prestigiu, oameni aflaţi deasupra 
oricăror interese sau influenţe precum profesorul Nicolae 
Georgescu sau Teodor Codreanu au prezentat faptele, le-au 
analizat cu toată răspunderea folosind argumentele textelor 
aflate după minuţioase căutări prin arhive, aşa că nu mai are 
rost să repet cele scrise de ei. Voi spune doar că 
inimaginabilele suferinţe ale acestei nefaste perioade au depăşit 
cu mult intenţia iniţială a scoaterii poetului din viaţa publică, 
deoarece acest prim obiectiv ticălos a fost apoi amplificat 
datorită intervenţiei în problematică a celor mărunţi, dar nu mai 
puţin toxici. 
 Voi remarca şi faptul că acest Tratat pe care Eminescu 
l-a definit corect ca fiind o trădare a interesului naţional, va 
avea un efect pozitiv în situaţia extrem de complexă din anul 
1907 când România se afla în mijlocul unui uriaş complot 
menit să o aducă în interiorul graniţelor Imperiului Habsburgic, 
dar va deveni caduc peste numai şapte ani, după primul Război 
Mondial când însăşi imperiul se destructurează definitiv. 
 Cum însă sunt un fatalist nu pot să nu compar 
chinurile Poetului cu acelea ale Mântuitorului şi mă gândesc 
sincer că poate acestea sunt încercările pe care Divinitatea le 
rezervă celor aleşi în marele lor drum către mântuire. Unele 
cumplite, dar necesare înălţării, deşi de neînţeles pentru noi 
muritorii de rând. 
 
 7. PLECAREA 
     Pe data de 15 iunie 1889, într-o sâmbătă, la ora patru, 

îngerul care pe pământ purtase numele de 
Mihai Eminescu s-a ridicat în sferele 
binemeritatei sale nemuriri. În urma lui, pe 
un pat mizer din sanatoriul de boli mintale 
condus de doctorul Şuţu, în Bucureşti pe 
strada Plantelor, rămânea trupul martirului 
care purta semnele suferinţelor îndurate, aşa 
precum se petrec lucrurile cu toţi martirii 
acestei lumi. Înainte de a se stinge ceruse un 
pahar cu lapte amintindu-ne că în urmă cu 
aproape două milenii înainte Fiul spusese, pe 

cruce aflat: Mi-e sete… Similitudinea, pentru cine doreşte să 
privească dincolo de cuvinte continuă cu mărturisirea pe care 
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Poetul o face doctorului care îi dăduse paharul de lapte prin 
vizeta metalică a celulei: Sunt năruit, aducându-ne parcă şi 
mai aproape de Mântuitor, cel care rostise după ce în loc de apă 
a primit oţet: Săvârşitu-s-a…  
 Omul care trăise treizeci şi nouă de ani pământeni 
printre semenii săi nu fusese doborât nici de boli, nici de piatra 
care-l lovise sau de mizeriile îndurate. Oprirea inimii o putem 
privi ca un protest împotriva răutăţilor de tot felul, a ignoranţei 
şi a prostiei, a ticăloşeniei agresive, a nimicniciei triumfătoare. 
Pe om l-au distrus chinurile înfiorătoare cu care sistemul i-a 
răsplătit inteligenţa, credinţa şi curajul de a rosti adevărul. 
 Alexandru Vlahuţă va fi cel care rezumă în mod genial 
această tragedie: : „într-o ţară cu atâtea nulităţi triumfătoare, 
un poet atât de mare şi de cinstit nu putea să moartă decât într-
un spital de nebuni.” Şi poate că ar fi bine să reţinem aceste 
cuvinte fiindcă aşa cum se întâmplă mai mereu în cazul 
clasicilor înţelepciunea lor este atemporală. 
 Poetul se dovedea a fi fost creativ chiar şi în ultimele 
clipe, iar poeziile găsite în buzunarul halatului său ponosit arată 
că era, chiar şi în aceste condiţii, după şase ani de torturi, în 
deplinătatea facultăţilor mintale, iar interogaţia ultimelor patru 
versuri merită a fi pusă ca temă de reflexie într-o discuţie a 
celor care caută adevărul privind spre Divinitate: Nu e 
păcat?/Ca să se lepede/ Clipa cea repede/Ce ni s-a dat?" Din 
nefericire, nu sunt atât de optimist să cred că aşa ceva ar fi posibil 
deoarece nu cred nici că am fi înţeles vreodată premoniţia versurilor 
din capodopera Luceafărul: Trăind în cercul vostru 
strâmt/Norocul vă petrece,/Ci eu în lumea mea mă 
simt/Nemuritor și rece." Scuzabil! În fond nu suntem decât 
bieţi oameni! 
 
 

Ipoteze dincolo de aparenţe 
 
 Excursiile făcute cu autocarul prin Europa mi-au 
prilejuit mai multe vizite în oraşul elveţian Lucerna unde 
întotdeauna am fost invitaţi să admirăm cele două obiective 
turistice importante ale oraşului, respectiv podul Capelei 
(Kapellbrucke) şi monumentul Leul pe moarte, ambele deosebit 
de interesante, cu istorii remarcabile, adică exact ceea ce 
defineşte pe deplin un obiectiv cu adevărat turistic. 
 Podul din lemn, datând din secolul al XIII-lea este de 
natură să ridice unele întrebări fiindcă deşi a fost distrus de mai 
multe ori, este încă funcţional şi oferă turistului o posibilă 
senzaţie că, iată, vede cu proprii ochi cum traversau râul Reuss 
oamenii de acum şapte secole. 
Se spune că unele părţi ale construcţiei sunt originale, lucru 
destul de greu de crezut, dar care menţine aura de legendă a 
obiectivului vizitat. 
 Foarte puţin sensibili la acest mod de a privi lucrurile, 
majoritatea turiştilor se comportă ca atare şi îşi cumpără felurite 
nimicuri, amintiri chinezeşti cu podul elveţian, dar numai după 

ce au făcut selfi-uri la care nu se vor mai uita niciodată, mai 
ales că nu se vede mai nimic din pod, ci doar zâmbetul lor 
fericit extins pe tot ecranul. Indiferent de culoare, etnie, naţiune 
sau apartenenţă confesională turiştii se bulucesc de regulă pe 
tarabele de la capătul vestitului pod acoperit. Tarabele cu 
suveniruri sunt gestionate de arabi şi magrebieni, oameni cu 
simţul comerţului în sânge, dar şi buni cunoscători ai 
psihologiei turistului. Semn sigur că suntem copiii aceluiaşi 
Creator, care nu ştiu cât de mândru este de rezultatul creaţiei 
sale. În acest caz dominantă este atmosfera specifică turismului 
de masă, una veselă, cu multe exclamaţii, forfotă şi entuziasm 
gălăgios. 
 Însă după turul de pe pod mergem în cel mai interesant 
loc al oraşului, respectiv în micul părculeţ unde se află 
monumentul Leului. Atmosfera se schimbă semnificativ deşi 
turiştii sunt aceiaşi de la pod. Locul, umbrit de copaci, bine 
întreţinut şi dotat corespunzător fiind favorabil unei meditaţii 
liniştite, lucru mult influenţat şi de lacul care desparte 
monumentul de vizitatori. Este o tăcere rar întreruptă de vreo 
exclamaţie sau de indicaţii fotografice deoarece măreţia şi 
sobrietatea ambientală imprimă un respect asemănător celui din 
interiorul unei catedrale. Întotdeauna am stat pe una din băncile 
aflate în jurul unui mic gard despărţitor construit inteligent în 
jurul lacului. Iniţial între sculptură şi privitor nu era nici un 
spaţiu, dar cum epoca împătimiţilor de graffiti ameninţa cu 
macularea monumentului, edilii au imaginat şi au pus în 
practică acest mijloc elegant şi eficace de protecţie. Ca să nu 
mai spun că acum distanţa la care se află privitorul îi conferă o 
imagine completă şi prin acest mod poate admira întreaga 
splendoare a operei. 
 Locul este vizitat anual de aproximativ un milion şi 
jumătate de turişti, iar Mark Twain a spus despre sculptură că: 
„este cea mai îndurerată şi mişcătoare bucată de piatră din 
lume” . Într-adevăr este greu să o priveşti fără să fii cuprins de 
fascinaţia ei, fără să nu încerci să-i afli povestea şi, de cele mai 
multe ori, să ai convingerea că ansamblul are parcă o putere 
magică fiindcă fără a fi copleşitor este foarte impresionant.  
 Încă de la prima vizită am admirat sculptura aşa cum 
se spune „cu respiraţia tăiată”, dar de înţeles am început să o 

înţeleg mult mai târziu, după ce am citit mai multe despre 
povestea şi istoria ei. Este firesc, deoarece pe măsură ce 
priveşti mai mult această operă plină de sensuri şi simboluri, 
dar mai ales după ce o plasezi în contextul istoric şi îţi dai 
seama că de fapt este rezultatul unei erori criminale făcute de 
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un rege absolut incompatibil cu vremurile în care a domnit, îţi 
pui tot felul de întrebări despre cei care conduc destinele 
popoarelor. 
 Primele informaţii vin din domeniul istoric! În anul 
1789 regele Franţei, Ludovic al XVI-lea, a fost obligat de 
revoluţionari să plece din Versailles şi să se mute la Tuileries 
pentru a fi mai bine supravegheat. La această hotărâre, care 
părea logică la acel moment, dar care se va dovedi ulterior 
nefastă, a contribuit însuşi regele, mai ales cu tentativa sa 
absolut ridicolă de a fugi din ţară pentru a-şi păstra 
prerogativele. Că era un om total nepregătit pentru a conduce o 
ţară aflată într-o criză socială şi economică profundă şi 
prelungită o dovedeşte şi faptul că respectiva tentativă de fugă 
a fost pregătită precum o piesă de teatru proastă. Se întâmpla în 
vara anului 1791, iar în iunie 1792 are loc o insurecţie care-şi 
propune asaltul palatului regal, vorbim despre Tuileries, dar şi 
arestarea familiei regale. Gărzile personale ale regelui, vestiţii 
luptători elveţieni, intră în luptă conform misiunii lor: apărarea 
regelui. 
  Era o tradiţie oarecum îndelungată, dura de vreo două 
decenii, ca aceste gărzi personale ale regelui să fie formate din 
mercenari elveţieni, iar explicaţia faptului este una foarte 
simplă. La vremea aceea Elveţia era o ţară săracă, iar populaţia 
ei formată mai ales din munteni căliţi, foarte disciplinaţi şi cu 
un simţ al onoarei de la care am fi putut învăţa cu toţii, 
deveniseră cei mai apreciaţi soldaţi ai timpului. Acum, când 
ştim câte ceva despre instituţia papală, nu trebuie să ne mai 
mire că şi gărzile papei sunt formate din elveţieni. Ca un mic 
amănunt, aceste gărzi nu se subordonau (şi acum situaţia este 
similară) nimănui în afară de rege, iar conducerea în luptă era 
atributul exclusiv al comandanţilor elveţieni. Adică nu primeau 
ordine de la alţi militari!  
 Revoluţionarii, având şi arme de foc, iau cu asalt 
palatul, însă regele, om al compromisurilor laşe, dă ordin de 
non combat, iar gărzile sale, elveţienii, rămân fără muniţie. 
Urmarea este groaznică, cei mai mulţi mor asasinaţi pe loc, alţii 
mai târziu, pe timpul masacrelor din septembrie, alţii în 
închisoare datorită rănilor, iar comandantul este ghilotinat. 
Poate este folositor să ştim şi faptul că în exteriorul palatului 
regal se afla un dispozitiv de apărare format din soldaţi 
francezi. Aceştia au trecut imediat de partea revoluţionarilor şi 
i-au ajutat să ia cu asalt palatul fiind buni cunoscători ai 
locului. Dacă ne punem întrebări referitoare la acest act de 
trădare este posibil să aflăm, printre altele, şi răspunsuri care-l 
încriminează pe monarh. 
 Pe rege însă nu-l va scăpa de destinul său tragic nici 
această inoportună decizie. Va fi ghilotinat şi el în anul următor 
cu puţin timp înaintea reginei. Astfel au devenit profetice 
cuvintele pe care i le scrisese, atunci când a căzut în dizgraţie, 
Turgot, fostul controlor general al finanţelor: „Să nu uitaţi, 
niciodată, Sire, că slăbiciunea i-a pus lui Carol I capul pe 

butuc.” Era o aluzie la epoca lui Oliver Cromwell şi la soarta 
suveranului englez. 
 În amintirea acestei tragedii, dar şi pentru a sublinia 
eroismul, fidelitatea şi demnitatea mercenarilor elveţieni, peste 
vreo douăzeci de ani, un fost ofiţer al gărzilor, care la 
momentul  atacului se afla în concediu legal, Charles Pfyuffer 
pe numele său, ajuns general pe vremea lui Napoleon, a început 
să adune bani pentru această sculptură. Autorul schiţei este 
danezul Bertel Thorvaldsen, iar lucrul a început în 1820 în 
acest loc, o fostă carieră de gresie, sculptura fiind făcută direct 
în stâncă. Sculptorul, Lukas Ahorn, era pentru arta europeană 
de la acea vreme aproape un necunoscut însă lucrarea aceasta îi 
va aduce nemurirea. 
 Desigur, toate acestea sunt lucruri care se pot afla din 
orice ghid turistic, însă nu acelaşi lucru se poate spune despre 
tainele acestei sculpturi, fiindcă ele sunt mai multe, ascunse în 
spatele unor simboluri sau în unele metafore greu de descifrat 
la o primă vedere şi neprezentate în nici o lucrare destinată 
publicului larg. Chiar dacă de aici înainte intrăm în domeniul 
interpretărilor, prin urmare, devine firesc să nu credem nimic 
din cele prezentate, mai ales în contextul epidemiei de 
protocronism şi dacopatie declanşate de trompetele globaliste, 
consider că ipotezele propuse sunt cel puţin interesante, deşi nu 
cred că ar putea fi pasibile de a deveni teme de studiu . 
 Lucrarea, privită în ansamblul ei impresionează în 
primul rând prin culoare. Gresia cenuşie în carnea căreia este 
făcută sculptura, dar şi monumentalitatea acesteia dă o senzaţie 
puternică de tristeţe şi demnitate. Este într-un fel un monument 
funerar şi chiar are unele referiri la numărul celor morţi, dar nu 
şi numele lor, devenind astfel un fel de mausoleu închinat în 
general tuturor soldaţilor căzuţi în timp, cu onoare, pe 
câmpurile de luptă în slujba unor cauze nobile.    
  Apoi referitor trupul leului! Este în mod vădit pe 
moarte, însă ţinuta sa nu inspiră milă sau compasiune ci doar 
respect. Îşi ţine capul aproape ridicat şi figura sa nobilă îşi 
păstrează toate atributele de măreţie, forţă şi curaj. Are înfiptă 
în spate, în partea stângă, spre inimă, o lance! Simbolul acestui 
detaliu este trădarea. O trădare odioasă făcută din prostie exact 
de cei care trebuiau să asigure spatele luptătorilor. Lancea este 
ruptă fiindcă cel care a mânuit-o nu este un luptător, ci doar un 
om speriat de îndrăzneala sa, un diletant încurajat mai mult de 
conjunctură decât de profesionalism. Laba din faţă a leului se 
sprijină pe o suliţă aflată în spatele unui scut. Scutul are gravate 
pe el simbolurile regalităţii franceze, iar acest indiciu ne spune 
că leul şi-a respectat cu preţul vieţii, până la moarte, 
angajamentul şi jurământul depus. Figura nobilă, emanând forţă 
chiar şi în pragul morţii, sugerează demnitatea şi loialitatea cu 
care soldaţii şi-au făcut datoria. Chiar şi numele sculpturii: 
Leul pe moarte, ne spune că de fapt eroii nu mor niciodată, iar 
viaţa lor poate fi un bun exemplu pentru cei care vin. Un fel de 
garda moare, dar nu se predă, deşi trădarea o urmăreşte ca un 
blestem. Devine interesant în context şi faptul că acesta este 
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primul monument din Europa cu imaginea unui animal, iar 
replici ale sale au fost foarte repede amplasate şi în Grecia, dar 
şi, destul de ciudat, în S.U.A. 
 Însă orice om îşi poate pune întrebarea, firească de 
altfel: De ce un leu? Ce relevanţă are leul pentru imaginea 
Elveţiei? De ce nu un urs? În fond ursul este animalul totemic 
al ţării, iar capitala, Berna, care înseamnă ursoaică, dă 
consistenţă acestui concept. Şi nicidecum leul pe care, hai să 
fim sinceri, elveţienii poate că nu-l văzuseră niciodată în viaţa 
lor. 
 Prima ipoteză pune în discuţie simbolul! Acela al 
regelui animalelor, luptătorul prin definiţie al regnului… 
Numai că, este foarte posibil ca sculptorul să fi vrut să spună 
altceva ascunzând în spatele simbolului un tainic adevăr, 
aceasta fiind şi motivaţia pentru care voi intra în domeniul mai 
puţin cunoscut al istoriilor vechi, domeniu unde prezumţiile şi 
ipotezele devin mult mai importante decât documentele fiindcă 
de foarte multe ori o ipoteză perfect articulată logic este mai de 
preţ decât un document care, aşa cum bine ştim, este subiectiv 
încă de la întocmire, apoi greu de interpretat şi extrem de greu 
de adus la înţelegerea omului actual, cel care, foarte firesc, are 
un alt sistem de gândire.     
 Vechii locuitori ai spaţiului pe care acum îl numim 
Elveţia erau reţii, triburi aparţinând marelui trunchi traco-get. 
Cucerirea romană care se încheie, în general vorbind, pe la 
sfârşitul ultimului mileniu înainte de Hristos a împins triburile 
reţilor către zona muntoasă acolo unde ei se puteau apăra mai 
bine şi unde au dezvoltat, conform tradiţiilor lor, o puternică 
agricultură bazată mai ales pe creşterea vitelor şi a oilor. 
 De altfel oraşul Cuira, a devenit capitala regiunii 
romane antice Raetia prima, partea de sud a noii 
provincii Raetia, iar în 284 d.Hr. Cuira a fost ridicată la rangul 
de capitală de provincie. Acum este cea mai mare aglomerare 
urbană din zonă, ale cărei urme de locuire se află cu vreo cinci 
milenii în urmă. Locuitorii ei vorbeau limba numită de ei 
romanche, iar după recunoaşterea oficială a acestei limbi, pe la 
mijlocul secolului al XX-lea, retoromană, studiile lui Iorga pe 
această temă fiind, sper, suficient de edificatoare. 

 Este bine să ştim şi că leul este simbolul Daciei 

străvechi, iar monumentul pune în valoare această filiaţie 

adâncă dintre luptătorii helveţi şi originea lor străveche. Despre 

acest simbol, lucru destul de puţin cunoscut şi în general 

ignorat, a vorbit regretatul prof. univ. dr. Ion Agrigoroaie în 

studiul său despre heraldică din monumentala lucrare: 

Monografia Iaşului editată în cadrul Facultăţii de Istorie din 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, în care vom găsi detalii 

legate de această oarecum surprinzătoare reprezentare 

heraldică. Sunt şi unele ipoteze referitoare la prezenţa leului în 

heraldica românească vorbind despre leul de peşteră care ar fi 

trăit, cel puţin în sudul ţării, până în vremurile antice fiind de 

fapt reprezentat şi în unele picturi rupestre. Sunt desigur şi 

legende care spun că atât Zamolxis cât şi Sfântul Andrei 

(preluările în creştinism ale vechilor simboluri sunt, un fapt 

absolut normal, frecvente şi foarte răspândite!) ar fi fost însoţiţi 

în peşterile unde trăiau de un leu. 
 Aşadar, fiindcă ei, urmaşii reţilor, erau acei mercenari 
vestiţi ai Evului Mediu european este firesc să gândim la un 
însemn totemic străvechi. Iar ca o mică divagaţie, este bine să 
ştim că prima armă considerată prea distrugătoare pentru a fi 
folosită în luptă a fost ciocanul elveţian, un instrument foarte 
asemănător cu baltagul din zilele noastre.  
 Cât despre ciocanul elveţian el era o armă temută 
deoarece, bine mânuită de muntenii reţi, străpungea armurile şi 
provoca răni atât de grave încât s-a hotărât interzicerea ei pe 
câmpul de luptă. Doar că lucrurile erau abia la început, iar 
helveţii au înlocuit această armă cu vestita lor halebardă. Acea 
care şi acum este folosită la paradă de gărzile papale. 
 Referitor la leii din zona traco-getă avem o mulţime de 
surse despre acest subiect, însă ele sunt adiacente. Dar am 
putea să le enumerăm, măcar pentru a fi luate în seamă. În 
primul rând sunt picturile rupestre de pe teritoriul fostei Dacii, 
unele cu o vechime de treizeci de mii de ani, unde sunt 
prezenţi, cât se poate de surprinzător, lei. Dar să spunem că asta 
este o doar aproximaţie ori o exagerare şi de fapt sunt câini sau 
lupi. Avem însă şi o altă informaţie, de data aceasta într-o 
legendă. Aceea a lui Herakles, care într-una din muncile sale 
doboară leul din Nemeea. Iar Nemeea nu este în Africa, ci în 
Peloponez, un oraş vestit acum pentru vinurile sale, dar şi 
pentru cele câteva situri arheologice mai puţin cunoscute 
turiştilor.  
 Şi mai avem o informaţie, de data aceasta din 
documente istorice, chiar dacă destul de contestate oficial. Este 
vorba de scrierile lui Calistene din Olint care, deşi în mare 
parte pierdute, au fost folosite ca bază de documentaţie în alte 
scrieri. Fiind nepotul lui Aristotel, Calistene a fost multă vreme 
foarte apropiat de Alexandru, fiul lui Filip al II-lea al 
Macedoniei, cel care avea să uimească lumea cu faptele sale. 
    
 Din scrierile sale aflăm că regele Filip a primit o solie 
a Marelui Rege al Persiei, una de o indiscutabilă importanţă 
politică, iar solii, oameni apropiaţi de regele persan fiindcă 
făceau parte din vestitele gărzi numite Nemuritorii, au fost 
invitaţi la o vânătoare de lei în cursul căreia Alexandru, fiind în 
pericol de moarte, a fost salvat prin intervenţia unuia dintre 
soli. Mult mai târziu, când Alexandru a distrus armata persană 
se spune că ar fi salvat şi el viaţa acelui binefăcător care-l 
scosese din încurcătură cu câţiva ani înainte. Povestea este mult 
prea detaliată ca să fie refuzată ca fiind neverosimilă! Cu toate 
acestea voi mai aduce un argument. Ducii normanzi au în 
reprezentările funerare pe care le putem vedea acum în marile 
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catedrale ale Normandiei un leu la picioare. Ne putem întreba 
de ce normanzii se identifică cu acest simbol. Vor ei oare să ne 
spună astfel că-şi „trag piciorul” din vechile spiţe traco-getice? 
 Ar părea deplasat dacă nu am şti că în prezent danezii, 
olandezii, dar şi o parte din germani, consideră filiaţia din 
vechea Dacie ca fiind una cât se poate de firească şi vom spune 
chiar că şi Richard Inimă de Leu are această marotă a 
strămoşilor daci! 
 Să nu uităm că Richard numit Inimă de Leu era el rege 
al Angliei însă pe insulă a călcat doar de două ori, iar 
aprecierile sale la adresa popoarelor care vor deveni mai târziu 
englezi nu au fost deloc măgulitoare. El, fiind şi duce de 
Normandia, şi-a trăit aproape toată viaţa pe continent, ba chiar 
a şi murit în ducatul său pe care-l considera adevărata lui 
moştenire. Iar normanzii, ce să mai spunem, şi ei se considerau, 
ca şi acum de fapt, urmaşi ai dacilor din vechime. Şi dacă am 
avea curiozitatea de a asculta vechea limbă normandă am avea 
parte de o mare surpriză. Are o fonetică şi o modulare mult mai 
asemănătoare limbilor romanice decât celor germanice. Poate 
părea ciudat, dar cum studiile istoriei străvechi a Europei sunt 
cam deficitare, cel puţin ca publicaţii, din nenumărate pricini, 
multe lucruri ne vor rămâne ascunse până când, cel mai 
probabil, se vor pierde în negura vremurilor.    
 În consecinţă, este foarte probabil ca pe teritoriul de 
acum al Europei, cel puţin la sud de Dunăre, în urmă cu câteva 
mii de ani, să fi existat şi lei, iar reţii de astăzi, mândri de 
originile lor, au folosit acest simbol întru nemurirea vitejiei 
unor soldaţi loiali şi corecţi, am spune chiar surprinzător de 
devotaţi, pentru că istoria ne dă multe alte exemple din care 
aflăm că mercenarii au fost primii care şi-au trădat angajatorii. 
Iar dacă apartenenţa reţilor la marele trunchi populaţional al 
traco-geţilor este o certitudine confirmată ştiinţific, pot exista 
unele dubii în privinţa simbolurilor, lucru absolut firesc raportat 
la cunoaşterea de tip general mai ales datorită faptului că 
simbolul are întotdeauna adresabilitate doar pentru cei iniţiaţi, 
cei care au fost învăţaţi să-l recunoască şi să-l interpreteze. 
 Cu toate acestea există şi lucruri mult mai vizibile 
care, dacă ar fi puse în corelare, ar putea augmenta cele 
prezentate mai sus. Şi este vorba în primul rând de uniforma 
gărzilor papale, dar şi de drapelul lor. Ambele dominate de 
armonia culorilor roşu galben şi albastru, cele specifice 
drapelului românesc, despre care se spune că a fost adoptat de 
pașoptiști, deşi ministrul de externe al Guvernului Revoluţionar 
îi spunea lui Emin Paşa, trimisul sultanului: „colorile eșarfului 
ce purtăm noi diriguitorii, precum și toți impegații, nu sunt de 
datină modernă. Noi le-am avut încă de mai înainte pe 
steagurile noastre. La primirea dar a cocardei și a eșarfelor 
tricolore nu am urmat duhul de imitație sau de modă”, iar 
ministrul Guvernului Provizoriu al Ţării Româneşti îl asigura, 
în 1848, pe trimisul extraordinar al Porții, Suleiman Pașa, de 
faptul că cele trei culori ale drapelului sunt „de demult, 
străbunii noștri le purtau pe pavilionul lor și pe steagurile lor. 

Deci ele nu sunt un împrumut și o imitație din prezent sau o 
amenințare pentru viitor”. 
 Aveau dreptate fiindcă istoricul Whitney Smith redă, 
după un document de epocă, stindardul de luptă al regelui 
Arthur, considerat de istoriografi ca fiind celt deşi el era 
originar din ţinuturile dacice. Stindardul ridicat în onoarea 
tatălui său, Uther Pendragon, era vestitul dragon dacic şi purta 
colorile roşu, galben şi albastru. 

 Cam în acelaşi timp, în anul 535, împăratul Constantin 

cel Mare a înființat provincia  

Iustiniană Prima, care cuprindea Dacia Ripensis și Dacia 

Mediterranea de la sud de Dunăre, precum și două dintre 

cetățile recent înființate în stânga Dunării (Recidava, adică 

Arcidava sau Varadia, din Banat, și Litterata-Lederata). Stema 

acestei provincii locuite de urmașii dacilor romanizați a preluat 

cele trei culori: roșu, galben și albastru, dispuse de la dreapta la 

stânga, ea reprezentând o continuate a simbolurilor provenite 

din spiritualitatea dacică, precum și simbolul refacerii unității 

tuturor ținuturilor locuite de urmașii dacilor romanizați, 

românii.  

  Putem să aducem în discuţie şi Stindardul călușarilor, 

dans ritualic a cărui vechime se pierde în negurile istoriei, cel 

care, așa cum îl cunoaștem astăzi, este alcătuit din panglici 

colorate şi se aseamănă cu stindardul dacilor descris de Arian 

spre mijlocul secolului al doilea.  

 Pe linie de consecinţă se poate afirma că mercenarii 

elveţieni, de regulă reţi, convinşi de înrudirea cu vechii daci, 

aveau toate motivele să sublinieze acest adevăr folosind 

simbolistica oferită de această combinaţie coloristică. Aşadar 

culorile uniformelor de paradă ale gărzilor papale nu este o 

simplă inspiraţie de moment ci duce cu gândul la o tradiţie deja 

milenară. 

 

 Sigur, se poate spune că albastrul uniformelor virează 

spre ultramarin, iar galbenul este de fapt portocaliu. Faptul în 

sine este lipsit de importanţă deoarece şi în unele reprezentări 

ale drapelului naţional al României (ex. Gheorghe Tattarescu: 

11 februarie 1866 - modelul tricolorului în momentul abdicării 

lui Alexandru Ioan Cuza) culoarea galben are o cu totul altă 
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nuanţă decât cea cunoscută acum. Câteva cuvinte despre Garda 

Papală sunt însă folositoare pentru a înţelege rolul şi locul ei în 

cadrul formaţiunilor militare europene. Garda Elveţiană 

Pontificală a fost înfiinţată în anul 1506 şi a defilat în acelaşi an 

la Roma, fiind formată din 150 de soldaţi şi ofiţeri originari toţi 

din cantonul Uri aflaţi sub comanda căpitanului Kaspar von 

Silenen. De-a lungul timpului această formaţiune a luptat cu 

eroism în diferite conflicte declanşate mai ales de vecinii care 

doreau să-şi impună voinţa asupra Romei Pontificale. Deviza 

Gărzii este: Acriter et fideliter  (în limba latină „curajos și 

fidel”) şi nu a fost încălcată niciodată! 

 Uniforma oficială a Gărzii Elvețiene, în stilul epocii 

Renascentiste, se spune că ar fi fost creată după un desen-

proiect al lui Michelangelo. Este desigur o legendă care însă, 

aşa cum ştim, conţine şi un sâmbure de adevăr. Fapt sigur, ea a 

fost concepută de comandantul Jules Repond în 1914, având ca 

sursă probabilă de inspiraţie o pictură a lui Rafael. 

 Iar dacă în privinţa culorilor uniformei putem avea 

unele îndoieli este bine să privim şi drapelul de luptă al acestor 

bravi soldaţi despre care nu se poate spune că au trădat 

vreodată sau nu au dus îndeplinire misiunea până la sacrificiul 

de sine.   

 Desigur toate acestea ar putea fi trecute cu uşurinţă la 

capitolul coincidenţe sau alăturări cu intenţie, însă chiar dacă ar 

fi aşa nu este moral să trecem peste ele fără să le punem într-o 

firească ordine logică. Adică un semn că ne gândim la istoria 

noastră, ieşind din tiparele didactice, cele care îşi au şi ele rolul 

lor în procesul de învăţare. 

 Dovedind astfel că ne-am învins frica de adevăr, de 

necunoscut sau de schimbare. 

 
Recenzie la volumul 

România și Primul Război Mondial. Istorie 
și mentalități colective a profesor dr. Petre Din 

 
Prof. dr. Dragoș L. CURELEA 

Cercetător postdoctoral al Universitatea Babeș-Bolyai 
   din Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic Energetic Sibiu 

 

Profesorul dr. Petre Din a publicat în luna iunie 
1922 la Editura Napoca Star din Cluj-Napoca, volumul 
România și Primul Război Mondial, conceput din 
perspectiva mentalităților colective în abordarea istoriei 
românești.  

rezenta editare, vine parcă să continue eforturile de 
cercetare întreprinse de către dr. Petre Din, dintr-un 
volum precedent al autorului, Primul Război Mondial. 

Viață cotidiană și mentalități colective. Volumul este axat pe 
aceleași demersuri de cercetare și recuperare din perspectiva de 
abordare a vieții cotidiene și a mentalităților colective întâlnite 
în vremea aceea. Acesta a văzut lumina tiparului tot în 
prestigioasa Editura Napoca Star din capitala Transilvaniei. 

Volumul asupra căruia ne vom referi în rândurile de 
mai jos, de altfel, bine conceput și structurat, abordează 
secvențe de timp din partea unor oameni care au trăit și parcurs 
evenimentele subsumate sferei Primului Război Mondial, în 
diferite ipostaze, precum omul mărunt din popor (Nicolae S. 
Șucu), intelectualul erudit, fost secretar al Astrei sibiene 
(Octavian Tăslăuanu), ofițerul activ care a căzut prizonier 
(Maiorul Gheorghe Caracaș), dar și medicul Raul Dona.  

Aspectele esențial-structurale ale Primului Război 
Mondial, sunt trăite, surprinse, receptate și filtrate prin ochii 
celor patru personaje asupra cărora se referă autorul. Sunt 
redate condițiile de viață în tranșee, nesiguranța permanentă, o 
alimentație precară, diferitele boli care macină viața soldatului. 
Evenimentul militar, sensibilitatea colectivă, imaginarul social, 
realitatea trăită sunt cele patru dimensiuni care permit 
înțelegerea efortului recuperatoriu desfășurat de autor în plan 
istoriografic prin intermediul editării acestei lucrări. 

Participanții la evenimentele subsumate anilor 1914-
1918, pe care autorul dr. Petre Din îl propune spre cunoaștere 
prin exercițiul lecturii acestui volum, au fiecare dintre ei câte 
ceva aparte, în felul lor specific. ,,Ceva” esențial care formează 
structura internă a lucrării de față. Aflăm că românul ardelean 
Nicolae S. Șucu, de condiție modestă, este doar un cioban 
oarecare, dar care, așa cum putem constata prin lectura textului 
este dornic de aventură. Acesta a pornit de acasă la începutul 
evenimentelor, și-a abandonat familia de origine, a parcurs 
teritoriul Munteniei, al Dobrogei și Cadrilaterului, (ca un fel de 
călătorie inițiatică dinspre o cultură specifică către o alta), 
stabilindu-se la un moment dat în Bulgaria. Ca un element 
interest, acesta și-a întemeiat o familie și un rost al său. Autor 
de volum, dotat cu o inteligență ancestral-nativă, românul 
Nicolae S. Șucu, ne relevă în paginile unei proprii cărți, 
viziunea acestuia asupra societății bulgare pe care a cunsoscut-
o, implicarea acesteia în Războaiele Balcanice, dar și în Primul 
Război Mondial, dar și efectele acestor evenimente în raport cu 
situația României în primele decade ale secolului al XX-lea. 
Spiritul antreprenorial al acestui om rezultă din inițiativa pe 
care acesta o are, anume instalarea unei spălătorii, pentru 
curățarea articolelor vestimentare ale ofițerilor și soldaților. De 
asemenea, înființează un atelier în care sunt reparate încălțările 
ofițerilor. Cele două inițiative i-au adus românului nostru faimă 
printre bulgari. Ideile frecvente care se desprind din activitatea 
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lui Nicolae S. Șucu sunt: regăsirea propriei identități și dorul 
pentru viața pe care o ducea în familia de origine din România, 
dar și greutatea vieții pe care românul o are printre acești străini 
asta, în pofida inițiativelor sale, dovadă vie și de netăgăduit a 
inteligenței sale native, a spiritului său superior.  

Celălalt arhetip este reprezentat de către ofițerul de 
origine română din armata austro-ungară Octavian Tăslăuanu, 
care prezintă campania la care acesta ia parte în Galiția. 
Intelectualul Tăslăuanu nu a fost sedus câtuși de puțin de mitul 
bunului împărat, nu a aderat deloc la această paradigmă, ci a 
susținut că singura cale pentru bunăstarea și evoluția în viitor a 
românilor este statul national, împlinirea multiseculară a mai 
vechiului vis și ideal românesc identificat în istoria noastră 
modernă. Descrierea situației este, însoțită de un 
cvasipermanent sentiment de teamă, dar și de lipsă de 
încredere, ceea ce este explicabil dacă ținem cont de contextul 
specific care era în plină desfășurare la acea dată și la care 
fostul secretar al Astrei din Sibiu, O. Tăslăuanu, a fost fără voia 
sa participant.  

Ofițerul Gheorghe Caracaș este reprezentantul celui 
de-al treilea portret tematic prezentat în acest volum. Ofițerul a 
căzut prizonier, iar în atare context acesta a descris itinerarul 
parcurs, condițiile de viață în prizonierat. Ultimul portret 
tematic prezentat în această carte este cel al medicului militar 
Raul Dona, ginerele sriitorului și avocatului Barbu Ștefănescu 
Delavrancea. Acesta prezintă panorama lumii românești 
afectată de participarea la războiul modial. Informațiile sunt 
preluate din paginile de jurnal ale medicului R. Dona.  

Printre imaginile cele mai pregnante care se degajă din 
rândurile respective, sunt acelea care fac referire la 
funcționarea ambulatoriilor, a spitalelor, dezordinea și 
deficiența înregistrată în administrația publică. De asemenea, 
experiența ca medic militar, efectele epidemiei de tifos 
exantematic, îngrijirea celor în suferință, hoția, corupția, lipsa 
de etică și solidaritate sunt alte elemente care îngrijorează 
constant lumea acelui moment. Toate aceste imagini se 
desprind din lectura jurnalului medicului-ofițer R. Dona, ca 
sursă de bază, exploatată de către autorul volumului de față. 
Medicul acestor rânduri este un om al datoriei, al abnegației de 
sine, un om care se dăruiește total în vederea salvării vieții 
pacienților pe care îi are în grijă. În fond, remarcăm sublinerea 
autorului acestui volum, care aprecia, referindu-se la ofițerul și 
medical R. Dona că ,,prin comportamentul onest, eroul nostru 
se ridică deasupra mizeriilor existențiale, iar dacă își subliniază 
neajunsurile, cauza nu este pentru a fi compătimit, ci pentru a-
și găsi resursele interioare, surmontând astfel răul și 
supraviețuind vitregiilor războiului”. 

Salutăm apariția în peisajul istoriografiei recente a 
unei detaliate fresce asupra realităților cotidiene ale Primului 

Război Mondial sub forma volumului de față, având ca autor pe 
atentul profesor dr. Petre Din. 

 
 

Petru  Ioan  în  dialog   
neconvențional  cu  primul  său  

îndrumător  prin  lumea  filosofării  
ieşene1 

 
 

Adrian  GRĂJDEANU 

           A.G.:  Este cît se poate de incitant,  dar și plăcut,  
totodată,  să ți se ofere prilejul rememorării,  alături de un fost 
coleg și drag prieten,  anii de studenție,  poate cei mai frumoși 
din cîți ne sînt dați într-o viață de om. Eram abia ieșiţi din 
adolescență,  de nu cumva mai păstram cîte ceva încă din atît 
de fascinanta vîrstă amintită. 
P.I.:  Pentru mine,  şi mai mult decît pentru tine,  întrucît n-am 
prea înţeles de prima dată ce-ai vrut să spui că înainte de-a te 
naşte gîndeai cu două ca-pete şi te mişcai cu patru perechi 
de membre !  Am priceput mai tîrziu deta-liul biografic c-ai 
deschis ochii în lumea dinafară alături de o soră geamănă !  
Tot astfel n-am desluşit de prima dată cum se face că sugeai,  
pe-atunci,  de la două perechi de sîni !  Abia în iarna de 
friguroasă amintire 1984 - 1985,  în drumul către sălaşul 
mamei şi-al bunicii tale din  Mărăşeşti,  am aflat că în trei 
răstimpuri ele au născut cam în acelaşi timp,  iar de se 
întîmpla să lip-sească una de-a acasă,  ori din localitate,  
oficiul alimentării micuţului rămas singur îl îndeplinea 
cealaltă. Încît,  se poate ca tu să fi supt şi de la bunica ta,  la 
fel cum vreunul dintre unchi va fi putut suge de la sora lor 
mai mare !  Mi-amintesc,  adesea,  de plăcutele discuţii cu 
fiecare dintre ele şi-am înţe-les,  atunci,  de unde ţi se trage 
pornirea spre vorbele de duh !  
A.G.:  Era pe la începutul anilor  ′ 60 ai secolului trecut și 
soarta,  dacă-mi aduc bine aminte - și  Doamne !  ce bine-mi 
aduc aminte !  - ne-a făcut favoarea de a fi,  pentru vreo patru ani,  
nu doar colegi de facultate,  ci chiar colegi de cameră.aaa 
P.I.:  Aş spune că şi la proba răscolirilor prin ungherele 
memoriei am un oare-ce atu,  pentru că erai,  ca şi acum,  cu 
doi ani mai în vîrstă şi-aveai,  deja,  în urmă un prim an de 
facultate.  Eu plecasem prima oară de-acasă pentru mai mult de 
cîteva zile,  iar în tine am găsit un ghid calificat şi-un îndrumător 
de bine,  că-lăuzit fiind de principiul formativ al vechilor latini:  
mens  sana  in  corpore  sano.  Sper că-n ceea ce te priveşte,  
maxima liber asumată încă mai produce efecte ...aaa 
A.G.:  Complexul  „Tîrgușor  Copou“,  ce ne-a găzduit atîția 
ani,  ne-a rămas,  așadar,  destulă vreme,  în amintire ca a 
doua noastră casă.  Era și in-cinta  „de noapte“  a unora 
dintre colegii noștri,  de regulă mai mari,  care cedau unele 
nopți jocurilor de noroc,  întîlniri de taină,  grozav de  „vînate“  
de administratuorul căminului.  Așa se făcea că,  la partidele 
de poker mai ales,  unii își pierdeau banii pe cartela de masă,  
iar alții îi cîștigau.  Dintre cei dintîi,  întrebați ce vor face,  

                                                             
 1  După:  Traian - Dinorel  Stănciulescu  (coord.),  Petru  Ioan,  o  viaţă  de  om,  
închinată  cărţilor  şi  celor  ce  le  studiază,  Editura  „Ştefan  Lupaşcu“,  în colaborare cu  
Editura  „Arithea“,  Iaşi,  2022,  pp. 429 - 436 
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pînă la sfîrșitul lunii,  fără cartelă,  cei mai optimiști 
răspundeau:  „Voi cînta aria supistului,  din  Opereta  «N-am 
bursă»  de  Mihai  Sărmășanu“,  cu dublă aluzie la mersul la 
cantină,  pentru o supă în plus  (su-pliment,  adică) ,  și la 
prodecanul de-atunci,  de care depindeau bursele. 
P.I.:  Mi-aduc aminte şi de-aceste întîmplări.  Ele m-au 
inspirat într-o ine-dită clasificare a studenţilor pe trei 
specimene:  (1)  cei ce nu se-ating de nici o carte,  rezumîndu-
se la însuşirea notiţelor de curs ‒ e vorba de  tocilarii  ce pot 
ajunge şi la performanţa şefiei de promoţie,  precum colegul 
tău de an,  student la  Istorie;  l-am întîlnit peste cîteva 
decenii ca decan de facultate la o instituţie din  Ţărişoara  
Fagului;  (2)  cei ce ţin în mînă multe cărţi,  avînd şansa de-a 
ajunge  cărturari;  (3)  cei ce ţin în mînă,  mai ales pe timp de 
noap-te,  cărţi de mici dimensiuni şi-ajung redutabili  
„cartofori“  (în grupa ta erau doi astfel de mînuitori 
împătimiţi de  „aşi“,  de  „popi“  şi de  „dame“).aaa 
A.G.:  S-a întîmplat ca noi,  iar ca noi încă mulți alții,  să fim 
cuminți,  cel puțin din acest punct de vedere,  și să consacrăm 
cea mai mare parte a timpului stu-diului.  Eram ‒ și-mi 
amintesc cu deosebită plăcere !  ‒ grozav de dornici să aflăm 
ce au gîndit înaintașii noștri,  ba,  uneori,  să facem chiar  
„arheologie“  prin viața şi prin opera lor,  în ideea de a ști cît 
mai multe,  chiar și din cele ce făceau picanteria legată de 
trecerea lor prin viața sublunară. 
P.I.:  Cunoaşterea de întîmplări ieşite din comun cu care s-
au confruntat înaintaşii e valabilă pentru orice orizont al 
pregătirii „în specialitate“.  Noi,  cei de la  Filosofie,  ne-ntre-
bam,  bunăoară,  de ce i se pune în cîrcă lui  Pitagora 
mustrarea  „dacă  tăceai,  filosof  rămîneai“ ?;  la ce să se fi 
referit  „demonul“  cu care se fălea  Socrate ?;  ce îl va fi 
împins la suicid pe universitarul  Dumitru  Drăghicescu,  autor 
al cărţii  Din  psihologia  poporului  român ?;  de ce-a fost 
sechestrat la  Canal,  iar apoi pe şantiere de construcţii,  
neuitatul nostru das-căl de logică,  Petre  Botezatu  şi cine-l 
va fi monitorizat,  odată revenit la uni-versitate,  întrucît 
musai era un  „acoperit“  dinăutrul facultăţii şi din stricta sa 
proximitate ?  Cît priveşte picanteriile eram martorii de zi cu 
zi ale aces-tora !  Să ne-amintim de glumele puse în seama 
profesorului  Gheorghe  Aga-vriloaei  de conjudeţeanul tău  
Constantin  Coroiu,  colocatar al aceluiaşi cămin  C 6  din  
„campusul“  Tîrguşor  Copou;  de performanţele la  „debit umo-
ristic“  atinse de profesorii  Octavian  Tcaciuc  şi  Ştefan  
Cuciureanu.  Nici decanul nostru,  Costache  Cihodaru,  nu 
era prea departe de aceştia,  de-ar fi să pomenim răspunsul 
furnizat soţiei sale la rugămintea de-a fi ponderat la capitolul  
„vin ars şi vin de  Cotnari,  ori de  Bohotin,  sau de  
Pîhneşti“,  pre-cum i-a cerut şi medicul:  „un  prost,  i-a 
tăiat-o mucalitul medievalist,  mi-a  spus  să  nu  mai  beau  
eu  şi  s-a-ntîmplat  că  a  murit  el“ ! ... 
A.G.:  Erau puţine domeniile pe care le consideram  hoby - 
uri,  cel puțin în ceea ce mă privește;  în principal,  eu 
făceam,  de două ori pe săptămînă,  antrenamente la 
gimnastică;  așa am ajuns în echipa de gimnastică a Univer-
sității  „Al.  I.  Cuza“,  cu care reprezentam  Iașul la 
competițiile pe țară;  la fete,  pentru Iași,  întotdeauna cîștiga 
echipa de la  Institutul  de  Medicină  şi  Farmacie.  Pe tine te 
știam preocupat mai mult de știință,  încît,  participai,  mi se 
pare,  cu precădere,  la competițiile studențești pe specializări şi 
facultăți.  Ocazional și eu am fost participant la unele dintre 

aceste întreceri,  la care aveam imaginea evoluției noastre în 
respectivele domenii.  La un moment dat,  am ajuns chiar să 
conduc cercul de  Filosofie și pe cel de  Logică,  pe facultate,  
dar tu erai,  oricum,  mai avansat ca mine în aceste 
preocupări.aaa 
P.I.:  La sport n-aveam cum înfrunta competiţii,  întrucît am 
obţinut scu-tire medicală la respectivul gen de pregătire.  Pe 
timpul studiilor secundare m-am trezit corigent cu nota trei 
la Educaţie fizică şi sport  (la sfîrşitul pri-mului trimestru 
din clasa a  X - a) . Consiliul pedagogic i-a anulat media în-
cheiată de profesor,  iar după vacanţă a venit la ore o 
doamnă profesoară,  ce m-a pus la probe şi mi-a încheiat 
situaţia cu notă de trecere.  După cîteva zile m-am prezentat 
la medic şi-am obţinut scutire pînă la terminarea liceu-lui.  
De ce am ajuns aici ?  Din dorinţa unei colege de clasă,  care 
prin oferte generoase la adresa brutei din fruntea instrucţiei 
sportive la clasa noastră cre-dea c-ar putea accede la un mult 
rîvnit premiu întîi ! ... Peste ani,  ca decan al  Facultăţii  de  
Metafizică  (şi de  Educaţie fizică) ,  am avut grijă să po-
vestesc colegilor de la sport tărăşenia cu profesorul huşean 
nărăvit cu amo-rul pentru fete,  astfel ca ei să învedereze 
viitorilor profesori în domeniu mi-siunea ce o au de-
ndeplinit:  de-a-i atrage pe elevi la exerciţii fizice,  iar nu 
de-a-i îndepărta prin exigenţă cazonă,  ori prin 
comportament aberant.aaa 
A. G..:  Eram șase studenți în cameră și încăpeam;  nu știu 
cum se întîmplă că acum sînt doar doi sau trei în cameră și 
nu încap ?  
P.I.:  Se-ntîmplă să nu-ncapă întrucît,  pe lîngă cei trei locatari,  
în respectiva odaie mai locuiesc şi trei  P. C. - uri,  ori trei  
laptopuri,  de nu şi trei imprimante.  Or,  pe vremea studenţiei 
noastre,  locuiam mai mult noaptea la cămin,  întrucît în timpul 
zilei eram  „la ore“,  respectiv la bibliotecile din urbea 
universitară ! aaa 
A.G.:  Din întîmplările mai puțin plăcute ale vremurilor 
noastre de de-mult,  mi se ițește din memorie o iarnă 
siberiană,  cînd a trebuit să aducem pîine pentru masa de la 
cantină cu rucsacurile,  întrucît nici tancurile nu puteau 
răzbate prin nămeți  (sau așa ni s-a spus pe-atunci !). 
P.I.:  Înainte de  „rucsacuri“,  aminteşte-ţi că-n prima zi 
după troienele cu pricina n-am putut ajunge la cantină,  din 
pricina stratului imens de ză-padă,  iar cantina oricum nu 
putea funcţiona,  din lipsa gazului şi a curen-tului electric,  
ceea ce ducea inclusiv la lipsa luminii în cameră şi holuri pe 
timp de noapte,  la lipsa căldurii şi a apei de la robinet.  
A.G.:  Îți aminteșți,  prietene,  de ce ierni grozave aveam parte în 
anii studenţiei  ?  
P.I.:  Cele două ierni dintre  1965  şi  1967  n-au fost,  încă,  
depăşite la capi-tolul  „zăpadă“.  Un nou record va fi marcat în 
iarna din  1984  prin tempera-turile foarte scăzute,  de-au 
rămas  „la negru“  mai toate viile pe întinderea  Vrancei.  Le-
am privit cu jale la venirea primăverii,  cînd s-a-ntîmplat să 
facem călătoria împreună la comandamentul general al  
Radioteleviziunii române.  În drumul spre casă mi-ai propus să 
luăm parte la îmormîntarea unei rude din  Buzău.  Pe fiica 
mortului ai luat-o cu noi,  în maşină,  să-ajungă la  Iaşi,  iar 
cînd a fost să porţi inevitabilul dialog cu poliţiştii de la  
Crasna,  le-ai arătat persoana în doliu din maşină şi i-ai rugat 
să fie îngăduitori cu cei ce vor veni după noi cu sicriul 
persoanei decedate,  care era deja sub pămînt ... Au rămas 
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bieţii cerberi la drumul mare,  fani ai amenzilor de la poliţia 
rutieră cu ochii în soare,  aş-teptînd sosirea maşinii cu 
decedatul ce fusese deja înmormîntat ! ... 
A.G.:  Dar am avut parte și de întîmplări cu adevărat hazlii.  
Aveai tu un coleg  (îi voi da doar numele pe care i-l 
puseserăți voi:  „Scripcă“);  era îndră-gostit  „lulea“  de una 
dintre colegele lui,  o amărîtă,  ce  „trăia“,  la modul propriu,  
cu un tip din afara mediului nostru academic,  un neica 
nimeni,  ce le teroriza pe fată si pe mama ei,  lăsîndu-se 
întreținut de ele.  Ei bine,  află amicul nostru că  „golanul“  
(numai așa îl numea el ! )  pleacă pentru o zi-do-uă din  Iași  
și-și dă întîlnire cu fata.  Dar cum eram puțini cei ce-aveam 
cu ce ne îmbrăca cît de cît corespunzător pentru asemenea 
ocazii  „speciale“,  am pus mînă de la mînă,  cum se zice,  
și  „l-am înzestrat“,  dîndu-i,  unul o cravată,  altul o 
cămașă,  un altul un costum mai acătării și l-am așteptat cu 
nerăbdare să ne povestească  „aventura“.  Cînd s-a întors,  în 
sfîrșit,  pe la o bucată de noapte,  pur și simplu  „plutea“,  
atît era de fericit.  L-am întrebat cum a fost,  iar el bătea 
cîmpii cu versurile,  bineînțeles,  creație proprie,  pe care i le 
recitase.  La un moment dat,  un coleg de-al nostru,  
pierzîndu-și răb-darea,  l-a întrebat direct:  Bă  Costele,  
măcar ai sărutat-o sau ai luat-o,  cel puțin,  de mînă ?  La 
care el a răspuns foarte hotărît și convingător:  A,  nu,  
sîntem abia în faza metafizică ! ! !  Am crezut că leșinăm de 
rîs !  
P.I.:  Colegul meu  (de secţie)  şi-al nostru  (de cameră),  
Constantin  Strungă,  a avut succes şi-n plan profesional  
(ajungînd profesor universitar la  Timişoara),  şi-n plan 
sentimental,  aşezîndu-se la casa lui ca bun gospodar şi tată de 
băiat ! aaa 
A.G.:  Altădată,  un coleg de la  Științe  Economice,  parcă,  
dar care vor-bea cu oarecare dificultate limba română,  tipul 
fiind de etnie maghiară,  ne-a cerut să-i spunem cum se 
numește o insectă pe care a găsit-o,  spunea el,  în 
geamantanul propriu,  că el nu-și amintește numele ei.  Ne-
am tot dat cu pă-rerea care mai de care,  propunînd tot felul 
de nume de insectă:  păianjen,  muscă,  libelulă,  albină etc.,  
dar niciunul dintre noi nu nimerisem numele adecvat.  În 
cele din urmă,  am renunțat și-am adormit.  Pe la o bucată de 
noapte,  cînd ne era somnul mai dulce,  a sărit insul din pat,  
strigînd victo-rios:  mi-am amintit,  mi-am amintit !  
Buimăciți de somn l-am întrebat ce nume misterios și-a 
amintit el că ar fi purtat acea însectă ?  „Gîndac“ !,  a fost 
răspunsul său,  iar cîțiva dintre noi era cît pe ce să-l batem !  
P.I.:  Pe cel deghizat în amnezic nu-l mai reţin,  în schimb 
nu-mi ies din minte contemporanii ce se-ncăpăţînează să 
poarte nume hilare:  de „chel-bos“  (Andrei  Gabriel  
PLEŞU),  de  „de colţat“  (Dan  DEŞLIU), de  „inter-jecţie 
respingătoare“  (Florin  Vasile  CÎŢU),  de  „îndrumător al 
bovinelor“  (Nicolae  VĂCĂROIU),  de  „lacheu“  (Tudor  
Ciuhodaru) ,  de  „nerod,  sau nătăfleață“  (Victor  
CIUTACU),  de  „nevăzător“  (Ludovic  şi  Leonard  ORBAN),  
de  „parte din anatomia corporală“  (Cozmin - Horea 
GUŞĂ),  de  „persoană fudulă de urechi“  (răposaţii  
Alexandru şi,  respectiv,  Victor  SURDU),  de  „pro-fesionist 
al eşafodului“  (părintele neoprotestant  Mihai  Emanuel  
GÎDEA),  de  „rob“  (Victor  PONTA),  de  „zburătoare 
răpitoare“  (Dan  Coman  ŞOVA,  respectiv  Mugur  
CIUVICĂ),  de  „ciung sau schilod“  (Marcel  Ciolacu)  şi aşa 

mai departe.  Şi mai greu de înţeles sînt confraţii în dezacord 
nominal cu sexul pur-tătorului:  Octavian  HOANDRĂ  
(mot  à  mot:   „ femeie șleampătă“),  Gelu DUMINICĂ,  ori  
Cătălin  DRULĂ,  rebotezat recent de un coleg  DRULĂU  şi 
portre-tizat de un  „facebookist“  drept  dulău  cu cap de  drulă  
(„femeie depravată“).aaa 
A.G.:  Deși interesat,  cum spuneam,  în mod deosebit,  de 
latura sțiinți-fică a preocupărilor noastre,  te-am surprins,  
de multe ori,  ca avînd un foar-te pronunțat simț al umorului,  
în sensul,  nu doar că îl gustai,  dar,  mai mult decît atît,  îl și 
produceai.  În această privință,  ți-ai și format,  treptat,  un 
set de opinii și principii,  pe care,  din păcate,  nu mulți le 
împărtășesc.  Dintotdeauna,  cred,  ai socotit lipsa umorului 
la unii dintre semeni,  mai mult chiar decît o catastrofă.  Din 
istoria filosofiei europene,  l-am putea aminti pe celebrul  
Platon,  exemplu  „clasic“,  în acest sens. 
P.I.:  Din secvenţa genealogică a numelui neutru  umor  şi a 
soţiei sale no-minale,  la feminin,  umoare,  ambele cu rădăcina  
(pe filieră franceză),  în lat.  ūmor,  -ōris  (însemnînd  „lichid,  
sau fluid“,  respectiv  „umiditate“),  reiese că,  de n-avem 
umor,  n-avem nici temperament revigorator.  Parafrazîndu-l 
pe  Hegel,  s-ar putea spune că lipsa de  umor  şi de  umoare  
naşte monştri,  făr-de gust şi făr-de culoare !  Tot la italicii din 
zona  Latium dăm şi peste ver-bul  hŭmo,  -āvi,  -ātum,  -āre,  
iar de le-am fi călcat şi noi pe urme,  am fi avut verbul  „a 
umoriza“ / „a acoperi cu subînţelesuri,  respectiv a îngropa în 
spuse hazlii“ ... Aminteai de  Platon,  sărmanul.  Dramaturg 
făr-de pereche în cele filosoficeşti,  s-a dovedit un jalnic 
cunoscător al apucăturilor omeneşti.  A gafat şi cînd s-a lăsat  
(în două rînduri)  vîndut ca sclav,  după cum a gafat şi cînd şi-a 
redactat testamentul,  numindu-l ca urmaş în fruntea  
Academiei pe nepotul după soră,  Speusip.  Fan înrăit al 
zeului  Bahus,  acesta a nimerit în ştreang,  lăsînd faimoasa 
instituţie pe seama unui scolarh mai de ispravă ...aaa 
A.G.:  Dar anii au trecut,  la terminarea studiilor ne-am risipit 
în cele patru vînturi,  eu am ajuns pe la  Radio  Iași,  iar în 
ceea te privește,  ai rămas asis-tent,  la catedră,  urmînd să 
parcurgi toate treptele titlurilor universitare,  in-clusiv pe 
acela din plan administrativ,  ca decan al  Facultății de  
Filosofie.aaa 
P.I.:  Sînt nevoit să te contrazic puţin,  dragul meu coleg şi 
prieten,  în-trucît n-am reuşit să parcurg toate treptele 
carierei universitare.  În  1990,  am trecut de la lector,  la 
gradul de profesor  (în lat.:  prŏfessor,  -ōris  <  vb.  prŏfĭtĕor,  
-fessus,  -ērī,  /  „a mărturisi ceva în mod deschis“).  
A.G.:  Și ai tot scris,  și ai tot scris,  carte dupa carte,  mai la 
început din cele cu conținut preponderent filosofic,  mai ales,  
din domeniul logicii,  pentru ca să abor-dezi,  mai apoi,  fel de 
fel de multe alte domenii,  cu acoperire enciclopedică.aaa 
P.I.:  Am slujit,  ce-i drept,  la mai multe muze şi-am 
domiciliat în mai multe  „discipline“,  dar n-am uitat locurile 
şi oamenii.  Astăzi,  unii mă po-reclesc cărturar,  dar eu m-
am străduit să rămîn cît mai mult un  „un om prin-tre oameni 
şi pentru oameni“ !  Strădanie nu lipsită şi de riscuri,  fiindu-
mi dat a convieţui în cîteva rînduri cu însetaţi de parvenire şi 
falşi prieteni. 
A.G.:  Și scrii,  dragul meu, și-acum,  la respectabila vîrstă 
de  75  de ani,  într-un ritm de neînchipuit,  cu o nestăvilită 
vigoare,  așa cum foarte puțini tineri au șansa să 
demonstreze.  Şi iată,  încă ai proiecte !  
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P.I.:  Proiectul actual  ‒  întrerupt în mai multe rînduri,  
spre-a răspunde altor provocări  (ultima oară pentru a 
mărturisi  „Frămîntări şi confruntări pe fundal pandemic“)  
este  Falsul  tratat  de  lexicologie,  prin care voi demon-stra 
felul de-a se-mperechea,  de-a se reproduce şi de-a convieţui 
în comuni-tăţi mai largi cuvintele în postura de nume şi de 
entităţi lexicale cu funcţiune nominală.  Viaţa acestora nu 
diferă prea mult de cea a  „vieţuitoarelor“,  în frunte cu  „bipezii 
fără pene“.  Au cam tot atîtea curiozităţi şi tot atîtea vicii 
...aaaa 
A.G.:  Să revenim la vîrsta rotundă  (de  15  luştri) !  Cum se 
vede lumea la vîrsta senectuţii ?  Mai ai timp să reflectezi și 
la asta ?   
P.I.:  Se vede aşa cum a fost hărăzită de providenţă:  ca 
arenă a tuturor confruntărilor posibile,  între  pozitiv  şi  
negativ,  bine  şi  rău,  frumos  şi  urît,  sinceritate  şi  
minciună  şi tot aşa mai departe.  
A.G.:  Din poveștile pe care mi le derulezi,  de fiecare dată,  
cînd ne este dat să călătorim împreună,  mai ales,  cu 
mașina,  mi-e greu să găsesc vreun domeniu care să nu-ți 
suscite întrucîtva interesul. 
P.I.:  De-ar fi aşa,  cum se face că împreună ne-am trezit la  
Negreşti,  în loc să ne continuăm drumul spre  Iaşi,  porniţi 
fiind de la  Cramele  Avereş-tilor !  Apropo:  vei fi reţinut,  
deja,  că  umorul  este direct proporţional cu propensiunea 
creditorului către băuturile tari,  sau spirtoase !   
A.G.:  Dar,  fiindcă ne apropiem de finalul dialogului,  aș 
vrea să zăbo-vim puțin și asupra celor ce te urmează,  
nepoții,  la care știu că ții foarte mult;  iar cînd timpul vă 
permite,  vă și amuzați în mare măsură ...aaa 
P.I.:  Zăbovesc mai curînd de la distanţă,  căci de-a-proape 
trebuie să-mi încordez atenţia la tenta umoristică a unor 
secvenţe:  „‒ vorbeşte  în  franceză,  Bunicule,  mi-a cerut o 
dată nepotul  Dimi[tri] / ‒ de  ce-aş  face-o,  i-am răs-puns / ‒ 
pentru  că-s  francez,  mi-a-ntors-o !  / ‒ eşti  francez,  dar  
tatăl  tău nu-i  român ?  / ‒ da,  dar  eu  îs  născut  în  Franţa 
!  / ‒ e  adevărat,  dar  eu  m-am  născut  în  România ?  / ‒ 
de  acord,  papi,  s-a repliat micuţul nor-mand,  în 
rezonanţă cu recomandarea  Stagiritului:  ανάγκη  στήναι  
(anánke  sténai)  /  «trebuie să te opreşti»,  în toate cele este 
o măsură !“  Iar altădată,  văzîndu-mă că-s puţin abătut,  mi-
a trîntit-o:  „nu  fi  trist,  Bunicule,  ştiu  de  la  bunicul  
viking,  din  Normandia,  că  stai  mai  puţin  bine  decît  el  
cu  sănătatea,  dar  eşti  cu  mult  deasupra  lui  cu  spiritul“ 
... 
A.G.:  În final,  îndreaptă,  te rog,  un gînd,  spre cei cu 
șansa de-a te fi urmărit și prin intermediul dialogului 
desfăşurat. 
P.I.:  Gîndul solicitat ar fi,  mai curînd,  o invitaţie - dorinţă 
!  Să perse-vereze în lectura paginilor  „Scîrţ“,  la care 
trudeşti mai tot timpul,  în ultimii ani,  şi pe care o editezi 
sub egidă  „paleoacademică“ !  Sînt mai interesante decît 
productele unor academicieni,  ce-ndeamnă şi astăzi să 
proslăvim prin imnul naţional pe năvălitorul roman bădica  
Traian,  ce ieşea la arat şi semă-nat frumos îmbrăcat,  taman 
în zilele de  31  decembrie şi  1  ianuarie ! ...aaa 
A.G.:  Nu-mi rămîne decăt să-ți mulțumesc pentru timpul 
acordat,  dar și pentru călătoria prin tinerețile noastre,  pe care 
mi-a prilejuit-o acest dialog. 

P.I.:  Nu-i cam mare distanţa de  „tinereţea noastră“ ?  Nu 
uita că noi n-avem decît  15  luştri,  respectiv doar trei 
semijubilee ! ... 
 
 

Corabia amiral a culturii române 

Victor RAVINI 

           Contemporanul este o revistă veche, însă proaspătă. 
A navigat de-a lungul a 140 de ani de contemporaneitate cu 
vântul în prora, înfruntând valurile vremii.  

 tangat pe valuri în sus sau în jos şi a abandonat de 
două ori bătălia culturală, din cauza coliziunii cu 
crizele economice sau a altor vicisitudini vremelnice, 

dar nu s-a scufundat. Ideile nu pier. Sunt mai durabile decât 
oamenii. După ce a trecut valul, revista a reapărut cu un nou 
echipaj la bord. Începând din 1990, Contemporanul. Ideea 
europeană s-a afirmat ca o prestigioasă publicaţie naţională de 
cultură, politică şi ştiinţă, nealiniată nici unui partid politic. 
Apare sub egida Academiei Române. Îl are ca director pe bine-
cunoscutul scriitor academicianul Nicolae Breban, care îşi 
propune încă din primul număr al revistei promovarea 
„criteriilor valorii după o jumătate de secol de ură contra 
valorii”. 

Oricine ştie, chiar şi cei ce nu sunt pasionaţi de literatură ştiu, 
că Nicolae Breban e mai mult decât academician şi scriitor 
uriaş. Este un simbol. Un simbol multiplu de românism, de 
patriotism şi de combatant neînfricat, neîngenuncheat, cu o 
viziune de lungă bătaie şi victorios. Un simbol cu rezonanţe 
geografice, istorice şi politice dintre cele mai luminoase. 
Maramureşean, fiu al preotului unit (greco-catolic) Vasile 
Breban, cu bunic protopop, ctitor al unei impozante biserici şi 
al şcolii confesionale române unite, cu ascendenţă dinspre 
mamă, dintr-o familie de comercianţi germani din Alsacia, naş 
i-a fost unchiul său, canonicul Alexandru Breban, senator al 
Partidului Naţional Ţărănesc. 

Dar istoria nu merge întotdeauna spre lumină. În toamna anului 
1940, tatăl său este arestat de autorităţile maghiare. Familia 
reuşeşte să se refugieze la Lugoj, unde tatăl va funcţiona în 
cadrul Episcopiei Unite. Elevul Nicolae Breban este 
exmatriculat în penultima clasă a liceului din Lugoj din cauza 
originii sale sociale. A intrat în câmpul muncii şi l-a străbătut 
cu bine, oricât de minat era. A lucrat ca sudor şi strungar fier, 
meserie în care s-a calificat, cu acte în regulă. Cu acte în 
neregulă, s-a înscris la Facultatea de Filosofie, însă după şase 
luni s-a descoperit că măsluise actele şi a fost dat afară. Oricum 
devenise suspect, prin lecturile sale din Nietzsche şi 
Schopenhauer. A navigat prin arhipelagul mai multor meserii şi 
studii universitare, cu munci evitate de cei ce nu ştiu că aşa se 
acumulează o adevărată experienţă de viaţă. 

Experienţa şi formaţia sa intelectuală i-au atras prietenia şi 
elogiile scriitorilor alături de care a contribuit la demolarea 
falselor valori promovate de realismul socialist. Romanul 
Francisca îl consacră drept „unul din cei mai importanţi dintre 
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romancierii noştri de după al doilea război mondial” (Ion 
Negoiţescu, 1970). Romanul Animale bolnave îi aduce premiul 
Uniunii Scriitorilor din România. Romanele încep să-i fie 
publicate în mai multe limbi, în Europa. Succesul scriitorului a 
atras atenţia Partidului Comunist, care a încercat să-l ataşeze la 
remorca sa. Nicolae Breban, însă, în 1971, dezavuează public 
politica regimului de la Bucureşti, prin interviuri acordate 
presei occidentale şi, în semn de protest faţă de Ceauşescu şi 
revoluţia culturală de inspiraţie maoistă, îşi dă demisia din 
funcţia de redactor-şef la România literară. Atitudinea lui de 
frondă politică făţişă a şocat presa occidentală din mai multe 
ţări, cât şi regimul de la Bucureşti şi Uniunea Scriitorilor, 
căzute în dilemă, ce măsuri să ia împotriva lui. Devine 
indezirabil politic, marginalizat, supravegheat şi împiedicat să 
mai călătorească în străinătate, deşi Germania îi acordase 
cetăţenia germană. Romanul Bunavestire, mult tracasat de 
cenzura comunistă şi refuzat de mai multe edituri, este elogiat 
de Nicolae Manolescu în 1977 şi premiat de Uniunea 
Scriitorilor. Şi totuşi, romanul este incriminat cu vehemenţă în 
plenara C.C. al P.C.R. 

Pe valuri în sus la editurile occidentale şi pe valuri în jos la 
editurile din ţară, Nicolae Breban locuieşte în reşedinţa sa de la 
Paris între 1986 şi 1989, dar nu se exilează. În pragul 
mileniului, o anchetă literară făcută de Observator cultural, 
selectează Bunavestire între primele zece romane româneşti ale 
secolului al XX-lea. Odiseea romancierului Nicolae Breban 
depăşeşte cadrul acestei aniversări a revistei Contemporanul. 
Ideea europeană. 

Din 2001, redactor-şef al revistei este Aura Christi, autoare a 
numeroase cărţi de poezie, eseuri, romane, albume de fotografii 
comentate şi cărţi de dialoguri, deţinătoare a multe premii 
literare din ţară şi din străinătate. Operele i-au fost traduse în 20 
de limbi şi sunt publicate în foarte mult ţări, de la Oceanul 
Atlantic până la Oceanul Pacific. Sub egida Academiei 
Române, cu un astfel de director şi un astfel de redactor-şef, 
Contemporanul. Ideea europeană a devenit corabia amiral a 
culturii române, la bordul căreia publică autori de la Atlantic 
până la Pacific. Echipajul majoritar este românesc, în spiritul 
ideii europene. Ideea europeană e o idee românească mai 
veche. O susţinuse Ion-Heliade Rădulescu, care voia să 
introducă în programul Revoluţiei de la 1848 constituirea 
Republicii Europa. Paşoptiştii se născuseră prea devreme. Iată 
în ordine alfabetică cei mai frecvenţi colaboratori 
contemporani, printre care şi nume de academicieni: Nicolae 
Balotă, Cezar Baltag, Ana Blandiana, Ştefan Borbély, Nicolae 
Breban, Călin Căliman, Aura Christi, Bogdan Mihai Dascălu, 
Crişu Dascălu, Doina Dascălu, Ştefan Augustin Doinaş, Dana 
Duma, Ion Ianoşi, Janina Ianoşi, Solomon Marcus, Irina Petraş, 
Doina Ruşti, Iosif Sava, Eugen Simion, Gheorghe Schwartz, 
Maria-Ana Tupan, Geo Vasile, Răzvan Voncu, Henri Zalis. 

Contemporanul de azi a preluat din mers ştafeta de la 
Contemporanul anterior, săptămânal al Consiliului Culturii şi 
Educaţiei Socialiste, din 1946 până în 1989. Contemporanul de 
după război îşi propunea să continue tradiţia democratică a 
revistei cu acelaşi nume întemeiată în 1881 la Iaşi, dar a fost 
acaparat şi remorcat la contemporaneitatea Partidului 
Comunist, în spirit proletcultist, ca săptămânal politic, social şi 

cultural. Nu le-o fi fost uşor lui George Călinescu sau George 
Ivaşcu să ducă pe umeri revista. Au făcut tot ce se putea face 
mai bine pentru literatură, din cât se putea face pe atunci. Au 
publicat în Contemporanul scriitori cu mare audienţă la public, 
ca Tudor Arghezi, Ion Dodu-Bălan, Lucian Blaga, Savin Bratu, 
George Călinescu, Ovid S. Crohmălniceanu, Dan Deşliu, Paul 
Georgescu, Adrian Marino, Aurel Martin, George Munteanu, 
Camil Petrescu, Al. Piru, Mihail Sadoveanu, Zaharia Stancu. 
Un suflu nou de contemporaneitate a adus noua generaţie de 
critici literari Mircea Maliţa, Nicolae Manolescu, Grigore 
Moisil, Eugen Simion şi Laurenţiu Ulici. 

Între anii 1922 şi 1933, apărea la Bucureşti Contimporanul, 
având la cârmă pe Marcel Iancu şi Ion Vinea. A demarat cu o 
orientare democratică, polemizând în legătură cu politica 
internă sau externă şi oferind cititorilor cronici economice şi 
anchete sociale. Şi-a afirmat în curând profilul literar, artistic şi 
orientarea avangardistă. A fost prima şi cea mai reprezentativă 
revistă a avangardei culturale româneşti. Şi-a precizat cu 
claritate un program estetic constructivist, cât şi cu orientare 
artistică generală. Printre colaboratorii de nădejde erau 
avangardiştii români din ţară sau români ce erau vârf de lance 
în avangarda culturală din Occident, ori şi aici şi dincolo, ca 
Felix Aderca, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Victor Brauner, 
Nicolae Davidescu, Mircea Eliade, Benjamin Fondane, Marcel 
Iancu, Adrian Maniu, Miliţa Petraşcu, Ion Sân-Giorgiu, Sandu 
Tudor, Tristan Tzara, Urmuz, Ion Vinea, Ilarie Voronca, cât şi 
francezii André Breton, Paul Éluard şi Francis Picabia sau 
italianul Filippo Tommaso Marinetti. Contimporanul a 
organizat la Bucureşti în 1924 o expoziţie internaţională, unde 
a obţinut colaborarea unor celebrităţi ca Hans Arp, Constantin 
Brâncuşi, Paul Klee, Kassath Lajos, F.T. Marinetti, Hans 
Richter, Kurt Schwitters, Arthur Segal sau Charles Teige. 
Redacţia cultiva legături cu reviste similare din Europa, dar se 
concentra pe modernismul din România, cu articole teoretice 
despre arta abstractă, arhitectură şi critică. 

Cam în acelaşi timp, apărea la Bucureşti din 1919 până la criza 
din 1928, revista Ideea europeană, fondată de C. 
Rădulescu-Motru. Actualul director academicianul Nicolae 
Breban a preluat numele revistei Ideea europeană şi l-a adăugat 
ca subtitlu la Contemporanul de azi. În acest fel, 
Contemporanul. Ideea europeană marchează legătura sa 
ideologică şi continuitatea sa cu două verigi de prestigiu din 
istoria culturii române: Contemporanul care a apărut la Iaşi 
între 1881 – 1891 şi Ideea europeană de la Bucureşti, dintre 
1919 şi 1928. Revista Contemporanul, cu toate avatarurile ei, a 
ţinut şi ţine pasul cu evoluţia ideilor, concepţiilor şi 
mentalităţilor. Este o platformă stabilă de cultură, cu un capăt 
de pod în secolul al XIX-lea, iar celălalt capăt de pod în secolul 
al XXI-lea. Contemporanul a fost înfiinţat de cercurile 
socialiste din Iaşi în anul 1881, anul când România s-a 
proclamat regat, cu o monarhie constituţională. În deceniul 
1881 – 1891, Contemporanul, condus de Constantin 
Dobrogeanu-Gherea, Ioan Nădejde şi Vasile G. Morţun, era 
prima mare publicaţie românească cu o ideologie bine 
structurată, iar orientarea progresistă la acea vreme era 
ideologia mişcării muncitoreşti. Încă din primul număr, revista 
îşi preciza scopul „de a face cunoscut publicului român cum 
priveşte ştiinţa contemporană lumea”. Autori precum Dimitrie 
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Anghel, Ştefan Basarabescu, Nicolae Beldiceanu, O. Carp, Ion 
Creangă, C. Dobrogeanu-Gherea, Constantin Mille, Ioan 
Nădejde, Sofia Nădejde, Ion Păun-Pincio, T. D. Speranţia, 
Artur Stavri şi Dimitrie A. Teodoru militau pentru principiile 
generaţiei paşoptiste, pentru ideea de reformă şi progres, pentru 
modernizarea învăţământului şi au propagat teoriile ştiinţifice 
ale vremii de atunci, filosofia marxistă, au combătut 
misticismul şi ignoranţa. Contemporanul a popularizat multe 
opere valoroase din literatura universală. 

În ultimele trei decenii, Contemporanul. Ideea europeană a 
devenit mai mult decât o revistă şi este acum o tribună la care 
scriu mai mulţi academicieni. În zorii celui de al treilea 
mileniu, cu aşa comandant, cu aşa timonier şi cu aşa echipaj la 
bord, Contemporanul. Ideea europeană este o instituţie de 
cultură, care lansează şi propagă valorile democraţiei, susţine 
dialogul multicultural, valorile reale ale culturii şi literaturii 
române vii şi integrarea acestora în circuitul european şi 
universal, în vremea noastră, când valorile culturii şi literaturii 
române sunt urgisite şi denigrate de atitudini ostile, sunt rău 
cunoscute în ţară şi mai ales în afara ţării. 

 

CERNĂUȚI, în plin război, Rusia-
Ucraina- Viena Bucovinei - când cu noi, 

când cu alții... 

Jurn. Ion N. OPREA - Iași 

           Este vestea publicată de Ramona Rotaru, 28 aprilie 
2022., fotografia Massimo Molimo, despre faptul că în plin 
război, Rusia-Ucraina, autoritățile din Cernăuți au luat o 
decizie radicală – Documentul cu prima atestare a orașului va fi 
înlocuit,  panoul cu copia  privilegiului lui Alexandru cel Bun a 
fost înlăturată și în locul ei, în Piața Centrală,  va fi pus drapelul 
ucrainean, în centrul căruia va fi ilustrat un trident și stelele de 
pe steagul Uniunii Europene. 
               Acest simbol ar urma să amintească de „dorința 
puternică și mișcarea rapidă a statului nostru către Uniunea 
Europeană”, susține Serghii Osaciuk, cel care a avut inițiativa 
de la înlocui documentul, potrivit BucPress din Cernăuți. 
               Decizia nu a fost primită tocmai bine de românii din 
regiune. Aceștia au fost indignați de decizie, fiind vorba despre 
un document istoric. 
Istoria orașului Cernăuți 
             În evul mediu timpuriu a existat o cetate pe partea 
opusă a Prutului, numită Țețina. Aceasta a fost distrusă de 
tătari, însă locuitorii rămași în viață au decis să construiască o 
localitate pe partea de sud a râului. Orașul Cernăuți a fost 
atestat documentar la 8 octombrie 1408 într-un privilegiu 
acordat de Alexandru cel Bun, domnitor al Moldovei (1400–
1432), negustorilor din Liov. 
         Începând cu 1775, orașul a fost parte a Imperiului 
Habsburgic, primind numele de Czernowitz. La acea vreme, în 
oraș se aflau 338 de familii. Ulterior, populație germană și 
evrei vorbitori de idiș au fost colonizați în Cernăuți. În 
1849  Cernăuții a devenit capitala Ducatului Bucovinei, instituit 

prin Constituția Austriei. În 1918, atunci când Austro-Ungaria 
s-a destrămat, orașul Cernăuți a devenit parte din România. 
                    URSS a ocupat apoi Bucovina de Nord, în urma 
pactului Ribbentrop-Molotov și orașul a fost alocat Republicii 
Sovietice Socialiste Ucrainene în 1940. În iulie 1941 a fost 
recucerit de România, pe atunci în alianță cu Germania 
național-socialistă. La 30 martie 1944 Armata Sovietică l-a 
reocupat, fiind reanexat la Uniunea Sovietică, în cadrul 
aceleiași Republici Sovietice Socialiste Ucrainene. 

                  Despre Cernăuți a scris ziarul Patria în  iulie 1897, 
cu redacția în strada Domnească nr. 35, în fruntea Ziarului 
stăteau  dr. George Popovici, și dr.Iancu cav,de Flondor și 
colaboratorii A, Deseanu,Victor Braniște, A, Gherman, A, 
Berariu și Mihai Teleman. Redăm în cele ce urmează un 
fragment din interesantul studiu „Din istoria oraşului Cernăuţi” 
de Mihai Teliman, reprodus în Volumul „Bucovina în presa 
vremii” Ediția a II-a –aniversară- de Ion N. Oprea, cu o prefață 
de prof.  univ. dr. ing. Mandache Leocov, 554 pagini, Ed. PIM, 
Iași, 2008, p.136, probă documentară că despre Țețina-Cernăuți 
au scris când unii când alții: 

          ...” Numele oraşului Cernăuţi provine în documente pe 
acelaşi timp ca şi numele oraşului Ţeţina. Conform tradiţiei, 
Cernăuţii au fost situaţi pe malul stâng al Prutului şi anume pe 
teritoriul de azi al satului Julica Nouă, numită „Genesauca”, 
lucru lesne de crezut, dacă cugetăm că pe acel loc se întrunesc 
şoselele de la Liov, Iaşi şi Hotin, şi dacă nu uităm însemnătatea 
strategică a acestui punct. Localitatea aceasta ar fi crescut şi 
înflorit, de nu suferea prin războaie dese, prin năvălirea 
popoarelor învecinate, prin inundaţii şi incendii. Păţaniile 
acestea i-au determinat pe locuitorii şi negustorii acestui orăşel, 
să-l părăsească şi să se aşeze pe malul drept al Prutului, adică 
pe locul de azi al Cernăuţilor. Când s-a întâmplat aceasta, nu se 
poate constata din documente. Dar din documentele din anul 
1407 reiese că oraşul se afla deja pe malul drept al Prutului şi 
că locuitorii lui primeau de la negustori şi străini bani de 
rohatcă. 

      Cernăuţii au început a se ridica abia după decadenţa 
oraşului Ţeţina (aşa dar de la 1456), precum reiese aceasta 
dintr-un document al lui Petru Aron (1456). În anul 1457 se 
numeşte pentru Cernăuţi primul staroste. Din acel an el devine 
oraş districtual. 

     Districtul Cernăuţilor cuprindea mai multe cercuri şi acestea 
mai multe sate. În fruntea unui cerc sta un „namestnic; în 
fruntea satului un „vornic”. De se iscau certuri între ţărani, 
intervenea în primă instanţă vornicul, în a doua namestnicul, în 
a treia starostele. În certurile dintre boieri între-olaltă sau cu 
ţăranii decidea întâi starostele, în linia a doua Voievodul, apoi 
Divanul. 

          Starostele sau pârcălabul era locţiitorul domnitorului. El 
avea trei logofeţi (scriitori sau secretari) şi până la 8o de 
scriitori din oficiu. Poruncile le primea de la Divan, căruia avea 
să şi raporteze. La dispoziţia lui stau şi 100 călăreţi, comandaţi 
de un căpitan şi 4 vice-căpitani. De la începutul secolului al 15-
lea şi până la împreunarea Bucovinei cu Austria ne sunt 
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cunoscute numai puţine nume de ale starostilor din Cernăuţi. 
Din documentele care stau la dispoziţie, s-au aflat numai 9 şi 
anume: Ion Grumaz (1499), Enakaki (1760), George  (1765), 
Grigoraş (1767), Potocki şi Turcul. La aceştia se adaugă: 
Sidorie (1595), Gavrilaş (1767) şi Nicolai Costin. 

            Cernăuţii au rămas Centrala districtului de la 1457 pînă 
la împreunarea cu Austria, cu toate că a fost des dărâmat de 
duşmani. 

            Mult a suferit oraşul acesta în octombrie a anului 1497, 
când cu intrarea regelui polon Albert în Moldova. El fu nimicit 
de Ştefan cel Mare în Codrul Cosminului. Retrăgându-se, a 
trecut peste Cernăuţi şi Prut, unde a fost ajuns de oastea lui 
Ştefan şi din nou bătut la Linţeşti şi Şipenţi. 

            Bogdan întreprinse la 1508-1510 o campanie în Polonia, 
devastând toată ţara până la Liov. Spre a se răzbuna, polonii 
intră pe altă parte în Moldova şi devastează multe oraşe, între 
care Cernăuţii, Ştefăneştii, Dorohoiul, Botoşanii şi Hotinul. 

           Sub Petru Rareş, care devastase şi el la rândul său 
Polonia,bătut fiind la Obertin (1531), Cernăuţii se prefac în 
cenuşă de polonii biruitori. 

           Vasile Lupu stând în război cu tătarii, aceştia intră şi 
pradă Moldova. Lupu îi trimite oaste înainte care îi nimiceşte. 
Tătarii, zădărâţi prin aceasta, adună altă oaste formidabilă, intră 
în Moldova, o pradă şi ard Cernăuţii la 1650. 

          Nu mai puţin a suferit capitala Bucovinei sub poloni, 
turci şi tătari în anii 1685 şi 1686. În anul din urmă se refugiase 
Dosoftei, mitropolitul Iaşilor, cu moaştele Sf. Ioan cel Nou şi 
cu multe documente şi odoare la regele polon Sobieski (întâi la 
Strey, apoi la Zolkiew), unde rămase mult timp de frica 
Turcilor. Peste scurt timp, vin însă şi alte nenorociri asupra 
Cernăuţilor. După dezastrul lui Carol al XII-lea din Suedia, 
1709, care fugise în Turcia, o parte a suedezilor fugiţi vin 
împreună cu 300 de cazaci la Cernăuţi. Neaflând aici destulă 
hrană, se răsfiră prin împrejurimile oraşului. Scurt timp după 
aceasta intră 3-4000 de ruşi peste Cuti şi Mihalcea în Cernăuţi, 
care îi surprind pe aceştia şi-i nimicesc. 

        Acestea deabia trecute, iată că intră în Bucovina la anul 
1739 o armată de 120.ooo de ruşi, cazaci şi calmuci sub 
comanda lui Munich, luând drumul peste Zastavna, Subraneţi, 
Jucica spre Rarancea, unde-i bat pe turci şi încheie pacea. La 
întoarcere vin la Cernăuţi şi duc o mulţime de locuitori la Rusia. 
Cu dânşii părăseşte ţara şi Antonie (mai pe urmă mitropolit), 
fostul eremit şi fondator al bisericii de lemn din Horecea. 30 de 
ani mai târziu apar ruşii pentru ultima dată ca duşmani în 
locurile noastre de aici, asuprind ţara prin contribuţiuni. Însă 
sosirea oştirii austriece (1 septembrie 1774) redă nu numai 
Cernăuţului, ci întregii ţări lung dorita pace... Cernăuţiul 
dezvoltându-se dintr-un oraş cu 2000 de suflete la 
impozanta  metropolă de azi cu 60.000 de locuitori”... 

                                               * 

          Din Dicţionarul enciclopedic român, Editura Politică 
Bucureşti, 1962: Cernăuţi (Cernovţi), oraş în URSS, reşedinţă 
regională în R.S.S. Ucraineană, pe râul Prut. 147.000 locuitori 
în 1961. Centru al industriei textile, alimentare, al 
industriei  construcţiilor de maşini agricole, al industriei de 
prelucrare a lemnului. Important centru cultural (Universitate, 
teatru, muzee etc.). 

 

Documente privind istoria Episcopiei de 
Huși –Cartea de identitate a Eparhiei, de 

Costin Clit 

 

Recenzie 

Prof. dr.  Nicolae IONESCU - Vaslui  
  
          „Volumul este cea  mai de seamă contribuție la cultivarea memoriei 
înaintașilor”       Presfințitul  Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor  

         Anul trecut, s-a împlinit  un sfert de veac dela reactivarea 
Episcopiei Hușilor, în 1996, prin aprobarea Sfântului Sinod al 
B.O.R și osârdia vrednicului de pomenire, Preasfințitul Ioachim 
Mareș, primul Episcop al reînființatei Eparhii a Hușilor. La 
acest moment aniversar, actualul chiriarh, Preasfințitul Părinte 
Ignatie, ainițiat un amplu program de sărbătorire a acestui 
eveniment de referință în istoria  Eparhiei. În cadrul acesor 
inițiative, se numără și editarea unui corpus de documente 
privitoare la istoria Episcopiei, prin munca stăruitoare a 
profesorului Costin Clit, renumit editor de izvoare și cercetător  
al acestei instituții.  

 Volumul „Documente privind istoria Episcopiei de Huși”,a 
apărut  la Editura Horeb cu binecuvântarea Preasfințitului 
Părinte Ignatieșicuprinde importante documente de arhivă, 
referitoare la Episcopia Hușilor, de la întemeiere (1598), până 
în prezent. Este parte integrantă a  proiectului „Repere ale 
culturii și spiritualității vasluiene” -  dezvoltat de  Asociaţia 
„Filantropia Ortodoxă Huşi”,  în parteneriat cu Consiliul 
Județean Vaslui, prin intermediul Programului de finanţare 
nerambursabilă a activităţilor non-profit, de interes local, 
pentru anul 2021, domeniul cultură. 

Impresionantul volum cuprinde 935 documente, un studiu 
introductiv, un glosar de termeni și un indice de nume, în 
aproape 1130 de pagini. În Cuvântul înainte,  intitulat sugestiv 
„Cultivarea memoriei”, Preasfințitul Ignatie, subliniază 
importanța demersului, volumul devenind  un instrument de 
lucru pentru istorici și o „carte de  identitate” a instituției, cu 
jurisdicție ecleziastică de o parte și de alta a Prutului. 
Profesorul Costin Clit a avut în vedere interpretarea 
profesionistă a documentelor, ele fiind un tezaur inestimabil al 
istoriei Episcopiei cu peste patru secole de existență. Aceasta a 
fost înființată în anul 1598, pe vremea domnitorului Ieremia 
Movilă, fiind cea mai veche instituție de pe teritoriul actualului 
județ Vaslui. A avut o activitate neîntreruptă, cu excepția 
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perioadei 1949 -1996, când a fost brutal desființată de  regimul 
comunist, după moartea martirică a Episcopului Grigorie Leu.  

Activitatea culturală, socială, religioasă și administrativă a 
Episcopiei Hușilor este relevată în mod convingător, prin 
publicarea documentelor de arhivă, multe inedite, fiind o sursă 
sigură a impactului pe care avut-o Eparhia asupra locuitorilor 
din această zonă și nu numai.  

Documentele prezintă numeroase  aspecte ale evoluției 
Bisericii, în general, acelei locale, în special, și conțin acte 
juridice, danii, circulare, adrese, rapoarte ale Episcopiei către 
instituțiile statului. Ele reliefează, în egală măsură, istoria 
instituțiilor laice,  a istoriei țării, în general, dar și activitatea 
neobosită a unor ierarhi de mare forță, care  au fost în fruntea 
Eparhiei, unii ajunși mitropoliți ai Moldovei, precum marele 
cărturar Dosoftei, continuând cu Iacov Stamati, Veniamin 
Costachi, Sofronie Miclescu. Au urmat episcopii Melchisedec 
Ștefănescu, Nicodim Munteanu (acesta din urmă, fiind al doilea 
Patriarh al României), Iacov Antonovici, Grigorie Leu  și după 
reactivarea Eparhiei, Ioachim Mareș, încheind cu actualul 
chiriarh al locului, Preasfințitul Episcop, Ignatie. 

Aceste personalități ecleziastice s-au identificat cu oamenii și 
locurile zonei. Corpusul de documente reprezintă  o contribuție 
de seamă la cultivarea memoriei înaintașilor, a celor „care s-au 
impus în viaţa spirituală şi culturală a Moldovei, implicit a 
României întregite”, fiind o adevărată radiografie a identității 
de neam și credință din zonă, conchide ierarhul. 

Episcopia, de-alungul existenței sale, a cunoscut șuișuri și 
coborâșuri, având de suferit din cauza invaziilor străine, a 
epidemiilor, cutremurelor, a războaielor, foametei, menținându-
și însă, identitatea în vremuri de restriște. Din multitudinea 
documentelor, mi-a atras atenția unele momente de referință 
din istoria Eparhiei, precum: 1598 – anul înființării Episcopiei, 
când este menționat primul ierarh Ioan, cu metanie la 
mănăstirea Râșca, apoi anul 1812, când partea de răsărit a 
Moldovei intra sub stăpânirea Rusiei țariste, în urma tratatului 
de la București, care încheia sîngerosul război ruso–turc, din 
anii 1806-1812. După acest an de tristă amintire, jurisdicția 
Episcopiei se restrânge doar asupra zonei din dreapta Prutului. 

În anul Unirii de la 1859, Arhiereul Calinic Hariupoleos, 
locotenent al Episcopiei Hușilor, intervenea la „Departamentul 
Cultului și Instrucției Publice” pentru devizul reparațiilor 
Episcopiei, luate în antrepriză de spătarul Niță Hașnaș. Mai 
târziu, în 1878, în vremea Războiului de Independență, 
primarul Hușilor trimitea decorația eroului căzut la datorie, 
sergentul  major Andrei Graner, fiu al urbei, pentru a fi așezată 
în pridvorul Bisericii Catedrale. La 27 noiembrie 1918, în anul 
Marii Uniri, G. Gerometta înștiința Mitropolia Moldovei de 
finalizarea reparațiilor la Catedrala și Cancelaria Episcopală din 
Huși. 

În sfârșit, în anul tragic 1940, când România Întregită era 
rășluită prin răpirea Basarabiei, Episcopiaa fost încercată și de  
groaznicul cutremur din 10 noiembrie,  care a afectat 
numeroase biserici și mănăstiri din Huși (șapte), Bârlad (13) și 

Vaslui. Tot atunci, Cupola Catedralei a fost deteriorată, fiind 
amenințată cu prăbușirea, iar mănăstirea Adam  era total 
distrusă. „Mai mult de 50% din biserici și mănăstiri sunt 
distruse, în mare parte monumente istorice”, se arăta în Adresa 
cu nr. 6318, din 23 noiembrie 1940, trimisă autorităților 
statului, de Episcopul martir, Grigorie Leu. 

În concluzie, prezentarea vieții spirituale, 
administrative, politice   și culturale a Episcopiei Hușilor prin 
documente,  găsește Eparhia   hotărâtă să reziste timpului, să 
perpetueze tradiţia şi valorile  mai departe, în secolul XXI. 
Acest demers  oferă un prilej de reflecţie, o posibilitate de 
cunoaştere  a  comunității, cu luminile şi umbrele sale, de 
desprindere a unor învăţăminte. 
Volumul  cinsteşte înaintaşii:ierarhii, voievozii, preoții ca  
apostoli ai neamului, mirenii, oamenii gospodaridin zonă,  
reprezentând şi o angajare plină de responsabilitate pentru 
viitor. 
           Aşadar, să ne bucurăm de fiecare dată, când apare o 
carte pe această temă, de suflet  și spirit ortodox,  întrucât ea  
este  incitantă, oportună, inedită şi onestă în mediul 
istoriografic local şi nu numai. 
          Cunoaştem strădania autorului  pentru apariţia 
lucrării,fiind  un dar prețios, asemenea unei raze de lumină,  pe 
care îl oferă din prinosul inimii, a  ostenelii sale de cercetător şi  
o recomandăm călduros cititorilor. 
 

 

Pisoiul Bogumil 
Povești cu povețe 

 
Diana Maria URDEȘ 

 
              Într-o zi caldă de vară, pe când satul torcea a zumzet 
de albine, motanul Bogumil se plimba agale. Pentru el, era o zi 
oarecare. O  nouă zi în care își putea plimba ghemul de blană 
prin curți străine, care mai de care mai atrăgătoare prin mirosul 
de jumări, ouă prăjite sau cârnăciori bine rumeniți.  

 
Pentru el, orice zi era demnă de un ospăț ca la carte, iar de 
câteva zile găsise el o gospodărie în care oamenii erau mai 
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mereu acasă, erau puși pe treabă și pe joacă, iar el se simțea  
bine-venit. Nu era în toate gospodăriile primit astfel. Odată, un 
bătrân ursuz l-a fugărit cu o coadă de mătură, iar în altă zi, o 
bunicuță l-a luat pe sus și l-a azvârlit departe, peste gard,  așa 
încât pisoiul Bogumil abia s-a mai putut ține pe picioare. 

 
A înțeles el în cele din urmă că nu mai trebuie să calce pe 
acolo. Iată de ce, în ziua în care pisoiul a ajuns în curtea 
familiei Voioșie, s-a simțit cel mai norocos blănos din lume. 
Dar trebuie să știți că nici Bogumil nu era orice fel de pisoi. Era 
întru totul special, în primul rând prin faptul că era tare, tare 
frumos. Avea niște ochi verzi mari, iar blana lui stufoasă era 
împărțită în alb și gri, întocmai ca niște munți proaspăt 
acoperiți cu zăpadă. 
Așadar,  în ziua în care pisoiul Bogumil a pășit prima dată în 
gospodăria familiei Voioșie, a fost întâmpinat de două mânuțe 
mici și calde care l-au mângâiat pe coama lui frumoasă. 
Bogumil nu era obișnuit cu astfel de gesturi tandre, iar la 
început nu a știut cum să interpreteze atenția primită din partea 
Laurei, fetița blondă care îi ieși în întâmpinare. O privea cu 
atenție și încerca să ghicească de ce ea zâmbește mereu când îl 
vede, de ce vrea să aibă grijă de el. Până acum fusese fugărit cu 
mătura! Ce era în neregulă cu fetița aceasta încât îl plăcea pe 
el?  
Ei, adevărul este că pisoiul Bogumil nu se privise niciodată 
într-o oglindă, cred că nici măcar în vreo băltoacă sau în apa 
vreunui râu, așa încât el nu avea nicio idee despre felul în care 
arata. El nu știa cât de frumos este, iar pentru că a fost fugărit 
din gospodăriile în care ajunsese, el se gândea probabil că este 
un pisoi urât care nu merită să fie tratat frumos. 
Adevărul era însă că Bogumil era un pisoi superb, dar oamenii 
care l-au fugărit erau prea triști ca să vadă asta.  Însă, în acea zi 
luminoasă, Laura îl luă în brațe pe Bogumil și începu să-i 
vorbească: 
Ce ochișori frumoși ai tu! 
Fetița avea un chip tare plăcut. Era dulce precum un borcan cu 
miere, iar buclele ei aurii cădeau în valuri, încadrându-i 
fețișoara într-un tablou de vis!  
Am ajuns în rai!, se gândea Bogumil.  
Curând, fetița îi pregăti pisoiului un loc numai al lui. Îi puse un 
coșuleț, o păturică și un castronel cu lapte. Nici de mâncare nu 
ducea lipsă, căci Laura îl cocoloșea ca pe cel mai prețios 
animăluț din lume. 
 Dar nu numai mâncarea și lăpticul îl făceau atât de 
fericit, ci faptul că Laura stătea cu el, îi acorda atenție și îl 
mângâia pe burtică. Pentru el, iubirea acestei fetițe era cel mai 
valoros sentiment posibil, iar el se simțea cel mai norocos pisoi 
din lume. În sfârșit avea un cămin plin de iubire din care nu 
voia să mai plece niciodată!  

 Nu doar Bogumil se simțea norocos. Laura era o fetiță 
voioasă, harnică, dar nu avea foarte mulți prieteni. Unii copii 
din sat erau obraznici, nu se comportau frumos cu animalele, 
iar acest lucru o întrista pe Laura. Prefera compania animalelor 
pentru că voiau mereu să se joace, o iubeau necondiționat și nu 
se supărau niciodată.  
 Prietenii din sat, în schimb, vorbeau urât unii despre 
alții, loveau animalele și o supărau  pe Laura de fiecare dată 
când se întâlnea cu ei. Acum că l-a găsit pe Bogumil care 
torcea mereu în preajma ei, fetița se simțea iubită, apreciată și 
avea o legătură specială cu acest animăluț blănos. Grija pe care 
i-o purta pisoiului o ajuta să fie ordonată, responsabilă și 
iubitoare. În fiecare dimineață după micul dejun, ea mergea să 
îi dea pisoiului de mâncare și să se plimbe cu el prin grădină.  

 
 Seara, înainte de culcare, ea se ducea la pisoi să îi 
spună „noapte bună” și îi citea o scurtă poveste, pentru ca 
amândoi să doarmă bine. Laura avea o carte de povești 
fermecată. De acolo izvorau povești care de care mai frumoase, 
cu prinți și prințese, cu urși, cai, unicorni, rățuște și plăcinte 
calde scoase din cuptor. Bogumil torcea, Laura citea și amândoi 
abia așteptau o nouă seară pentru a mai asculta o poveste. 

 
 Într-o zi, pe când Laura îi ajuta cu treburi gospodărești 
pe părinții ei, Bogumil ieși singur la o plimbare prin sat. Nu 
mai făcuse asta de zile bune și avea chef să rătăcească puțin 
prin pădurile din împrejurimi. El mergea încet, agale, cu burta 
plină și cu mustățile murdare de lăptic, când deodată se întâlni 
cu un pisoi mic, gri, cu ochi sclipitori. Se opriră amândoi, față 
în față, și se priviră atent. Se apropiară unul de celălalt și se 
împrieteniră din priviri. Bob, motanul gri, era de două ori mai 
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mic decât Bogumil și arătau tare amuzant mergând amândoi 
agale, spre pădure. 
 
 Puiuțul Bob se trântea prin colbul de pe drum și îl 
îndemna pe Bogumil să se joace cu el, dar Bogumil avea burta 
prea plină ca să mai facă tumbe. În orice caz, cei doi se 
înțelegeau foarte bine și păreau de nedespărțit, după numai o zi 
de joacă împreună. Cu toate astea, Bogumil știa că trebuie să se 
întoarcă  acasă la Laura. Se gândea acum cât de îngrijorată 
trebuie să fie ea și se grăbi numaidecât înapoi spre gospodăria 
lui. Bob încerca să țină pasul cu el, dar în cele din urmă obosi și 
îl rugă pe Bogumil să îl aștepte.  
Unde te grăbești așa, întrebă el? 
La Laura, prietena mea. Ea este ca o mamă pentru mine și cred 
că este foarte îngrijorată că am lipsit atât de mult de acasă. 
Uite, am stat toată ziua plecați, nici nu mi-am dat seama cum a 
trecut timpul... 
Doamneee, dar oamenilor nici nu le pasă de noi! Sunt sigur că 
nici nu a observat că ai plecat, iat tu îți faci atât de multe griji!, 
spuse Bob. 
Laura este altfel de om! Am întâlnit oameni nepăsători și răi, ca 
aceia de care spui tu. Sunt foarte mulți, dar Laura nu este ca 
ei!Mă iubește și are grijă de mine, iar acum am în sfârșit un 
cămin al meu.  
 Spunând aceste cuvinte, Bogumil realiză că Bob nu are un 
cămin și se întristă deodată: 
Acum mi-am dat seama! Cu tine cum rămâne, prietene? Nu te 
pot lăsa pe drumurile astea, în timp ce eu voi sta în coșul meu 
călduț și voi bea lapte. Mi-aș dori atât de mult ca Laura să te 
lase să stai cu noi. Tu ești atât de mic și ai încăpea în căsuța 
mea. Poți mânca din castronul meu. Dar cum să îi spun oare 
Laurei? 
Se așezară amândoi pe uliță și se gândeau.  
Privindu-l, Bogumil realiză că nu vrea să se mai despartă de el 
și hotărâ să îl ia cu el acasă, sperând ca Laura să fie de acord ca 
Bob să rămână cu ei. Este atât de scumpel, nu poate să-l 
refuze!, se gândi el. 
Intrând în curte, Bogumil o zări pe Laura stând pe pridvorul 
casei, plângând. El se duse imediat și îi sări în brațe. Laurei nu-
i veni să creadă că s-a întors în sfârșit acasă. 
Bogumiiiil! Unde ai fost, năzdrăvane? Cum ai putut să pleci 
fără mine? O zi întreagă te-am așteptat și am plâns.  
Bogumil torcea și ar fi vrut să îi ceară iertare pentru ceea ce a 
făcut, dacă ar fi știut să vorbească pe limba ei. În cele din urmă 
Laura se liniști și zări în colțul casei ochii sclipitori ai lui Bob. 
El stătea resemnat, așteptând un răspuns din partea Laurei. Ce 
mult ar fi vrut să fie în locul lui Bogumil, să primească atât de 
multă iubire! Se uita la ei cu jind, când deodată ființa aceea 
luminoasă, blondă, se ridică cu tot cu Bogumil în brațe și se 
apropie de el. Bogumil sări din brațele ei și se apropie de Bob, 
cu ochii plini de rugăminți. Începură să se joace, să se alerge, 
iar pentru Laura era destul de clar că cei doi se împrieteniseră 
pe drum. Se gândi că Bob e puiuț și sigur are nevoie de un 
cămin, așa încât se hotărâ imediat să îi păstreze pe amândoi.  
Așadar, când cei doi pisoiași reveniră, ea îi privi pe amândoi și 
le spuse: începând de astăzi, eu voi avea grijă de voi, iar voi de 
mine! Suntem o familie, m-ați înțeles? 
 Cei doi se priviră mirați. După zâmbetul Laurei 
înțelegeau că vor putea rămâne împreună. Laura mai aduse un 

castronaș pentru lapte, o păturică în plus pentru Bob, și îi luă pe 
amândoi în brațe. 
 
 Soarele apunea. Peste sat  se lăsa o liniște cu miros de 
fân. Cei trei prieteni adormiră, cu sufletul împlinit, în adierea 
domoală a vântului de vară.   

 

Perspectiva unei flori 

  

        Oamenilor li se pare adesea că viața e complicată. Dar 
viața e simplă. Adevărata viață este energie cinetică, 
miraculoasă, vindecătoare prin propria esență. Vieții nu-i 
lipsește nimic. Ea este completă, perfectă, zi după zi, ca o 
melodie infinită ce se încarcă din propria sursă intrinsecă. Și 
iată, omul, încă mai caută motive să se bucure, când bucuria e 
născută odată cu fiecare răsărit. Dumnezeu nu intreabă, soarele 
nu întârzie niciodată. Viața e dans, e o valoare indiscutabilă. 
Viața nu pune condiții, ci numai oferă, la nesfârșit, daruri pe 
care le cântărim uneori prea mult, în loc să le îmbrățisăm cu 
toată inima.  

 Și iată, e primăvară. Soarele nu întreabă, muzica nu 
întârzie să apară. Florile străpung pântecul pământului și ies, cu 
poftă de viață, după ce și-au terminat procesul de creștere. 
Privește-le și vezi cât de frumoase sunt, cât de demne, cât de 
curajos se avântă în lumina soarelui!  Ieri au fost un simplu 
bulb, iar acum sunt regine, se hrănesc din energia lumii și oferă 
un omagiu prin grația lor. Florile vorbesc în șoaptă. Lumea, 
bucuria vieții, nu trebuie deranjate. Ele se împletesc, se 
completează, își dau sens, se întâlnesc la o cafea  și ascultă 
muzica ce le mângâie simțurile. 

 Primăvara e aici. S-a îmbrăcat într-o haină elegantă, 
lejeră, cu miros de frezii și cu spatele țesut din magnolii. I se 
vede puțin umărul copt de soare, e proaspătă ca o scoică abia 
scoasă din mare, are câteva perle care-i conturează trupul 
diafan. Și buzele cântă un cântec pe care numai păsările îl 
înțeleg, căci au aceeași libertate, aceeași frumusețe în zbor, iar 
muzica lor e muzica bucuriei de a trăi în tandem cu adierea 
vântului. Nu mai știu daca e pasăre, primăvară sau femeie, 
fiindcă s-au unificat acum într-o singură entitate misterioasă, 
readusă la viață de ritmul muzicii în surdină, un tango argentian 
sau un chanson parizian, ceva ce-i oferă o aură seducătoare, 
intangibilă. O prezență sclipitoare care mă face, involuntar, să 
iubesc viața cu disperare. 

 Un singur lucru e esențial în lumea pământească: 
iubirea. Din ea se țes recunoștința, legătura cu divinitatea, 
descoperirea sensurilor pentru care ne-am născut. Și dacă te 
surpinzi zâmbind naiv acum, gândindu-te la tot ce te preocupă 
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și e trecător, închide ochii, lasă soarele să te încălzească, 
privește florile și ascultă cântecul păsărilor. 

 

Puiul de Om din Legendele Toamnei 

 

Prof.  Marta VARTOLOMEU – Iași 

Conduceam cu viteza spre Belcești, credeam că nu mai 
ajung la mama. Eram așa de obosită și îmi țineam geamul 
deschis, sa nu mă fure somnul. Era pe înserat de-acuma și de-
abia așteptam să mă întind în patul de după sobă, să mă 
încălzesc ca-ntr-un culcuș, să dorm ca un copil... M-am trezit 
din visatul cu ochii deschiși când mi-a apărut în față un 
personaj curios. Pe marginea drumului îmi făcea cu mâna un 
copil. Am tras pe dreapta și am întrebat: 

- Unde mergi, măi, copile? 
- Vreau sa merg acasă, în Belcești. 
- Dar de unde vii? 
- De la tata, de la stână. 
- Bine, hai, urcă, îi spun, uitându-mă bine la o față 

frumoasă, ca de lapte, și la un păr blond-cenușiu, ce 
îmi amintea de Legendele Toamnei, tot acoperit de un 
praf de uliță. 

Copilul nu era prea vorbăreț, dar mai aveam de mers vreo zece 
kilometri, așa că m-am hotărât să mai aflu despre el în drumul 
nostru spre casă. 

- Ce-ai făcut la stână? Îl ajuți pe tatăl tău? 
- Îl și ajut, dar acum m-am dus să îi cer bani de suc, să 

merg cu un coleg, că azi e ziua mea. 
- Și ți-a dat bani? 
- Nu, că n-a avut. L-a sunat pe șeful lui, dar nu i-a dat. 
- Dar cât e un suc? 
- 3 lei 50. 

Puiul de om îndârjit să meargă zece kilometri pâna la 
stână să ceara bani pentru suc îmi stârnea tot mai mult 
curiozitatea. Îi invidiam bucuria de a trăi și simplitatea. 
Am continuat să îl întreb despre ale sale. 

- E stâna tatalui tău sau e angajat? 
- E angajat. Șeful îi dă 1000 lei pe lună, răspunse foarte 

mândru că știe răspunsurile la întrebări de oameni 
mari. 

- Și mama ta lucrează? 
- Da, lucrează și ea. Mai merge cu ziua în sat... 
- Și frați mai ai? 
- Da. Suntem șase. Mai am două surori și trei frați. Eu 

sunt al doilea cel mai mare. 

- Dar la școală înveți bine? 
- Da, învăț. 
- Să înveți foarte bine, să pleci la oraș, să nu mai 

muncești așa din greu, ca părinții tăi, i-am zis 
gândindu-mă că îi dau o lecție de viață pe care, poate, 
nu a mai auzit-o. 

- Eu o să mă duc la oraș să fac facultatea, am să mă fac 
inginer și apoi am să mă întorc la țară, am să cumpăr 
pământ și-am să-mi fac o fermă. 

M-a lăsat  înmărmurită dragostea lui pentru pământ. O fi 
moștenise da la părinți sau bunici. Îmi amintea acum de Ion. 
Puiul de om reînvia în memoria mea personaje colosale, care 
mai de care mai victorioase în lupta cu furtunile vieții. M-am 
uitat la el cu drag, m-am gândit ce mândri trebuie să-i fie 
părinții și am schimbat repede subiectul, să nu dramatizez. 

- Ce s-a înnorat! Cred că o să plouă. 
- Să plouă, că trebuie ploaie!, îmi răspunse el cu aerul 

unui om matur, bun cunăscător al semnelor vremii. 

Mă simțeam eu un mic copil lângă puiul de om trecut 
prin greu. Îl întreb:  

- De ce au dat foc la gunoaie chiar aici pe câmp? Nu li-i 
frică că ia foc grâul? Ăla-i 
grâu acolo în câmp, nu? 

- Da, e grâu, 
răspunse. Au dat 
foc că trebuia, 
erau multe 
gunoaie, cum au 
aruncat oamenii. 
Dar nu ia foc 
grâul, că e arat. 

Îmi dădu iar 
explicații la care nu mă 

așteptam și mă tot surprindea puiul de om cu fiecare 
cuvânt. În pauzele de conversație îmi tot preocupam 
gândul cu ce să îi dau când o să coboare din mașină. 
Aveam niște ouă de la Liviu care trebuiau vândute, sacoșa 
cu mâncare pentru mama și sacoșa cu napolitane fără 
zahăr. 

- Aici te las, i-am spus când am ajuns la o intersecție 
unde trebuia să schimb direcția. Ți-aș da napolitanele 
astea, dar i le duc mamei mele, că sunt fără zahăr și ea 
e diabetică... 

- Nu-i nimic, răspunse iar hotărât, fără urmă de regret. 
- Îți dau zece ouă și o pâine. Vrei? 
- Da, vreau. 
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I-am dat ouăle și pâinea în timp ce mă luptam cu 
gândul că nu îi dau napolitanele copilului prăfuit, de 
ziua lui. 

- Stai, copile. Uite, ia de aici șase napolitane pentru tine 
și frații tăi. Mama nu are nevoie de așa multe 
napolitane. Uite, ia și zece lei, sa bei un suc cu 
prietenul tau. 

- Mulțumesc, sărut mâna! 

Plecă cu trăistuța cu merinde căpătate și eu î-l privii în 
oglinda retrovizoare cum își desfăcea o napolitană s-o 
mănânce. Am mers cu o inimă strânsă la mama. Puiul de om 
mi-a amintit cum e să te bucuri de o napolitană și o pâine în 
dar. Cunoscusem un suflet de copil frumos și nu am putut vorbi 
despre nimic decât despre el cât am stat la mama. Îmi amintea 
de noi când eram copii acasă. Voiam, parcă, să uit și să nu uit 
niciodată... 

A doua zi m-am întins cu treaba pe la țară până spre apus. 
Am plecat iar cu privirea în oglinda mașinii, care mi-o arăta de 
astă dată pe mama, pe marginea drumului, făcându-mi cu 
mâna.  Voiam să nu mă prindă seara, știam că nu văd bine pe 
întuneric și drumul mi-ar fi părut și mai lung. Conduceam 
repejor, dar nu uitam să mai admir copacii proaspăt înmuguriți 
și lelele așezate la gard pentru o vorbă. În Belcești îmi făcu cu 
mâna iar un băiețel. Am încetinit, să îl iau la ocazie, și mare 
mi-a fost mirarea când am văzut că e același pui de om. Cel cu 
păr prafuit, ca în Legendele Toamnei, și cu față de lapte. 

- Ce faci, copile? Unde mergi? 
- La stână la tata. 
- Bine, hai urcă! Te duc eu. 

După ce se urcă bucuros în mașină, îi spun: 
- Ce faci la stână duminică după-amiază? Nu mergi 

mâine la școală? 
- Ba merg, dar tata are nevoie de mine să mătur la oi. 

Mă grăbesc să mătur și să mă întorc repede, să mă 
pregătesc de școală pentru mâine. 

I-am oferit un măr și l-a mâncat cu bucurie. Atunci am 
îndrăznit să-l întreb: 

- Dar tu ai mâncat ceva astăzi? 
- Da, am mâncat, răspunse pe tonul unui om sătul. Am 

mâncat ochiuri. ... Din ouăle alea de la tine. 

Bucuria lui mi-a pus și mie un zâmbet pe față și i-am spus: 

- Câte ochiuri ai mâncat? 
- A făcut mama opt și am mâncat fiecare câte două... că 

aia mică e prea mică să mănânce ouă. 

Am făcut un calcul simplu și mi-am dat seama că unul din 
6 frați nu mai e pe acasă... și că mama nu mâncase ouă... 

L-am dus pe puiul de om chiar până sus pe deal, la stână, 
curioasă încă să aflu viața din spatele celor doi ochi 
albaștri de sub părul prăfuit. Înainte de a pleca, l-am 
întrebat cum îl cheamă și mi-a spus. ... Eu încă îi spun 
Puiul de Om din Legendele Toamnei. 

PS: Despre autor: Absolventă a Facultății de Litere din Iași, cu o 
experiență de 5 ani în educație în România și Marea Britanie și cu un 
Master în „Strategii Comunicaționale Interculturale: Literare și 
Lingvistice” obținut la Universitatea din București, Marta Vartolomei este 
scriitor și doctorand în „Literatură Comparată” la Queen Mary, University 
of London. A publicat articole academice în jurnale și reviste naționale și 
internaționale, având o perspectivă interdisciplinară și preocupându-se, în 
special, de intersecția dintre literatură și creștinism. În perioada petrecută 
ca profesor de limba germană la Londra, Marta Vartolomei a început să 
scrie proză scurtă și literatură pentru copii, debutând în 2021 cu 
povestirea The Hope. Pasionată de children’s culture, în 2020 a fondat 
canalul de Youtube „Povești Clasice”, folosit ca intrument de promovare 
a literaturii clasice pentru copii. 

 

Dincolo de poveste 

 

Tența  MATEI – Iași 

 

           Sunt momente în viață care ne surprind prin ineditul lor, 

provocându-ne emoții, sentimente ce ne urmăresc o vreme, 

căutând răspunsuri sau, după caz, rezolvări. Printr-un astfel de 

moment, deloc banal pentru mine, am trecut, atunci când am 

auzit pe mama unui copil spunând că ea n-ar spune fiicei 

povești scrise de Creangă pentru că ar fi depășite, perimate și 

conțin scene de violență fizică (pedepsirea lupului, a soacrei 

celei rele, a spânului etc). 

   E bine că suntem diferiți, unici în această lume, că 

uneori nu suntem de acord unii cu alții, e dreptul fiecăruia să 

simtă și să creadă în felul său. 

   Astfel, uzând de propriul drept, îmi permit să-mi 

exprim la rândul meu opinia în această situație. Dacă unii 

părinți au uitat, m-am gândit să le reamintesc acum că a trăit 

odată în lumea aceasta un meșter neîntrecut în mânuirea și 

potrivirea cuvintelor. Ram al marelui copac al neamului, 

Creangă a asimilat seva unui pământ bun și, zâmbind șăgalnic 

soarelui, a transformat-o în esență pură, înnobilând astfel și 

copacul și pământul care l-a hrănit. Că a fost un talent nativ, cu 

siguranță, dar grija cu care așterne poveștile nu mai e o 

întâmplare. Eminescu, geniul acestui pământ binecuvântat, a 
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descoperit alt geniu și, ascultându-l, l-a îndemnat să ofere lumii 

din preaplinul darului său de povestitor. Creangă s-a lăsat 

înduplecat până la urmă și a așternut pe hârtie „țărăniile” sale 

care au încântat atâtea minți și suflete.  

Atâtea generații au deschis ochii asupra lumii 

ascultând la ora de lectură poveștile lui Ispirescu, Creangă cele 

mai multe cu rădăcini în folclor, deci transmise prin viu grai de 

o generație alteia, mereu îmbogățite de imaginația omului din 

nevoia de a crede în dreptate, de a transmite mai departe 

speranța că răul va fi pedepsit și că, în final, va birui dreptatea 

și adevărul. Oare unde este mai multă violență, în poveștile 

spuse nouă de Creangă sau în tot felul de producții și jocuri pe 

calculator, oferind și celor mai mici informații despre arme 

sofisticate și roboți care ar distruge civilizații, fără să discearnă 

binele de rău, ori ne place să transformăm copiii în roboți fără 

griji, sentimente și emoții?  

Creangă, emanația genială a spiritului românesc, 

intuitiv sau nu, ne-a adus mai aproape învățăturile creștine, pe 

înțelesul tuturor. Capra l-a invitat pe lup la masa pentru 

pomenirea iezilor uciși chiar de el. I-a oferit un scaun de ceară, 

așezat deasupra unei gropi bine camuflate, unde ardea un foc 

zdravăn. A fost servit cu generozitate cu bucate alese, pe care 

le-a primit ca pe un dar ce i se cuvenea, nu s-a întrebat dacă le 

merită și nu obișnuia să mulțumească. Dar, capra i-a oferit și 

timpul necesar unei mărturisiri și pocăinței pentru fapta sa. 

Scaunul a rezistat poate cât ar arde și s-ar topi o lumânare, dar 

nici în acest răstimp lupul nu și-a schimbat comportamentul, 

sfârșitul fiind previzibil și inevitabil. Dreapta judecată s-a 

produs până la urmă. Și răbdarea lui Dumnezeu are o limită și, 

așa cum se știe, Divinitatea lucrează prin ființe, întâmplări etc. 

O situație asemănătoare este și în cazul soacrei care își găsește 

"nașul" în persoana celei de a treia nurori. 

Încrederea în dreptatea divină, speranța și răbdarea 

sunt virtuți ale celor credincioși. Doi soți modești și-au dorit 

copii, nu au avut, dar n-au ezitat să primească darul sub 

înfățișarea unui purcel pe care l-au îngrijit cum s-au priceput ei 

mai bine și, în final, au avut bucuria să descopere că și cea mai 

umilă ființă poate fi depozitarul unei mari valori pe care 

Divinitatea o descoperă la momentul potrivit. Dimpotrivă, 

nerăbdarea, imprudența sau dorința de a atinge un scop, 

indiferent de mijloacele folosite, au ca rezultat suferința care 

poate fi depășită doar după o grea penitență conștient asumată. 

Fata împăratului care devenise soția prințului - purcel, după ce 

acesta îndeplinise condițiile puse de împărat pentru a-i deveni 

ginere, cutreieră toată lumea, plină de regrete și suferință pentru 

că, ascultându-și mama, a nesocotit povața soțului, aruncând în 

foc într-o noapte pielea de porc pe care ziua acesta o îmbrăca 

luând înfățișarea animalului și, chiar dacă era un blestem poate 

nemeritat, el trebuia să o poarte până la izbăvirea sa. Soțul a 

plecat de acasă, supărat că nevasta nu a avut destulă încredere 

în vorbele lui, avertizând-o că va trebui să străbată lungă cale, 

tocind opinci de fier, iar copilul pe care-l purta, nu se va naște 

decât atunci când, întâlnindu-și soțul, acesta va atinge cercul 

ce-i încingea mijlocul. Din păcate, omul învață cel mai mult din 

propriile greșeli (tot pățitu-i priceput) și, în final, ajunge 

oarecum filozof, ajutându-i și pe alții să înțeleagă câte ceva din 

experiența sa. Într-o viață de om pot fi și întâmplări mai puțin 

obișnuite, dar nu neapărat nefaste. Printr-o asemenea experiență 

a trecut Stan Pățitul, om obișnuit, muncitor, holtei, curat în 

sufletul său, obișnuit să-și ducă viața după legi ancestrale, care 

a reușit să-l supună chiar pe „cel rău” prin puterea unei virtuți 

de căpetenie în morala creștină – milostenia –. Folosindu-se de 

darul găsit (un boț de mămăligă cu brânză lăsat de Stan, după 

ce el se ospătase), ca să fie de folos cuiva, Chirică-drăcușorul îl 

mănâncă și, uitând să mulțumească, a fost pedepsit chiar de 

stăpânul Iadului care și-a trimis supusul să-i fie slugă 

credincioasă binefăcătorului său timp de trei ani, perioadă în 

care chiar i-a rezolvat acestuia cele mai importante 

„trebușoare”. Cu umor, cum altfel, se produce în final și 

„rezolvarea” celor rău tocmite. Ca să nu plece „cu mâna goală", 

urmând și îndemnul „șefului”, Chirică face rost și de o „talpă a 

Iadului”, în persoana unei bătrâne care n-a umblat numai pe căi 

drepte. Voia lui Dumnezeu, făcută cunoscută oamenilor prin 

Decalog, este clară, uneori mai anevoie de urmat, important 

este să nu ne lăsăm împătimiți. De aceea sfinții părinți se 

nevoiau în post și rugăciune. Sigur că un drum ocolit, dar fără 

să ne solicite prea mult, e mai lesne de urmat. Ideal ar fi să 

urmăm drumul drept chiar dacă uneori implică și piedici, mai 

greu de trecut, în final răsplata e pe măsura eforturilor noastre. 

Fata moșului cea harnică, frumoasă și înțeleaptă nu se dă 
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îndărăt la greu, își împlinește cu credință sarcinile, e modestă 

atunci când Sfânta Duminică îi cere să-și hotărască singură 

plata pentru munca ei. Este răsplătită cu mult peste așteptări 

pentru calea ce a ales în viață. La polul opus fata babei, 

împătimită, nedispusă a se confrunta cu greutățile vieții și 

obișnuită să-și atingă țelul fără osteneala cuvenită, este 

devorata de propriii balauri ai trufiei, lăcomiei, urii, zăvorâți 

până atunci în cea mai frumoasă ladă de credința profundă a 

Sfintei Duminici. E vorba în pilde și de înmulțirea „talanților”, 

a darurilor primite la venirea noastră pe lume. Cei mai mulți 

dintre noi greșim din comoditate, frică, neîncredere în forțele 

proprii, nepricepere, neurmându-ne chemarea sau ispitiți de 

câștiguri mai rapide ori mai ușoare, la urmă pierzând și 

dezamăgind. Cel înțelept, motivat și asumat reușește ca din cei 

doi bănuți aflați în punguța pe care destinul i-a pus-o în cale să 

ajungă la câștiguri cu adevărat valoroase. Dumnezeu te ajută 

dacă te ajuți și singur. Se mai spune că toți vor să fie mari, dar 

nu toți au răbdare să crească. Uneori ni se pare că suntem uitați, 

pe nedrept pedepsiți, dar dacă privim cu obiectivitate în urmă și 

înțelegem când și unde ne-am abătut din drum ne împăcăm cu 

soarta și cu noi înșine. Pentru faptele bune, pentru gândurile 

curate ce pleacă de la om, Universul, prin toate făpturile sale - 

de la furnici și albine până la sfinți -, vine în ajutorul său. Harap 

Alb, deși prinț și viitor împărat, nu a ezitat să ajute cele mai 

neînsemnate vietăți și să accepte pe lângă el semeni cu alt statut 

și alte obiceiuri sau păcate, în călătoria vieții spre împlinirea 

destinului. S-a pregătit pentru acest drum, a primit sfat și ajutor 

de la părintele său (ori poate al nostru, al tuturor), dar, ca om, a 

căzut la un moment dat în capcana celui rău. Și-a asumat 

situația, i s-a supus pentru o vreme, făcând față cu vrednicie 

încercărilor, pentru că nu și-a pierdut Speranța. Când totul a 

fost dus la bun sfârșit, toate puterile Necuprinsului, dincolo de 

marginile Pământului, i-au venit în ajutor (Păsări-lăți-lungilă a 

găsit pe fata împăratului, prefăcută în pasăre pe fața nevăzută a 

Lunii) toate așezându-se apoi pe făgaș normal.  

În vremurile demult apuse, când Biblia, scrisă într-o 

limbă neînțeleasă nici de unii slujitori ai bisericii, toată 

învățătura creștină era răspândită prin predici, departe de slova 

scrisă, transmisă de la părinți la copii, cele auzite corelându-se 

uneori cu fapte din viața reală, așa că ne-am ales cu o zestre de 

basme cum puține popoare au. Și a mai dăruit Dumnezeu 

acestui neam un povestitor genial, cu un imens respect pentru 

cuvântul scris, ca să ajungă la noi poveștile clare, impregnate 

profund de adevăr și credință - precum pildele din Biblie -, 

autorul lor fiind cunoscut dincolo de granițele țării. De fapt, 

Creangă nu a scris pentru copii, ci mai curând pentru părinți 

care ar trebui să înțeleagă mai întâi ei și apoi să tâlcuiască celor 

mici întâmplările din povești. Iisus Hristos nu a predicat 

copiilor, dar le-a cerut părinților să-i lase să vină la el, în 

deplină cunoștință de cauză, după ce părinții i-ar fi inițiat în 

prealabil, pe înțelesul lor, despre învățăturile Mântuitorului. 

Doar sufletul nealterat al unui copil poate contrabalansa puterea 

celui rău. Epuizându-și toată priceperea în lupta cu Scaraoțchi, 

Dănilă Prepeleac îl atrage pe acesta în casa plină de copii care, 

cu ajutorul „blăstămurilor părintești”, reușesc să-l alunge pe 

diavol din viața lor.  

Aproape toate basmele încep cu „a fost odată ca 

niciodată...” și ne introduc în alte sfere care țin de fantastic, de 

neverosimil. Creangă rămâne cumva într-o cvasirealitate când, 

parcă amintindu-și o întâmplare povestită de cineva, dar care 

merită spusă pentru a fi de învățătură și altora, începe cu „amu, 

cică era odată…”. În general, poveștile au un final fericit: „și au 

trăit fericiți până la adânci bătrâneți”. Pe lângă ideea în sine, 

Creangă parcă ne-ar atenționa că fericirea are mai multe fațete: 

descoperirea adevăratelor valori (Povestea porcului), 

sentimentul datoriei împlinite (Fata babei și fata moșului), 

biruință asupra celui rău (Dănilă Prepeleac și Stan Pățitul) etc. 

În povestea lui Dănilă Prepeleac, pentru a ne spune cât de sărac 

era acesta, înșiruie o mulțime de nume de unelte și accesorii 

care lipseau din ograda eroului (suficientă informație pentru un 

etnolog care află cu această ocazie care erau obiectele necesare 

la casa unui țăran contemporan cu scriitorul, pentru viața și 

munca de fiecare zi).  

Dar grija pentru toate viețuitoarele? Sfânta Duminică 

le îngrijea cu aceeași atenție. Poate așa a fost la începuturi, 

când lege era armonia Universului, apoi omul a mai uitat, a 

neglijat și, în final, a întrat în conflict cu celelalte făpturi. Mi se 

pare o temă destul de actuală.  

Creangă pare să le știe pe toate, nouă ni le spune hâtru 

și simplu, într-o limbă frumoasă ca „sufletul nostru dintâi”. Mai 
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putem spune că nu mai este de actualitate Creangă, fără a ne 

face vinovați de renegarea valorilor acestui neam? Iartă-i Maria 

Ta, Bădița Ioane, pe cârcotași, că nu știu ce spun! Dar, ca și 

cum te-ai fi așteptat la aste vremuri, ai scris „Prefață la 

poveștile mele: Iubite cetitoriule, multe prostii ai fi cetit de 

când ești. Cetește, rogu-te, și ceste și, unde-i vide că nu-ți vin la 

socoteală, ie pana în mână și dă și tu altceva mai bun la ivală, 

căci eu atâta m-am priceput și atâta am făcut. Autoriul.” 

 

 
Realități paralele 

 
 

Prof. Maria STOICA (CROITORU) - Iași 
 

În prezent, mai mult ca oricând, pot fi sesizate din ce 

în ce mai multe și variate aspecte de neînțeles. 

Ajungi să crezi că bătrânii sunt tineri și că tinerii sunt 

bătrâni, dacă se ia în calcul latura ce ține de comportament. 

Cei mai mulți bătrâni își mențin starea psihică în 

formă, nefiind alterați de atâtea vicii. 

Sunt mulți tineri care au libertate, dar nu știu ce să 

facă cu ea. Prin libertatea greșit înțeleasă, ei ajung să facă multe 

și grave confuzii. Problema ține de discernământ, adică „Fac ce 

vreau, dar știu ce fac?“. 

De foarte tineri, mulți elevi ajung să fie sclavii unor 

vicii: alcool, tutun, droguri, pornografie. Dependența de acestea 

îi frustrează cu timpul, îi urâțesc mai întâi sufletește. 

Dependența de ceva rău te transformă ca om, dar nu spre latura 

bună și frumoasă a vieții. 

S-a ajuns ca mulți tineri drogați să se injecteze și pe 

străzi, sub privirile copiilor. 

Fenomenul este scăpat de sub control în multe școli, 

dar și la domiciliul copiilor, aceștia fiind adesea lăsați 

nesupravegheați. 

Se face trafic de droguri până și pe lângă Parchetul 

General, iar mulți părinți se fac, sau chiar nu înțeleg ce se 

petrece cu adevărat. 

Mai nou, un laborator de droguri de sinteză este 

amenajat chiar pe un domeniu militar NATO... (Oare pentru a-i 

fi asigurată securitatea?) 

Sunt informații că traficul de droguri se face „la 

vedere“, sub privirile unor polițisti și a altor forțe de ordine, 

mai ales la mult așteptatele Festivaluri de muzică... numite și 

Festivaluri de droguri. Un artist, pe scenă, se adresa mulțimii 

adunate: „Miroase numai a marfă. Cu ce vă drogați?“. 

Acum, „moda“ la unele fete este să se încalțe cu 

bocanci și să folosească curele mai late... pentru a fi mai bine 

ascunse drogurile. 

Consumul de droguri, mai ales sintetice, se lasă cu 

urmări grave: moartea subită a multor tineri. Mor tot mai mulți 

tineri sub privirile neputiincioase ale părinților – și ei posibil 

viciați. 

La un recent control, reprezentanți ai Poliției au 

constatat că, prin verificarea conducătorilor auto de la 100 de 

mașini, un număr de 80 erau conduse de șoferi drogați. S.O.S.! 

În ziarul „Evenimentul – Regional al Moldovei“, Nr. 

9482, se menționează că la Iași, consumul de heroină s-a triplat 

în ultimii doi ani. 

Grav este că în România nu sunt metode de tratare, dar 

nici interes, fiind doar interes pentru bani, fie ei și murdari... 

De dorit este să se acționeze de urgență în trei 

importante direcții: prevenție, tratare și sancțiuni aspre! 

Se mai constată că în ultimii 30 de ani a scăzut drastic 

nivelul de bună educație. Acasă, sub ochii unor părinți, unii 

copiistau ore în șir pe telefoane, tablete – în loc să practice 

diferite sporturi, ori să muncească. 

Foarte mulți adolescenți ajung să trăiască mai mult 

virtual, ei negăsind deosebire între clar și obscur. Se întâmplă 

ca doi băieți, în realitatea lor, să îndrăgească aceeași fată, 

negândind, din egoism, că și acea fată are realitatea ei, de a visa 

la un anumit băiat. E ca și cum ai râvni la ceva care nu-ți 

aparține și de aici, urmări triste. 

În dorința lor de socializare, părinții uită esențialul: să 

aibă în vedere calitatea celor care alcătuiesc grupul respectiv. 

Da, trăim în realități paralele. 

Viciații trăiesc în realitatea lor, după mintea lor. 

Normalitateaa ajuns să fie confundată cu 

anormalitatea. Că este așa, tot în ziarul „Evenimentul – 

Regional al Moldovei“, Nr. 9487, se prezintă că foarte mulți 

tineri sub 20 de ani și chiar minori, au participat la parada 

comunității LGBTQ. Recent s-a organizat și la Timișoara o 

astfel de paradă. Care o fi rolul instituției Protecția Copilului? 

Oare ce mai știu unii despre valori morale, despre 

moralitate? 

Cei cu vicii își caută și ei soluții, depinde mult în ce 

direcție... Sunt persoane care au aterizat, spre exemplu, în 

șamanism. 

Înainte de 1980, șamanismul aproape că dispăruse de 

pe Planetă. Șamanismul este o mișcare ideologică printre atei și 

ține de „New Age“. Mulți care au adoptat șamanismul, au făcut 

„experimente“ cu droguri – care au prilejuit „călătorii“ 

psihedelice, așa cum apare scris și în cartea lui Michael Harner. 
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Unii îi consideră pe șamani niște pungași, șarlatani sau 

ignoranți, alții îi apreciază pe vracii aborigeni. Șamanii din 

Amazon consideră că este bine „să înveți de la copaci“. 

Șamanismul, după opinia unora, trebuie privit ca o 

anexă a tratamentelor medicale sau psihologice convenționale, 

doar când nu există contraindicații din partea medicului care să 

respecte jurământul lui Hipocrate. 

Alții consideră că este periculos să fii șaman pentru că 

se fac farmece, vrăji. Cercetările științifice bazate pe concepția 

de cauzalitate nu au legătură cu practicile șamanice. 

Șamanismul este o aventură, de reținut acest termen! 

Mândria șamanilor ar fi, cine credeți?Don Juan – 

considerat un șaman războinic. Cei mai mulți știu că 

șamanismul nu ține de specificul nostru românesc, de credința 

noastră creștină, de tradițiile și cultura noastră, de felul nostru 

de a fi. Este ca și cum ai inversa grupele sanguine la o 

transfuzie de sânge... 

Precum cei din comunitatea LGBTQ, șamanii au în 

mintea lor așa-zisa stare de bine, extazul, exaltarea, desfătarea. 

Cu alte cuvinte, poate fi vorba de hedonism, unde plăcerea este 

în zona lucrurilor materiale... Sufletește, aceste persoane sunt 

de compătimit. O altă realitate tristăeste că astăzi România 

ocupă locul I la obezitate infantilă, pornind și de la băuturile 

acidulate, ca și de la alimentele „bolnave“ din chioșcurile din 

incinta școlilor, sau de pe lângă unitățile școlare... 

Oare am abandonat Proiectul despre care se tot 

vorbea, numit „România educată“ și am trecut, fără să ne dăm 

seama, la România „îngrășată“? 

Din nou vorbim de realități paralele, precum cele 

menționate mai sus și, respectiv, identitatea noastră, a 

românilor statornici în valori sănătoase, moral-creștine, 

transmise din generație în generație. 

Prin urmare, să ne dorim să nu ajungem epigoni, adică 

urmași nedemni ai unor înaintași iluștri. 

 
Ostatec in propria țară de Ion Iovcev, 

Editura Universul Academic, București 2022.  
Cronica de carte de Nicholas Dima 

 
 

Jurn. Ion N. OPREA – Iași 

           ION IOVCEF cu OSTATEC ÎN PROPRIA ȚARĂ – 
Editura Universul Academiei, București. 2022, cronică 
de  carte de NICHOLAS DIMA, preluate de GEORGE 
MANDICESCU – Ploiești-ROMÂNIA, au ajuns la 
subsemnatul, ION N. OPREA, coordonatorul 
ANTOLOGIILOR – realizate de la distanță –„Istorii, 
comentarii, miscelanea” – viitorul volum 61, în pregătire, 

spre publicare în mod repetat, ca să se știe bine-bine cum 
au trăit și viețuiesc valahul pe planeta PĂMÂNT 

…O mărturie zguduitoare scrisă cu talent și dăruire 
sufletească de un compatriot de dincolo de Prut; o carte care se 
citește pe nerăsuflate și pe care o recomand tuturor; o mărturie-
document care ar trebui studiată în toate școlile din țară! 

Mult timp am crezut că etalonul suferinței il 
găsim în închisorile comuniste. Când au apărut însă mărturiile 
celor care au supraviețuit deportărilor în Siberia m-am 
cutremurat descoperind soarta înfiorătoare la care au fost 
supuși frații noștri Basarabeni și Bucovineni. Acum, citind 
cartea lui Ion Iovcev, îmi dau seama că noi românii am avut o 
soartă de martiri. Toți am fost răstigniți pe crucea lui Iisus. 
Mulți își continuă și azi martiriul. E cazul confraților din 
Transnistria. 

Noi Românii supraviețuim de două mii de ani în 
pofida năvălirilor care au trecut peste pământul țării. De-a 
lungul istoriei, Rușii au vrut să ne desființeze și ca țară și ca 
neam. Și nu au fost singurii. In cartea In Umbra 
Europei, Robert Kaplan afirmă, ca de altfel și alți scriitori, că 
însăși existența noastră reprezintă un miracol. Am supraviețuit, 
dar așa cum am scris în cartea Românii și România, nu este 
suficient. Trebue să învingem. Fratele Iovcev ne arată ca 
putem învinge. O dovedește liceul românesc Lucian Blaga din 
Tiraspol. 

Ion Iovcev s-a născut în perioada sovietică într-un sat 
din Basarabia. Tatăl său, deși de origine 
etnică bulgară, învață la o școală românească și devine mare 
admirator al României. Mama sa are rădăcini adânci românești. 
Amândoi sunt basarabeni. De la tatăl său autorul a învățat să fie 
integru. De la mama sa a primit cei șapte ani de acasă pe care i-
a purtat cu cinste toată viața. Ion crește în satul natal cu limba 
maternă româna, dar la școală e obligat să foloseasca alfabetul 
cirilic și să se declare moldovean. Studiile superioare le face la 
Tiraspol, oraș comunist și rusificat. La universitate se 
specializează în fizică și matematică și ajunge profesor 
de școală și ulterior director de liceu. In acea prioadă începe și 
lupta pentru identitate. 

Pe fundalul luptei pentru identitate lingvistică și 
etnică, autorul ne prezintă o frescă socială a vieții din anii târzii 
ai Uniunii Sovietice când oamenii nu mai erau arestați în mod 
automat, dar zbuciumul de zi cu zi pentru supraviețuire era 
acerb. Ca student, Ion pleacă în fiecare 
vacanță să muncească fie în Kazakstan, fie în Siberia ori  în 
Munții Altai, unde descoperă lumi diferite și cumva paralele 
celei oficiale. Condițiile sunt foarte grele, dar pentru a 
se întreține a trebuit să muncească. Despre Siberia, 
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unde întâlnește și deportați din Basarabia, el scrie: “Am 
traversat Siberia, am văzut cum traiesc localnicii și am înțeles 
că Moldova este un loc rupt din rai.” (p. 60). Poate ala se 
explică de ce Rușii țin cu dinții de Basarabia. 

Dezmembrarea Uniunii Sovietice și independența 
Moldovei le aduce noi speranțe basarabenilor și dorința 
reunificării cu țara. Am trăit personal acele momente pentru că 
în 1989 mă aflam la Chișinău ca reporter al Vocii Americii și 
pentru că ulterior am revenit de mai multe ori în Basarabia și 
am fost în vizită și laTiraspol. Evoluția firească pro-română a 
evenimentelor a fost însă blocată. Și totuși, Chișinăul a adoptat 
alfabetul latin și a militat pentru limba română. Pe de 
altă parte însă, la instigația Moscovei, autoritățile din Tiraspol 
au declarat independența zisei republici nistrene și au declanșat 
un efort perfid de rusificare a românilor moldoveni. 

Rușii sunt îngroziți de ideia că moldovenii sunt 
români. Autoritățile din Tiraspol resping cu îndrăcire adoptarea 
grafiei latine în școlile românești din Transnistria. Ele cer 
imperativ ca limba să fie scrisă în grafie cirilică și să fie 
numită  „moldovenească”.  Și aici începe tragedia de peste 30 
de ani descrisă de Ion Iovcev care luptă pentru menținerea 
românismului... Dumnezeule mare, câtă  ipocrizie!  De ce se 
tem Rușii? Ce fel de oameni sunt ei? 

La scurt timp după proclamarea independenței 
Nistrene, Moscova trimite la Tiraspol cazaci șovini și înrăiți, 
infractori eliberați din pușcării și diverși indivizi dubioși. 
Imbrăcați în uniforme de camuflaj aceștia patrulează înarmați 
pe străzi și intimidează populația. In același scop de intimidare 
a populației moldo-române, autoritățile de la Tiraspol 
au înarmat și elementele criminale locale. (p. 81) In consecință, 
Transnistria rămâne suspendată între un trecut Marxist, o Rusie 
expansionistă, o Moldovă neputincioasă și ambiguă, și o 
Românie distantă, care ea însăși se zbate să iasă de sub 
controlul fostei securități. 

Metodele de intimidare ale KGB-ului din Tiraspol 
sunt draconice și variază de la amenințări până la asasinate. In 
luna mai 1992, Alexei Conovalev, vice-primar al satului 
Caragas, îndrăznește să înalțe tricolorul românesc pe clădirea 
primariei. La scurt timp după aceasta Alexei dispare și 
deabea în octombrie i se găsește cadavrul aruncat într-o 
fântână abandonată. In paralel, școlile românești sunt continuu 
amenințate și timorate. La școala din Grigoriopol, de exemplu, 
un cazac în uniformă militară intră într-o clasă și împușcă rând 
pe rând toate cele 26 de litere ale alfabetului latin afișate pe un 
perete.  

Autoritățile din Tiraspol au făcut orice, susține Iovcev, 
“pentru a trezi ura împotriva a tot ce este 

românesc și împotriva populației din dreapta Nistrului.” (p. 93) 
Cu un profund simț misionar, Ion Iovcev nu se lasă 
însă intimidat și își continuă munca de educator. Și face acest 
lucru timp de 30 de ani, fără compromisuri și fără să renunțe la 
limba maternă și la programa analitică românească a școlii. 
Iată ce scrie el la pagina 97. ”Limba română îmi este leagăn 
deoarece am primit această dragoste de limbă de la părinții 
mei, de la mama și tatăl  meu care au învățat în perioada 
interbelică în școala românească.” Apoi, continuă el… “Când 
după 1989 am trecut pentru prima dată Prutul, în pofida 
propagandei oficiale, am înțeles că suntem același popor, 
același neam, că vorbim aceiași limbă.” 

Propaganda oficială promovată de Moscova a sucit 
totuși mințile multor locuitori din Transnistria. Numeroși ruși 
din zonă au profitat de ea, deși nu toți au fost adepți ai politicii 
separatiste. In același timp, unii români basarabeni au trecut de 
partea inamicului și s-au purtat câinește cu proprii lor frați. 
Autorul ne oferă nominal asemenea exemple. In ce privește 
soarta românului de neclintit Ion Iovcev, citez dintr-o scrisoare 
pe care mi-a trimis-o recent: “Am fost amenințat cu moartea la 
telefon, chemat pe la procuratura separatistă, pe la tribunale, 
am fost scos din casă, băgat într-o mașină și amenințat cu 
moartea băgându-mi o grenadă la piept... Numai Dumnezeu 
știe cum am fost salvat.” 

In ce privește școala pe care a condus-o, în decursul 
anilor,  aceasta a fost devastată de două ori. Iată ce scrie 
autorul: “Prima devastare a avut loc în luna octombrie 1994, 
iar a doua, cea mai sălbatică, a fost organizată și îndeplinită la 
15 iulie 2004.” …Vandalii au spart ușile, au devastat 
mobilierul, au avariat instalațiile electrice și țevile de apă, au 
confiscat arhiva, au ars cărțile în limba română, au spart 
ferestrele... Aceiași vandali au smuls icoanele de pe 
pereți împreună cu portretele marilor noștri clasici Eminescu și 
Creangă…  “Doamne!” Se întreabă autorul, “de ce atâta 
răutate în lumea asta?” (p. 165) 

Ion Iovcev, împreună cu profesorii, părinții și 
elevii școlii, obțin totuși ajutorul fraților din Moldova și 
România și refac liceul care își reia misiunea. Apoi, în 2007 are 
loc ceremonia de decernare a diplomelor de bacalaureat a 
primei promoții a liceului Lucian Blaga din Tiraspol. 
Absolvenții se prezintă la ceremonie cu fruntea sus, dar nu vor 
uita nici odată prin ce au trecut pentru a-și menține dreptul de a 
fi români și eventual de a se reuni cu țara, așa cum s-a făcut în 
1918. In această ideie, Iovcev mărturisește că a sperat că unirea 
se va repeta în 2018, dar nu a fost să fie. “Unirea nu s-
a împlinit încă,” scrie el la pagina 233 adăugând, “Nimeni nu 
va putea întoarce roata timpului și mersul istoriei. 
Numărătoarea inversă a început...” Personal, aș vrea ca acest 
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crez să răsune puternic în special în parlamentul de la 
București. Reîntregirea României se va împlini!         

Intre timp, liceul românesc Lucian Blaga a dobâdit 
respectul multor oameni cumpătați și cu bun simț de alte 
naționalități din Tiraspol. Un medic de etnie rusă vine să-
și înscrie fiul la liceul Blaga. O tânără  mamă de origine 
bulgară și cu soț ucrainian dorește și ea să-și înscrie copilul la 
același liceu... Când ai demnitate și ești integru te respectă și 
inamicii! 

Trecând prin numeroase încercări, autorul e frământat 
de multe gânduri filozofice, dar și practice. El scrie că “regimul 
de la Tiraspol vrea ca românii din stânga Nistrului să își uite 
rădăcinile, să uite de unde provin, cine le sunt strămoșii … 
să distrugă cuvântul românesc.” Dar, adaugă el,”La început a 
fost Cuvântul și cuvântul este însuși Dumnezeu. Nu se poate 
distruge o limbă cu Kaleșhnicovul… deoarece cuvântul nu este 
material, cuvântul e sfânt, e spirit, e suflet, iar sufletul este 
nemuritor.” (p. 250). Și tot autorul continuă pe un ton realist, 
dar plin de speranță: “Nu e totul perfect în România, e rău și la 
Chișinău, dar în Tiraspol, în regiunea trasnsnistreană, e iadul 
pe pământ…” (p. 240). In semn de recunoștință, prietenul său 
ardelean, poetul Ion Alexandru, îi spune cu lacrimi în ochi “Voi 
sunteți martirii neamului.” Aceste cuvinte, mărturisește fratele 
Ion, “m-au încurajat și m-au întărit.” 

L-am cunoscut și eu pe regretatul poet. De altfel am 
avut deosebita satisfacție să găsesc printre susținătorii lui 
Iovcev și alte personalități din Chișinău cu care m-
am împrietenit și pe care le-am prezentat la Vocea Americii: 
Alexandru Moșanu, Gheorghe Ghimpu, Nicolae Dabija, 
Vasile Șoimaru, Grigore Vieru, poetul care mi-a dedicat o 
poezie, Ilie Ilașcu, și de ce nu, Iurie Rosca, cel care ne-a 
dezamăgit. 

In încheiere stimați cititori, recomand fără  rezerve 
cartea Ostatic în Propria Țară. Cu atât mai mult cu cât autorul 
are talent de povestitor, disciplină de matematician, și înclinații 
de documentarist. Limbajul său este bogat și modern, stilul 
cărții este cursiv, și organizarea ei o face ușor de lecturat. 
Miezul descrierilor este însă cutremurător. Nu mi-am putut 
imagina răutatea diabolică cu care rușii continuă să-i persecute 
pe românii autohtoni din Transnistria pentru ca aceștia 
să renunțe la identitate lor etnică. Dar nu mi-am imaginat nici 
dârzenia cu care fratele Ion și profesorii școlii împreună cu 
elevii și părinții acestora își apără dreptul de a fi români. Ion 
Iovcev s-a retras anul acesta de la direcția liceului, dar ctitoria 
lui a rămas la datorie iar el își continuă misiunea de român. 

 
 

 
Leonardo da Vinci și opera sa 

 
 
 

             Numele complet al maestrului este Leonardo di ser 
Piero da Vinci. Acesta a fost fiul unui notar bogat, Messer 
Piero Fruosino di Antonio da Vinci, si al Caterinei, o 
țărancă, despre care se crede ca muncea pe moșia tatălui 
său .“da Vinci” înseamnă din orașul Vinci, de aceea este 
indicat, atunci când ii este prescurtat numele, să se 
folosească Leonardo. 

u există sculpturi ce pot fi atribuite fără îndoiala lui 
Leonardo da Vinci, deși istoricii de arta au dovedit 
faptul că a învățat tehnica sculpturii pe vremea când 

era ucenicul lui Verrocchio. 
Toate însemnările sale sunt scrise invers. Se pare că făcea acest 
lucru pentru a nu-i fi furate ideile. A dezvoltat atât de bine 
această tehnică încât nu mai avea nevoie de oglindă pentru a 
scrie astfel. 

 
Era dislexic, dar acest lucru nu l-a impiedicat sa devină un 
geniu universal, si ambidextru, fiind capabil sa scrie cu o mână 
si să deseneze cu cealaltă, in sensuri diferite, in același timp. 
Desi un lucru de-a dreptul neobișuit pentru vremurile sale, 
Leonardo da Vinci era vegetarian. Alesese acest mod de viață 
din considerente umanitare. De asemenea, obișnuia sa cumpere 
păsări in colivie de la diverși comercianți si să le elibereze. 
     Era fascinat de corpul uman si de găsirea acelui loc din trup 
in care sălășuiește sufletul. A disecat multe cadavre, iar in urma 
acestor experimente a rezultat unul dintre cele mai faimoase 
desene ale sale, Omul Vitruvian. Pe lângă faptul că desenul 
releva observații legate de simetria corpului uman, acesta 
reprezintă echilibrul dintre materialitate si spiritualitate, ce se 
regăsește in om. Figura cu patru brațe si patru picioare 
subliniază uniunea dintre om si natura sa subtilă, spirituală sau 
profundă, intr-un mod activ, prin acțiunele înfăptuite de acesta. 
Leonardo este întruchiparea conceptului de geniu creator din 
perioada de apogeu a Renașterii si este considerat cel mai mare 
inginer al tuturor timpurilor. 
Leonardo era un perfecționist desăvârșit si ducea in suflet o 
neliniște continuă. Cele mai multe, dacă nu toate operele sale, 
au rămas neterminate. In timp ce lucra la o Invenție sau la un 
tablou, ii veneau in minte alte si alte idei, astfel lăsând balta ce 
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a inceput. Desi a trait 67 de ani, a lăsat in urma mai putine 
opere față de alti artiști, care au murit tineri. 
Era obsedat de război. Multe dintre Invențiile sale, cum ar fi 
tancul sau mitraliera, au legatură cu acest domeniu. 
Leonardo a fost primul care a dat o explicație pentru faptul că 
cerul este albastru. Aceasta aparență este determinată de felul 
in care se reflecta lumina Soarelui in atmosfera Pământului. 
Maestrul a dezvoltat noi tehnici de pictură si formule de 
vopsele. Datorită experimentelor in acest domeniu, multe dintre 
operele sale s-au deteriorat mai repede decât ar fi trebuit. 
Acesta este cazul “Cinei cea de taină”, care a început să se 
dezintegreze aproape imediat ce a fost creată. In cazul frescei, 
artistul nu a urmat tehnica tradițională, totodată eficientă, a 
culorilor pe baza de apa aplicate direct pe gips ud, ci a folosit 
culori pe bază de ulei pe o suprafață realizată in mare parte din 
gips, bitum si rășină. Opera s-a fărămițat si cojit atat de mult, 
încât la un moment dat s-a crezut că nu mai poate fi salvată. 
 

 
Premiul Nobel pentru Chimie 2022: Carolyn R. 

Bertozzi, Morten Meldal și K. Barry Sharpless au 
dezvoltat chimia de tip “clic” prin care blocurile de 
molecule “se îmbină rapid și eficient” / Sharpless a 

mai primit un Nobel în 2001 
 

Academia Regală Suedeză de Științe a decis să acorde 
premiul Nobel pentru Chimie 2022 lui Carolyn R. Bertozzi, 
Morten Meldal și K. Barry Sharpless, notează G4Media.ro. 

remiul Nobel pentru Chimie a fost acordat celor trei 
pentru activitatea lor în domeniul chimiei „click” – care 
permite ca moleculele să fie „unite” într-un tot unitar. 

Premiul este însoțit de 10 milioane de coroane suedeze, scrie 
Academia Regală Suedeză de Științe, instituția care acordă 
aceste distincții. Acest lucru înseamnă că laureații vor împărți 
în mod egal cei circa 922.000 de euro, după cursul valutar Din 
octombrie 2022. 

 

Foto: Twitter.com / Nobel Prize 

Premiul Nobel pentru Chimie 2022 se referă la facilitarea 
proceselor dificile. Barry Sharpless și Morten Meldal au pus 
bazele unei forme funcționale de chimie – chimia ‘clic’ – în 

care blocurile moleculare se îmbină rapid și eficient. Carolyn 
Bertozzi a dus chimia ‘clic’ la o nouă dimensiune și a început 
să o utilizeze în organismele vii, se arată în comunicatul de 
presă al Academiei Regale Suedeze de Științe. 

 Barry Sharpless, în vârstă de 81 de ani, este doar a 
cincea persoană care a câștigat premiul Nobel de două 
ori. El a introdus acest concept la începutul anilor 
2000 pentru a permite sinteza rapidă a produselor, a 
primit Premiul Nobel în 2001, conform sursei citate. 

„Sezonul” Nobel, deschis luni, l-a distins deja pe 
paleogeneticianul suedez Svante Pääbo, laureat al Premiului 
Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, precum și pe fizicianul 
cuantic francez Alain Aspect, americanul John F. Clauser și 
austriacul Anton Zeilinger, care au primit marți Premiul Nobel 
pentru Fizică. 

Nikola Tesla... 
 
 

          Cine a fost Nikola Tesla? și cum a schimbat lumea cu 
invențiile sale? 

izician, inginer mecanic, inginer electrician, dar și 
inventator, Nikola Tesla a fost unul dintre cei mai 

importanți promotori ai electricității comerciale... 

A fost omul de știință cel mai renumit al secolului XIX și 
începutul secolului XX...  

Tesla a schimbat lumea odată cu invențiile sale... 
Nikola Tesla, inventatorul curentului alternativ, s-a născut pe 9 
iulie 1856 în satul Similian, comuna Gospici, pe țărmul Mării 
Adriatice.  

Tatăl său a fost preotul ortodox Milutin Tesla, iar numele 
său a provenit de la unealta de bază a dulgheritului, meserie de 
bază în familia istro-romană. 

Mama sa a fost Gica Tesla, o femeie cu o inteligență 
sclipitoare, chiar dacă nu avea niciun fel de studii. 

Mutat cu familia la Gospic, Tesla a urmat cursurile școlii 
Gymnasium Karlovac, în Karlovac, acolo unde a terminat în 
trei ani ciclul de învățământ de patru ani... Mai târziu a început 
studiile de inginerie electrică la Universitatea din Graz, timp în 
care a experimentat și a învățat mai multe utilități ale curentului 
alternativ. 

Deși unele surse spun că Tesla a fost un licențiat al 
Universității din Graz, de fapt, universitatea a afirmat că el nu a 
obținut nicio diplomă și nu a trecut mai departe în semestrul 
anului trei, moment în care a și renunțat la cursuri. 

În anul 1878 a plecat din Graz, a întrerupt orice legătură cu 
familia și a ajuns în Maribor, astăzi Slovenia, acolo unde a 
obținut prima sa slujbă ca subinginer, loc în care a muncit timp 
de un an. 

Mai târziu, convins de tatăl său, Tesla s-a înscris la cursurile 
Universității Carolina din Praga, acolo unde a asistat până în 
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vara anului 1880, iar odată cu moartea tatălui său a abandonat 
Universitatea, ajungând să termine doar un curs... 

Nikola Tesla își petrecea mult timp citind cărți, pe care le 
memora în întregime datorită memoriei sale fotografice... 

Se spune că în timpul copilăriei acesta suferea de o afecțiune 
care se manifesta prin apariția unor fascicule de lumină 
orbitoare în fața ochilor, adesea însoțită și de halucinații. 
Aceste halucinații erau asociate și cu un cuvânt ori idei care îl 
urmărea și care îi ofereau soluția unei probleme care îl 
preocupa. 
Tesla putea vizualiza într-o formă reală orice obiect sau nume 
pe care îl auzea. O afecțiune care în prezent poartă denumirea 
de sinestezie, deoarece are simptome similare. De aceea, el nu 
obișnuia să facă schițe invențiilor sale, deoarece concepea totul 
cu mintea.  
Încă din copilărie, Nikola Tesla avea premoniții ale 
evenimentelor care urmau să se întâmple. 

In anul 1880 s-a mutat la Budapesta, acolo unde a muncit în 
Compania Națională de Telegrafie, care ulterior a devenit 
Compania Națională de Telefonie. Aici l-a cunoscut pe un tânăr 
inventator sârb din Austria, Nebojsa Petrovic, cu care a lucrat 
la un proiect ce folosea turbine gemene pentru a genera energie 

continuă ... 

Tesla a devenit șeful electricienilor din companie și, mai 
târziu, inginer pentru primul sistem telefonic al țării. 

În anul 1882 Nikola Tesla s-a mutat la Paris, pentru a lucra 
ca inginer în Continental Edison Company, una dintre 
companiile lui Thomas Edison, acolo unde proiecta 
îmbunătățiri pentru echipamentele electrice aduse de pe celălalt 
mal al oceanului. 

În acest an, Tesla a inventat motorul cu inducție și a început 
să lucreze la mai multe dispozitive care foloseau câmpul 
magnetic rotativ, iar pentru asta a primit patentele în anul 1888. 

La scurt timp, Nikola Tesla a avut un vis în care mama sa 
murise și, trezindu-se din somn a realizat că moartea mamei 
sale chiar se produsese în realitate. După acest incident, Tesla 
s-a îmbolnăvit și a petrecut trei săptămâni pentru a se recupera 
în satul Tomingaj. 

În iunie 1884, Nikola Tesla a ajuns pentru pentru dată în 
Statele Unite ale Americii, în New York, împreună cu o 
scrisoare de recomandare din partea lui Charles Batchelor, un 
vechi angajat, către Thomas Edison, în scrisoare era trecut:  
“Cunosc doi mari oameni, tu ești unui dintre ei, celălalt este 
acest tânăr”. 

Tesla a fost angajat de Edison ca simplu inginer, a progresat 
rapid și a rezolvat mai multe probleme tehnice dificile din 
companie, așa că i s-a cerut să reproiecteze complet toate 
generatoarele de curent continuu al companiei lui Edison. 

Tesla a susținut că i s-au oferit 50.000 de dolari pentru 
reproiectarea motoarelor și generatoarelor ineficiente din 
compania lui Edison, iar cu această ocazie a ajutat atât la 
îmbunătățirea serviciilor și produselor oferite de Edison, cât și 
la veniturile financiare. 

Atunci când Tesla a întrebat despre plata promisă, în anul 
1885, Edison i-a răspuns:  
“Tesla, tu nu înțelegi umorul nostru american”, iar astfel s-a 

rupt înțelegerea verbală cu privire la plată...  

Tesla muncea pentru 18 dolari pe săptămână, iar pentru a 
ajunge la suma de bani promisă, ar fi trebuit să muncească 53 
de ani.  

Nikola Tesla a cerut o mărire de salariu la 25 de dolari pe 
săptămână, aceasta i-a fost refuzată, iar el a renunțat imediat la 
slujbă. 

În anul 1886, Tesla și-a deschis propria firmă, dar 
investitorii din firmă nu au fost de acord cu planurile sale 
pentru fabricarea unui motor de curent alternativ și, într-un 

final, l-au dat afară din companie....  

A ajuns să muncească în New York, muncitor, săpa șanțuri, 
pentru a se putea întreține, dar și pentru a putea continua 

cercetarea în sistemele polifazaice de curent alternativ. 

În anul 1887, Tesla a construit primul motor cu inducție, 

fără perii, alimentat cu curent alternativ .  
El a ajuns în 1888 să îl prezinte la Institutul American al 
Inginerilor Electricieni. 

În același an a prezentat principiul bobinei Tesla și a început 
să lucreze cu George Westinghouse la Westinghouse Electric & 
Manufacturing Companys, în laboratoarele din Pittsburgh, 
Pennsylvania. 

In 1887, Nikola Tesla a început cercetările la ceea ce aveau 
să se numească Raze X, acolo unde s-a folosit de propriul său 
tub de vacuum. Mult timp de acum înainte a schițat anumite 
experimente pentru producerea razelor X și a afirmat că, “cu 
ajutorul acestor circuite, instrumentul ar putea genera raze 
Roentgen de putere mai mare decât cele obținute cu aparatele 
obișnuite”. 

În anul 1892, Tesla a început să aibe niste leziuni ale pielii, 
pe care Wilhelm Rontgen le-a identificat ca fiind cauzate de 
razele X. El nu a crezut inițial că aceste leziuni ar putea fi 
cauzate de razele Roentgen, ci ozonului generat în contact cu 
pielea și în parte de acidul azotic. 

Pe 30 iulie 1891, la vârsta de 35 de ani, Nikola Tesla a 
devenit cetățean american și și-a instalat laboratorul în New 
York, acolo unde a continuat să facă experimente legate de 
rezonanța mecanică cu oscilatoare electromecanice. 

Aici, în laborator, Tesla a generat rezonanță în câteva clădiri 
apropiate... Vecinii au făcut plângere la poliție din cauza 
zgomotului și, exact în momentul în care poliția a ajuns acolo, 

Tesla a avut inspirația să folosească un ciocan  pentru a 
termina experimentul... 

Din anul 1892 până în 1894, Nikola Tesla a fost 
vicepreședinte al Institutului American de Inginerie Electrică, 
precursorul alături de Institutul de Inginerie Radio al actualului 
IEEE. 

Din 1893 până în 1895, a cercetat curentul alternativ de 
înaltă frecvență, acolo unde a generat un CA de un milion de 
colți cu ajutorul unei bobine Tesla conică și a cercetat efectul 
pelicular la conductori, a proiectat LC și a inventat o mașină 
care să inducă somnul, lămpi de descărcare fără fir și transmisia 
de energie electromagnetică, construind primul 

radio transmițător. 
La Expoziția Universală de la Chicago, Tesla împreună cu 
George Westinghouse au prezentat alimentarea cu curent 
alternativ care s-a folosit pentru iluminarea expoziției, dar și 
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lămpile fluorescente și becurile de un singur nod ale lui 
Tesla. 

Împreună cu invențiile despre lichefierea gazelor, Tesla a 
inventat așa numitul generator al lui Tesla. El știa că, datorită 
descoperirilor lui Kelvin, cum că aerul în stare lichidă absoarbe 
mai multă căldură decât cea cerută teoretic atunci când trecea 
înapoi în stare gazoasă și era folosită pentru a mișca anumite 
dispozitive. 
Cu puțin timp înainte de a-și finaliza cercetarea în acest 

domeniu și de a-și patenta invenția, a avut loc un incendiu  în 
laboratorul său și i-au fost distruse toate echipamentele, 

invențiile și modelele...  La scurt timp, Carl vin Linde a 
prezentat un patent al aceleiași invenții în Germania. 

El a realizat demonstrații cu diverse mașini la Institutul 
American de Inginerie Electrică la Universitatea din Columbia 
că toate tipurile de aparate puteau fi alimentate prin intermediul 
unui cablu unic, fără un conducător de întoarcere. 

În 1893, datorită descoperirilor lui Tesla, la Cascada Niagara 
s-a construit prima centrală hidroelectrică, reușind ca din anul 
1896 să se transmită electricitate orașului Buffalo, New York. 

Datorită sprijinului financial al lui George Westinghouse, 
curentul alternativ l-a înlocuit pe cel continuu, iar de atunci 
Tesla a fost considerat fondatorul industriei electrice. În 
onoarea sa, unitatea de măsură a câmpului magnetic în 
Sistemul internațional de unități poartă denumirea “Tesla” – 1 
Tesla = 1T. 

Si... câteva lucruri mai puțin știute despre Nikola Tesla: 

S-a născut în timpul unei furtuni cu fulgere... Poate că este 
cea mai mare prefigurare din istorie ca Tesla s-a născut pe la 
miezul nopții, in timpul unei furtuni violente în Croația. Moașa 
care a asistat nașterea a crezut ca acest lucru nu este de bun 
augur și ca va fi un copil al întunericului, dar mama lui Tesla a 
spus profetic: "Nu, va fi un copil al luminii".  

Guvernul SUA a confiscat toate lucrurile lui Tesla... Atunci 
când a decedat, Oficiul Bunurilor Străine a sechestrat bunurile 
sale. Mai târziu, o parte dintre bunuri au fost trimise familiei 
sale, iar altele au fost donate Muzeului Tesla din Belgrad... 

Tesla și scriitorul Mark Twain au fost foarte buni prieteni. 

Nikola Tesla se temea de microbi și bacterii și din acest 
motiv își spăla mâinile frecvent cu apă și cu săpun. 

Nu îi plăceau obiectele strălucitoare, mai ales perlele... Era 
obsedat de numărul trei, detesta bijuteriile si persoanele care le 
purta, obiectele rotunde și atingerea părului...  
Avea o repulsie față de persoanele care purtau perle și refuza să 
vorbească cu ele.  
Nu accepta să fie atins decât de persoanele pe care le cunoștea 
de foarte mult timp. 

Știa 8 limbi: serbo-croată, cehă, engleză, franceză, germană, 
ungară, italiană și latină. 

Îi plăcea să numere tot ce vedea în cale, pașii în timpul 
plimbărilor, ceștile de cafea, bucățile de mâncare etc... 

Putea memora cărți întregi datorită memoriei fotografice. 

Tesla nu dormea decât 2 ore pe noaptea. A fost surprins în 
laboratorul său lucrând 84 de ore fără nicio pauză de somn. 

Nikola Tesla nu a fost căsătorit niciodată. Deși, conform 
scrierilor din presă, o mulțime de femei erau îndrăgostite de 
Tesla, acesta nu le oferea prea multă atenție.  
Pe patul morții, Tesla a spus: “Cred că decizia de a nu mă 
căsători a fost un sacrificiu prea mare adus muncii mele”. 

Nikola Tesla era văzut în majoritatea locurilor singur.  
În ultimii ani din viață, rămas fără bani, el se muta dintr-un loc 
în altul pâna ce, în cele din urmă, se stabileste într-un hotel din 
New York, unde chiria îi era plătită de Westinghouse...  

În toamna anului 1937, Nikola Tesla a fost lovit de un taxi 
în New York: omul de știință traversa drumul noaptea. O coastă 
ruptă a dus la o pneumonie severă... Până la începutul anului 
1938, pacientul nu s-a mai ridicat din patul hotelului unde 
stătea... 

Tesla, "Savantul Omenirii", așa cum a mai fost denumit,în 
vârstă de 86 de ani, a murit în noaptea de 7 spre 8 ianuarie 
1943... Cu toate acestea, femeia de serviciu a aflat despre 
tragedie doar 2 zile mai târziu... 
 

5 genii fără studii care au câștigat Premiul 
Nobel 

          Una dintre cele mai râvnite distincții din întreaga 
lume este, fără îndoială, Premiul Nobel. Scriitori, oameni de 
știință, activiști sau politicieni deopotrivă visează să 
primească, la un moment dat, celebra distincție a 
Academiei Suedeze.  

e obicei, cei care reușesc această performanță sunt 
oameni care au absolvit cele mai prestigioase instituții 
de învățământ din lume. 

Printre cei care au câștigat Premiul Nobel se numără, însă, și 
minți sclipitoare care, pentru un motiv sau altul, n-au reușit să 
termine nici măcar liceul. Iată poveștile lor, care demonstrează 
că o minte genială n-are nevoie neapărat de o diplomă. 

1. George Bernard Shaw, scriitorul care s-a lăsat de școală la 15 
ani 

 

Foto: bbc.co.uk 

Celebrul scriitor George Bernard Shaw s-a născut pe 26 iulie 
1856 în Dublin, Irlanda. În copilăria timpurie, Shaw a fost 
educat de unchiul său, care era cleric. 
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Apoi, băiatul a fost înscris la diverse școli locale, însă n-a 
rezistat la niciuna prea mult timp. Din cauză că disprețuia 
învățământul organizat, la vârsta de 15 ani, Shaw a abandonat 
școala și a început să lucreze. Apoi, în 1876, s-a mutat la 
Londra și a început să scrie. Timp de un deceniu, s-a străduit 
să-și vândă cărțile, dar fără prea mare succes. Din cauză că nu 
avea un venit stabil, Shaw a fost nevoit să trăiască pe spinarea 
mamei și a surorii sale. 

Mai târziu, scriitorul a devenit adept al socialismului și s-a 
înscris în Fabian Society, o organizație socialistă britanică.                              
De aceea, primele sale scrieri au tratat cu preponderență 
problema-tici sociale. Datorită umorului lui Shaw, scrierile sale 
au devenit tot mai populare. Astfel, în 1925, irlandezului i-a 
fost acordat Premiul Nobel pentru literatură.                                                    
Zece ani mai târziu, Shaw a primit și un Premiu Oscar pentru 
cel mai bun scenariu adaptat (ecranizarea piesei de teatru 
Pygmalion). 

2. William Faulkner – fără diplomă, dar cu Premiul Nobel 

 

Foto: otecorporation.com 

William Faulkner s-a născut pe 25 septembrie 1897 în 
Mississippi și a fost crescut în spiritul clasei de mijloc din sudul 
SUA.               Faulkner era o minte sclipitoare încă din 
copilărie, era pasionat de lectură și scria poezii. Cu toate 
acestea, în ciuda inteligenței remarcabile (sau poate tocmai din 
această cauză), pe Faulkner școala îl plictisea cumplit.                                                                       
De aceea, tânărul scriitor și-a abandonat studiile și n-a obținut 
niciodată diploma de liceu. După ce s-a lăsat de școală, 
Faulkner a lucrat ca tâmplar, iar mai apoi a fost casier la banca 
bunicului său.  În 1918, s-a înrolat în armata britanică, dar s-a 
întors acasă după doar câteva luni. S-a înscris la câteva cursuri 
universitare și a publicat mai multe poezii în revista 
studențească. Apoi, a publicat numeroase romane și s-a 
concentrat exclusiv pe scris, într-o izolare aproape totală. 
Faulkner a fost unul dintre cei mai mari scriitori ai secolului 
XX și a primit Premiul Nobel pentru literatură în 1949. 

3. Jose Saramago s-a școlit ca mecanic auto 

 

Foto: nyoobserver.com 

Celebrul scriitor Jose Saramago s-a născut în 1922, într-un 
orășel din Portugalia. În ciuda faptului că era extrem de 
inteligent, Saramago a fost nevoit să abandoneze școala la 12 
ani, din motive financiare.  

În schimb, tânărul s-a înscris la o școală profesională, unde a 
învățat să lucreze ca mecanic auto. La acea vreme, probabil că 
nimeni nu-și închipuia că Saramago va primi cea mai înaltă 
distincție din lumea academică: Premiul Nobel.                                                                         
Pentru că avea cu totul alte preocupări, Saramago s-a îndreptat 
spre lumea literară. S-a angajat ca traducător și jurnalist la 
ziarul Diario de Noticias. De-a lungul vieții, a scris numeroase 
opere apreciate de critici și a primit Premiul Nobel pentru 
literatură în 1988.                                              Saramago era un 
ateu convins, iar în 1969 se înscrisese în Partidul Comunist 
portughez. Saramago nu credea în utilitatea numelor proprii, iar 
majoritatea personajelor sale nu poartă nume. 
 
4. Harry Martinson, scriitorul-muncitor pe vapor 

 

Foto: svt.se 

Harry Edmund Martinson s-a născut în 1904 în Jamshog, 
Suedia. Ambii părinți au murit când Martinson era mic, iar 
scriitorul a rămas orfan la o vârstă fragedă. Fără susținerea 
părinților, Martinson a fost nevoit să se descurce singur.                                                                   
La vârsta de 16 ani, a fugit de la orfelinatul unde trăia și s-a 
angajat pe vapor. A petrecut șase ani lucrând pe numeroase 
nave, dar și ca muncitor în diverse țări.                                       
Acești ani au fost, însă, norocul lui Martinson. Toate 
experiențele și trăirile lui din acea perioadă i-au servit drept 
inspirație pentru lucrările pe care avea să le scrie. De altfel, 
multe dintre operele lui Martinson gravitează în jurul vieții sale 
grele din copilărie.             Fără a-și fi finalizat vreodată 
studiile, fără a fi obținut vreo diplomă, suedezul a atins 
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succesul. Datorită extraordinarului lui talent, a primit Premiul 
Nobel pentru literatură în 1974. 

5. Joseph Brodsky, fără diplomă, dar autodidact 

 

Foto: aarome.org 

Joseph Brodsky, unul dintre cei mai renumiți poeți din lume, s-
a născut pe 24 mai 1940 la Leningrad. Deși n-a avut o copilărie 
grea, Brodsky a abandonat studiile la vârsta de 15 ani, pentru a 
se angaja. Cu toate că nu urma cursurile niciunei școli, Brodsky 
era un autodidact desăvârșit.                                                                              
A învățat singur poloneza și engleza și a început să scrie 
poezie. Înainte de a fi exilat din Uniunea Sovietică, în 1972, 
Brodsky a studiat sub îndrumarea poetei ruse Anna Ahmatova.                              
După ce a fost exilat, Brodsky s-a mutat în Statele Unite ale 
Americii, unde a publicat nouă volume de poezie.                                                          
A primit un post de profesor la Columbia University, dar și la 
liceul Mount Holyoke. În 1987, a primit Premiul Nobel pentru 
literatură.  

 
Medicina – între știință și filosofie 

(reflecții pe marginea cărții ”Dialog despre 
sănătate, boală, moarte”) 

 
 

 Valeriu LUPU, doctor în științe medicale - Vaslui      
 

 În general, publicul larg și bună parte dintre cei 
care lucrează în domeniul sănătății, privesc medicina ca pe 
o știință capabilă să găsească soluții vindecătoare sau 
salvatoare pentru orice situație critică.  

nele performanțe notabile, la care știința medicală a 
ajuns, justifică în bună măsură această percepție. Cu 
toate acestea specialiștii oricărui domeniu medical, 

indiferent de profil, își dau seama că limitele științei și 
posibilităților ei sunt suficient de largi pentru a lăsa loc 
speculațiilor și chiar abordărilor empirice, pentru că și știința 
medicală are suficiente neîmpliniri în înțelegerea și abordarea 
corectă a domeniului său. 
 O explicație ar consta în faptul că și medicina, 
întocmai precum alte științe, lucrează prin intermediul 
cunoașterii materiale directe și obiective, utilizând o serie de 
parametri care nu depășesc materialitatea subiectului, având la 
bază principiile organicității sistemice și a relației directe, 
cauză – efect. Însăși logica științifică nu depășește cadrul 
material al cunoașterii, iar în acest context raționamentul prin 
analogie rămâne singura cale abstractă în măsură să susțină 
logica științifică. Aici, proba și contraproba lui Paulescu pare 

să fie singura modalitate prin care se validează un adevăr 
științific (N.C.Paulescu – Despre stil în fiziologie în Fiziologie 
Filosofică, ediția Vasile Trifu, 1944).  

Dacă aceste instrumente sunt indispensabile în 
cercetare și mai ales în cercetarea medicală, ele se regăsesc 
totuși și în practica specialităților medicale, mai puțin vizibile 
însă și limitate la primele două. Cum de regulă abordarea 
științifică nu depășește limitele materialului și cum de fapt 
medicina înseamnă mult mai mult decât atât (vezi percepția 
psihică a suferinței), este de presupus și o latură imaterială a 
existenței umane, cu impact, deopotrivă asupra omului în 
suferință sau în potențială suferință, latură care  poate  influența 
decisiv până și evoluția unui proces patologic. Intrăm astfel 
într-o zonă de abordare filosofică și de ce nu, într-o zonă de 
prospectare metafizică. Același Paulescu afirma într-o lecție 
deschisă că, ”singurii îndreptățiți să abordeze filosofia sunt 
medicii pentru că numai ei sunt cei care cunosc cel mai bine 
omul în integralitatea lui, trup și suflet, materie și spirit (N.C. 
Paulescu – Spitalul... Ed. Cartea Românească, Buc. 1913). 
”Cum filosofia – mai spunea marele savant – abordează esența 
existenței ființelor viețuitoare în raport cu materia brută, prin 
conexiune, medicina ar trebui să constituie punctul de plecare 
a oricărei abordări filosofice, pentru că numai știința medicală 
recurge la științele fizico-chimice și științele naturale pentru a 
explica fenomenele vitale” 
 Iată auspiciile sub care apare o încercare de abordare 
filosofică a medicinei, inițiată de un filosof de vocație, într-o 
carte extrem de interesantă, intitulată ”Dialog despre sănătate, 
boală, moarte”, tipărită la Editura Universitară ”Carol Davila” 
București, în anul 2020. În abordarea unor subiecte extrem de 
pretențioase și mereu actuale, Florian Georgescu (filosof), 
apelează la un număr de 11 interlocutori cu care reușește să 
dezbată nu mai puțin de 10 teme, una mai interesantă ca 
cealaltă, dar absolut toate cu impact în viața personală și 
socială.  

Începând cu capitolul ”Noțiuni fundamentale” care 
definesc sănătatea, boala și moartea și sfârșind cu o interogație 
mai actuală ca oricând ”Știința, un pericol?” cartea dezbate 
temeinic, în capitole substanțiale, probleme de interes major 
cum sunt; ”Viziunea structuralist sistemică”, ”Actul medical și 
triunghiul divin”, ”Creierul – spre poarta văzută și nevăzută”, 
”Psihismul în atenția specialiștilor”; ”Cercetarea, condiție 
subînțeleasă pentru optimizarea actului medical”, ”Terapie și 
prevenție”, ”Terapia prin medicamente – o sabie cu două 
tăișuri” și nu în ultimul rând ”Contribuție și retribuție”, ca un 
reper al recunoașterii sociale a furnizorului de sănătate,  

Pentru fiecare temă abordată, profesorul Florian 
Georgescu, găsește cel mai potrivit interlocutor printre 
personalitățile de top ale spațiului medical românesc, între care; 
Ion Bruckner, Octavian Buda, Ion Fulga, Mircea Cinteză, Leon 
Zegrean, Adrian Restian, Veronica Dobozi, Ovidiu Popa Velea, 
Florin Antochi, Mihaela Lupu, Mircea Nicolae Penescu, toate 
personalități cu titluri academice și preocupări în domeniu.  

Conceput sub forma unui dialog cu spații largi de 
expunere, nivelul abordării devine unul elevat și foarte înalt, 
orientat spre clarificarea unor dileme care au frământat nu 
numai medicina, ci și societatea în ansamblul ei. Cu 
meticulozitatea cercetătorului, Florian Georgescu, își începe 
dialogul său prin tentativa de a lămuri unele noțiuni 
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fundamentale, fără clarificarea cărora abordarea ar putea deveni 
sterilă (pg 5).  

Începe, cum e și firesc, cu starea de sănătate a cărei 
definire rămâne și astăzi controversată în lipsa unei cuantificări 
standardizate, la care însă nu se poate recurge avându-se în 
vedere variabilitatea fiecărei constante în biologie. Starea de 
sănătate nu poate fi redusă în nici un caz la simpla lipsă a stării 
de boală, argumentează profesorul Ion Bruckner, dar nici 
definiția Organizației Mondiale a Sănătății ”starea de bine 
fizic, psihic și social” nu pare suficient de cuprinzătoare și 
lămuritoare, pentru că sănătatea presupune o stare de 
normalitate, iar normalitatea ține de fiecare individ în parte, 
prin urmare nu poate fi decât o medie statistică rezultată din 
studiul unor populații (pg 6).  

Dincolo de acest aspect, însuși conținutul ei pare 
incomplet. Lipsește de pildă starea de bine spiritual care 
înseamnă atitudini și comportamente în spiritul propriei 
credințe, sau starea de bine cultural, care să cuprindă 
oportunitatea de a trăi în spiritul tradiției și obiceiurilor 
caracteristice comunității etnice din care persoana face parte. 
Toate acestea ar împlini poate mai bine dictonul antic Mens 
sana, in corpore sano, invocat de antici (pg 7). 
 Apoi, raporturile sănătății cu viața (valoarea supremă a 
umanității) sunt la rândul lor interesante, pentru că sănătatea 
contribuie la prelungirea vieții, deci o poate influența dar nu o 
poate determina, în plus îi conferă și o anumită calitate. De 
altfel, este bine cunoscut în bilogie faptul că fiecare formă de 
viață își are legile ei în virtutea cărora supraviețuiește și nu mai 
mult decât atât cât este necesar. Viața însăși este un subiect 
interesant pentru că există, în desfășurarea ei, la nivelul fiecărei 
forme de viață doar în vederea perpetuării speciei ca unic scop. 
La scara Terei, viața trebuie înțeleasă ca un flux al existenței 
care se derulează în virtutea principiilor lui Heraclit Ta panta 
rhei în traducere ”totul curge” (nimic nu rămâne neschimbat), 
cu alte cuvinte într-un râu nu te poți scălda de două ori în 
aceiași apă, adevăr enunțat pentru prima dată de Simplicius din 
Cilicia și asimilat apoi principiilor heraclitiene.  

Viața rămâne totuși o enigmă. Din cele 123 de definiții 
cunoscute de-a lungul vremurilor, după două mii de ani, se pare 
că totuși definiția lui Aristotel rămâne cea mai apropiată de 
adevăr; viața este ceva ce apare, se dezvoltă și se reproduce la 
nesfârșit. Esența ei însă, rămâne necunoscută. Ceea ce știm este 
că ea, viața, presupune un flux neîntrerupt al existenței, 
presupune o relație strânsă cu mediul ei de supraviețuire de 
care este condiționată, are o unicitate a ei, se derulează și se 
reproduce în limitele speciei, într-un proces de adaptare 
permanentă, pe care însă darwiniștii au înțeles-o greșit ca 
rezultat al evoluției și apariției de specii noi. Chiar dacă aparent 
”ontogenia repetă filogenia”, întreruperea acestui proces 
ontogenrtic la oricare nivel filogenetic, nu se soldează cu o 
ființă validă biologic, ci rezultatul va fi moartea individului la 
acel stadiu sau inadaptarea lui la condițiile concrete ale vieții.  

Viața fiecărui individ se derulează în tandem cu 
moartea, așa că se poate spune că moartea face parte din viață 
(moartea celulară și regenerarea tisulară permanentă de pildă) 
și nu invers, în plus, întotdeauna moartea se constituie în 
finalitatea vieții; ”căci vis al morții eterne / e viața lumii 
întregi” (Mihai Eminescu – Împărat și proletar). Moartea nu 
poate fi concepută înafara vieții. Metaforic vorbind, ea 
reprezintă acel culoar care asigură transcendența între realitatea 

pământeană și cea de dincolo, la care speră orice ființă umană 
(pg 27).  

Prin urmare, sănătatea poate prelungi viața și amâna 
moartea, doar până la punctul în care intervine destinul (sau 
predestinarea), moment în care orice intervenție empirică, 
tehnică sau științifică, devine de prisos. ”Așa încât - conchide 
profesorul Ion Bruckner - viața și moartea sunt indisolubil 
legate (pg 21). O definire simplistă a acestor fenomene, 
naturale până la urmă, ar fi că viața este capacitatea unei ființe 
de ași îndeplini anumite funcții, între care dezvoltarea și 
reproducerea sunt esențiale pentru destinul speciei, iar moartea 
s-ar putea defini, la fel de simplist, ca o încetare a acestor 
funcții.  

Dincolo de viață este însă nonviața, adică natura 
moartă, brută, ale cărei elemente sunt totuși constitutive pentru 
structurile vii, cu deosebirea că acestea sunt animate de energia 
vitală, ale cărei resorturi nu le găsești decât dacă pătrunzi în 
lumea metafizică. Coborând însă în hăul evoluției darwiniste, 
am putea lesne ajunge la ceea ce astăzi numim zonă de graniță 
între viu și neviu, între viață și nonviață, unde puntea de 
legătură o fac virusurile, structuri cristaloide inerte, ale căror 
material genetic nu se poate replica și multiplica decât în celula 
vie. În aceste condiții întreaga activitate metabolică a celulei 
este deturnată și subordonată acestui proces de multiplicare fără 
de care virusurile ar rămâne în secvența lor materială, inertă, 
pentru cât timp? În condiții favorabile pentru veșnicie (pg 20).  

Chiar dacă viața este condiționată de starea de 
sănătate, de boală sau risc de îmbolnăvire și în final de moarte, 
viața rămâne o valoare în sine, imuabilă, ale cărei limite 
depășesc cu mult condiționalitățile expuse mai sus. 
 Interesantă este viziunea structuralist sistemică (pg 
29), pe care Florian Georgescu o subliniază folosind 
argumentația cardiologului, Mircea Cinteză, ale cărui precizări 
sunt lămuritoare în câteva chestiuni esențiale. Întâi de toate, 
structura viului este fundamental diferită de cea a neviului, deși 
operează cu aceleași elemente materiale. Apoi că sistemul este 
alcătuit din părți, ca orice structură, dar el nu poate fi niciodată 
suma părților ca în asocianism, ci are ceva adăugat care 
aparține viului și numai viului, în care (am spune noi), 
niciodată unu plus unu nu fac doi (pg 32).  

Cu toate acestea cunoașterea științifică trebuie să plece 
de la cunoașterea părților (inimă – sistem circulator de 
exemplu), iar cunoașterea în ansamblu nu poate fi realizată 
decât prin analogie. Și atunci ajungem la ceea ce spunea 
Paulescu acum mai bine de o sută de ani, că în cerecetare 
trebuie aplicată cu rigurozitate logica științifică (în cunoașterea 
interacțiunii părților) și raționamentul prin analogie acolo unde 
logica științifică nu este suficientă, iar proba și contraproba, ca 
modalitate de verificare a realităților obiective, nu este posibilă 
(vezi Nicolae C. Paulescu – între știința vieții și metafizica 
existenței,Ed. TipoMoldova, 2016). 
 O adevărată disertație în domeniul deontologiei 
profesiei medicale ne este oferită de Mircea Nicolae Penescu, 
într-un capitol sugestiv intitulat ”Actul medical în triunghiul 
divin” (pg 35). Acest triunghi ar fi reprezentat de mintea, inima 
și mâna medicului, elemente, mai degrabă calități, fără de care 
actul medical nu ar putea avea finalitatea dorită. În opinia 
autorului mintea ar însemna în primul rând cunoaștere 
(pregătire profesional-științifică), asociere ideatică și 
raționament medical. La rândul ei inima ar însemna empatie, 
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compasiune, apropiere, suport moral și devoțiune, iar mâna ar 
însemna îndemânare, experiență, acțiune pragmatică, prin care, 
de fapt, se obiectivează actul medical. 
 Nu trebuie uitat că prin cunoaștere omul subiectivează 
lumea obiectivă, iar prin acțiune și practică se obiectivează 
lumea (pg 42). Astfel pacientul devine obiect al cunoașterii în 
care cele trei elemente ale ”triunghiului divin” trebuie să se 
întâlnească, pentru că el nu este un obiect printre altele, ci este 
o entitate prin individualitatea și personalitatea sa.  

Toate acestea se coroborează cu o anumită comuniune, 
medic-pacient, care nu se poate realiza decât printr-o 
relaționare directă și nemijlocită, bazată însă pe încredere. 
Tendința actuală de a intermedia această relație, extraordinar de 
benefică din perspectivă deontologică și psihologică, prin 
mijloace on-line indiferent de formă, este contraproductivă, 
pentru că va conduce la diminuarea până la dispariție a celor 
mai importante sentimente care umanizează relația medic-
pacient; empatia și compasiunea (pg 47). Înlocuită de o 
comunicare rece, distantă, lapidară și impersonală, de tip 
robotic, indubitabil vor submina cele mai importante resorturi 
morale ale pacientului; încrederea și speranța.  

Această îndepărtare relațională subminează psihic 
bolnavul prin pierderea contactului direct, afectiv, cu 
binefăcătorul său. Dacă adăugăm acestor aspect și promoția 
deșănțată prin massmedia a unor produse farmaceutice, 
suplimente alimentare sau dispozitive medicale care, absolut 
toate, promit vindecarea sau ameliorarea semnificativă a unor 
simptome care întâmplător nu le ai, dar care musai poți și 
trebuie să le găsești pentru a preveni ceva ce sigur te paște într-
un viitor nu prea îndepărtat, constatăm cu ușurință că suntem pe 
drumul periculos al medicalizării sănătății. Doar prin aceste 
câteva exemple se poate vedea cât de mult s-a schimbat 
medicina în esența raporturilor sale cu omul în suferință sau în 
potențială suferință.  

Departe de cerințele jurământului hipocratic, care 
interziceau reclama și cereau onestitate în practicarea profesiei, 
medicina, din nedericire, este pe cale de a deveni un meșteșug 
cu valoare comercială. Cu toate acestea, a fi franc în atitudine, 
a nu vinde iluzii, rămâne un deziderat în comportamentul 
medicului care trebuie să conștientizeze faptul că munca lui 
înseamnă știință, răbdare și dăruire (pg 48). A nu se pierde din 
vedere faptul că acest gen de muncă, cu omul în situație critică, 
înseamnă o enormă acumulare de stress și încărcătură 
emoțională cu impact asupra propriei sănătăți, inclusiv riscurile 
la care se expune cel care practică medicina. 
 Un interesant dialog ni-l prezintă profesorul Leon 
Zăgrean, care vede în activitatea cerebrală a omului acea 
”poartă între lumea văzută și nevăzută” pg 53). Este zona în 
care materialul (structura anatomică a sistemului nervos 
central) se întâlnește cu imaterialul (duhul sau spiritul) ce 
aparține lumii ideilor, a cărui bază materială o constituie tot 
creierul. Calități precum; raționamentul, judecata, memoria și 
gândirea în ansamblul ei, sunt rezultatul activității cerebrale 
superioare și nu produs de ”secreție al creierului” cum credeau 
anticii, ci rezultatul unui proces extrem de complex în care 
componenta materială (substratul organic) și componenta 
imaterială se regăsesc împreună, fără putința de a le desluși 
mecanismele intime de acțiune și interacțiune (pg 59). De aici 
și expresia că ”universul se regăsește în capul fiecărui om”, 

condiționat însă (am adăuga noi) de nivelul lui de cunoaștere și 
gradul său de instrucție.  

Prin urmare, omul va opera cu două universuri; 1. 
universul material, cel cunoscut, obiectiv, palpabil, accesibil 
percepției simțurilor noastre și 2. universul imaterial, imaginar, 
virtual sau informațional. Aceste două universuri se reunesc în 
ceea ce îndeobște numim psihismul uman, singurul capabil să 
realizeze comuniunea între materie și spirit; prin rațiune, 
judecată, asociere ideatică, conștiință și gândire (pg 62).  

Informația – echivalentă astăzi cu începuturile 
adevărului biblic ”la început a fost cuvântul și cuvântul era la 
Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul” - este astăzi purtătoarea 
de adevăr, pentru că poate schimba caracterul obiectiv sau 
subiectiv al acesteia. Sigur, în cadrul dialogului, interlocutorul 
nu putea trece peste inteligența artificială fără a încerca să îi 
jaloneze limitele. Aici devine valabilă observația că, dacă 
memoria poate fi preluată ca o formă de stocare a datelor sau 
informațiilor, sau a raționamentelor simple, programate, 
atributele superioare ale psihismului uman, precum conștiința, 
nu pot și nu vor putea niciodată să fie preluate și aplicate sub 
forma în care se regăsește la om (pg 70).  

Computerul poate avea știința să ajungă la un adevăr, 
dar nu știe că a ajuns la el pentru că nu are conștiință, ori 
”știința fără conștiință este ruina sufletului” spunea Rabelais 
acum mai bine de 500 de ani în urmă, iar noi, încercând o 
parafrazare a celebrului renascentist francez, am putea spune 
”știința fără conștiință este ruina omului și civilizației sale”.  

Până la urmă, psihismul uman rămâne cea mai mare 
necunoscută tocmai prin această trecere rapidă de la material la 
imaterial, de la realitatea concretă la una imaginară, altfel spus, 
între latura subiectivă și obiectivă a percepției umane. 
 De aici și ușa care se deschide către următoarea 
abordare, legată tot de domeniul psihismului uman, în capitolul 
”Psihicul în atenția specialiștilor”, dialog susținut de doi iluștri 
psihiatri; profesorii Octavian Buda și Ovidiu Velea Popa (pg 
71). Ambii interocutori argumentează faptul că prin funcțiile 
sale, creierul generează conștiință, realitate care nu poate fi 
considerată altceva decât un epifenomen al funcțiilor neuronale 
elementare. Prin urmare, nu există conștiință fără creier, ”fără 
creier nu-i suflet” afirma răspicat Descartes, în vremea căruia 
se considera că sediul sufletului este în glanda pineală (epifiza), 
astăzi cunoscută ca o glandă endocrină cu rol inhibitor al 
sistemului endocrin și cu puternice implicații neurologice prin 
secreția sa de melatonină.  

Și atunci, dacă psihicul este de neconceput fără creier, 
conștiința, ori este un epifenomen al activității neuronale, ori 
este o entitate exterioară. Din perspectiva psihismului uman, 
dialogul aduce aici câteva lămuriri importante ce separă 
domeniile psihiatriei și psihopatologiei. De pildă, prezența 
discernământului plasează persoana în zona psihopatologiei, 
deși și aici poate fi modificat, ceea ce ridică problema unei 
expertize psihiatrice. Apoi, diferența între alienarea psihică, ca 
urmare a unei psihoze necesitând asistență medicală într-un 
mediu azilant și alienarea socială care poate fi și voluntară și 
care, de regulă, ține de zona psihologică care este cu ntotul 
altceva.  

Dialogul devine și mai interesant când se pune 
problema tratamentului într-un mediu concentraționar, a cărui 
eficiență este discutabilă, ca de altfel și medicalizarea suferinței 
psihiatrice, ceea ce face ca alienații să trateze alienații într-un 
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mediu alienant, psihiatria devenind astfel o modalitate de 
stigmatizare și nu rareori un mijloc de eliminare politică și 
socială în regimurile totalitare. Bună parte din aceste situații au 
percepții diferite în culturi diferite, ceea ce le și conferă 
semnificații diferite, așa cum de pildă schizofrenia într-o 
anumită formă este asimilată șamanismului. Apoi empatia, un 
sentiment înnăscut care nu poate fi format, devine absolut 
necesar în înțelegerea și abordarea suferinței psihiatrice. Un 
dialog extrem de interesant cu ample trimiteri în istorie dar și în 
realitățile zilelor noastre într-o zonă în care interferențele 
psihopatotlogiei cu psihiatria sunt dificil de separat, evaluat și 
de interpretat. 
 Sub titlul ”Cercetarea-condiție subînțeleasă pentru 
optimizarea actului medical, un interesant dialog găsim la 
pagina 93 între cercetătorul în domeniul neuropatologiei, 
Florina Antochi și Florian Georgescu, care realizează o 
distincție netă între cunoașterea medicală, adică știința 
medicală și aplicarea ei în practică. Medicul s-ar afla între 
aceste două domenii, numai că în practică medicul are în față 
pacientul și nu știința medicală. Rezolvarea pacientului va ține 
în egală măsură de pregătirea medicului (gradul lui de 
cunoaștere științifică) și nu în ultimul rând de experiența lui. 
Munca medicului nu este una simplă, pentru că obiectul muncii 
sale este omul pe care trebuie să-l înțeleagă și să îl ajute într-un 
moment critic al vieții acestuia.  

Însăși raporturile medic-bolnav-societate și-au 
schimbat paradigma.  Punctul slab ar fi abstracția față de faptul 
că și medicul este om, cu încărcătura lui de probleme 
personale, familiale și sociale. Generalizarea unui eșec medical 
și exploatarea lui oneroasă prin mass-media este 
contraproductivă și din nefericire reușește să capteze atenția 
publică. De aici anatema aruncată asupra medicului și 
discreditarea sistemului într-un domeniu atât de apropiat 
omului cum este sănătatea. Dincolo de toate însă, acest mod de 
abordare catastrofică șubrezește eșafodajul încrederii în medic 
și sistem, atât de necesar în această relație specială și de 
neînlocuit.  
 Nu mai puțin interesant este capitolul ”Terapie și 
prevenție” (pg 102), dialog susținut de Mihaela Lupu, doctor în 
științe medicale și igienist cu vastă experiență într-un domeniu 
esențial pentru sănătatea individuală, dar mai ales colectivă în 
comunitățile umane. Un capitol interesant astăzi mai mult ca 
oricând, mai ales prin prisma realităților pe care le-am parcurs 
de curând generate de pandemia cu coronavirus prin care am 
trecut. Din nefericire, constată interlocutoarea, latura cea mai 
importantă a sistemului medico-sanitar, prevenția (subiect a 
două științe; igiena și epidemiologia), au fost ostracizate în 
ultimii treizeci de ani.  

S-a demonstrat încă odată că nu poți face prevenție 
dacă nu dispui de o structură specializată care să asigure 
supravegherea epidemiologică și mai ales intervenția 
epidemiologică. Așa se face că medicina curativa a mers 
practic în urma dricului din cauza inexistenței nucleului 
antiepidemic la nivelul asistenței medicale primare, cum era pe 
vremea când asistența primară era girată de o structură 
teritorială (circumscripția sanitară) cu dispensarul său medical. 
Neavând instrumentul necesar de intervenție în focar, dispare 
elementul de bază al intervenției epidemiologice, lupta în focar, 
fără de care nu poți aborda fenomenul epidemiologic.  

Măsurile generale, globale, polițienești sau de altă 
natură, au avut ca rezultat un fiasco total. Plecând de la aceste 
aspecte, la care răspunsul autorităților a fost unul haotic, 
Mihaela Lupu, conchide că sistemul medical, este și rămâne 
într-o profundă suferință, generate în special de subfinanțare, 
corupție și incompetență.  

Concluziile, deși nu optimiste, lasă totuși loc unui 
firicel de speranță prin reluarea unor activități economice în 
domeniu prin producția de dezinfectante, materiale sanitare, 
măști, vaccinuri. Aici mi-aș permite o reflecție amară; toate 
acestea le-am avut și le-am desființat, ca fiind depășite în raport 
cu standardele actuale (?) și neconforme în raport cu principiile 
globaliste. În rest, se pare că responsabilii în domeniu au uitat 
că prevenția și epidemiologia se fac pe teren, acolo unde 
igieniștii și epidemiologii sunt prea puțini, iar decidenții sunt 
prea sus ca să vadă realitățile din teren. 
 De la neîmplinirile sistemului sub aspectul prevenției, 
dialogul se oprește la cea mai importantă latură a actului 
medical, latura curativă într-un capitol întitulat ”Terapia prin 
medicamente, o sabie cu două tăișuri” (pg 133). Tema este 
abordată într-un stil pragmatic, dar și critic, într-un dialog cu 
profesorul Ion Fulga, personalitate implicată în domeniu prin 
faptul că a îndeplinit funcții de răspundere în structurile de 
resort. Profesorul Fulga, dezavuiază aspectul comercial al 
problemei medicamentului, care prin preț și promovare duce la 
o discriminare nedorită în special pentru terapia prin 
medicamente a bolilor cronice și incurabile.  

Se subliniază cu acuratețe și sinceritate numeroasele 
efecte secundare și reacții adverse care justifică comparația 
medicamentului cu ”o sabie cu două tăișuri”, cu atât mai 
periculoasă am zice noi, cu cât există astăzi o tendință acerbă 
de medicalizare a vieții prin presiune mediatică, comercială, 
informatică și chiar medicală din partea sistemului. Trist este 
faptul că patima profitului (enorm în acest domeniu), depășește 
pragul nerușinării și imoralității, deschizând larg poarta 
discriminării. Priviți reclamele farmaceutice (peste 90% în 
spațiul media și insistența lor abuzivă) pentru tot felul de 
produse care vindecă tot, fiecare produs fiind prezentat ca un 
adevărat panaceu.  

Ipocrizia reclamei este absolut condamnabilă pentru 
că, după ce descrie efectele extraordinare, atrage atenția prin 
enunțul sec ”citiți cu atenție prospectul” unde sunt înșirate o 
multitudine de efecte secundare și reacții adverse, cu care dacă 
s-ar începe prezentarea nu le-ar mai cumpăra nimeni. Dincolo 
de asta, utilizarea unor largi palete de medicamente, originale 
sau generice, suplimente alimentare, medicamente care diferă 
doar prin ambalaj, au creat ele însele baza unei științe a 
efectelor secundare – iatrogenia, a cărei spectru de cuprindere 
este extrem de larg și se lărgește continuu. Că medicamentul 
este o sabie cu două tăișuri? Este astăzi o realitate mai evidentă 
ca oricând, pe care profesorul Fulga o demonstrează 
convingător și prin prisma experienței sale, în condițiile unei 
piețe orientată preponderent spre profit. 
 O interesantă discuție apare în dialogul cu profesorul 
Adrian Restian într-un capitol intitulat ”Contribuție și 
retribuție” care plasează sistemul medical într-un raport de 
preț-valoare, cost-eficiență și sistem medical-societate (pg 
143). Se subliniază de asemenea convingător importanța 
”înstrăinării” în actul medical, mai degrabă a încredințării a 
ceea ce constituie intimitatea suferinței pacientului către medic, 
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aspect care presupune și un raport de reciprocitate. Această 
încredințare prin înstrăinare, fără să depășească cadrul expus, 
se poate reflecta în societate prin sentimentul de milă și 
compasiune, iar în termenii moralei creștine îmbracă aspectul 
carității ca parte integrantă a dogmei creștine, sub care de altfel, 
sistemul medical curativ a și luat naștere chiar de la 
începuturile creștinismului.  

Pe atunci spitalele erau în mănăstiri sau pe lângă 
mănăstiri, iar astăzi bisericile sunt în spitale, urmând același 
spirit caritabil pe care l-a avut creștinismul din totdeauna. De 
altfel, acest aspect se regăsește de-a lungul întregii istorii a 
creștinismului pentru că, omul sărac sau bolnav a fost o 
preocupare constantă a bisericii. Înstrăinării în cazul de față, i 
se poate adăuga empatia, având ca substrat mila și 
compasiunea, ca parte din reciprocitatea ce jalonează relația 
medic-pacient. Din nefericire scopul medicinii, care din 
totdeauna a fost să aline suferința, să vindece boala și să 
prelungească viața, s-a transformat și el într-o bună parte în 
activitate comercială care, dincolo de discriminare și abuz, 
realizează o crasă inechitate socială și compromite misiunea 
medicului. Prin urmare totul în sănătate are un preț din păcate 
din ce în ce mai mare și nu întotdeauna corect reflectat prin 
contribuție și retribuție. 

Nu trebuie de trecut cu vederea și faptul că, nu rareori, 
medicina a fost folosită și ca instrument de teroare politică, fie 
prin discriminare, fie prin utilizarea serviciilor psihiatrice în 
acest sens, îndeosebi de sistemele totalitare și rasiste. Nu a 
trecut prea mult timp de când incompatibilitățile ideologice sau 
doctrinare erau automat etichetate ca manifestări alieniste și 
tratate în unități psihiatrice în care lucrau tot medici, prestatori 
ai jurământului hipocratic. Medicina, și mai ales istoria sa, 
trebuie să își asume macabrele experimente ale regimurilor 
rasiste, ca și ororile psihiatrice în azilele de profil ale 
comunismului. 
 Și atunci întrebarea ultimului capitol al dialogului 
”știința, un pericol?” semnat de Veronica Dobozi nu devine 
mai actuală ca oricând și pentru medicină? care fără îndoială 
este o știință, pentru că ea însăși se sprijină pe științele pozitive 
și presupune cunoaștere (știință) și acțiune practică (pg 158). 
Este o știință a omului în suferință, așa cum științe ale omului 
sunt și filosofia și teologia, fiecare însă cu obiectul său de 
studiu.  

Mergând mai departe ne putem întreba, este medicina 
o artă? Pentru că așa a fost consacrată din vechime când, într-
adevăr, putea fi o artă a speculațiilor într-un discurs 
pseudomedical. Nu, nu este artă, pentru că nu include valori și 
criterii estetice, prin urmare frumosul artistic nu-l vei găsi 
niciodată în condiția mizeră în care se află de regulă omul în 
suferință și nici în acțiunea medicului drenând puroaie și 
extirpând tumori. Aici lucrează latura caracterială a celor din 
jur; milă, compasiune, empatie, caritate; calități pe care omul 
încă le are.  

Până una alta, se pare că medicina tinde să nu mai fie 
ce a fost, pentru că dintr-o disciplină eminamente umanistă 
devine treptat una tehnică, în care bolnavul este un număr sau 
un caz, subiect al unor algoritme diagnostice și protocoale 
terapeutice, iar medicul un tehnician așezat confortabil în 
spatele unor ecrane care încadrează șablonard suferința unui 
om pentru care, poate, ar conta mult mai mult o comunicare 
apropiată sau o relaționare directă. Din nefericire, tehnicizarea 

excesivă a actului medical tinde să transforme medicina zilelor 
noastre într-un meșteșug.  

Apar termeni noi care ridică tot atâtea probleme noi, 
cum ar fi biomedicina, biodreptul sau bioetica care încearcă să 
raporteze medicina în ansamblul biologic, social și juridic în 
care ființa umană viețuiește, așa cum la vremea lor biochimia și 
biofizica au devenit parte a medicinei practice bazată pe 
dovezi. Mai mult, aceste noi orientări merg până acolo încât 
pun problema redefinirii ființei umane din perspectivă 
biologică și juridică, ne convinge Veronica Dobozi într-o 
pledoarie extrem de aplicată.  

Fără îndoială, dezbaterea este una captivantă, pentru 
că multe din ipotezele trecutului, etichetate cândva ca fiind de 
domeniul science fiction sunt astăzi realități care se cer a fi 
integrate în contextul actual și mai ales de perspectivă. Așa 
încât, domenii precum cele ale biochimiei, biofizicii, 
bioastronomiei, bioeticii, biomedicinei sau biodreptului (deja 
amintite), vor trebui integrate într-un context nou care să pună 
în gardă ființa umană în fața pericolului în care se află. Pentru 
că da, și știința medicală, ca oricare altă știință, poate deveni un 
pericol pentru om, dacă nu cumva este deja.  

Aici mi se pare potrivită reflecția omului de știință, 
Constantin Maximilian (părintele geneticii și bioeticii moderne 
românești), când încerca să definească bioetica ca fiind 
”punctul de întâlnire al tuturor celor care urmăresc destinul 
uman supus presiunilor științei”.  Și aici aș menționa viitorul 
ființei umane, mai ales prin priema modificărilor pe care le 
poate aduce ingineria genetică sau transplantul de organe, 
xenotransplantul, protezarea cu sisteme artificiale, ca să nu mai 
vorbim despre transferul conștiinței umane (psihismului uman) 
pe suport artificial.  

Apoi, degradarea continuă a mediului, îndeosebi a 
biosferei prin acumularea deșeurilor de orice natură care riscă 
să transforme planeta într-o groapă de gunoi, întâi datorită 
științei, care a ajuns să creeze tot atâtea probleme pe cât 
reușește să rezolve, apoi tendinței nestăvilite a omului de ași 
îmbunătăți ”comodul fizic și mental” (Petre Țuțea –Trata de 
antropologie creștină, Ed Timpul, Iași, 2003).  

Și multe alte fațete legate de acest aspect asupra cărora 
Viorica Dobozi ne atrage atenția, subliniind faptul că sunt 
domenii care trebuie abordate cu maximum de celeritate și 
responsabilitate ”ÎNAINTE DE A FI PREA TÂRZIU” cum se 
și intitulează o excelentă carte semnată de academicianul Ion 
Iețcu apărută la Editura PIM, Iași, în anul 2019.  

Pentru că subiectele abordate în carte țin de domeniul 
filosofiei și îndeosebi de filosofia științei, aș adăuga și eu o 
constatare și o interogație. Constatarea ar fi că civilizația 
umană pare să fi ajuns într-un punct critic, de la care cale de 
întoarcere nu pare să mai existe. Motivația nu este greu de 
găsit, pentru că omul nu va renunța niciodată la binefacerile 
științei sale în raport cu civilizația pe care și-a construit-o. 
Indiferent de costuri și riscuri omul nu va renunța la ”comodul 
fizic și mental”. Întrebarea ar fi; când toate acestea vor avea un 
sfârșit? pentru că ”lunga timpului cărare” (Mihai Eminescu) 
pare că se scurtează pe zi ce trece.  

Mai trist este faptul că omul uită că el însuși este parte 
din natură, iar natura își are legile ei și se răzbună aprig pe cel 
ce le încalcă, ceea ce astăzi pare că se întâmplă prin 
fenomenele geoclimatice pe care le parcurgem. În egală 
măsură, se uită faptul că tot ce universul cunoaște ca evoluție se 
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desfășoară în limitele legii echilibrului și simetriei universale. 
Prin urmare, așa cum pe pământ orice progres științific, în 
sensul său civilizator, a însemnat un atac împotriva naturii, tot 
așa și natura își caută echilibrul prin fenomene care îi aparțin și 
pe care omul nu va ajunge să le stăpânească niciodată. Așa 
încât, concluzia formulată de filosoful Florian Georgescu ”să 
nu fie prea târziu”, devine cât se poate de reală prin 
demonstrația interlocutoarei sale, Viorica Dobozi, specializată 
în bioetică, biodrept și biomedicină 
 În concluzie; cartea este o interesantă abordare 
filosofică a medicinei care reușește să consolideze statutul 
profesiei medicale ca știință, să o ridice la rang de discuție 
filosofică și să îi confere un rol important în dezbaterea 
filosofică asupra unei finalități către care ineluctabil omul se 
îndreaptă. Remarcabile rămân; tematica abordată și calitatea 
dialogului asigurată, cu asupra de măsură, de valoarea 
interlocutorilor, a căror preocupare în domeniu se vede că 
depășește cu mult limitele specializării lor.  

Departe de a fi epuizat subiectul sănătății în raport cu 
boala și moartea, cartea deschide, la modul generos, calea unor 
noi investigații în plan filosofic, pentru că are ca subiect omul 
în evoluția sa existențială, marcată de cele patru condiționalități 
inerente existenței sale; sănătatea - de care trebuie să se 
îngrijească, boala - pe care trebuie să o vindece, viața pe care 
trebuie să o prelungească și moartea - pe care trebuie să o 
preîntâmpine ca pe un dat natural. 

 
 

Cea mai veche inimă prezervată are 380 
de milioane de ani 

 
 Ionuț PREDA 

            O echipă internațională de paleontologi, coordonată 
de Universitatea Curtin din Australia, a identificat cea mai 
veche inimă descoperită până în prezent, mineralizată în 
interiorul unei fosile de pește de acum aproximativ 380 de 
milioane de ani.  

Descoperirea a fost descrisă într-un studiu  publicat în Science. 

ercetătoarea Kate Trinajstic inspectează fosila peștelui 
Gogo la Universitatea Curtin. Yasmine Phillips/Curtin 
University 

Inima a fost găsită împreună cu alte organe fosilizate, incluzând 
stomacul, intestinele și ficatul. Organele și plasamentul lor au 
fost identificate ca aparținând unei specii denumite Gogo. 
Specialiștii  au folosit scanări 3D ale fosilei, deci nu a fost 
necesară spargerea acesteia. 

 

Gogo, un tip de pește cu armură răspândit în era Devoniană 
(acum cca. 420-358 de milioane de ani), aparține 
familiei Arthrodiria, parte a unei clase numite placodermi – 
primii pești cunoscuți care au dezvoltat fălci și dinți. Inima 
peștelui Gogo are formă de S, două camere de dimensiuni 
diferite și este mult mai avansată decât se așteptau cercetătorii, 
fiind similară cu cele ale speciilor moderne de rechini. 

Scanarea detaliată a inimii a fost posibilă deoarece fosila în 
cauză a prezervat țesuturile moi în trei dimensiuni. În marea 
majoritatea a cazurilor, țesuturile moi sunt descoperite doar în 
fosile aplatizate, ceea ce face dificilă sau imposibilă estimarea 
exactă a anatomiei speciilor respective. 

Descoperirea poate ajuta și la clarificarea evoluției organelor la 
pești. De exemplu, în cazul peștelui Gogo lipseau plămânii, 
ceea ce situează dezvoltarea acestor organe mai târziu pe scara 
evoluționară. 

 
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) 

reia planurile privind adoptarea unui 
Tratat internațional nou sau actualizat de 

pregătire pentru pandemii 
 

           Organizația Mondială a Sănătății (OMS) reia 
planurile privind adoptarea unui Tratat internațional nou 
sau actualizat de pregătire pentru pandemii, în ciuda 
faptului că s-a confruntat cu piedici la începutul acestei 
veri, după ce zeci de țări, în principal din afara lumii 
occidentale, s-au opus planului, 
scrie childrenshealthdefense.org.  

e 21 iulie, majoritatea statelor membre ale OMS, în 
timpul unei reuniuni a Organismului de negocieri 
interguvernamentale (INB) al OMS, 

au convenit implementarea unui instrument pandemic 
constrângător din punct de vedere juridic care va conține 
„elemente atât obligatorii din punct de vedere juridic, cât și 
opționale”. 

STAT News a descris acordul, care va crea un nou cadru global 
pentru răspunsul la pandemii, drept „cel mai transformator apel 
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la acțiune în domeniul sănătății globale de când [OMS] a fost 
înființată, în 1948, ca prima agenție specializată a Națiunilor 
Unite”. 

În același timp, Forumul Economic Mondial, Uniunea Africană 
și Banca Mondială – care au creat un fond de 1 miliard de 
dolari pentru „supravegherea bolilor” și „sprijin împotriva 
pandemiilor actuale și viitoare” – își dezvoltă propriile 
mecanisme de răspuns la pandemii, inclusiv programe 
transnaționale de introducere a pașapoartelor pentru vaccinare.  

„Tratatul pandemic” al OMS 

Discuțiile din prezent pentru a adoptarea unui „tratat 
pandemic” nou sau revizuit au la bază cadrul internațional 
existent pentru răspunsul global la pandemii, Regulamentul 
OMS privind sănătatea în plan internațional (IHR/ RSI), 
considerat un instrument obligatoriu al dreptului internațional. 

La 1 decembrie 2021, ca răspuns la apelurile din partea a 
diferite guverne pentru adoptarea unei „strategii globale 
consolidate împotriva pandemiei” și evidențiind urgența cu care 
acționează aceste entități, OMS a lansat oficial procesul de 
întocmire a unui nou tratat sau de modificare a RSI, în timpul 
unei Sesiuni speciale — doar a doua din istoria organizației. 

În timpul întrunirii, care a avut loc în perioada 10-11 mai, cele 
194 de țări membre ale OMS au convenit în 
unanimitate lansarea procesului, care anterior fusese discutat 
doar informal. 

Țările membre au convenit să: 

„Demareze un proces global constând în elaborarea și 
negocierea unei convenții, unui acord sau unui alt instrument 
internațional conform Constituției Organizației Mondiale a 
Sănătății, pentru a consolida măsurile de prevenire, pregătire și 
răspuns la pandemii.” 

RSI, un instrument relativ recent, a fost adoptat pentru prima 
dată în 2005, ca urmare a răspândirii SARS-CoV-1. 

Cadrul legal al RSI constituie unul dintre cele două tratate 
obligatorii pe care OMS le-a încheiat de la începuturi, celălalt 
fiind Convenția-cadru pentru controlul tutunului.  

Cadrul RSI permite deja directorului general al OMS să declare 
situație de urgență sanitară publică în orice țară, fără acordul 
guvernului țării respective, deși cadrul cere celor două părți să 
încerce mai întâi să ajungă la un acord. 

Propunerile pentru un tratat pandemic nou sau revizuit, 
prezentate în cadrul Sesiunii ministeriale speciale a OMS din 
mai, ar întări „oarecum” competențele OMS legate de 

pandemii, ducând inclusiv la înființarea unui „Comitet de 
conformare” care să emită recomandări pentru state. 

Cu toate acestea, potrivit Daily Sceptic, deși RSI este deja 
constrângător din punct de vedere juridic, modificările propuse 
în mai nu ar consolida obligațiile sau cerințele legale existente: 

„Reglementările existente din tratate, precum toate (sau 
majoritatea) [normelor juridice din] dreptul internațional, nu 
obligă realmente statele să se consulte cu OMS și să asculte de 
aceasta, nici nu menționează sancțiuni pentru nerespectare; 
aproape toate sunt recomandări. Amendamentele propuse nu 
modifică această situație. Ele nu permit OMS să impună 
unilateral măsuri constrângătoare din punct de vedere juridic 
asupra sau în interiorul țărilor.” 

Daily Skeptic a notat că unul dintre riscurile care decurg din 
negocierile pentru un tratat nou sau actualizat este posibila 
adoptare a „noii dogme pe care se va baza impunerea de 
lockdown-uri în viitoarele pandemii”, [dogmă] care ar „înlocui 
recomandările solide, întemeiate științific, pre-COVID” care 
erau în vigoare anterior. 

Potrivit Dr. Joseph Mercola, un astfel de tratat ar acorda 
OMS „puteri absolute asupra biosecurității globale, precum 
puterea de a implementa identități digitale/pașapoarte de 
vaccinare, de a introduce vaccinări obligatorii, restricții de 
călătorie, îngrijiri medicale standardizate și multe altele”. 

Mercola a pus sub semnul întrebării „abordarea de tip 
nediferențiat [standardizată, „aceeași măsură aplicată 
tuturor”] în răspunsul la pandemii”, subliniind că 
„amenințările aduse de pandemie nu sunt identice în toate 
zonele lumii”. În opinia sa, „OMS nu este calificată să ia 
decizii care să se aplice la nivel global în domeniul 
sănătății”. 

Îngrijorări similare au creat opoziție față de propunerile 
prezentate în cadrul Sesiunii ministeriale speciale, unde un 
număr de țări, în mare parte non-occidentale, inclusiv China, 
India, Rusia și 47 de țări africane, au împiedicat adoptarea unui 
acord. 

Se va diminua opoziția? 

Deși nu s-a ajuns la un acord final la reuniunea din mai, s-a 
stabilit un consens privind organizarea unei noi Sesiuni 
ministeriale speciale a OMS la sfârșitul acestui an, probabil 
după Adunarea Mondială în domeniul Sănătății a OMS, 
programată pentru perioara 29 noiembrie - 1 decembrie, a 
relatat Reuters. 

Mxolisi Nkosi, ambasadorul Africii de Sud la ONU, a declarat, 
în cadrul Adunării ministeriale anuale a OMS, că noua sesiune 
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specială va „lua în considerare beneficiile unei astfel de 
convenții, acord sau alt instrument internațional”. 

Nkosi a adăugat: 

„Probabil, cea mai importantă lecție pe care am învățat-o 
[în urma pandemiei] de COVID-19 este necesitatea unei 
apărări colective mai puternice și mai agile împotriva 
amenințărilor la adresa sănătății, precum și a construirii 
rezistenței pentru a răspunde viitoarelor potențiale 
pandemii. Un nou tratat de pandemie este esențial în acest 
sens.” 

La acea vreme, ambasadorul Regatului Unit la ONU, Simon 
Manley, referindu-se la lipsa unui acord imediat și la consensul 
privind organizarea unei noi întruniri, a scris pe Twitter că 
„negocierile pot lua timp, dar acesta este un pas istoric către 
securitatea globală în domeniul sănătății.” 

De asemenea, INB (Organismul de negocieri 
interguvernamentale), la reuniunea desfășurată la Geneva în 
perioada 18-21 iulie, a fost de acord cu această opinie, 
ajungând la un consens prin care s-a stabilit că membrii săi vor 
lucra la finalizarea, până în mai 2024, a unui nou acord 
internațional constrângător din punct de vedere juridic privind 
răspunsul la pandemii. 

Ca parte a acestui proces, INB se va reuni din nou în decembrie 
și va prezenta un raport de progres în fața celei de-a 76-a 
Adunări Mondiale în domeniul Sănătății a OMS în 2023. 

Potrivit OMS, „Orice nou acord, atunci când este convenit de 
statele membre, este elaborat și negociat de guverne, [care] vor 
lua orice măsură în conformitate cu suveranitatea lor”. OMS 
mai susține că „guvernele vor decide acțiunile în temeiul 
acordului, luând în considerare propriile legi și reglementări 
naționale”. 

Administrația Biden și-a exprimat sprijinul puternic pentru un 
tratat pandemic nou sau actualizat, SUA conducând negocierile 
anterioare în această problemă, împreună cu Comisia 
Europeană, prin intermediul președintelui acesteia Ursula von 
der Leyen, care, după cum a relatat anterior de The Defender, 
este, de asemenea, o susținătoare ferventă a pașapoartelor de 
vaccinare și a vaccinării obligatorii împotriva COVID-19. 

O analiză a Alianței Internaționale pentru Sănătatea 
Naturală sugerează că orice acord final poate să consolideze 
RSI existent sau să cuprindă un amendament la Constituția 
OMS – sau ambele variante. 

La doar două zile după acordul INB din 21 iulie, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, a postat 
pe Twitter: „Sunt încântat că, pe lângă procesul de negociere 
privind un nou acord [internațional] pentru pregătirea și 

răspunsul la pandemii, statele membre ale OMS iau în 
considerare și amendamente specifice [la IHR], inclusiv 
modalități pentru îmbunătățirea procesului de declarare a unei 
[urgențe de sănătate publică de interes internațional sau 
PHEIC].” 

În aceeași postare pe Twitter, Tedros a declarat focarele de 
variola maimuțelor ca fiind „o urgență de sănătate publică 
de interes internațional”, „care îi vizează pe bărbați care 
fac sex cu alți bărbați, în special pe cei cu mai mulți 
parteneri sexuali”. 

În special, directorul general al OMS a invalidat un grup de 
experți ale căror opinii erau împărțite cu privire la declararea 
focarelor drept o urgență globală de sănătate publică. 

Odată cu declararea acestei urgențe, trei „urgențe în 
legătură cu sănătatea globală” sunt acum în vigoare, așa 
cum a stabilit OMS: COVID-19, variola maimuței și 
poliomielita. 

 

Pe 8 iulie, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OCDE), formată din mai multe state industrializate 
ale lumii, a anunțat că va promova unificarea diferitelor 
sisteme de pașapoarte pentru vaccinuri utilizate în prezent 
în întreaga lume. 

Treizeci și șase de țări și organizații internaționale au participat 
la o reuniune în luna iulie cu scopul de a „crea un cadru 
multilateral pentru stabilirea unui regim global de pașaport 
pentru vaccinuri”, potrivit lui Nick Corbishley de la Naked 
Capitalism. 

La sfârșitul lunii iunie, Banca Mondială a anunțat crearea unui 
fond care va „finanța investițiile în consolidarea luptei 
împotriva pandemiilor” și „va sprijini prevenirea, pregătirea și 
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răspunsul ... cu accent pe țările cu venituri mici și medii”. 
 
Fondul a fost dezvoltat sub conducerea SUA, a Italiei și a 
actualului președinte al G20, statul Indonezia, „cu un 
sprijin larg din partea G20", și va fi activ în cursul acestui 
an. 
Acesta va oferi o finanțare de peste 1 miliard de dolari 
pentru domenii precum „supravegherea bolilor” și „sprijin 
împotriva pandemiilor actuale, precum și a celor viitoare”. 

 

Variola de maimuță: Rusia cere OMS să 
investigheze biolaboratoarele americane 

din Nigeria 

          Ministerul rus al Apărării are suspiciuni cu privire la 
cel puțin 4 biolaboratoare controlate de SUA: „Pe fundalul 
a numeroase cazuri de încălcări ale cerințelor de 
biosecuritate din SUA și depozitare neglijentă a 
biomaterialelor patogene”, scrie RaiNews 

inisterul rus al Apărării a cerut OMS să deschidă o 
investigație cu privire la activitățile biolaboratoarelor 
finanțate și controlate de SUA din Nigeria (cel puțin 

4 conform Moscovei), evident pentru că sunt suspectate că au 
jucat un rol în răspândirea variolei maimuțelor . Potrivit OMS, 
tulpina din Africa de Vest a agentului cauzator al variolei 
maimuțelor provine din Nigeria. 

Igor Kirillov, șeful departamentelor de radioterapie, protecție 
chimică și biologică a forțelor armate ruse, citat de Tass, a 
declarat: „Pe fundalul a numeroase cazuri de încălcare a 
cerințelor de biosecuritate din SUA și depozitarea neglijentă a 
biomaterialelor patogene, solicităm să se 
investigheze activitățile laboratoarelor nigeriene finanțate de 
SUA din Abuja, Zaria, Lagos și să informeze comunitatea 
mondială despre rezultatele acesteia”. 

Davos: Soros și al treilea război mondial, 
revolte alimentare, urgență climatică, o 

imagine sumbră a stării planetei 

Forumul de la Davos, a înmulțit alertele cu privire la 
acumularea de crize care zguduie în prezent planeta, scrie 
RTBF. 

nvitat de onoare (în video) al zilei de deschidere de luni, 
președintele ucrainean Zelensky a cerut sancțiuni „maxime” 
împotriva Rusiei și în special un embargo comercial total 

împotriva vecinului său, inclusiv petrol și gaze. 

La trei luni de la invazia rusă și într-un moment în care 
bombardamentele se intensifică pe Donbass, Ucraina își dorește 
înainte de toate arme – și de preferință grele. O revendicare 

formulată peste tot în Davos săptămâna aceasta de către 
delegația sa națională foarte numeroasă. 

Volodymyr Zelensky a abordat răspunsul prea lent pentru 
gustul său din partea comunității internaționale: „Dacă am fi 
primit 100% din nevoile noastre în februarie, rezultatul ar fi 
fost zeci de mii de vieți salvate”. Ministrul său de externe, 
Dmytro Kouleba, a acuzat chiar NATO că nu a făcut „strict 
nimic” împotriva invaziei. 

Al treilea război mondial 

Este o tradiție la Davos: în timpul unei cine pe marginea 
întâlnirii, miliardarul american George Soros își oferă viziunea 
despre starea lumii și îi criticăpe cei puternici. „Invazia (a 
Ucrainei de către Rusia) poate fi începutul celui de-al Treilea 
Război Mondial și este posibil ca civilizația noastră să nu-i 
supraviețuiască”, a spus el în acest an. 

Pe lângă „cei doi dictatori” rusul Vladimir Putin și chinezul Xi 
Jiping, acesta a acuzat-o pe fostul cancelar german Angela 
Merkel, ale cărei „acorduri speciale” sunt, potrivit acestuia, 
unul dintre motivele dependenței „excesive” a Europei la gazul 
rusesc. 

Nori întunecați deasupra economiei globale 

„Orizontul s-a întunecat” asupra economiei globale și „anul va 
fi greu”, a avertizat Kristalina Georgieva, directorul Fondului 
Monetar Internațional (FMI). Revenirea puternică a inflației, 
întărirea pozițiilor bancherilor centrali, lărgirea datoriilor 
publice, încetinirea în China... Semnalele de alarmă se 
înmulțesc pentru economia mondială. 

Până la punctul de a lua în considerare o recesiune? În țările 
dezvoltate, nu este la orizont „deocamdată, dar asta nu 
înseamnă că este exclus”, a spus Georgieva. În același timp, 
„vom vedea recesiuni în anumite țări care nu și-au revenit din 
criza Covid, sunt foarte dependente de Rusia sau de importul de 
alimente și prezintă deja fragilități”, a avertizat ea. 

„Luăm mâncare de la cei flămânzi pentru a le oferi celor care 
mor de foame”: pentru David Beasley, șeful Programului 
Alimentar Mondial (PAM), „azi condițiile sunt mai proaste” 
decât în 2007-2008, la vremea revoltelor alimentare. 

„Ce crezi că se va întâmpla când iei o națiune care în mod 
normal produce suficientă hrană pentru 400 de milioane de 
oameni și o dai deoparte?”, a spus el, referindu-se la grânarul 
care este Ucraina pentru lume. 

Achim Steiner, șeful Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD), vorbește despre peste 200 de milioane de 
oameni care se confruntă cu foametea acută în întreaga lume. Și 
„atunci când oamenii nu mai sunt capabili să se hrănească 
singuri, guvernele nu mai sunt capabile să ofere hrană, atunci 
politica iese rapid în stradă”, avertizează el. 
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"Avem nevoie de coridoare sigure la Marea Neagră (pentru 
producția agricolă ucraineană). Recolta este luna viitoare", a 
amintit secretarul general al OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, 
adăugând că "secretarul general al ONU este implicat" în 
discuții. 

Clima uitată 

Războiul din Ucraina nu trebuie folosit ca „pretext” pentru a 
relaxa eforturile în zona tranziției energetice, a pledat marți 
trimisul american pentru climă, John Kerry. 

„Putem face față atât crizei ucrainene, cât și crizei energetice, 
în timp ce ne confruntăm cu criza climatică”, a adăugat el. În 
fața temerilor legate de aprovizionarea cu hidrocarburi rusești 
și de creșterea prețurilor, „există riscul ca pe termen scurt, unii 
să ajungă să ardă mai mult cărbune”, recunoaște și Paul 
Simpson. 

Șeful Carbon Disclosure Project (CDP), o organizație de 
referință pentru măsurarea scorurilor de mediu ale companiilor 
și statelor, speră totuși, în cele din urmă, la o conversație despre 
necesitatea revizuirii aprovizionării noastre cu energie, care ar 
putea „accelera tranziția” către surse regenerabile.  

 

Ministerul rus de externe insistă: În 
biolaboratoarele din Ucraina lucrau 

cetățeni americani cu imunitate 
diplomatică, amplificau artificial bolile 

 

 
Florin PUȘCAȘ 

              Rusia lansează noi acuzații la adresa activității 
biolaboratoarelor americane din Ucraina. Biolaboratoarele 
au fost folosite la amplificarea artificială a bolilor, a 
declarat în cadrul unui briefing de presă reprezentantul 
oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. 
Potrivit acesteia, în aceste laboratoare lucrau americani, 
care aveau imunitate diplomatică. 

ederația Rusă a primit materiale care indică faptul că pe 
teritoriul Ucrainei se desfășoară activități biologice 
militare în laboratoare biologice cu sprijinul Agenției de 

reducere a amenințărilor Pentagonului (DTRA) și al 
companiilor afiliate Black and Veatch și CH2M Hill, încălcând 
articolele I și IV din Convenția privind interzicerea dezvoltării, 
producerii și stocării armelor bacteriologice (biologice) și cu 
toxine și distrugerea acestora (BTWC). 

Cercetările privind agenții patogeni periculoși și deosebit de 
periculoși au fost efectuate în interesul Centrului Național de 
Informații Medicale al Departamentului militar al SUA 
(Centrul Național de Informații Medicale). Un rol-cheie în 

punerea în aplicare a unor astfel de programe a fost jucat de 
Laboratorul central de referință cu un nivel de biosecuritate 
BSL-3 pe baza Institutului ucrainean de cercetare antipestă 
numit după I.I. Mechnikov din Odesa”, a declarat Zaharova. 

În ultimele două luni, Rusia a lansat de mai multe ori 
acuzații la adresa SUA cu privire la presupuse laboratoare 
biologice deținute în Ucraina și finanțate inclusiv de fiul lui 
Joe Biden. Rusia a cerut și o anchetă a ONU pe acest 
subiect. SUA au respins în mod repetat acuzațiile că ar fi 
dezvoltat arme biologice în Ucraina, precizând că 
laboratoarele de cercetare biologică din Ucraina nu aveau 
scop militar. 

Potrivit rușilor, alte centre de cercetare specializate au 
participat, de asemenea, în mod activ la punerea lor în aplicare: 

- Institutul de Cercetare de Stat pentru Diagnostic de Laborator 
și Expertiză Veterinară și Sanitară, Institutul de Medicină 
Veterinară al Academiei de Științe Agrare și Stația Centrală 
Sanitară și Epidemiologică a Ministerului Sănătății din Ucraina 
din Kiev; 

- Institutul de cercetare în domeniul epidemiologiei și igienei al 
Ministerului Sănătății din Ucraina, Laboratorul de stat de 
medicină veterinară și Centrul regional pentru controlul și 
prevenirea bolilor al Ministerului Sănătății din Ucraina din 
Lviv; 

- Laboratorul regional de stat de medicină veterinară din 
Dnipro; 

- Centrul regional pentru controlul și prevenirea bolilor din 
Herson; 

- Laboratorul stațiunii sanitare și epidemiologice din Ternopil; 

- Centrul regional de laborator din Transcarpatia al Ministerului 
Sănătății din Ucraina din Uzhgorod; 

- Centrul regional de laborator al Ministerului Sănătății din 
Ucraina din Vinnița; 

- Centrul național de cercetare "Institutul de medicină 
veterinară experimentală și clinică" din Harkov. 

Declarația Mariei Zaharova (traducere automată din limba 
rusă), publicată pe site-ul Ministerului rus de Externe: 

„30 de laboratoare ucrainene situate în 14 localități au fost 
implicate în activități biologice militare la scară largă în 
Ucraina. Cardul de înregistrare a programului corespunzător a 
fost semnat de secretarul de stat adjunct al Cabinetului de 
Miniștri al Ucrainei, V. Polishchuk. Baza legală a fost Acordul 
dintre departamentul militar al SUA și Ministerul Sănătății din 
Ucraina privind cooperarea în vederea prevenirii răspândirii 
tehnologiilor, agenților patogeni și informațiilor care pot fi 
utilizate pentru dezvoltarea armelor biologice. Harta identifică 
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clientul activității - Agenția de reducere a amenințărilor din 
cadrul Pentagonului - și o listă de obiecte biologice. 

Angajații implicați în activitatea cu agenți patogeni periculoși 
în Ucraina erau cetățeni americani și aveau imunitate 
diplomatică. Printre aceștia se numărau experți în arme 
biologice care au stabilit contacte cu specialiști ucraineni care 
participaseră anterior la punerea în aplicare a programelor 
biologice militare sovietice. De exemplu, desfășurarea 
proiectului UP-8 pentru studierea febrei hemoragice Crimeea-
Congo și a hantavirusurilor indică faptul că toate studiile 
serioase de pericol sporit au fost efectuate sub supravegherea 
directă a specialiștilor din Statele Unite. 

Documentele obținute ne permit să afirmăm că laboratoarele 
biologice ucrainene (inclusiv unitățile Direcției centrale 
sanitare și epidemiologice a Ministerului ucrainean al Apărării) 
au fost angajate în activități menite să sporească proprietățile 
patogene ale ciumei, antraxului, tularemiei, holerei și ale altor 
boli mortale, folosind metode de biologie sintetică . 

Instrucțiunile afișate public de Ministerul Sănătății al Ucrainei 
din 24 februarie anul curent. privind lichidarea rapidă a 
stocurilor de agenți patogeni periculoși și deosebit de periculoși 
depozitați în instalațiile biologice atestă încercările regimului 
de la Kiev de a ascunde urmele unei astfel de activități. Analiza 
actelor de distrugere confirmă activitatea cu ciumă, antrax, 
leptospiroză și bruceloză. Numai în laboratorul din Lviv au fost 
distruse 232 de containere cu agenți patogeni de leptospiroză, 
30 cu tularemie, 10 cu bruceloză, 5 cu ciumă. În total - mai 
mult de 320 de containere. Nomenclatura și numărul excesiv de 
agenți patogeni indică o activitate desfășurată în cadrul unor 
programe biologice militare, încălcând articolul I din BTWC. 

Au fost primite dovezi ale colaborării cu departamentul militar 
american a două laboratoare biologice din Mariupol. O analiză 
preliminară a documentației care a supraviețuit indică utilizarea 
Mariupol ca centru regional pentru colectarea și certificarea 
agentului patogen al holerei. Tulpinile selectate au fost trimise 
la Centrul de Sănătate Publică din Kiev, căruia i-au fost 
încredințate funcțiile de a trimite în continuare biomateriale în 
Statele Unite. Această activitate se desfășoară din 2014, fapt 
confirmat de actele de transfer al tulpinilor. De ce din 2014? 
Pentru că a avut loc o lovitură de stat anticonstituțională care a 
distrus complet independența Ucrainei în adoptarea, controlul 
și analiza activităților relevante. Cetățenii Statelor Unite, 
Canadei și ai altor țări NATO au venit acolo în masă pentru a 
conduce direcțiile fundamentale ale politicii interne, externe, 

În laboratorul sanitar și epidemiologic a fost găsit un act de 
distrugere a unei colecții de microorganisme patogene din data 
de 25 februarie 2022, în conformitate cu care s-a lucrat cu 
agenții patogeni de holeră, tularemie și antrax. 

O parte din colecția laboratorului veterinar nu a fost distrusă în 
grabă. Provoacă nedumerire și suspiciune prezența în colecția 
sa a agenților patogeni ai unor boli necaracteristice pentru 
medicina veterinară - febra tifoidă, febra paratifoidă, gangrena 

gazoasă. Acest lucru poate indica participarea laboratorului la 
programul biologic militar. 

Există toate motivele pentru a afirma că principalele activități 
ale DTRA în Ucraina au inclus colectarea și exportul în Statele 
Unite ale Americii de tulpini de microorganisme periculoase, 
precum și activitatea de cercetare privind studiul potențialilor 
agenți de arme biologice, specifici acestei regiuni, care au 
focare naturale și sunt capabili să fie transmise la oameni. 
Pentru colectarea și studierea biomaterialului populației locale, 
în principal în regiunile estice ale țării, în 2020 au fost livrate în 
Donbass două laboratoare mobile. Aici, contractantul pentru 
DTRA a fost Black and Veatch. 

Cu asistența DTRA, pe baza laboratoarelor din Kiev, Harkov și 
Odessa, a fost implementat proiectul UP-4 pe teritoriul 
Ucrainei până în 2020 pentru a studia posibilitatea răspândirii 
unor infecții deosebit de periculoase (gripa înalt patogenă A 
H5N1 cu o rată de mortalitate de până la 50% pentru oameni, 
precum și boala Newcastle " păsările) prin intermediul păsărilor 
sălbatice care migrează între Ucraina, Rusia și alte țări din 
Europa de Est. 

Potrivit documentelor primite, partea americană a planificat, de 
asemenea, să desfășoare în acest an lucrări privind agenții 
patogeni ai păsărilor, liliecilor și reptilelor în Ucraina, cu o 
tranziție ulterioară la studierea posibilității de a transporta prin 
intermediul acestora pesta porcină africană și antraxul 
(proiectele P-781, UP-2, UP-9 , UP-10). Cercetările în această 
direcție au avut un caracter sistemic și au fost efectuate cel 
puțin din 2009 sub supravegherea directă a specialiștilor din 
Statele Unite, de asemenea în cadrul proiectelor P-382, P-444 și 
P-568. Unul dintre curatorii acestei activități a fost șeful 
biroului DTRA din cadrul Ambasadei SUA la Kiev. 

Unul dintre obiectivele proiectului UP-2 a fost identificarea 
locurilor de înmormântare a animalelor moarte și prelevarea de 
probe de sol din locurile de înmormântare a vitelor cu antrax. 
Având în vedere că situația epidemiologică a antraxului în 
Ucraina era favorabilă, se pune întrebarea cu privire la 
adevăratele obiective ale cercetărilor efectuate de Pentagon. 
Permiteți-mi să vă reamintesc pentru "experții" în geografie din 
NATO (am văzut oameni uimitori care cred că Marea Baltică și 
Marea Neagră sunt un singur lac) - Statele Unite nu au o 
graniță cu Ucraina. Aș vrea să o găsesc, dar nu. A trece astfel 
de activități pe seama dorinței și dorinței Pentagonului de a-și 
securiza țara este lipsit de temei, zadarnic. La întrebarea ce a 
făcut Pentagonul, în general, în laboratoarele biologice 
ucrainene. Interesul biologilor militari americani pentru 
studierea vectorilor de insecte în locațiile de înmormântare a 
vitelor nu este întâmplător: în timpul epidemiei de antrax din 
2016. 

În plus, pe 9 martie anul acesta. pe teritoriul regiunii Kherson, 
Forțele Armate ale Federației Ruse au descoperit trei vehicule 
aeriene fără pilot la bord echipate cu containere cu un volum de 
30 de litri și echipamente pentru pulverizarea de formulări. La 
sfârșitul lunii aprilie a acestui an. au mai fost găsite încă 10 de 
acest fel în zona satului Kakhovka. În același timp, anterior, 
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partea rusă a prezentat documente care atestă încercările 
Ucrainei de a obține drone echipate cu echipamente de 
pulverizare de la compania producătoare de UAV Bayraktar. 

Mai mult de patru mii de persoane au fost implicate în 
cercetarea din cadrul proiectului UP-8. Potrivit datelor 
publicate în presa bulgară, numai în timpul experimentelor din 
laboratorul din Harkov au murit aproximativ 20 de soldați 
ucraineni, iar alți 200 au fost spitalizați. În același timp, astfel 
de lucrări sunt interzise în Statele Unite, așa că ele sunt 
efectuate de departamentul militar din afara acestuia. Unde? 
Acolo unde este posibil, nu există o lege - acolo unde nu există 
cei care să implementeze și să respecte această lege. Și acesta 
este teritoriul Ucrainei. 

Au fost stabilite faptele de testare a unor preparate biologice 
potențial periculoase pe una dintre cele mai puțin protejate 
categorii de persoane - pacienții spitalului clinic regional de 
psihiatrie nr. 3 din Harkov. Au fost obținute informații care 
dezvăluie detaliile experimentelor inumane ale Pentagonului 
asupra cetățenilor ucraineni din spitalul psihiatric nr. 1 (satul 
Strelechie, regiunea Harkov). 

Rezultatele proiectelor de cercetare legate de studiul și 
răspândirea unor boli mortale periculoase (holeră, variolă, 
antrax, toxine botulinice) au fost trimise la centrele biologice 
militare americane. Printre acestea se numără Institutul de 
Cercetare Medicală a Armatei SUA pentru Boli Infecțioase, 
Institutul de Cercetare al Armatei Walter Reed, Centrul de 
Cercetare Medicală al Marinei SUA , precum și laboratoarele 
militare de la Fort Detrick (Laboratoarele de Război Biologic 
ale Armatei SUA), care au fost anterior obiecte cheie ale 
programului american de arme biologice. 

Este demn de remarcat faptul că aproximativ 2.000 de mostre 
de ser de sânge ale cetățenilor ucraineni de etnie preponderent 
slavă au fost trimise în Statele Unite, precum și în Marea 
Britanie și Germania. Mai mult de 140 de containere cu 
ectoparaziți ai liliecilor - purici și căpușe - au fost transferate în 
Germania. 

Programele au fost finanțate atât direct prin intermediul DTRA 
în cadrul proiectului "Contracararea amenințărilor cu agenți 
patogeni deosebit de periculoși în Ucraina", inițiat de 
departamentul militar american, pentru perioada până în 2024 
(contractorul principal este compania americană CH2M Hill), 
cât și prin intermediul capacităților centrului științifico-
tehnologic ucrainean (Centrul de Știință și Tehnologie din 
Ucraina). În total, peste 1,5 miliarde de dolari au fost alocate 
pentru implementarea bioproiectelor în ultimii 10 ani. În 
special, fondul de investiții Rosemont Seneca, care dispune de 
resurse financiare în valoare de cel puțin 2,4 miliarde de dolari, 
este implicat în finanțarea acestei activități. În același timp, 
poate fi urmărită relația sa strânsă cu principalii contractori ai 
departamentului militar american, inclusiv Metabiota, 

Potrivit rapoartelor, DTRA, la începutul lunii martie a acestui 
an. a informat conducerea Pentagonului că instalațiile 
programelor americane de cercetare biologică din Ucraina 

reprezintă o sursă de pericol sporit pentru țările europene, 
având în vedere ostilitățile în curs de desfășurare pe teritoriul 
ucrainean. 

Un pericol suplimentar este faptul că activitatea desfășurată în 
Ucraina în interesul departamentului militar american cu agenți 
patogeni periculoși și deosebit de periculoși a făcut, încă de la 
început, obiectul unei atenții deosebite din partea grupurilor 
naționaliste ucrainene. În condiții de înfrângere militară, aceste 
materiale pot fi folosite de naționaliști pentru a pune în aplicare 
"tactica pământului pârjolit". 

În plus, în timpul unei operațiuni militare speciale, au fost 
obținute materiale care indicau utilizarea deliberată în 2020 a 
unui agent patogen al tuberculozei multidrog-rezistente pentru 
a infecta populația, inclusiv minorii, din districtul 
Slavyanoserbsky al RPL, prin intermediul unor pliante realizate 
sub formă de bancnote false. În conformitate cu concluzia 
Stațiunii sanitare și epidemiologice republicane Lugansk, "... 
infectarea bancnotelor a fost cel mai probabil artificială, 
deoarece materialul conține tulpini extrem de periculoase ale 
agentului patogen într-o concentrație care poate asigura 
infectarea și dezvoltarea procesului de tuberculoză ...". În 
concluzia sa, medicul-șef al dispensarului republican de 
tuberculoză din Lugansk notează, de asemenea, că "... există 
toate semnele unei infecții deliberate și artificiale a bancnotelor 
cu biomaterial de înaltă patogenitate...". Știți ce teste se fac 
acum cetățenilor ucraineni care ajung în țările UE? 
Tuberculoză. De ce? Pentru că se știe ce făceau acolo 
structurile NATO. 

DTRA a sugerat conducerii Pentagonului să ia măsuri 
suplimentare pentru a monitoriza situația epidemiologică din 
Ucraina și din țările europene învecinate. În cazul în care acolo 
sunt detectate focare de boli infecțioase periculoase, se 
recomandă să acuze imediat Forțele Armate ale Federației Ruse 
de "atacuri asupra instituțiilor de cercetare și medicale" sau să 
le lege de acțiunile "grupurilor de sabotaj rusești". Pentru 
aceasta, au fost deja stabilite canalele necesare de interacțiune 
cu partenerii din Pentagon din Ungaria, Polonia, România și 
Slovacia. 

Potrivit informațiilor disponibile, DTRA a cerut Ministerului 
ucrainean al Apărării și Ministerului Sănătății să asigure 
distrugerea garantată a tuturor materialelor rămase legate de 
cercetările biologice în curs de desfășurare în Ucraina. 
Cetățenii care se află acum pe teritoriul țărilor UE, printre care 
se numără un număr mare de persoane care suferă de 
tuberculoză, nu sunt victime ale atacurilor aeriene asupra 
centrelor de cercetare din Ucraina "sub aripa" Pentagonului. Ei 
nu au fost supuși la nimic din toate acestea. Ei sunt doar 
purtători. Pentru că această activitate a fost desfășurată de 
Statele Unite pe teritoriul țării în care locuiau. Agenția se temea 
că informațiile despre rezultatele experimentelor vor fi 
interpretate de comunitatea internațională ca o încălcare a 
prevederilor BTWC de către Statele Unite. Cea mai mare parte 
a documentației a fost evacuată din laboratoarele din Kiev, 
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Materialele primite de Federația Rusă ne permit să tragem o 
concluzie lipsită de ambiguitate că în biolaboratoarele de pe 
teritoriul Ucrainei, aflate în imediata vecinătate a Rusiei, 
dezvoltarea armelor biologice a fost realizată cu sprijinul unor 
companii private americane afiliate la departamentul militar 
american. Distrugerea urgentă a agenților patogeni deosebit de 
periculoși a fost necesară pentru a preveni descoperirea 
încălcărilor articolelor I și IV din BTWC. Se confirmă 
validitatea afirmațiilor făcute în mod repetat de Federația Rusă 
cu privire la activitățile biologice militare ale Statelor Unite și 
ale aliaților acestora în spațiul post-sovietic în contextul punerii 
în aplicare a BTWC. 

Ne pregătim să activăm mecanismele prevăzute la articolele V 
și VI din BTWC, conform cărora statele părți trebuie să se 
consulte între ele pentru a soluționa orice probleme legate de 
scopul convenției sau în legătură cu punerea în aplicare a 
dispozițiilor acesteia, precum și să coopereze în desfășurarea 
oricăror investigații privind posibilele încălcări ale obligațiilor 
BTWC.” 

Pe scurt, tezele principale din declarațiile lui Igor Kirillov, șeful 
unității de protecție împotriva radiațiilor, armelor chimice și 
biologice din cadrul Forțelor Armate ale Federației Ruse, 
privind laboratoarele biologice americane din Ucraina: 

Operațiunea militară specială a Forțelor Armate ale 
Federației Ruse a oprit experimentele criminale asupra civililor 
din Ucraina; 

Ucraina este un "teren de antrenament" folosit de Occident 
pentru dezvoltarea componentelor de arme biologice și testarea 
de produse farmaceutice noi; 

Ministerul rus al Apărării are informații despre 
experimentele Pentagonului asupra cetățenilor ucraineni într-un 
spital de psihiatrie de lângă Harkov; 

Statele Unite au încercat să-și ascundă participarea la 
experimente pe pacienți dintr-un spital de psihiatrie din 
Ucraina; 

Banii falși distribuiți în 2020 în republica populară Lugansk 
au fost infectați cu o tulpină de tuberculoză rezistentă la 
medicamentele antituberculoase; 

Colectarea de biomateriale de la ucraineni de către 
epidemiologii din Institutul al Bundeswehr-ului confirmă 
scopuri militare a cercetărilor realizate în Ucraina; 

Informațiile de care dispune Ministerul rus al Apărării 
confirmă implementarea de către SUA a programului biologic 
militar ofensiv în Ucraina; 

Ideologii activităților biologice militare ale SUA în Ucraina 
sunt liderii Partidului Democrat; 

Pfizer, Moderna, Merck și alte companii farmaceutice sunt 
implicate în activități biologice militare americane din Ucraina; 

Proiectele biologice militare pe teritoriul Ucrainei au fost 
implementate, pe lângă Statele Unite, de Germania și Polonia; 

Specialiștii americani testează medicamente noi ocolind 
standardele internaționale de siguranță, reducând astfel 
costurile cercetării; 

Agențiile guvernamentale ucrainene sunt implicate în 
activități biologice militare în țară împreună cu Pentagonul; 

La sfârșitul lunii aprilie în regiunea Kakhovka au fost găsite 
zece drone, dotate cu containere și echipamente pentru 
pulverizarea materialelor biologice. 

  
 

 
Americanii se vor bate cu rușii până la 
ultimul român, bulgar, ungur, polonez, 

dar nu și american 

Dumitru ILIESCU 

          Conflictul dintre Rusia si Ucraina este o realitate, 
nimeni nu poate contesta acest lucru! Cum, de fapt, nu 
poate contesta că el produce multă durere, multă suferință, 
mai ales când vezi zi de zi, oră de oră, minut cu minut, la 
toate televiziunile, cum se refugiază mamele cu copii în 
brațe, persoane în vârstă și cu dezabilități, de 
parcă Ucraina are doar astfel de persoane. 

ai vedem și cum civilii ucraineni au pus mâna pe 
arme și au început să distrugă tancurile rusești, cum 
îi iau prizonieri pe „criminalii” ruși și le dau mâncare 

și băutură. Din când în când, mai dau și secvențe cu civili care 
se pun în fața tancurilor, iar soldații ruși se opresc și nu trec 
peste ei. 

Cum este posibil așa ceva? Dacă tot sunt ucigași cu sânge rece 
soldații ruși, cum de nu îi calcă cu tancurile? „Curat murdar 
coane Fănică”. Nu mai înțelegi nimic! Când cuceresc rușii un 
aeroport, când îi bat ucrainenii și recuceresc aeroportul, ca într-
un joc de desene animate. Nimeni nu transmite de la fața 
locului! Unde este armata ucraineană, nu am văzut-o nicăieri! 

Am văzut și auzit doar apeluri către populația civilă să se 
înarmeze și să apere țara, dar ce fac forțele militare proprii? 
Nimic! Așa să fie, sau este efectul unui război psihologic, 
promovat cu succes de televiziunile noastre aservite? Vă las pe 
voi să apreciați, eu doar vă prezint aspectele pe care le consider 
importante. Nu am afinități nici față de Putin, nici față de 
Zelenski. Și unul, și altul, au lucrurile lor întunecate, dar și 
calități pe care nimeni nu le contesta. Pe Putin l-am condamnat 
de foarte multe ori pentru stilul dictatorial abordat, dar au fost 
și momente când l-am apreciat pentru devotamentul față de 
poporul său, pentru faptul că apără interesele propriilor 
cetățeni. Despre Zelenski nu am decât cuvinte de laudă. 
Dacă Putin este un mare om politic, un mare lider planetar, 
Zelenski este un bun actor și atât. Îmi cer scuze că îl compar pe 
Putin cu Zelenski! Este cum ai compara un munte cu o movilă. 
Zelenski nu are decât un tricou și multă nesimțire, tupeu de mic 
actoraș, nu că actorii nu sunt oameni deosebiți, mulți dintre ei 
sunt de mare valoare, demni de apreciat, dar el nu face parte 
dintre aceștia. Cum poți tu, șef de stat, să apari în fața 
Parlamentului European în tricou, când în sală este floarea 
Europei, toți cu un frumos trecut politic și cu o 
ținută ireproșabilă, pregătită special pentru întâlnirea cu tine? 
Putin nici la piață nu merge îmbrăcat așa, pentru că se respectă, 
respectându-i pe ceilalți. Îl condamn pentru suferința 
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creată populției ucrainene, dar înainte de a da verdictul final 
să trecem în revistă situația care a dus la acest deznodământ. 

Mulți nu văd și nu comentează decât conflictul Rusia-Ucraina, 
eu văd mult mai mult. Eu văd de fapt conflictul SUA – RUSIA, 
și în subsidiar, cel dinte Rusia și Ucraina. De ce? Am 
să vă expic foarte simplu. Dacă sunt neutru, și nu mă las 
copleșit de prejudecăți, văd trupe și tehnică militară ale SUA, 
aduse în apropierea granițelor Federației Ruse, și nu invers. 
Văd americanii în continuă ofensiva spre Est, acaparând, 
precum scabia, și dominând țară după țară, pe care le 
transformă apoi în feude vasale și în care-și impun regulile. An 
după an crează noi baze militare și își extind dominația și 
sistemele militare, inclusiv pe cele nucleare, creând o 
adevărată centură în jurul Rusiei și nu numai. Vine firesc 
întrebarea: de ce? Ce caută americanii la mii de kilometri de 
țara lor? De ce ei au dreptul să meargă cu trupe pe teritoriul 
altor state, iar Rusia nu are voie să își staționeze forțele acolo 
unde vrea pe propriul teritoriu? Văd o Ucraină dominată total 
de americani, care deja își trimiseseră acolo tehnica de luptă și 
consilierii. Mi-am pus și eu întrebarea, ca de altfel mulți dintre 
voi, de ce a ocupat Putin Crimeea în 2014, și nu a făcut-o mai 
devreme, cu mulți ani înainte. Răspunsul este simplu și firesc! 
A făcut-o atunci când americanii, contrar celor convenite cu 
rușii anterior, au planificat înființarea unor baze militare proprii 
pe teritoriul Ucrainei, una dintre ele fiind prevăzută să fie 
amplasată în Crimeea. Având în vedere importanța 
strategică deosebită a peninsulei, sunt sigur că mulți dintre noi 
ar fi procedat la fel. SUA și cu partenerii lor occidentali au 
înființat „maidanul” pentru a aduce la conducerea Ucrainei 
persoane pe care să le controleze, și așa au reușit să o 
subordoneze intereselor proprii. Au transformat-o în cea mai 
coruptă țară și au făcut afaceri de sute de milioane și miliarde 
de dolari, atrăgând în aceste afaceri și pe cei din fruntea statului 
ucrainean. Este de condamnat faptul că mor civilii, mulți dintre 
ei copii nevinovați, că asistăm la cel mai mare exod al 
refugiaților, sigur rușii fiind vinovați. Dar oare doar ei? 
Americanii nu au nicio vină? Eu sunt convins că da! Vor să-l 
aducă pe Putin în fața Tribunalului Penal Internațional pentru 
crime de război, dar de ce numai pe el? Americanii au săvârșit 
cu mult mai multe crime de război în Irak, Afganistan, fosta 
Iugoslavie (cu ce drept i-au atacat pe sârbi?), să nu mai vorbim 
de genocidul de la Hiroșima și Nagasaki! Ei de ce nu sunt aduși 
în fața Tribunalului Penal Internațional, ca să fie judecați? 

Dacă nu sunt vinovați, de ce au înființat atât de multe 
laboratoare de cercetare biologică cu aplicație în domeniul 
militar, pe care le-au finanțat cu sute de milioane de dolari, 
unele dintre ele în apropierea granițelor Federației Ruse? Cu 
siguranța rezultatul cercetărilor nu era destinat celor din 
Orientul Mijlociu, sau unor țări de pe alte continente. Dar nu 
este vorba doar despre aceste laboratoare, ci și despre centre de 
cercetare în domeniul nuclear, înființate pe lângă centralele 
nucleare, pentru a le acoperi mai ușor activitatea, precum și în 
alte domenii. Nu am văzut niciun soldat rus la granițele SUA, 
dar am văzut cu miile americani la granițele Federației Ruse. 
Nu am văzut armament și tehnică de luptă rusești duse în 
apropierea granițelor SUA, dar am văzut o multitudine, inclusiv 
scuturi antirachetă, aduse de americani în Europa, în țările 
despre care promiseseră că nu le vor primi în NATO, care 

cunoașteți foarte bine că este doar un instrument de promovare 
a intereselor americane. 

Ceea ce este mai grav este faptul că văd un președinte american 
senil, incapabil să înțeleagă ce se întâmplă în Ucraina și pe 
mapamond, cu momente de rătăcire și de pierdere a memoriei, 
uneori dând senzația că se află într-o lume paralelă, total 
dominat de Putin în confruntările directe. 

Având în vedere toate acestea, nu vreau nici ruși, nici 
americani pe teritoriul țării noastre. Partenerul nostru strategic 
ne-a cucerit, ne-a transformat într-o provincie vasală, a intrat cu 
cizmele în viața noastră, ne-a luat bunurile și banii și ne-a 
determinat să ne facem dușman colosul de la Răsărit. Ne-a dat 
în schimb numai promisiuni, nici cel puțin vizele nu ni le-a 
ridicat și ne amăgește în continuare. Ne promite că avem o 
umbrelă de securitate asigurată de ei și de celelalte țări membre 
NATO, că dacă vom fi atacați, se va activa Art. 5, privind 
apărarea colectivă. Să îi credem? Voi credeți ce vreți, eu nu o 
fac. Cei mai cunoscuți strategi americani ne-au spus-o clar, 
că vom avea atâta securitate, cât ne vom asigura singuri, și eu îi 
cred. Poate să mă convingă cineva că dacă rușii vor executa o 
lovitură nucleară asupra unui obiectiv strategic de pe teritoriul 
României, Ungariei, Poloniei sau oricărei altei țări europene, 
neposesoare de arsenal nuclear, americanii vor risca soarta 
propriei populații, executând un atac nuclear de răspuns, asupra 
unor obiective strategice din Federația Rusă? Eu nu cred că se 
va întâmpla așa ceva. Nu vor face niciun fel de sacrificiu pentru 
noi. Ne vor lăsa singuri în bătaia vântului, a rachetelor rusești, 
și nu numai. Americanii se vor bate cu rușii până la ultimul 
român, bulgar, ungur, polonez, dar nu și american. Este bine 
să gândim măsurile ce se impun pentru a evita un conflict armat 
cu Rusia, și să ne pregătim armata și țara pentru a ne apăra 
singuri, chiar dacă am avea totuși un sprijin din partea NATO. 
Dumnezeu să ne Ocrotească și să ne apere de prieteni, că de 
dușmani o facem singuri! Să aveți parte de pace, de libertate și 
de sănătate! Ele contează cel mai mult! 

 
A fost pandemie, acum este război, iar 

Pentagonul pregătește omenirea pentru 
extratereștrii 

 

Lucian NEGREA 

          Un "număr tot mai mare" de obiecte neidentificate a 
fost raportat pe cer în ultimii 20 de ani, a indicat marţi un 
responsabil al Pentagonului în faţa congresmenilor 
americani, fără a ajunge până la a confirma prezenţa vieţii 
extraterestre, dar ar putea fi o pregătire a omenirii pentru 
o astfel de dezvăluire, notează AFP. 

entru prima dată după mai mult de 50 de ani, Congresul 
SUA a organizat o audiere publică dedicată 
"fenomenelor aeriene neidentificate". 

 
"De la începutul anilor 2000, am observat un număr tot mai 
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mare de obiecte neautorizate sau neidentificate", a declarat 
Scott Bray, director adjunct al serviciului de informaţii pentru 
US Navy, informează Agerpres.  
 
Responsabilul a atribuit această creştere "eforturilor 
considerabile" ale armatei americane pentru "a destigmatiza 
actul de raportare a observărilor" şi progresului tehnologic. 
 
Cu toate acestea, el a spus că nu a detectat nimic "care să 
sugereze o origine non-terestră" acestor fenomene. Dar nici nu 
a exclus definitiv această posibilitate. 
 
În iunie 2021, serviciile americane de informaţii americane au 
afirmat deja într-un raport mult aşteptat că nu există nicio 
dovadă a existenţei extratereştrilor, recunoscând în acelaşi timp 
că zeci de fenomene observate de piloţii militari nu pot fi 
explicate. 
 
Unele ar putea fi explicate prin prezenţa dronelor sau a 
păsărilor care creează confuzie în sistemele radar ale armatei 
americane. Altele ar putea proveni din teste de echipamente sau 
de tehnologii militare efectuate de alte puteri, precum China 
sau Rusia. 
 
Armata americană şi serviciile de informaţii americane caută în 
primul rând interesate să determine dacă aceste "fenomene 
aeriene neidentificate" pot fi legate de ameninţări împotriva 
Statelor Unite. 
 
"Fenomenele aeriene neidentificate constituie o potenţială 
ameninţare la adresa securităţii naţionale", a avertizat alesul 
democrat André Carson, şeful comisiei parlamentare la 
originea audierii. "Şi trebuie tratate ca atare", a adăugat 
congresmenul, citat de AFP. 

Corvin Lupu: o analiză a contextului 
internațional în care se desfășoară 

conflictul din Ucraina 
 

Jurn. Calistrat ATUDOREI – București 

 
         Conflictul din Ucraina reprezintă o confruntare între 
naționaliștii ruși și puterea evreiască de la nivel mondial, cu 
sediul la Washington. 

 
ă prezentăm o primă parte dintr-o serie de informații de 
o excepțională valoare pentru înțelegerea adecvată a 
actualului conflict din Ucraina. Aceste informații au 

fost prezentate de profesorul Corvin Lupu, un foarte reputat 

istoric și analist politic, ce dă dovadă de un mare curaj și 
probitate morală. Emisiunea a fost transmisă în direct în data de 
3 septembrie 2022 de postul de televiziune România Civică TV 
și a fost moderată de dr. Calistrat Atudorei. 
Evaluarea generală cu care ne pune în gardă de la început 
domnul Corvin Lupu este că în realitate principala „armă” la 
care se recurge în spațiul euro-atlantic este manipularea. 
Populația din cele 40 de state care s-au poziționat alături de 
SUA în susținerea Ucrainei, împotriva Rusiei, este 
„bombardată” doar cu retorica pe care o dorește Washingtonul. 
Această retorică are la bază premisa că Rusia ar fi lansat în 24 
februarie 2022 un „atac mișelesc” asupra Ucrainei. Lucrurile nu 
stau chiar așa, dar ca să înțelegem este necesar să efectuăm o 
analiză care să meargă mai la rădăcina evenimentelor. 
Trebuie clarificat mai întâi că întregul cadru internațional 
actual a fost configurat la sfârșitul celui de-al Doilea Război 
Mondial, imediat după anul 1945. Au fost stabilite în acest sens 
câteva tratate sau înțelegeri secrete (unele chiar foarte secrete) 
sau acte adiționale (tot secrete) asociate respectivelor tratate. 
Așadar atunci s-a decis modul în care să fie menținută pacea la 
nivel mondial. ONU a început să ia decizii în sfera relațiilor 
internaționale prin intermediul celor cinci învingători din război 
(SUA, Rusia, Marea Britanie, China și Franța). 
În anul 2014 Vladimir Putin a devoalat că Stalin a făcut în 1945 
o înțelegere secretă foarte convenabilă cu Occidentul. Și că 
acele înțelegeri nu pot fi modificate, ci doar completate. Acesta 
este în realitate motivul pentru care la negocierile de la Malta 
(în 2-3 decembrie 1989) nu s-a semnat nimic între liderii 
atlantiști și Gorbaciov. Au fost doar înțelegeri verbale, la care 
niciuna dintre marile puteri nu voia să renunțe. Mai mult, chiar 
au lăsat să se înțeleagă că poate și NATO se va desființa odată 
cu Tratatul de la Varșovia. Cel care a insistat în acest sens a 
fost Ceaușescu. El a solicitat public ca cele două organizații 
militare să se desființeze concomitent. Acesta se pare că a fost 
încă un motiv pentru care Ceaușescu devenise incomod. 
Tot în perioada imediat următoare celui de-al Doilea Război 
Mondial s-a decis ca Germania și Japonia să nu mai aibă (1) 
voie în viitor să dețină arme nucleare și (2) să nu li se permită 
să lanseze rachete în spațiu, lucru care este menținut și în 
prezent. 
Un element care este complet ascuns de populația lumii este că 
chinezii (și, bineînțeles, americanii) au baze pe Lună încă de 
multe zeci de ani. Informațiile oferite public sunt doar un 
spectacol de cancan, menit să țină atenția maselor ocupată cu 
știri nesemnificative și superficiale. 
Așadar „cheia succesului” în menținerea ordinii internaționale 
era respectarea strictă a tratatelor la vedere și a înțelegerilor 
secrete. 
Să remarcăm de asemenea că în august 1975, în cadrul 
Conferinței de Pace și Securitate din Europa, 32 de state 
europene alături de SUA și Canada au semnat 
respectarea status quo-ului stabilit după 1945. SUA și Rusia au 
intervenit doar în sferele lor de influență. SUA a intervenit 
(prin CIA și operațiunile Gladio) în Italia și Grecia. Marea 
Britanie a intervenit în Irlanda de Nord. URSS a intervenit în 
Polonia (în 1953), în Ungaria (în 1956) și în Cehoslovacia (în 
1968) în scopul de a menține la conducere grupările pro-
sovietice. 
Este necesar să subliniem că în anul 1945 sistemul internațional 
a fost conceput de SUA ca să fie bipolar. În acea perioadă SUA 
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producea enorm de mult armament, avea averi fabuloase, 
avansau tehnologic foarte rapid. Dar în 1945 războiul dintre 
SUA și Japonia era în impas. Japonezii luptau cu mare 
determinare și nu acceptau să se predea. În aceste condiții 
americanii au planificat invadarea totală a Japoniei. Urmau să 
atace din Okinawa. Dar bombardamentul atomic „a rezolvat” 
problema, Japonia a fost învinsă și depozitul din Okinawa a 
rămas nefolosit. Pentru negustorii războiului pacea a devenit un 
impediment. Ca urmare, au trimis armamentul în Coreea de 
Sud și Vietnamul de Sud, pentru a susține grupările anti-
comuniste din aceste zone aflate sub influența SUA. Au 
rezultat două focare de război menținute pe timpul Războiului 
Rece, aproape 30 de ani. Așa a funcționat Lumea Bipolară. Dar 
cele două sfere de influență se mențineau în principiu într-un 
anumit echilibru între ele. Cele două superputeri efectuau 
lovituri de stat doar în propriile sfere de influență. Și astfel, la 
nivel mondial a fost menținută o pace care a durat 75 de ani. 
Este important să mai știm că în ultima perioadă a existenței 
URSS, în interiorul său au avut loc mari frământări, pe care 
lumea nu le cunoaște. După moartea mareșalului Leonid 
Brejnev (care a condus URSS între anii 1964-1982) în URSS 
au activat trei grupări: 
Prima era de tip autoritarist, de model stalinisto-brejnevist. 
A doua era o grupare reformistă, prezentă în partid și în 
serviciile secrete, foarte strâns legată de Occident, și care 
propunea reformarea țării pe model Occidental. Dar acest plan 
nu era potrivit deoarece marile capacități ale Rusiei și resursele 
sale sunt de tip asiatic. Liderii URSS chiar au luat în discuție 
mutarea capitalei de la Moscova mai spre Est. 
A treia grupare era naționalistă. Din cele 15 republici câte 
existau în Uniunea Sovietică, 14 aveau sistematic probleme 
foarte mari la bilanțul de sfârșit de an, erau mereu în criză, 
produceau mari datorii. Cea care mergea bine era Rusia, dar 
trebuia să acopere pierderile din celelalte 14, pe care practic le 
ducea în spate. Din acest motiv naționaliștii ruși doreau în 
secret destrămarea URSS. 
Este semnificativ că în anul 2014 președintele Putin a afirmat 
public, neîntâmplător, că prăbușirea URSS a avut loc prin 
trădarea a doi foști președinți ai Rusiei: Mihail Gorbaciov și 
Boris Elțin. Ei erau exponenți ai celei de-a doua grupări, cea 
racordată la interesele globaliste. 
Un alt aspect foarte important este că încă din anii 1970 
Occidentul a intrat în criza de supra-producție: nu mai erau 
suficiente piețe de desfacere. Sfera sovietică de influență era 
închisă aproape ermetic. Iar Vestul avea o imensă cantitate de 
produse nevândute, șomajul creștea amețitor, apăruseră 
probleme sociale majore. Pe acest fundal occidentalii au 
început să negocieze cu Gorbaciov. Germania negocia și ea, 
separat și contra-cost, reunificarea între RFG și RDG. Ca un 
detaliu elocvent: în septembrie 1997, cancelarul Helmuth Kohl 
a fost acuzat public (de către Gerhard Schroeder, în plină 
campanie electorală) că a transferat către URSS (înainte de 
1989) suma de 500 de miliarde mărci aur, ca mită pentru liderii 
comuniști în scopul de a accepta reunificarea. Reamintim că 
unificarea a avut loc în anul 1990, marcată de dărâmarea 
faimosului Zid al Berlinului. Însă directorul Deutsche Bank și 
trezorierul acesteia au fost găsiți morți și, conform versiunii 
oficiale, asasinii nu au fost găsiți. În astfel de situații este destul 
de clar că cei doi au fost pedepsiți de serviciile secrete. 

Odată cu destrămarea URSS apare o nouă generație de oligarhi 
evrei în tot spațiul fostei uniuni, dar mai ales în Ucraina și 
Rusia. Trebuie spus că înainte de 24 februarie 2022 doar în 
Ucraina erau aproximativ 140 de oligarhi (majoritatea evrei). 
Ca termen de comparație, în toată Uniunea Europeană sunt 
doar 50 de oligarhi multimiliardari care au un grad de bogăție 
asemănător cu cel al oligarhilor din Ucraina! De unde au făcut 
atât de mulți bani? Din bogățiile fostei URSS. În Federația 
Rusă acești oligarhii s-au înmulțit și îmbogățit foarte mult în 
timpul lui Boris Elțin, adică în perioada 1992-1999. Este 
important să înțelegem că oligarhii au ținut Rusia la remorca 
economiei mondiale, globaliste. Ei au fost și sunt orientați 
împotriva suveranismului. Au căutat prin toate mijloacele să 
alinieze Rusia la globalizare, ceea ce a slăbit enorm de mult 
Rusia din toate punctele de vedere: economic, politic, militar. 
Dar în anul 1999 naționaliștii ruși (cei din a treia categorie) au 
reușit să îl oblige pe Elțin să predea puterea către KGB 
(actualul FSB). L-au pus în locul lui pe Putin (fost agent KGB-
ist), care fusese pregătit din timp și împins în față prin ordin. A 
ieșit din spionaj și a intrat în administrație ca viceprimar al 
Leningradului. Apoi l-au mutat la Moscova, ca șef oficial al 
FSB, cu misiunea de a-și instala oamenii lui în toată Rusia. În 
opinia domnului Corvin Lupu, Putin nu a fost niciodată omul 
globaliștilor. A fost întotdeauna un naționalist. Putin nu este 
nici supusul lui Klaus Schwab și nici al lui Rotschild, deși le-a 
făcut cu abilitate jocurile. Trebuie înțeles că este foarte greu să 
pui mâna pe putere în Rusia. Propaganda euro-atlantistă că 
Putin ar conduce de unul singur Rusia, ca un dictator, este 
hilară. Chiar să vrei să conduci de unul singur Rusia, nu ai cum. 
Pentru că sunt mii de direcții de rezolvat, nu poți să te impui de 
unul singur. Tot la fel a fost și cazul lui Stalin. 
Problema lui Putin a fost că moștenea un vast aparat de putere 
construit de Gorbaciov și Elțin. Punctul care a marcat o mare 
transformare a survenit în data de 24 februarie 2022, odată cu 
operațiunea militară specială în Ucraina. Se poate spune că 
atunci a avut loc trecerea Federație Ruse de la globalism la 
suveranism. Să analizăm câteva detalii elocvente. 
În primele zile de război s-a prăbușit bursa din Moscova, iar 
rubla s-a înjumătățit ca valoare. Totodată valoarea acțiunilor 
marilor companii ale oligarhilor ruși (marile companii ale 
Rusiei) s-a prăbușit complet. Valoarea acțiunilor companiilor 
ruse de pe bursele din toată lumea s-a prăbușit și ea. Ei bine, 
statul rus condus de naționaliștii lui Putin exact asta 
aștepta! Sute de avioane au pornit în toată lumea, iar guvernul 
rus a cumpărat toate aceste acțiuni ale companiilor ruse 
prăbușite, adică ale acestor oligarhi. A fost ca un fel de 
naționalizare. O mișcare extrem de abilă, prin care, pe bani 
puțini, naționaliștii ruși au acaparat aproape tot ce avuseseră 
oligarhii evrei. Practic i-au deposedat de averi. În acest mod 
statul rus a obținut o putere uriașă. În scurt timp, pentru prima 
dată, Putin a expus pe față fățărnicia oligarhilor ruși. A spus 
public că sunt egoiști, globaliști, că nu sunt patrioți. Interesant 
este că după aceea au început să moară în mod straniu mulți 
oligarhi evrei. Ca să o spunem mai direct: se pare că rebelii au 
fost pedepsiți pentru că doreau să țină mai departe Rusia la 
remorca Ocultei evreiești mondiale. 
Așadar să înțelegem cu claritate: conflictul din Ucraina este o 
confruntare între naționaliștii ruși și puterea evreiască de la 
nivel mondial, cu sediul la Washington. Asta nu ne spune 
nimeni în mass-media! Domnul Corvin Lupu afirmă că a 
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explicat câte ceva pe această direcție într-o emisiune difuzată în 
direct de Realitatea TV și ca urmare postul a fost amendat. 
Ce s-a petrecut în Ucraina? În contul datoriei foarte mari 
acumulată de statul ucrainean, președinții evrei-khazari 
Poroșenko și Zelenski au predat familiei Rothschild toate 
activele statului ucrainean prin fondul de investiții Franklin 
Templenton, fond care aparține familiei Rothschild. Și, ce să 
vezi? Când a început războiul, armata rusă a bombardat din 
start, bucată cu bucată, proprietățile familiei Rothschild! Perla 
familiei Rothschild a fost uzina de avioane Antonov, de lângă 
Kiev, cea mai mare uzină de avioane (civile și militare) din 
Europa. În locul ei au rămas în urma bombardamentelor ruse 
doar niște cratere adânci de 50 de metri. Nu a mai rămas nimic 
din uzină. De ce? Pentru că erau acolo mari interese strategice 
ale familiei Rothschild, care este cea mai influentă de pe glob. 
De altfel este destul de bine cunoscut că această familie îl 
dirijează și pe actualul președinte al SUA, Joe Biden. 
Să mai înțelegem că în conflictul din Ucraina, liderii SUA nu le 
dau soldaților care luptă acolo (mulți mercenari străini și soldați 
din țările NATO) doar armament: le dau inclusiv informații 
strategice, culese de sateliții americani. Informații esențiale 
despre mișcările trupelor rusești. 
Este semnificativ să mai știm un lucru: trei companii americane 
au cumpărat 17 milioane de hectare de teren agricol în Ucraina. 
Adică cea mai mare suprafață de teren arabil din Ucraina. Iată 
de ce se pune atâta accent în mass-media globalistă pe subiectul 
exportului de cereale din Ucraina, aparent în numele 
„umanitarismului”. Și chinezii au teren cumpărat acolo, dar 
observăm că acela nu a fost bombardat de ruși. Mai mult, rușii 
chiar au intermediat exportul grâului din zonele cumpărate de 
China. Pentru că acele cereale nu aparțin Ucrainei, ci 
deținătorilor privați ai respectivelor terenuri. În realitate acele 
cereale au fost exportate ulterior către statele prietene cu Rusia. 
De aceea Rusia a făcut acel cordon pentru exportul de cereale. 
Foarte important de știut este că nu doar nouă, românilor, ci 
populației din toată lumea, ni se refuză această informație 
fundamentală: evreii khazari dețin în mod real și efectiv 
puterea în sfera euro-atlantistă de influență. Dacă nu luăm 
în considerare acest element de fundal nu se poate înțelege 
nimic din istorie și din relațiile internaționale! Evreii 
controlează Statele Unite de foarte multă vreme. Doar doi 
președinți nu s-au supus, Lincoln și Kennedy (și parțial 
Trump). Și am văzut ce au pățit. Evreii khazari sunt așadar 
elementul trans-național care controlează scena mondială. 
Ceea ce s-a produs este că după 24 februarie 2022 Federația 
Rusă s-a eliberat în mare parte de sub controlul oligarhic 
evreiesc/globalist. Este adevărat, mai sunt oligarhi și companii 
oligarhice evreiești în Rusia. Dar să observăm, de exemplu, că 
în mod „ciudat” unul dintre ei, evreu, a căzut de curând de la 
etaj, fiind internat în spital. Nu era un oarecare, ci președintele 
companiei Lukoil. 
Să facem în mod necesar precizare, ca să nu se înțeleagă că am 
fi anti-semiți: cel puțin 80% dintre cei care își asumă astăzi 
etnia evreiască nu sunt evrei, ci khazari. Deci noi nu spunem 
ceva împotriva adevăraților evrei. Iar toate afirmațiile făcute 
aici pot fi dovedite. 
Khazarii au venit în secolele III-IV din Asia Centrală, s-au 
așezat în Ucraina de astăzi, în nordul Mării Negre, într-o zonă 
unde erau și ortodocși, și catolici, și musulmani (mai ales tătari 
și turci). Au fost alungați de acolo și au ales religia mozaică 

pentru a-și ascunde identitatea. Apoi s-au infiltrat în toate 
popoarele pe parcursul Evului Mediu, fiind percepuți ca evrei. 
Să remarcăm că aproape toți liderii relevanți din Ucraina de 
astăzi sunt evrei-khazari. Ni se vorbește despre liderii regimului 
Zelenski ca și cum ar fi naționaliști ucraineni, ceea ce este fals. 
Ultranaționaliștii lor sunt naziști, au avut grupări cum ar fi cea 
a lui Stepan Bandera. 
În ultimii ani Rusia naționalistă a căutat să își întărească 
alianțele anti-khazare. Cu câțiva ani în urmă președintele Putin 
i-a pus în vedere lui Bibi Netanyahu, pe care l-a invitat la 
Kremlin, că dacă va ataca Iranul, Federația Rusă va oferi 
Iranului sisteme de apărare S-400, de care Israelul nu se poate 
apăra. Iranul este un partener de bază al Rusiei și urmărește să 
scape de presiunea Israelului și a SUA, ca să nu calce pe 
urmele Irakului, Libiei și ale multor altora. Iranul a cerut acum 
să fie primit în BRICS. La fel și Turcia, care să nu uităm că e 
membră NATO. Condiția pe care le-a pus-o Putin a fost ca 
Iranul să se împace cu Turcia, adică să întărească alianța. 
În paralel: de ce se urmărește de-dolarizarea? Pentru că în 1945 
dolarii aveau acoperire în aur, bunuri și servicii. Dar din 1971 
dolarul este o monedă fiat, adică o abstracțiune bancară ce este 
transformată în bani prin tipărirea inflaționistă a unor mormane 
de hârtii. Acum țările care se opun Globalismului khazar 
urmăresc de-dolarizarea, ceea ce pentru SUA înseamnă o 
înfrângere extraordinară. Ce au făcut ei până acum? Au 
cumpărat cu bani fără valoare bunuri și valori reale. În ultimii 
doi ani lucrurile au luat-o de tot razna: Federal Reserve Bank a 
tipărit enorm de mulți bani fără valoare reală, mai exact 
aproape 40% din toată masa monetară pusă în circulație. 
Ca o vedere de ansamblu, putem spune că după 1991, cu 
complicitatea lui Gorbaciov și Elțin, nu au mai fost respectate 
înțelegerile stabilite după al Doilea Război Mondial. Nu au mai 
fost respectate cele două sfere de influență. Federația Rusă a 
fost „păcălită” și NATO s-a tot extins spre Est. Rușii au tot 
crezut că americanii (conduși de khazari) se vor opri. Dar nu s-
au oprit și acum au ajuns la frontiera Rusiei, prin intermediul 
Ucrainei. Așa cum am arătat, este necesar să observăm că au 
lucrat și din interiorul Rusiei, prin intermediul oligarhilor evrei. 
Cu privire la Rusia condusă de Putin: pe măsură ce au trecut cei 
23 de ani de când Putin conduce Federația Rusă, el a 
naționalizat (rusificat) instituțiile statului. A creat o structură de 
putere care pe vremuri se numea Complexul Militar-Industrial, 
dar care acum se numește Siloviki, adică „cei puternici”. Acolo 
sunt 25-30 de oameni deosebit de influenți, de etnie rusă, care 
dețin pârghiile puterii. Ei decid politicile Rusiei privind spațiul 
cosmic, decid cine este desemnat primul ministru, componența 
serviciilor secrete, cine să conducă armata, președinția, etc. 
Siloviki este un organ colectiv de conducere. Acolo toți au 
păreri, propuneri, eventual își exprimă opoziția. Este un organ 
foarte viu, iar membrii săi nu sunt simpli figuranți, așa cum e în 
Parlament (Duma de stat). Aceasta este structura prin care 
conduce Putin. Prin Siloviki, Rusia a început să revină la 
tradițiile sale seculare. Patriarhul Kirill este și el membru de 
bază al Siloviki. Mai toți participă duminica la slujbele de la 
Biserică. Promovează ortodoxia, se opun orientării LGBT. 
Bineînțeles, și rușii se confruntă intern cu probleme de 
criminalitate, probleme legate de droguri și multe altele, dar au 
început acum un program de guvernare prin care își curăță țara. 
Concluzie: Nerespectarea înțelegerilor de la sfârșitul celui de-al 
Doilea Război Mondial a condus la război. Criza se datorează 
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în primul rând Occidentului, care a împins cortina euro-
atlantistă către Est. Globaliștii khazari au fost foarte deranjați 
de posibilitatea ca Rusia să devină o țară suverană. 
Am constatat așadar că după data de 24 februarie 2022, pe 
fondul degringoladei create în rândurile oligarhilor khazari, 
naționaliștii ruși au cumpărat acțiunile de la toate bursele din 
lume unde erau listate mari companii rusești. Am văzut de 
asemenea că în Ucraina familia Rothschild cumpărase în anul 
2016 toate activele statului ucrainean. Tot ce avea statul 
ucrainean, tot ceea ce nu era privatizat, a fost cumpărat de 
familia Rothschild prin fondul Franklin Templeton. Ucraina a 
ajuns astfel pe deplin marioneta globaliștilor khazari, fiind net 
orientată împotriva Rusiei. 
Cum a ajuns Putin să lupte împotriva oligarhilor? 
Putin a fost ales și propulsat la conducerea politică de 
naționaliștii ruși. Ca prim ministru i-a sprijinit pe oligarhii 
evrei, iar aceștia l-au ajutat să ajungă președinte. Elțin a fost 
determinat aproape cu forța să îl lase pe Putin la conducere. În 
ziua când grupul de naționaliști a venit la Putin, era pregătit și 
un plan B, fuseseră tăiate liniile telefonice ca să nu poată apela 
la ajutoare în caz de nevoie. Apoi, după ce a preluat 
conducerea, Putin și-a consolidat puterea tot în combinație cu 
oligarhii. Nu putea să renunțe brusc la ei pentru că erau mult 
prea adânc infiltrați în aparatul de stat. Aparatul informativ 
moștenit era, de asemenea, de orientare globalistă. 
Să observăm și că serviciile secrete străine au pus în mișcare 
răscoala cecenă împotriva Rusiei, încă din timpul lui Elțin, 
pentru a ține în frâu regimul de la Moscova. Putin a rezolvat 
problema cu Cecenia cu ajutorul clanului Kadîrov, pe care l-a 
atras de partea sa. A reușit să rupă conexiunile Ceceniei cu 
serviciile secrete care o alimentau din afară cu bani și 
armament. 
Apoi Putin a marșat pe cea mai grea problemă: conflictul cu 
China. Era o problemă moștenită din timpul regimului 
Gorbaciov. Putin a făcut pace cu China și a fost constituită o 
alianță foarte puternică. În anul 2001 China și Rusia au pus 
bazele alianței Shanghai Five (mai cunoscută ulterior ca 
Organizația pentru Cooperare de la Shanghai). 
Conducerea naționalistă a Rusiei a început confruntarea cu 
oligarhii într-un mod foarte abil. Nu a început lupta cu toți 
deodată. Putin și-a început mandatul fără a-și declara vreo 
nemulțumire față de oligarhii evrei globaliști. Dar naționaliștii 
ruși i-au neutralizat unul câte unul, personal, nu au luptat cu tot 
Sistemul, care la început era extrem de puternic. Unii oligarhi 
mai rebeli s-au „îmbolnăvit de deces”, altora naționaliștii le-au 
luat averile, alți oligarhi au ajuns în pușcărie. Ani de zile Putin 
a dat impresia că e omul oligarhilor. Nu a lăsat să se vadă că 
are o luptă cu Sistemul oligarhic evreiesc. Naționaliștii au 
mascat că în timp urmăresc să respingă acel sistem. S-a ajuns 
acum până acolo încât oligarhii care au mai rămas în Federația 
Rusă nu mai pot pune în pericol naționalismul. Suveranitatea 
Rusiei, care acum în mod clar se rupe total de lumea globalistă, 
pune un „gard” față de Globalismul evreiesc. Putem spune că 
oligarhii au fost, într-un fel, „curelele de transmisie” între 
economia Rusiei și economia globalistă. Prin acest sistem 
oligarhii au ținut Rusia la „remorca” occidentală, au subminat 
naționalismul rusesc și puterea reală a Rusiei. 
Așadar, după cum a fost explicat în articolul precedent, în 
prima parte a conflictului din Ucraina conducerea colectivă a 
Rusiei, în frunte cu Putin, a dat lovitura decisivă oligarhilor. 

Este adevărat, au mai rămas și în prezent oligarhi evrei în 
administrația Rusiei, dar ei nu mai iau acum decizii cheie. 
Iată câțiva dintre membrii Siloviki, care sunt cu toții etnici 
ruși, ortodocși: Vladimir Putin, Dmitri Medvedev, Serghei 
Lavrov, Nikolai Patrușev, Serghei Narîșkin, Yury Borisov, 
Serghei Șoigu, Dmitri Rogozin, Vitali Gherasimov, Alexander 
Bortnikov, Viaceslav Volodin, Mihail Vladimirovici Mișustin 
sau patriarhul Kiril (care însă vine doar când este chemat în 
mod special). Ramzan Kadîrov, șeful republicii Cecene, deși 
este un om foarte devotat Rusiei, nu face parte din Siloviki 
pentru că nu este rus adevărat, ci e cecen de religie musulmană. 
Repetăm că Rusia nu este condusă de Putin de unul singur, așa 
ceva este absurd. 
Siloviki este acum nucleul principal al puterii în Rusia, după ce 
naționaliștii le-au luat oligarhilor evrei mare parte din averi. 
Aceasta după ce în martie 2022 Putin a ținut pentru prima dată 
în viața lui un discurs împotriva oligarhilor în ansamblul lor! A 
spus despre ei că nu sunt patrioți, că nu țin la Rusia, că vor 
numai să scoată bogății din Rusia și că visează la bogății de 
miliarde (iahturi, insule, etc). Că își țin banii în băncile străine 
în loc să îi țină în Rusia… și multe altele. Acesta a fost semnul 
rupturii totale a Rusiei naționaliste de oligarhi! Să reținem că 
acum puterea din Rusia e în Siloviki, nu în Parlament sau în 
Duma de Stat (guvern). Astăzi cine mai crede că Putin ar fi 
globalist și că ar lucra cu oligarhii se înșeală amarnic. 
În mod asemănător cu ce a fost în Rusia, puterea din sfera de 
influență a Statelor Unite este deținută de oligarhii evrei de pe 
Wall Street. Dacă spunem asta nu înseamnă că suntem anti-
semiți sau că avem ceva cu poporul evreu sau cu khazaro-
evreii. Este pur și simplu un fapt obiectiv. 
Tot ceea ce se petrece în lume, indiferent de etapele războiului 
cu Ucraina, toată organizarea mondială (ONU, Banca 
Mondială, etc), se bazează pe niște tratate semnate între Rusia, 
SUA și Marea Britanie. Acestea sunt marile puteri statale ale 
lumii. Și liderii din aceste state sunt obligați ca la un moment 
dat să se înțeleagă între ei. 
Să mai clarificăm că nu se pune niciun moment problema de a 
crea o ruptură totală între naționaliști și globaliști la nivel 
mondial, așa ceva nu se poate. Globaliștii sunt mult prea 
infiltrați. De asemenea, să reținem că naționaliștii ruși nu au 
deschis război contra tuturor, ei urmează o abordare graduală. 
În ceea ce privește conflictul de pe teritoriul Ucrainei dintre 
Rusia și NATO, este util să înțelegem că iarna e cel mai bun 
aliat al armatei ruse. De aceea rușii nu se grăbesc pe front și 
chiar le convine să prelungească lupta. Pentru că rușii știu că 
Europa va face față foarte greu iernii fără resursele naturale 
rusești. Și nu e vorba doar de populație, ci și de economia 
statelor Europene, de industrie. De exemplu dacă industria de 
oțeluri speciale se blochează, atunci urmează blocaj și în 
industria militară, a construcțiilor de mașini, etc. 
Dacă Rusia a fost supusă la sancțiuni și europenii nu mai vor 
resursele din Rusia, pentru ruși nu este nicio problemă. Ei și-au 
redistribuit imediat oferta. Dacă nu mai dă Europei, dă Asiei 
sau țărilor emergente din Africa. 
Cine poartă conflictul împotriva Rusiei pe teritoriul Ucrainei? 
Este vorba de supușii Americii, care la rândul său acționează la 
ordinele lui Rothschild și ale stăpânilor de pe Wall Street. Sunt 
40 de țări din această categorie care luptă în Ucraina contra 
Rusiei. 
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Așa cum am menționat, rușii nu se grăbesc deloc. Ei caută să 
minimizeze pierderile de vieți ale civililor din Ucraina și, 
bineînțeles, pierderile de soldați ruși. Ei sunt abia „la încălzire”, 
își rulează mai întâi armamentul vechi, de exemplu tancuri T 72 
sau obuze din Războiul Rece. Încă nu au scos armamentul greu 
sau alte tipuri de arme extrem de performante. Rușii au arme 
foarte puternice, când au vrut să atingă obiective precise au 
folosit arme performante. De exemplu buncăre subterane, 
rachete termobarice lansate de la 500 de km, de pe Marea 
Neagră, care perforează zeci de metri și distrug orice 
amplasament. Deja rușii distrug toate obiectivele strategice 
esențiale ale Ucrainei, unul câte unul. 
Propaganda occidentală spunea că Putin a vrut Blitzkrieg. Nici 
vorbă. Rușii au pornit la un drum lung. Actuala perioadă de 
conflict îi ajută să își pregătească armata pentru condiții 
efective de război. Nu te poți pregăti cu adevărat doar teoretic, 
la tablă și din antrenamente. Armata se pregătește cel mai 
eficient în condiții de război. Pe de cealaltă parte, Europa se 
grăbește, dar americanii nu. Pentru că americanii agreează 
ideea unei Europe slăbită de conflict și dependentă în mai mare 
măsură de SUA. 
Este necesar să clarificăm că decizia Rusiei de a intra în război 
cu Ucraina a fost luată prin votul unanim al celor din Siloviki. 
Nu a fost doar decizia lui Putin. Cu toții au ajuns la concluzia 
că nu mai era altă cale. 
În acest moment corabia evreiască din Rusia se scufundă și 
„șobolanii” trădători fug! Asta se petrece acum. Unii „se 
sinucid” cu toată familia. Mai direct spus, au fost uciși de 
servicii, care îi urmăresc de peste 20 de ani. 
În Federația Rusă erau foarte mulți agenți ai Occidentului, în 
special ai CIA-ului. Erau interese care învârteau sute de 
miliarde de dolari. Este semnificativ că Fundația din Rusia care 
se ocupa de emigrarea evreilor în Israel a fost închisă cu 
motivația că foarte mulți evrei au jefuit Rusia în timpul 
regimurilor Gorbaciov și Elțin. Li s-a pus condiția că dacă vor 
să plece trebuie să dea înapoi ce au furat. Nu e nicio speculația, 
a fost un comunicat oficial! 
Naționaliștii ruși sunt de fapt în război cu evreii 
khazari! Aparent rușii se luptă cu 40 de țări, dar în spatele 
acestor țări sunt khazarii. 
Acum Rusia este deja în mare măsură influențată de globalism. 
Nu mai e concepția ideologică de pe vremea URSS, care încă 
avea specificul rusesc, așa dictatorial cum era. Acum e foarte 
multă depravare, LGBT, și alte „progresisme”. Nu e ușor, dar 
cu toate astea Rusia se de-globalizează!! 
Prin denigrarea Rusiei propaganda atlantistă vrea să facă statele 
europene să nu își mai poată pune speranțe în conservatorismul 
Rusiei întrucât, iată, pare că și Rusia e în ton cu progresismul 
LGBT, de exemplu. De aceea este necesar să analizăm mai 
profund. 
Desigur, la modul general vorbind, nu trebuie să înțelegem că 
are loc un conflict între Bine și Rău. Rusia luptă pentru propria 
supraviețuire. Pentru interesul său național. Globaliștii luptă 
pentru hegemonia mondială, pentru a instaura Noua Ordine 
Mondială. Acum nu se mai luptă, ca pe vremuri, capitalismul 
cu comunismul. Acum asistăm la lupta dintre suveranism și 
globalism. Fiecare tabără se consideră de partea Binelui. 
La nivel de națiuni, nu minoritățile sunt cele mai importante. 
Statele naționale au fost create de la început cu scopul precis de 
a fi căminele populației majoritare, nu ale minorităților! 

Minoritățile naționale sunt din această perspectivă 
fundamentală mai degrabă factori de risc pentru securitatea 
etniei majoritare. 
Un exemplu în care lucrează serviciile străine în România este 
faptul că în data de 23 septembrie 2022, trei etnici maghiari vor 
înainta în Parlamentul European o propunere de trecere la o 
formă de autonomie a Transilvaniei. Deci nu doar a Ținutului 
Secuiesc, ci a întregii Transilvanii. Cu scopul de a o rupe din 
România. Iar autoritățile din România nu spun nimic. De ce? 
Pentru că nu mai reprezintă demult interesele poporului român. 
De ce s-a aliniat Putin și conducerea Siloviki campaniei 
criminale a injectării anti-Covid-19? 
Răspuns: Trebuie precizat că în vaccinul rusesc Sputnik nu au 
fost puse elemente atât de toxice precum cele care au fost 
utilizate în vaccinurile produse de Big Pharma. Dimpotrivă, 
rușii au încurajat și tratamentul preventiv, așa cum era și firesc. 
Mai exact, au folosit medicamente simple, dar foarte eficiente, 
cum ar fi Arbidol sau Ivermectină. Rușii nu au urmat protocolul 
globalist al OMS și nu au folosit medicația impusă de Big 
Pharma în statele euro-atlantiste. Dacă guvernul rus nu ar fi luat 
nicio măsură, indiferent de numărul de morți (pentru că totuși 
infecția s-a răspândit, atunci ar fi fost acuzat de cei manipulați 
de propaganda globalistă că nu se ocupă în mod corespunzător 
de „pandemie”. Mai ales că știrile date de corporațiile 
mediatice globaliste ce activează și în Rusia dramatizau 
paroxistic situația. 
Ca să clarificăm, este util să ne amintim că virusul SARS-Cov-
2 a fost produs în laborator și apoi a fost răspândit în lume. 
Președintele Donald Trump a explicat foarte clar cum s-a 
procedat: la Wuhan a fost inoculat virusul, orașul Wuhan a fost 
izolat de restul Chinei, autoritățile chineze au oprit circulația 
trenurilor, avioanelor, etc, dar câteva sute de bolnavi au fost 
urcați în două cargo-uri (avioane mari) și trimiși în lume. Unul 
dintre avioane a plecat la Milano și celălalt la New York. În 
Europa molima a pornit din Milano, iar în SUA din New York. 
Din aceste focare s-a răspândit în toată lumea. Se vede clar că 
nu s-a răspândit radial, ci focarele au apărut la mari distanțe ca 
urmare a călătoriilor. Da, să fie foarte clar, China a fost 
complice! De ce? Pentru că a considerat că dă o lovitură lumii 
occidentale cu molima asta, știind că ea, China, poate să 
controleze intern situația mai bine decât o fac occidentalii la ei 
acasă. 
Pe scurt, despre evenimentele actuale din China 
Cei care spun că China merge pe drumul globalismului fac asta 
pe baza viziunii europene. În realitate modelul de viață din 
China este total diferit. Nu poți analiza China menținând 
punctul de vedere european pentru că nu pricepi nimic. Nici 
măcar mulți analiști sau oameni cu diplome și pretenții din 
Europa nu înțeleg. China este un colos demografic, are în 
componență foarte multe etnii. Dar deși pentru mulți pare că nu 
e așa, totuși și China se de-globalizează! Să analizăm pe scurt 
cum a procedat China în timpul crizei Covid. Așadar Wuhan 
este unul dintre cele mai mari centre industriale din lume, are 
10 milioane de locuitori. Ei bine, la începutul „pandemiei” 
chinezii au lăsat morții pe străzi. A fost ceva de groază pentru 
occidentali, fugeau din China ca potârnichile. S-au prăbușit 
acțiunile marilor companii de multimiliardari, oameni cu mare 
putere și cu relații ascunse cu globaliștii. Toate acele acțiuni 
au fost cumpărate apoi la prețuri foarte mici de statul 
chinez. Exact cum au făcut rușii cu oligarhii lor după ce a 
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început conflictul din Ucraina! Pe chinezi „pandemia” i-a ajutat 
enorm. De asta le-a convenit să lase anumite zone să fie 
afectate de Covid. Apoi au profitat de criză și au luat măsuri 
drastice. Au naționalizat tot ce aveau globaliștii în China, adică 
marile companii. Apoi au lansat doctrina „Covid zero” spunând 
că nu tolerează nici măcar un singur bolnav de Covid fără a 
institui carantina. Au blocat orașele Shanghai și Beijing, unde 
erau sute de mii de străini. Au izolat orașele, i-au băgat pe toți 
în case, au sudat ușile. I-au speriat complet pe străini. 
Diplomaților, spionilor, atașaților comerciali… li s-au luat 
copiii și i-au plasat în grădinițe cu șobolani, le-au dat mâncare 
proastă. I-au îngrozit ca să plece de bunăvoie din 
China!! Chinezii știau exact cine sunt agenții străini, dar nu îi 
puteau da afară din țară fără a genera un uriaș scandal 
internațional. Pe când așa, au speculat „pandemia” artificială ca 
parte din operațiunea de curățenie și naționalizare a Chinei. 
Noua distribuție de putere 
În prezent se pune o nouă mare „cortină de fier” pe plan 
internațional. Această cortină stă între cei mai puțin de un 
miliard de oameni din spațiul euro-atlantic și cei din restul 
lumii, care sunt 6-7 miliarde, și care sunt de partea Rusiei. 
Să observăm că rușii au o diplomație colosală. În ultimii 30 
de ani, după destrămarea URSS, s-au împăcat cu China și, mai 
mult, au reușit să împace China cu India dar și Iranul cu Turcia! 
Și de asemenea India cu Pakistan. Sunt rezultate excepționale! 
De exemplu, Putin l-a chemat pe președintele turc Erdogan la 
Teheran și i-a zis: dacă vreți în BRICS trebuie să vă împăcați 
cu Iranul. Și iată că acum Iranul și Turcia cooperează politic și 
economic, alături de Rusia și China. S-a creat o uriașă alianță. 
Occidentul încă se mai preface că ar controla lumea, dar de fapt 
nu e așa. Centrul de greutate s-a mutat în Asia pentru că acolo 
sunt resursele! 
Cât va mai dura conflictul din Ucraina și cu ce rezultat? 
Este un război de durată. Este extrem de important ce a spus 
Putin recent: „Operațiunea specială din Ucraina este doar o 
etapă dintr-un proiect mult mai amplu!” Se pare că războiul 
va mai dura și nu se va limita doar la Ucraina, pare că se va 
extinde. Nu are rost să speculăm cât și unde. Noi, ca 
cercetători, știm ce a fost și ce este, dar nu facem speculații 
pentru viitor. 
Să mai observăm un fapt semnificativ. După ce Rusia a anexat 
Crimeea în 2014, Putin a spus într-un interviu (care a fost între 
timp cenzurat/șters din spațiul public) că Stalin a avut o 
înțelegere foarte bună cu Occidentul. Dar că nu s-a putut 
continua pentru că au intervenit doi trădători și din cauza 
lor Occidentul vine peste Rusia. Dar, mai spunea Putin, noi ne-
am delimitat de cei doi trădători și vrem să menținem 
înțelegerile din 1945, cu cele două sfere de influență care se 
respectă reciproc. Desigur, cei doi trădători au fost Gorbaciov 
și Elțin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De ce a lansat Federația Rusă în 24 
februarie 2022 operațiunea militară în 

Ucraina? 

            Să facem mai întâi diferența dintre termenul de 
„operațiune militară” și cel de „război”. Diferența este 
foarte mare deoarece războiul se referă la atacuri pe scară 
largă efectuate prin utilizarea de rachete și bombe de mare 
calibru, lansate cu artileria grea.  

ceste atacuri conduc la pierderi severe în rândul 
populației civile și la raderea efectivă de pe fața 
pământului a unor întregi zone rezidențiale. De cealaltă 

parte, operațiunile speciale se referă la atingerea unor obiective 
precise prin care sunt vizate strict ținte militare, în timp ce 
populația civilă și zonele de locuit ale acesteia sunt pe cât 
posibil protejate. 

Analizând situația actuală de pe teritoriul Ucrainei constatăm 
că acțiunile armatei ruse par să se înscrie mai degrabă în 
definiția termenului de „operațiune militară” decât în cea de 
„război”. Desigur, estimările asupra distrugerilor cauzate de 
conflict sunt încă dificil de formulat, atât din cauza situației în 
continuă modificare, cât și din cauze ce țin, în mod evident, de 
tehnicile de propagandă și dezinformare utilizate de ambele 
tabere. 

Revenind la întrebarea formulată în titlu, sesizăm cu ușurință că 
răspunsul unanim pe care îl dau factorii politici și întreaga 
presă centrală din statele euroatlantice este acesta: „Federația 
Rusă a recurs în data de 24 martie 2022 la o agresiune brutală și 
neprovocată asupra Ucrainei”. Având clar stabilită această 
premisă, de aici pare să decurgă în mod firesc și chiar necesar 
politica aplicării de sancțiuni economice drastice împotriva 
Federației Ruse, precum și coalizarea statelor vestice în 
acordarea de sprijin militar, material și nu în cele din urmă 
moral pentru administrația de la Kiev și pentru trupele 
ucrainene. Ucraina este considerată ca fiind o victimă a Rusiei, 
poporul ucrainean este susținut pentru efortul de a menține 
independența și suveranitatea țării, iar Volodimir Zelensky a 
ajuns să fie portretizat ca model internațional de președinte-
erou. Ni se spune că Ucraina nu este susținută de Occidentul 
Colectiv doar din firească solidaritate, ci și ca o măsură 
obligatorie de stopare a neîntreruptei agresiuni ruse, care dacă 
nu ar fi oprită ar pune în pericol securitatea întregii Europe sau 
poate chiar mai rău decât atât. 

De ce are Rusia un astfel de comportament? Explicația pare 
foarte simplă dacă ne luăm după nenumărații analiști și 
jurnaliști afiliați NATO/UE: pentru că Rusia este condusă de un 
dictator, Vladimir Putin, care nu pare să mai fie în toate 
mințile. I-a fost studiată copilăria, gesturile, tremurăturile 
mâinilor, umflăturile de sub ochi și din toate aceste date 
experții au dedus că Putin este grav bolnav și din cauza lui 
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suferă Ucraina, România, toată Europa și chiar măreața 
Americă. 

Având în vedere că în lumea euroatlantistă factorii decidenți 
din punct de vedere administrativ consideră că nu mai are sens 
să mai avem vreun dubiu privind vinovăția și maleficitatea lui 
Putin (și implicit a Rusiei în ansamblul său), toate publicațiile 
care prezintă analize efectuate de experții sau jurnaliștii ruși nu 
mai sunt permise în spațiul public. Nu numai că toate 
concepțiile lor sunt considerate în Vest ca fiind fundamental 
greșite, dar se spune că aceștia mai și lansează periculoase 
minciuni propagandistice. Așa că, cel mai bine este să știm 
doar punctul de vedere corect, care este atent verificat de 
instituțiile occidentale specializate din fiecare țară, cum ar fi 
CNA sau comisiile Facebook. Acești specialiști, care posedă o 
cunoaștere infailibilă despre cum stau lucrurile, au grijă ca 
cetățenii să fie prompt informați și, foarte important, au 
responsabilitatea de a exclude rapid din spațiul public toate 
afirmațiile scandalos de eronate, care pot aduce confuzie în 
monolitul clar al gândirii și înțelegerii corecte. 

Și totuși, pentru că „Ministerul Adevărului” (structură 
anticipată de George Orwell în romanul său distopic „1984”) 
nu este încă pe deplin format (dar este foarte aproape de acest 
stadiu!), să urmărim (atât cât mai putem) să analizăm și cum se 
văd lucrurile dinspre Federația Rusă. Oare tot ceea ce spun 
Putin și ceilalți oficiali ruși este complet lipsit de sens? Nu este 
oare mai normal să știm în mod concret ce susțin aceștia înainte 
de a respinge totul în bloc fără ca măcar să avem idee despre ce 
este vorba? Voi urmări așadar să prezint în continuare câteva 
puncte de vedere ale Rusiei, foarte puțin cunoscute în lumea 
euroatlantică. Cel mai bine este să decidem în cunoștință de 
cauză cine și în ce măsură are dreptate. 

Ca o imagine de ansamblu, trebuie spus că din perspectiva 
Federației Ruse, desfășurările dramatice la care asistăm astăzi 
nu au survenit „neprovocat” (așa cum se susține în Vest), ci au 
un vast istoric de cauze, evenimente și tratative eșuate care au 
condus la rezultatul la care asistăm în prezent. Sintetic vorbind, 
rușii vorbesc despre trei tipuri de cauze care i-au forțat efectiv 
să declanșeze operațiunea din Ucraina: 

 la nivel strategic, extinderea NATO; 
 la nivel politic, refuzul Occidentului de a pune în 

aplicare acordurile de la Minsk; 
 pe plan operațional, atacurile continue și repetate 

asupra populației civile din Donbass din ultimii opt 
ani și în special creșterea dramatică a acestora de la 
sfârșitul lunii februarie 2022. 

În ceea ce privește primele două tipuri de cauze, articolul 
nostru anterior, Sfârșitul Pax Americana, oferă o cronologie 
utilă a relațiilor dintre Federația Rusă și Ucraina, aceasta din 
urmă fiind asistată permanent, încă din anii 1990, de către 
Statele Unite. 

Să mai adăugăm acum încă un element care va explica foarte 
sugestiv motivațiile Americii în tot acest joc de putere. Este 

vorba despre faimoasa Doctrina Wolfowitz, elaborată de 
Pentagon în anii 1990. 

Ce prevede Doctrina Wolfowitz? 

Doctrina poartă numele unuia dintre cei care a lucrat cel mai 
mult la formularea principiilor strategice cuprinse în text, Paul 
Wolfowitz. Publicată în martie 1992 de New York Times, iată 
concret ce se afirma despre Federația Rusă la scurt timp după 
ce URSS se destrămase și SUA rămăsese singura superputere a 
lumii: 

Primul nostru obiectiv este acela de a împiedica reapariția unui 
nou rival, fie pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, fie în altă 
parte, care să reprezinte vreo amenințare de tipul celei aduse 
anterior de Uniunea Sovietică. (…) Trebuie să avem în vedere 
faptul că schimbarea democratică în Rusia nu este ireversibilă 
și că, în ciuda actualelor sale traume, Rusia va rămâne cea mai 
puternică forță militară din Eurasia și singura putere din lume 
cu capacitatea de a distruge Statele Unite. 

 

Doctrina Wolfowitz indică unul dintre motivele principale 
pentru care, așa cum am arătat și în Sfârșitul Pax Americana, 
Washingtonul a considerat absolut necesară scoaterea de pe 
orbita Rusiei a Ucrainei și integrarea acesteia în arhitectura de 
securitate euroatlantică. Obiectivul doctrinei a rămas 
neschimbat, după cum o demonstrează și o recentă declarație a 
comandanților Pentagonului, din 25 aprilie 2022. După ce au 
efectuat o vizită la Kiev, Secretarul american al Apărării, Lloyd 
Austin, și Secretarul de stat Antony Blinken au transmis oficial 
lumii mesajul lor că „America vrea o Rusie cât mai slabă”, care 
să nu mai ridice probleme ordinii democrațiilor liberale sau, 
altfel spus, hegemoniei americane ce își dorește o ordine 
internațională unipolară. 

Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger, Paul Wolfowitz și mulți 
alți geopoliticieni de marcă ai Americii au atras serios atenția 
de-a lungul ultimelor decenii că dacă Ucraina rămâne sub 
controlul Rusiei, atunci șansele Rusiei de a consolida zona de 
securitate geopolitică numită Eurasia cresc major. Și, așa cum 
se vede clar din afirmațiile de mai sus cuprinse în Doctrina 
Wolfowitz, în viziunea preeminenței americane, nici unui alt 
pol de putere nu îi mai era permis să se ridice și să mai 
concureze vreodată cu SUA. America trebuia să rămână o 
putere de necontestat, iar cea mai sigură cale pentru aceasta era 
aceea de a împiedica apariția unor rivali comparabili ca putere. 
Este un calcul cinic, dar cu totul obișnuit în strategiile politice 
și militare de putere. Ucraina face parte din zona dintre Marea 
Baltică și Marea Neagră, numită Intermario și din „cordonul 
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sanitar” prin care Rusia trebuie - în viziunea atlantistă - să fie 
îndiguită, limitată, gâtuită așa cum un șarpe Anaconda își ucide 
victima (de aici vine numele strategiei Anaconda). Și, în acest 
sens, Ucraina trebuia de asemenea să constituie un obstacol 
major față de orice alianță posibilă dintre Rusia și Germania. 

O aplicație a principiilor de geopolitică, în conformitate cu 
explicațiile strategului George Friedman 

După cum afirmă strategul american George Friedman, alianța 
dintre Rusia și Germania este „singura combinație care de 
secole a speriat ca naiba Statele Unite”. Aceasta pentru că 
printr-o relație de cooperare, Rusia și Germania „sunt singura 
forță care ne-ar putea amenința și am vrut să fim siguri că asta 
nu se va întâmpla”. Să îl urmărim în videoclipul următor pe 
George Friedman explicând aceste lucruri încă din anul 2015 și 
revelând multe alte chei de înțelegere legate de strategiile 
Americii față de Rusia: 

https://www.youtube.com/watch?v=vPpTfoTmXCM  

Pentru o mai clară înțelegere și asimilare redăm și transcrierea 
afirmațiilor lui Friedman: 

Așadar, interesul primordial al Statelor Unite, asupra căruia de 
un secol am luptat în războaie (Primul, al Doilea Război 
Mondial și Războiul Rece), a fost relația dintre Germania și 
Rusia, deoarece unite sunt singura forță care ne-ar putea 
amenința și am vrut să facem sigur că asta nu se întâmplă. 

Săptămâna trecută, acum 10 zile, generalul Ben Hodges, 
comandantul armatei SUA din Europa, a vizitat Ucraina. A 
anunțat oficial că instructorii militari ai SUA vor veni  în 
Ucraina. De fapt, el a acordat medalii luptătorilor ucraineni 
(deși protocolul armatei SUA precizează că medaliile nu 
trebuie acordate străinilor. Dar el a făcut asta, arătând astfel că 
aceasta este armata sa (a SUA). Apoi a plecat și a anunțat că 
Statele Unite vor pre-poziționa diferite tipuri de arme, artilerie 
și alte echipamente în țările baltice (Lituania, Letonia și 
Estonia), în Polonia, România și Bulgaria, ceea ce reprezintă 
puncte strategice foarte interesante (importante). Deci ieri 
Statele Unite au anunțat că vor trimite arme (în seara asta, 
desigur, au negat, dar trimit). Armele vor fi livrate. În toate 
acestea, Statele Unite au acționat în afara contextului NATO, 
deoarece NATO trebuie să îndeplinească un procent de vot de 
100%. Oricare țară poate da veto pentru orice. Ideea este că 
Statele Unite sunt pregătite să creeze un cordon sanitaire în 
jurul Rusiei, iar Rusia o știe. 

SUA au un interes fundamental. Controlează toate oceanele 
lumii. Nicio altă putere nu a mai reușit vreodată asta. Din acest 
motiv noi putem invada popoarele lumii, iar acestea nu ne pot 
invada pe noi. Este un lucru foarte bun, căci menținerea 
supremației pe apă și în spațiu este fundamentul puterii noastre. 
Cea mai bună cale de a învinge flota inamică este să împiedici 
ca acesta să fie construită. Calea aleasă de englezi pentru a se 
asigura că nicio putere europeană nu va construi o flotă a fost 
aceea ca europenii să sară unii la gâtul altora. Politica pe care 
eu o recomand este cea pe care Ronald Reagan a adoptat-o față 

de Iran și Irak. A finanțat ambele părți să se lupte între ele și să 
nu se lupte cu noi (SUA). Este cinic, cu siguranță nu este 
moral, dar a funcționat. 

Problema este acesta: Statele Unite nu pot ocupa Eurasia. În 
momentul în care primii bocanci ating pământul, datorită 
diferențelor demografice, suntem complet depășiți numeric. 
Deci nu avem trecere politică peste tot, dar avem două abilități. 
Prima: să susținem diferitele puteri concurente, ceea ce le face 
să se preocupe de situația lor. Prin suport politic, economic, 
militar, consiliere. Iar a doua, în cazuri extreme, facem ceea ce 
am făcut în Japonia, Vietnam, Irak și Afganistan. Atacuri 
pentru stricăciuni (spoiling attacks). Atacurile pentru 
stricăciuni nu vizează învingerea inamicului, ci intenționează să 
îl destabilizeze. Acei regi (instalați la conducerea coloniilor 
romane) erau formați sub autoritatea împăratului și aveau 
responsabilitatea de a menține pacea. Partidele pilot 
(subordonate unor interese străine, n.n.) sunt un alt exemplu (de 
control al vasalilor prin intermediari, n.n.). 

Răspuns la o întrebare: Aveți dreptate, noi nu putem să 
intervenim peste tot ca un imperiu. Marea Britanie nu a ocupat 
India, ci au luat diferite state individual și le-a întors unele 
împotriva altora, și au instalat ofițeri britanici în armata 
indiană. Romanii nu au trimis armate vaste la depărtare, ci au 
plasat regi pro-romani în acele teritorii. 

Imperiile care au încercat să guverneze în mod direct 
(nemijlocit) în țările ocupate – așa cum a încercat imperiul 
nazist – au eșuat. Nimeni nu are atâta putere. Îți trebuie un 
anumit nivel de deșteptăciune. În orice caz, problema noastră 
nu este încă acesta. Este aceea de a admite că avem de fapt un 
imperiu. 

Întrebarea care este pe masă pentru ruși este dacă vor reuși să 
mențină o zonă tampon (sau cel puțin neutră) sau Vestul va 
pătrunde atât de adânc în Ucraina încât să ajungă la 70 de mile 
distanță de Stalingrad și la 300 de mile distanță de Moscova. 
Pentru Rusia, statutul Ucrainei este o amenințare 
existențială, iar rușii nu pot renunța. Pentru Statele Unite în 
eventualitatea că Rusia ține sub control Ucraina, întrebarea este 
cum poate fi oprită. Prin urmare, nu a fost o întâmplare că 
generalul Hodges, care a fost numit pentru a fi învinuit de toate 
acestea, vorbește despre pre-poziționarea trupelor în România, 
Bulgaria, Polonia și Țările Baltice. Aceasta este zona 
Intermarium (dintre cele două mări), de la Marea Neagră la 
Marea Baltică, despre care a vorbit Pilsudski. Aceasta este 
SOLUȚIA pentru Statele Unite (adică pre-poziționarea de trupe 
în zona Intermario, inclusiv în Ucraina, n.n.). 

Problema la care nu avem răspuns este ce va face Germania. 
Pentru Statele Unite, frica primordială este tehnologia germană 
și capitalul german, combinate cu resursele naturale rusești și 
forța de muncă rusă, ca singură combinație care a speriat de 
secole ca naiba Statele Unite. 

Deci, cum se desfășoară acest lucru? Ei bine, SUA și-au pus 
deja cărțile pe masă: este linia de la Marea Baltică la Marea 
Neagră. Pentru ruși cărțile lor au fost întotdeauna pe masă. 
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Trebuie să aibă cel puțin o Ucraina neutră, nu o Ucraina 
pro-occidentală. 

 

Traducerea textului din dreapta, scris în limba germană: SUA 
construiesc o centură de state anti-ruse pentru a separa 
Germania și Rusia una de cealaltă. Acesta este SOLUȚIA 
vizată de SUA. 

O primă concluzie: Observăm așadar că strategii din SUA știu 
exact ce vrea Rusia și recunosc implicit că punctul de vedere al 
rușilor este corect față de interesul lor național. Toată problema 
se pune însă la nivel de strategii concurente pentru că 
dezideratul absolut al Americii este acela de a-și menține 
supremația de necontestat (hegemonia mondială). Din acest 
motiv, ceea ce se petrece este că Ucraina a fost făcută de 
America să devină o „anti-Rusie”, un pinten al Sistemului 
liberal în coasta Rusiei, o pârghie principală care este menită să 
saboteze și să șicaneze Rusia prin toate mijloacele posibile, 
începând cu batalioanele neo-naziste și până la zecile de 
biolaboratoare care au creat sub coordonarea Pentagonului 
arme biologice ce puteau decima populații întregi. 

Demilitarizarea și denazificarea 

Acestea au fost din start cele două obiective menționate de 
Federația Rusă ca motivații principale ale operațiunii militare 
speciale în Ucraina. Cele două obiective se raportau în special 
la zona Donbass (din estul Ucrainei), unde patru milioane de 
etnici ruși au suferit timp de opt ani (din 2014) abuzuri greu de 
imaginat din partea autorităților de la Kiev. Am arătat în 
Sfârșitul Pax Americana că Statele Unite au început să 
înarmeze Ucraina încă din anii 1990, imediat după destrămarea 
Uniunii Sovietice. Chiar dacă Ucraina nu era (și nu este nici 
acum) membră NATO, aceasta nu a împiedicat coaliția 
globalistă să înarmeze masiv această țară și să își trimită mii de 
mercenari în batalioanele neo-naziste din Ucraina. Au fost 
livrate arme, a fost organizată lovitura de stat din februarie 
2014 (operațiune asupra căreia voi reveni), au fost alocate 
fonduri substanțiale de miliarde de dolari. Să ne amintim că 
Victoria Nuland, secretar al Apărării Statelor Unite, afirma în 
2013 că SUA a oferit Ucrainei cinci miliarde de dolari „pentru 
a sprijini democrația” și pentru a configura Ucrainei „viitorul 
pe care îl merită”, în viziunea Americii, desigur. 

Am văzut în primul articol al acestei serii cu câtă nonșalanță 
relata George Friedman (fondatorul agenției de intelligence 
Stratfor) că generalul Ben Hodges, comandat al Armatei 
Statelor Unite din Europa, a decorat în 2015 militarii din 
Ucraina arătând astfel că trupele ucrainene fac parte din 
„armata sa” (comandată de el). Iar anul acesta secretarul 
adjunct al NATO, românul nostru Mircea Geoană, a făcut o 
declarație publică în care a afirmat că „Armata ucraineană este 
o armată de tip NATO”. El a ținut să sublinieze și de ce a 
afirmat asta, și anume „pentru că i-am antrenat timp de ani de 
zile”, deci cu mult înainte de 24 februarie 2022, când a început 
conflictul ruso-ucrainean. Un conflict cu privire la care coaliția 
vestică susține că nu exista niciun motiv de nemulțumire pentru 
Rusia și că prin urmare aceasta ar fi pornit invazia într-un mod 
„neprovocat”. Totuși, oare nu cumva faptul că NATO antrena 
militarii din Ucraina împotriva Rusiei a fost unul dintre 
motivele care au provocat Rusia? 

 

În prezent, după ce am constatat că Congresul SUA a aprobat 
în ultimele două luni alocarea a peste 53 de miliarde de dolari 
pentru înarmarea Ucrainei (13 miliarde în martie și 40 de 
miliarde în mai) a devenit absolut evident că America 
manifestă o determinare MAXIMĂ de a pune în joc orice miză 
în scopul de a slăbi Federația Rusă. Faptul că Rusia nu acceptă 
să se subordoneze în ordinea hegemonică globalistă o face un 
dușman de neiertat al „elitelor” trans-naționale care tânjesc 
demult după o Nouă Ordine Mondială în care suveranitatea 
statelor să fie înlocuită de o Guvernare Mondială. În tot acest 
deziderat NATO a devenit un fel de armată a Guvernului 
Mondial, care aplică deviza că „oricine nu este cu noi este 
împotriva noastră”. 

Subiectul de-nazificării Ucrainei îi deranjează extrem de mult 
pe cenzorii mediilor de informare din lumea euro-atlantistă. În 
retorica vestică se afirmă că nazismul a dispărut în anul 1945 și 
că oricine susține că ar mai exista așa ceva nu este în toate 
mințile. Și totuși, așa cum voi arăta în continuare, există 
argumente care arată nu doar că nazismul a subzistat, dar că el 
a fost și este susținut de anumite cercuri de putere din Statele 
Unite. 

Este, în tot acest context, foarte necesar să avem în vedere că 
până în 24 februarie 2022 în Ucraina se desfășura un proces de 
„purificare etnică” specific nazismului, iar respectivul proces se 
referea în primul rând la ucrainenii de etnie rusă din regiunea 
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Donbass. Mediile de informare și politicienii din Vest ignoră 
astfel de lucruri extrem de grave, ba chiar fac tot posibilul ca 
marea masă a populației din zona euro-atlantică să nu afle 
nimic despre toate acestea. Dar faptele sunt și rămân fapte și 
dacă respectăm Adevărul trebuie să le luăm în considerare și să 
înțelegem cum stau de fapt lucrurile. 

Să constatăm un astfel de fapt utilizând chiar sursele de 
informare ucrainene, ca să nu fim acuzați de denaturarea 
realității. Îl vedem în videoclipul de mai jos pe unul dintre cei 
mai importanți jurnaliști din Ucraina anului 2014, Bogdan 
Butkevitsch de la ziarul “Ukrainian Week”, într-o declarație în 
direct la Hromadske TV Ucraina în data de 29 aprilie 2014. El 
afirmă, nici mai mult nici mai puțin, că un milion și jumătate de 
„oameni inutili” din Donbass „trebuie exterminați”. Cu alte 
cuvinte, este lansat un îndemn la… genocid față de etnicii ruși 
din Donbass! Este de remarcat că nu a existat niciun scandal 
sau opoziție în Ucraina după acest îndemn. Autoritățile nu au 
luat nicio măsură pentru simplul fapt că exact aceasta era linia 
politică a regimului. Chiar dacă video-ul pare șocant, să avem 
în vedere că el nu este creat nici de Rusia, nici de propagandiști 
pro-ruși, ci este o înregistrare după o emisiune difuzată de un 
canal de televiziune principal din Ucraina: 

https://www.youtube.com/watch?v=K_yJUFhU6ao  

Aceste atitudini nu sunt deloc întâmplătoare, ca rod al unui 
eventual „exces de zel” sau subiectivism exacerbat al unei 
minți înfierbântate. Este o situație generalizată, care este 
atestată de documente. 

Un exemplu în acest sens este dat de un raport al OSCE din 
aprilie 2016 intitulat „Crime de război ale forțelor armate și ale 
forțelor de securitate ale Ucrainei: tortură și tratament inuman”. 
Raportul documentează zeci de cazuri de tortură greu de 
imaginat înfăptuite asupra oricărui etnic rus care manifestă vreo 
simpatie față de Rusia. Adeseori ucraineni de etnie rusă au fost 
arestați și bătuți fără nici un fel de acuzație. Iată câteva extrase 
din raport: 

Printre „motivele” care au condus la arestarea și torturarea 
civililor de către partea ucraineană au fost pur și simplu 
implicarea la mitinguri anti-Euromaidan, vizionarea de 
emisiuni TV rusești, exprimarea opiniilor pe internet, 
implicarea la mitinguri pro-Republica Populară Donetsk, 
participarea la referendum, „deținerea unui număr de telefon al 
unui jurnalist rus”, „nume caucaziene de exemplu – Aslan, 
Uzbec” în contactele telefonice personale, o conversație 
telefonică avută cu persoane din Republica Populară Donețk 
(RPD), „primirea asistenței medicale în RPD”, etc. (...) Într-un 
număr mare de cazuri autoritățile ucrainene – pentru a putea 
face schimb de prizonieri – au arestat cetățeni care nu au comis 
nicio infracțiune. (...) Forțele armate și forțele de securitate 
ucrainene au torturat și au injectat frecvent oamenii cu 
substanțe psihotrope.  

Un alt exemplu semnificativ este un raport al OSCE din 2019 
rezultat în urma unor dezbateri care au avut loc în Polonia în 
perioada 16-27 septembrie 2019. Iată o parte dintre concluziile 

exprimate cu privire la activitatea formațiunilor militare și 
politice afiliate cu mișcarea de extremă dreapta Azov。  

 

În pofida faptului că ideologia neo-nazistă este acuzată în 
Europa în ceea ce privește discursul politic, reprezentanții 
mișcărilor de extremă dreaptă au ocazia să-și demonstreze 
opiniile politice și sunt „acceptați” la nivel oficial din ce în ce 
mai des. O astfel de problemă este deosebit de gravă în țările 
din Europa de Est. Activitățile internaționale ale Regimentului 
„Azov” ce face parte din Garda Națională a Ucrainei sunt un 
exemplu în acest sens. Există un singur punct de vedere atât 
asupra Regimentului «Azov», cât și asupra partidului politic 
«Corpul Național» («Natziionalnyy Korpus») afiliat: sunt 
neonaziști și rasiști, iar orice fel de cooperare cu ei este 
imposibilă. În același timp, partidele politice, reprezentanții 
armatelor și departamentelor militare din Europa de Est și de 
Vest întrețin legături de prietenie și strânse cu «Azov» și 
«Corpul Național», acceptându-și reprezentanții la întâlnirile 
lor și participând la evenimentele organizate de « Azov». 

 

Să analizăm un alt exemplu. Un raport din 2016 al UNHRC 
(Înaltul Comisariat pentru Drepturile Omului din cadrul ONU) 
semnalează numeroase acuzații aduse grupării de miliție Azov, 
cunoscută sub numele de "Batalionul Azov". Acuzațiile se 
referă la tortură și alte crime de război. Se precizează că 
Batalionul Azov de orientare neo-nazistă a fost integrat în 
Garda Națională ucraineană și este acum cunoscut sub numele 
de Regimentul Azov. Sunt oferite numeroase exemple de 
tortură la care au fost supuși etnicii ruși. 

49. Un bărbat cu dizabilități mintale a fost supus unui tratament 
bestial, cum ar fi viol și alte forme de tortură sexuală de către 
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opt până la 10 membri ai batalioanelor „Azov” în august-
septembrie 2014. Ulterior, starea de sănătate a victimei s-a 
deteriorat și a fost internat în spital în un spital de psihiatrie. 

59. Un locuitor din Mariupol a fost reținut de trei militari ai 
batalionului „Azov” la 28 ianuarie 2015 pentru că a sprijinit 
„Republica Populară Donețk”. A fost dus la subsolul Școlii de 
Atletism nr. 61 din Mariupol, unde a fost deținut până la 6 
februarie 2015. A fost interogat și torturat încontinuu. El a 
relatat că a fost încătușat de o tijă de metal și lăsat să atârne de 
ea, că a fost torturat cu electricitate, mască de gaz și supus la 
scufundarea capului sub apă (waterboarding) și a fost, de 
asemenea, bătut în organele genitale. 

 

Potrivit unor surse din Occident, deci nu pe baza unor 
informații venite din partea propagandei ruse, cele mai lăudate 
trupe ucrainene din perioada 2014 erau tocmai batalioanele 
neo-naziste Azov. Astfel, un articol publicat în ianuarie 2021 
de prestigioasa revistă Time explica faptul că pentru curajul lor 
pe câmpul de luptă, comandanții Azov au fost lăudați ca eroi 
naționali. „Aceștia sunt cei mai buni războinici ai noștri”, a 
spus însuși președintele de atunci al Ucrainei, Petro Poroșenko, 
la o ceremonie de premiere în 2014. Time ne mai informează că 
în rândurile batalioanelor Azov s-au strâns neo-naziști din toată 
Europa, dar și din America. Multora dintre ei autoritățile 
ucrainene le-au acordat și cetățenia. Mai aflăm de asemenea că 
miliția Azov a fost „absorbită oficial de Garda Națională, 
devenind un regiment în cadrul forțelor armate ale Ucrainei”. 

 

Faptul că în Ucraina activează organizații neo-naziste care 
terorizează populația este, în pofida aparențelor, un element 
binecunoscut la nivelul administrației din Washington. O 
demonstrează chiar știrile din America, unde, de exemplu, 
publicația The Hill anunța în 27 martie 2018 că Congresul SUA 
a interzis înarmarea miliției ucrainene Azov, de orientare neo-
nazistă. Articolul menționează că începând cu anul 2014 
oficialii americani alocaseră deja pentru înarmarea Azov suma 
de 420,7 milioane dolari din fondurile Departamentului de Stat 

pentru operațiuni externe și alți 200 milioane dolari din 
fondurile Pentagonului. 

 

Interzicerea finanțării batalioanelor neo-naziste Azov din 
Ucraina a fost decretată prin lege în anul 2018, așa cum se vede 
din textul celui de-al 115-lea proiect de lege al Congresului 
1625 – OMNIBUS. Acesta prevede în Secțiunea 8129 că: 
„Niciunul dintre fondurile puse la dispoziție prin prezenta lege 
nu poate fi folosit pentru a oferi arme, antrenament sau alte 
asistențe Batalionului Azov”. 

 

Nu era prima dată când Congresul american a urmărit să 
blocheze finanțarea neo-naziștilor din Azov. O astfel de 
inițiativă fusese adoptată și în iunie 2015, când Congresul 
adoptase o rezoluție menită să blocheze finanțarea militară 
americană pentru pentru a oferi antrenament sau armament 
Batalionului neo-nazist Azov din Ucraina. Dar, așa cum arată 
ziarul israelian Jerusalem Post, în urma anumitor presiuni, 
interdicția a fost ridicată în ianuarie 2016. 

 

Chiar dacă în 2018 finanțarea neo-naziștilor din Ucraina a fost 
din nou blocată, de data aceasta de administrația Trump, în 
februarie 2019, un alt ziar american, The Nation, informa că 
„Neo-naziștii și extrema dreaptă sunt în marș (în ascensiune) în 
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Ucraina”. În articol se arată că un număr tot mai mare de 
rapoarte atestă violența grupărilor ucrainene de extremă dreapta 
care promovează ultranaționalismul și limitarea libertăților de 
bază ale cetățenilor. The Nation mai semnala recurgerea de 
către Azov la pogromuri (masacre pe criterii rasiale sau 
naționaliste) neo-naziste, interzicerea unor cărți și „glorificarea 
sponsorizată de stat a colaboratorilor naziști”. 

 

Și totuși, aceste grupări neo-naziste au continuat să fie 
sprijinite, antrenate și finanțate de Statele Unite și alte mari 
puteri din alianța euro-atlantică? Se pare că da, conform 
dovezilor. Institutul European pentru studii europene, rusești și 
eurasianiste, care face parte din Universitatea George 
Washington din SUA, publica în 12 septembrie 2021 un amplu 
studiu în care arăta că grupurile de extremă dreapta din Europa 
și-au făcut domiciliul într-un centru major de antrenament 
militar occidental din Ucraina. În elementele introductive ale 
studiului se afirmă explicit că legăturile ordinului transnațional 
european de extremă-dreapta Centuria cu mișcarea Azov „sunt 
alarmante, deoarece Congresul SUA a interzis utilizarea 
fondurilor bugetare americane pentru a furniza arme, instruire 
sau alt tip de asistență Batalionului Azov în 2018 și de atunci a 
menținut această prevedere, inclusiv în legea privind 
cheltuielile guvernamentale pentru 2021”. Studiul mai 
precizează că „Legislatorii americani au solicitat în mod repetat 
Departamentului de Stat să desemneze Azov ca organizație 
teroristă străină”, dar situația persistă întrucât „SUA și 
guvernele occidentale nu au cerut guvernului Ucrainei să rupă 
legăturile cu mișcarea Azov, iar această organizație de extremă 
dreapta rămâne integrată în guvernul Ucrainei prin intermediul 
Regimentului Azov”. 

 

Mai mult decât atât, Regimentul Azov a fost în mod direct 
antrenat de SUA și NATO chiar și după începerea ostilităților 

deschise dintre Ucraina și Rusia, în 24 februarie 2022. Iată mai 
jos o informare oferită de televiziunea Nexa TV care prezenta 
în martie 2022 un grup de instructori ai NATO care îi antrenau 
în orașul Harkov (al doilea oraș ca mărime din Ucraina) pe 
combatanții neo-naziști din Batalionul Azov. 

 

Toate aceste amorsări de forțe militare sprijinite de Occident și 
orientări de tip neo-nazist au creat, fără îndoială, în Ucraina un 
mediu extrem de ostil față de Rusia și față de orice ucrainean 
care mai susținea în vreun fel Rusia. După metoda deja 
consacrată pe care am văzut-o și în cazul Al-Qaeda sau ISIS, 
America s-a folosit de orice grupare care se opunea Federației 
Ruse, chiar dacă respectiva grupare avea o orientare de tip 
terorist sau neo-nazist. Lăsând morala la o parte, a fost urmat 
vechiul principiu al lui Machiavelli, care spunea că pentru o 
guvernare eficientă liderii trebuie să priceapă că „Scopul scuză 
mijloacele”. 

Transformarea Ucrainei în cap de pod împotriva Rusiei 

Foarte importantă în tot acest complex de situații este zona 
Donbass, situată în estul Ucrainei și locuită în mare majoritate 
(peste 85%) de cetățeni de etnie rusă. Regiunea Donbass are de 
asemenea o mare valoare pentru resursele sale naturale, mai 
ales pentru agricultura sa deosebit de prosperă, care asigura 
necesarul de cereale pentru o mare parte din Europa. Am văzut 
în articolul anterior că politica Kiev-ului (exprimată, de 
exemplu, de jurnalistul ucrainean Bogdan Butkevitsch) era 
după „Revoluția” din 2014 aceea de a vedea Donbass-ul 
exclusiv ca pe o resursă bună de exploatat. Nu mai contau 
viețile celor un milion și jumătate de etnici ruși „inutili”, despre 
care se spunea pe față că ar fi mai adecvat să fie „exterminați”. 
Să menționăm pe scurt câteva evenimente care reflectă modul 
în care a escaladat situația în Donbass. 

În data de 18 iulie 2012 guvernul ucrainean condus de Viktor 
Ianukovich, democratic ales și de orientare pro-rusă, a adoptat 
legea  Kivalov-Kolesnichenko prin care se acorda populației de 
etnie rusă din mai multe regiuni ale Donbass-ului (Odessa, 
Dnepropetrovsk, Harkov, Lugansk și Donețk) dreptul de a 
vorbi în cadru oficial limba rusă, ca limbă principală a regiunii. 
Trebuie spus că respectivele regiuni își afirmaseră deja cu 
putere intenția de a deține autonomie în cadrul Ucrainei (ceea 
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ce nu trebuie confundat cu statutul de independență a unor state 
suverane). Ucraina ar fi putut să devină un stat federal în care 
să se trăiască în bună pace, cu condiția ca populației de etnie 
rusă (aproximativ 20% din cei 46 de milioane de locuitori ai 
țării) să îi fie respectată dorința de a trăi după legi proprii. 

În anul 2013 președintele pro-rus Ianukovici a refuzat aderarea 
Ucrainei la rețeaua globalistă și implicit la Uniunea Europeană. 
El a respins de asemenea alinierea Ucrainei la ideologia LGBT, 
despre care constatăm cu toții că a devenit un pilon de bază în 
concepția social-politică de administrare a zonei euroatlantice. 
Întrucât Ianukovici s-a împotrivit valului „progresist” și era 
mult mai deschis față de Rusia pravoslavnică, a fost pur și 
simplu înlocuit prin lovitură de stat susținută de 
Occident. Astfel, la sfârșitul anului 2013 și începutul lui 2014 
SUA si UE au organizat „revoluția” din Ucraina, numită și 
Euromaidanul, căreia i-a fost imprimat un parcurs violent 
pentru a se transforma într-o lovitură de stat. Există înregistrări 
telefonice care dovedesc înțelegerea secretă dintre secretarul de 
stat al SUA la acea vreme, Victoria Nuland, și ambasadorul 
american în Ucraina, Geoffrey Pyatt, pentru a se interveni în 
parcursul evenimentelor. Mai mult, înregistrarea unei 
alte  convorbiri - cea dintre șefa UE pentru afaceri externe, 
Catherine Ashton, și ministrul de externe eston, Urmas Paet - 
denotă că asupra protestatarilor au tras lunetiști ai coaliției pro-
americane pentru a declanșa teroarea și haosul și în felul acesta 
răsturnarea de guvern. În înregistrare Urmas Paet afirmă printre 
altele că 

Toate dovezile arată că lunetiştii au ucis oamenii din ambele 
părți, printre care polițiști și oameni de pe stradă. Aceiași 
lunetişti au ucis oameni din ambele părți. (…) Este același tip 
de gloanțe și este chiar deranjant că acum noua coaliție nu vrea 
să investigheze ce anume s-a întâmplat. Deci, există o 
înțelegere din ce în ce mai clară că în spatele lunetiștilor nu era 
Ianukovici, era cineva din noua coaliție (adică din gruparea de 
opoziție susținută de SUA, n.n.). 

După ce lovitura de stat din Ucraina l-a îndepărtat pe Viktor 
Ianukovici (care a fugit în Rusia), SUA și UE au preluat 
controlul deplin asupra Ucrainei folosindu-l ca marionetă pe 
noul președinte Petro Poroșenko. Imediat, Banca Mondială și 
FMI au acordat împrumuturi masive Ucrainei, ceea ce a generat 
o datorie externă ce a urcat în scurt timp la cote astronomice. 
Explozia datoriei externe nu a mai putut fi controlată în vreun 
fel și, ca urmare, țara a fost considerată falită. Soluția a fost că 
datoria externă a Ucrainei a fost cumpărată în anul 2019 de 
familia Rothschild, care a devenit (informal, desigur) 
proprietara Ucrainei. 

Primul act legislativ al noului guvern rezultat în urma 
răsturnării președintelui Ianukovici a fost abolirea, la 23 
februarie 2014, a legii Kivalov-Kolesnichenko decretată în 
2012. Noul guvern condus de Petro Poroșenko, a schimbat, ca 
prim act oficial, legea lingvistică în Ucraina în sensul că a decis 
că este obligatoriu ca limba ucraineană să fie impusă și în 
regiunile rusofone (cu etnici ruși). Limba rusă a fost interzisă 
ca limbă oficială în zonele cu etnici majoritari ruși. Poziția lui 
Poroșenko despre cum trebuie tratați ucrainenii de etnie rusă, 

inclusiv femeile, bătrânii și copiii, este reflectată de videoclipul 
următor: 

https://www.youtube.com/watch?v=MgfFrt333VM  

Modificarea legislativă în privința interzicerii limbii ruse a 
declanșat o furtună de nemulțumire în regiunile de etnici ruși. 
Au fost organizate mari demonstrații în toate orașele din estul 
Ucrainei: la Odessa, Mariupol, Donețk, Lugansk, Crimeea etc. 
Autoritățile ucrainene au reacționat brutal, reprimând protestele 
cu armata. Rezultatul a fost că începând cu februarie 2014 a 
avut loc o represiune feroce împotriva regiunilor vorbitoare de 
limbă rusă, care a dus la o militarizare a regiunii și la câteva 
masacre efectuate de trupele lui Poroșenko. 

Etnicii ruși ucraineni au considerat că a venit momentul să se 
separe administrativ de Kiev și și-au proclamat republici 
autonome la Odessa, Harkov, Dnepropetrovsk, Lugansk și 
Donețk. Regimul de la Kiev s-a opus și au urmat lupte de o 
brutalitate extremă. În cele din urmă, au mai rămas doar două 
republici care și-au menținut decizia de a avea autonomie: 
Donețk și Lugansk. Autonomia a fost decisă de popor, care a 
organizat referendum-uri în mai 2014. Deși – așa cum arată de 
exemplu știrile BBC - populația a votat în proporție de 
aproximativ 90% pentru autonomie, autoritățile occidentale nu 
au recunoscut validitatea referendumului sub pretextul că ar fi 
fost efectuat sub presiunile Rusiei. Situația a fost similară în 
Crimeea, unde în plus, populația a votat revenirea sub 
administrație rusă. Ca urmare, Rusia a re-alipit pașnic (fără a fi 
înregistrat nici măcar un singur foc de armă) peninsula Crimeea 
la teritoriul său. Actul este totuși numit de Occident ca 
„anexare prin forță” a Crimeii și a generat uriașe sancțiuni 
aplicate Federației Ruse. Reamintesc că dintr-un alt punct de 
vedere, John Mearsheimer, președinte al Programului de 
Politici de Securitate Internațională din SUA, afirma încă din 
2014 în Foreign Affairs că anexarea peninsulei Crimeea de 
către Federația Rusă apărea din perspectiva Kremlinului ca 
obligatorie având în vedere informațiile că Occidentul colectiv 
plănuia să instaleze o bază NATO acolo, ceea ce era cu totul 
incompatibil cu securitatea Rusiei. 

După anexarea Crimeii de către Rusia, armata ucraineană a 
atacat sistematic populația de etnici ruși din Donbass. Pe 
parcursul unor lupte crâncene, separatiștii ruși din Donbass, 
sprijiniți de Rusia, au învins însă armata ucraineană. Ca o 
tentativă către pace, s-a ajuns în septembrie 2014 la Primul 
Acord de la Minsk (capitala statului Belarus), între guvernul 
ucrainean și reprezentanții celor două autoproclamate republici, 
Donețk și Lugansk. A fost utilizat așa-numitul „format 
Normandia” pentru negocieri, adică au fost implicați ca garanți 
externi Germania și Franța pentru Ucraina și respectiv Rusia de 
partea republicilor Donețk și Lugansk. Tratatul a fost efectuat 
în cadrul OSCE (Organizația de Cooperare și Securitate din 
Europa). Merită să precizăm că Uniunea Europeană nu a fost 
implicată, tratatul a fost efectuat doar pe legislația și resursele 
de securitate ale OSCE. 

Fapt este că imediat după Acordurile de la Minsk I, Ucraina a 
lansat o nouă operațiune militară agresivă împotriva celor două 
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republici autonome. Guvernul ucrainean a ignorat complet 
acordul pe care tocmai îl semnase. În noile confruntări care au 
urmat, armata ucraineană a suferit din nou o înfrângere 
devastatoare, la Debaltsevo. Situația a condus la un al doilea 
acord, Minsk II, semnat în februarie 2015, și care a luat și 
forma unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU. Prin 
urmare, acest acord era obligatoriu conform dreptului 
internațional și trebuia implementat. Mai exact, conform 
acordului Minsk II ar fi trebuit organizat un referendum în 
vederea modificării constituției ucrainene (în sensul constituirii 
unui guvern federal). Acest proces intern a fost însă împiedicat 
de guvernul ucrainean și în schimb teroarea asupra populației 
rusofone a continuat. Până în ianuarie 2022 erau înregistrați 
peste 14.000 de ruși din Ucraina uciși de regimul de la Kiev, 
dintre care câteva mii dintre aceștia au fost copii. 

Cine comandă în Ucraina? 

Cele mai mari presiuni de încălcare a acordurilor de la Minsk 
au venit din partea comandanților batalioanelor Azov. Fiind 
puternic sprijiniți de SUA, aceștia sunt de fapt cei care impun 
legea în țară. Nici măcar președinții-marionetă instalați de SUA 
(Poroșenko și actualul Zelensky) nu crâcnesc în fața 
comandanților Azov. Aceste concluzii rezultă foarte clar din 
înregistrările video publicate de jurnalistul de investigații Jake 
Morphonios pe site-ul The Conservative, de pe care am preluat 
această captură de ecran. În partea din dreapta, pe fond galben, 
puteți vedea traducerea elementelor sintetice care descriu 
conținutul videoclipului. Așa cum puteți vedea, se arată că 
extremiștii Azov controlează Ucraina și că aceștia i-au impus 
lui Zelensky decizia lor sub amenințarea că dacă nu se supune 
îl omoară! 

 

Și cotidianul britanic The Independent relatează maniera 
penibilă în care Zelensky a discutat cu șefii Azov în localitatea 
Zolote. În fața camerelor de luat vederi ale televiziunilor locale 
președintele a afirmat ofuscat că soldații Azov îl iau drept 
prost. El le-a spus acestora că „Nu puteți să-mi dați mie 
ultimatumuri! Eu sunt președintele acestei țări. Am 42 de ani. 
Nu sunt fraier! Am venit aici să vă spun să vă mutați linia 
frontului”. 

Foarte elocvente pe această temă sunt și explicațiile tranșante 
date Scott Ritter, fost inspector ONU și fost ofițer superior în 
serviciile de Informații ale Marinei SUA.  Ritter relatează că 
neonaziștii Azov i-au spus mai întâi lui Poroșenko că „Dacă vei 

încerca să implementezi acordul de la Minsk TE VOM 
UCIDE!”. Apoi Zelensky s-a dus la ei ca să le ceară să facă 
anumite concesii în Donbass, dar aceștia i-au spus răstit că: 
„Dacă vei semna Acordul de la Minsk, te vom atârna de gât 
până vei muri!”. 

https://www.youtube.com/watch?v=fKgLrndVupI  

Zelensky se pregătea să preia prin forță Crimeea 

Pentru a înțelege parcursul operativ al ostilităților ruso-
ucrainene este necesar să știm că în data de 24 martie 2021, 
Biroul prezidențial al președintelui Zelensky a făcut public 
anunțul deciziei de reluare prin forță a Crimeei. Mai exact, în 
11 martie 2021 președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, a 
semnat un decret de promulgare a deciziei Consiliului 
ucrainean pentru Securitate Națională și Apărare (NSDC) cu 
privire la o „Strategie de dez-ocupare și reintegrare a 
teritoriului ocupat temporar al Republicii Autonome Crimeea și 
a orașului Sevastopol". Decizia a fost făcută publică pe 24 
martie 2021 pe site-ul Biroului Prezidențial al Ucrainei. 

 

Ca urmare, în lunile următoare armata ucraineană a început să 
se deplaseze spre sud și sud-est, spre Donbass. Să ne amintim 
că șeful Consiliului de Securitate ucrainean, Oleksiy Danilov, a 
declarat în decembrie 2021 și în ianuarie 2022 că nu existau 
semne ale pregătirii unui atac rusesc asupra Ucrainei. Ce 
logică avea în aceste condiții decizia Ucrainei de a-și muta 
masiv trupele dacă nici măcar în ianuarie 2022 nu se întrevedea 
vreo amenințare reală din partea Rusiei? Este clar că nu rușii au 
declanșat ostilitățile, ci ei doar au reacționat la mișcările 
ucrainene și de aceea Moscova a trimis la rândul ei trupe la 
granița cu Ucraina. Din această ordine a evenimentelor 
deplasările trupelor rusești apar ca o consecință, nu ca o cauză 
care să fi îngrijorat administrația de la Kiev. Occidentul a 
ignorat însă complet informațiile despre ordinul lui Zelensky de 
a deplasa trupe spre Crimeea. Toată presa euro-atlantistă a sărit 
în sus că Putin și-ar fi comasat „fără justificare” trupele la 
granița cu Ucraina și că deci Rusia se pregătește de atac! 
Ulterior această mutare a Rusiei a fost considerată drept cauză 
a pregătirii de război din partea Ucrainei și din partea NATO. 

Să menționăm și că în același timp, mai multe exerciții NATO 
s-au desfășurat între Marea Neagră și Marea Baltică, însoțite de 
o creștere semnificativă a zborurilor de recunoaștere de-a 
lungul frontierei rusești. Rusia a desfășurat și ea mai multe 
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exerciții (mai ales ZAPAD 21) pentru a testa pregătirea 
operațională a trupelor sale și pentru a arăta că monitorizează 
desfășurarea evenimentelor. 

Planul secret al Ucrainei de atacare a Donbasului 

O altă informație esențială care răstoarnă complet narațiunea 
vestică este aceea că în ianuarie 2022 serviciile secrete ruse au 
interceptat o serie de documente ucrainene ce conțineau ordine 
de mobilizare imediată împotriva separatiștilor din Donbass. 
Astfel, documente datate 22 ianuarie 2022 conțin Ordinul 
secret al comandantului Gărzii Naționale a Ucrainei de 
planificare a ofensivei împotriva Donbass-ului, care urma să 
aibă loc în martie 2022. Iată cele șase pagini ale ordinului, cu 
ștampile, date și semnături: 

 

 

 

În timp ce partea ucraineană se prefăcea că negociază la 
discuții în formatul Normandia de la Paris (26 ianuarie 2022) și 
de la Berlin (10 februarie 2022), în realitate se pregătea de 
război. Pregătirile (așa cum arată ordinul) trebuiau să fie 
finalizate până pe 28 februarie 2022. Să ne amintim că 
operațiunea rușilor a început pe 24 februarie, deci a devansat 
ordinul cu patru zile și a dat peste cap operațiunea serviciilor 
secrete ucrainene... În text se precizează că Forțele Unite ale 
Gărzii Naționale se pregătesc de ASALT. Primele patru pagini 
cuprind date despre pregătirea tancurilor, avioanelor, a 
artileriei, a echipamentelor de iarnă. Este subliniată excluderea 
celor care la examenul psihologic apar ca indeciși față de 
obiectivul operațiunii. La pagina 4 se specifică necesitatea de a 
fi menținut secretul total al operațiunii. Se pune în vedere că 
până la data de 28 februarie 2022 grupul militar trebuie să fie 
complet operațional, în stare efectivă de luptă. Să ne mai 
întrebăm o dată: „Cine a provocat conflictul?”. 

Bombardamentele ucrainene din 16-23 februarie 2022 

Un alt reper important, dar total necunoscut în presa centrală 
din Occident, este că în perioada 12-16 februarie 2022 armata 
ucraineană a bombardat masiv linia de contact cu regiunile 
Donetsk și Lugansk. Informația poate fi verificată în datele 
publice menționate în „Rapoartele zilnice” ale OSCE. Deși 
semnalul de escaladare a tensiunilor era cât se poate de evident, 
nici mass-media vestică, nici organismele Uniunii Europene, 
nici NATO, nici vreun guvern occidental nu au reacționat și nu 
au intervenit. Iată capturile de ecran de pe site-ul OSCE cu 
informațiile care dovedesc agresiunea. Se arată foarte clar cum 
numărul de încălcări ale acordului de încetare a focului a fost 
încălcat de sute de ori la începutul lui februarie 2016: 
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Este clar că agresorii nu au fost nici rușii, nici separatiștii din 
Donbass pentru că în acest caz putem fi siguri că în Occident ar 
fi apărut un scandal imens privind dovezile „agresiunii 
ruse”. Această agresiune a armatei ucrainene a declanșat totul. 
Din acel moment, pentru Federația Rusă a fost clar că Ucraina 
urma să efectueze o ofensivă împotriva celor două republici. 

Ceea ce a urmat este că pe 15 februarie 2022, Parlamentul rus 
(numit Duma de stat), a adoptat o rezoluție prin care propunea 
recunoașterea independenței celor două republici. La început 
Putin nu a fost de acord, dar pe măsură ce bombardamentele 
ucrainene s-au intensificat, a decis pe 21 februarie 2022 să 
răspundă pozitiv solicitării parlamentare și a semnat tratate de 
prietenie și asistență cu republicile Lugansk și Donetsk. 
Bombardamentele de artilerie ale armatei ucrainene asupra 
populației din Donbass au continuat în perioada 21-23 
februarie, ceea ce a făcut ca pe 23 februarie 2022 cele două 
republici să ceară asistență militară din partea Rusiei. 

De aici a decurs legitimitatea intervenției militare directe a 
Federației Ruse. În data de 24 februarie 2022 președintele 
Federației Ruse, Vladimir Putin, a invocat articolul 51 din 
Carta Națiunilor Unite, care prevede asistență militară 
reciprocă în cadrul unei alianțe defensive. 

Articolul 51 din Carta ONU confirmă dreptul de auto-apărare 
în cazul unei coaliții de state ce au un acord de securitate 
colectivă în condițiile în care măcar unul dintre aliați este stat 
membru al ONU: 

Nimic din prezenta Cartă nu va aduce atingere dreptului inerent 
la autoapărare individuală sau colectivă dacă are loc un atac 
armat împotriva unui membru al Națiunilor Unite, până când 
Consiliul de Securitate nu va lua măsurile necesare pentru 
menținerea păcii și securității internaționale. 

Acțiunea Rusiei este de asemenea în oglindă cu „Dreptul de a 
proteja” (Right to Protect, R2P) des invocat și aplicat de SUA 
și de coaliția NATO în executarea „misiunilor umanitare” 
asupra altor state, chiar și fără a mai aștepta aprobarea 
Consiliului de Securitate al ONU. Astfel de „misiuni 
umanitare” a efectuat SUA în Iugoslavia, Irak, Libia, Siria, etc. 
Mai mult, să nu uităm că SUA a folosit în cadrul misiunilor 

sale „umanitare” și bombe cu material radioactiv aruncate 
asupra populației civile, de exemplu în Iugoslavia. 

Ce înseamnă mai exact securitatea nucleară? 

Un alt motiv important al intervenției militare a Federației Ruse 
în Ucraina este acela că în data de 19 februarie 2022 
președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat în cadrul 
celei de-a 58-a Conferințe de Securitate de la München că va 
trece la refacerea operațională a arsenalului nuclear împotriva 
Rusiei. A fost o amenințare gravă, care punea în direct pericol 
securitatea Rusiei. Ca să se înțeleagă mai bine potențialul 
acestei situații, este necesar să avem în vedere că sistemele 
defensive automate (Mutual Assured Destruction) asociate 
armamentului nuclear au nevoie de un anumit timp de reacție. 
Dacă armele inamice sunt amplasate mult prea aproape de 
granița unei puteri nucleare, puterea atacată nu mai are la 
dispoziție acel timp care să permită declanșarea automată a 
sistemului defensiv. De aceea marile puteri nucleare au 
obligatoriu nevoie de așa-numitele „zone tampon”, adică de 
câteva sute de kilometri de spațiu în care să fie state prietene 
(poziționate în propria sferă de influență) sau cel puțin neutre.. 
În timpul Războiului Rece, Rusia a avut ca „zonă tampon” 
țările socialiste integrate în Pactul de la Varșovia. SUA 
beneficiază în mod natural de această zonă tampon pentru că 
are în jurul său două oceane. Mai mult, toată emisfera vestică 
este asumată de SUA ca fiind „curtea lor” (our backyard) prin 
Doctrina Monroe (decretată în 1823). Pentru Rusia este prin 
urmare de neconceput să aibă baze NATO cu rachete nucleare 
în imediata proximitate a granițelor sale. Să ne amintim cât de 
intens a reacționat SUA în anul 1963, atunci când Uniunea 
Sovietică și-a amplasat câteva zeci de rachete nucleare în Cuba 
ca răspuns la amplasarea de către America a unui număr de 
rachete în Turcia. A fost cel mai tensionat moment al 
Războiului Rece, moment rămas în istorie cu numele de „criza 
rachetelor cubaneze”. Intrarea Ucrainei în NATO este din acest 
motiv inadmisibilă pentru Rusia. Pentru că aceasta ar atrage 
stabilirea de baze NATO, cu potențial nuclear, la granița 
Federației Ruse. De aceea Rusia a solicitat prin ultimatumurile 
din decembrie 2021 revenirea la Tratatul de la Paris  semnat cu 
SUA în 1997, care stabilea că nu vor fi amplasate arme cu 
potențial nuclear în țările care vor mai adera în viitor la 
organizație. Solicitarea Rusiei a fost ignorată în temeiul 
principiului că NATO urmează politica „porților deschise”, 
adică intră cine vrea, fără opreliști. Desigur, dacă NATO ar fi 
într-adevăr o organizație militară defensivă, ea nu ar trebui să 
deranjeze pe nimeni, nici măcar pe Rusia. Dar este oare așa? 
Atacurile NATO asupra Iugoslaviei, Afganistanului, Irak-ului, 
Libiei, Siriei și multe altele, în care au fost uciși sute de mii de 
civili nevinovați sub pretextul aducerii „democrației” și a 
impunerii respectării „drepturilor omului” arată cu totul 
altceva. Arată că NATO este folosită mai degrabă ca un 
instrument de dominație de către o „elită” trans-națională care 
atacă și distruge orice stat care nu se aliniază hegemoniei 
globaliste. 

Este util să mai precizăm că toate bazele de rachete ale NATO, 
așa-zis amplasate pentru apărare (în scop defensiv), pot fi 
extrem de ușor comutate pentru a lansa  rachete ofensive, 
inclusiv nucleare. De asemenea, este bine să înțelegem că în 
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esență cea mai semnificativă putere a NATO nu este alta decât 
puterea nucleară americană. Așa cum arătam în detaliu în 
lucrarea Planurile Americii pentru hegemonia mondială, 
America a devenit brațul armat al Globalismului. 

Este important să clarificăm mai întâi că Ucraina a devenit 
pentru prima dată un stat suveran și independent abia în august 
1991, ca urmare a destrămării Uniunii Sovietice. Statul 
Ucraina, ca atare, a fost înființat de Lenin în 1922, ca parte 
componentă a Uniunii Sovietice. După 1991, ca toate celelalte 
foste țări socialiste, și în Ucraina a urmat o perioadă de 
degringoladă social-economică. A fost o perioadă când au 
profitat numeroși „întreprinzători” care au format noua clasă a 
oligarhilor. Aceștia s-au îmbogățiți peste noapte în urma 
„privatizărilor”, sau poate mai exact spus, a jefuirii activelor de 
stat socialiste. 

Un alt element esențial, de asemenea comun tuturor țărilor 
foste socialiste, este că odată cu intrarea în ordinea socială de 
tip democratic în Ucraina s-au infiltrat și renumitele ONG-uri 
de factură progresistă, care promiteau să aducă o viață mai 
bună cetățenilor. Masiv finanțate de fundații precum cele ale lui 
George Soros, acestea au deschis larg porțile Ucrainei pentru 
interesele Occidentului. Țara a fost complet luată sub control 
de către „elitele” occidentale prin instrumentalizarea a două 
ample manifestări de stradă: „Revoluția Portocalie” în anul 
2004 și „Euro-Maidanul” în 2014. 

Consecințele Revoluției Portocalii din 2004 

În urma Revoluției Portocalii și a unor alegeri controversate, la 
președinția Ucrainei a ajuns în anul 2005 candidatul pro-Vest, 
Viktor Iușcenko. Au fost exercitate presiuni directe din partea 
unor lideri occidentali (cum ar fi fostul secretar general al 
NATO, Javier Solana), care s-au deplasat personal la Kiev 
pentru a-și susține protejatul. Este semnificativ să observăm că 
până și soția lui Iușcenko (Kateryna Iușcenko) a avut o funcție 
oficială în Departamentul de Stat al SUA și a lucrat la Casa 
Albă în timpul administrației Reagan. Iușcenko a rămas la 
președinție un singur mandat (2005-2010), timp în care 
tensiunile din Ucraina au crescut vertiginos, iar situația 
economică a țării a degenerat dramatic. Ultimul decret 
prezidențial dat de Iușcenko, în 22 ianuarie 2010, a fost acela 
de a-i acorda post-mortem fostului comandant militar Stepan 
Bandera titlul de „Erou Național al Ucrainei”. 

https://www.youtube.com/watch?v=yRvFNV_H35Y  

Chestiunea nu a fost deloc lipsită de însemnătate. Bandera a 
fost un aprig oponent al URSS, având milioane de susținători în 
vestul Ucrainei, care și în prezent îl omagiază prin marșuri 
publice. În același timp, datele istorice arată fără dubiu că 
Stepan Bandera a fost un colaborator al naziștilor în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial. El s-a refugiat în Germania 
după război și a continuat să instige la revoltă împotriva Rusiei. 

 

 

Președintele Viktor Ianukovici prefera Rusia 

În anul 2010 la președinția Ucrainei a ajuns candidatul cu 
vederi pro-ruse, Viktor Ianukovici. El a anulat în ianuarie 2011 
statutul de „erou” al lui Bandera. De asemenea, a comutat 
orientarea țării dinspre Occident spre Rusia. Să urmărim o 
declarație video oferită în anul 2016 de Ianukovici 
producătorului de film american Oliver Stone. Ianukovici 
descrie foarte expresiv condițiile din acea perioadă și care au 
fost rațiunile pentru care a ales să refuze un acord propus de 
Uniunea Europeană. El spune că Uniunea Europeană și Fondul 
Monetar Internațional (FMI) i-au oferit ca unică posibilitate un 
program de împrumuturi care însă ar fi mărit substanțial taxele 
și impozitele cerute cetățenilor, ceea ce ar fi scăzut dramatic 
nivelul de trai în țară. În același timp, ofertele Federației Ruse 
erau mult mai avantajoase. 

https://www.youtube.com/watch?v=F7x0roFDw0Y  

Chiar a doua zi după ce Ianukovici a refuzat colaborarea cu 
Uniunea Europeană, în 21 noiembrie 2013, în Kiev au început 
ample proteste. Opoziția, care dorea deschiderea țării către 
Vest, era condusă de ultra-naționaliștii care îl glorificau pe 
Bandera, dar și de grupuri de interese ce depășeau cu mult 
granițele Ucrainei. Așa cum numeroase dovezi o indică, noua 
revoluție care tocmai izbucnea în Ucraina, Euro-Maidanul, s-a 
desfășurat după toate șabloanele „revoluțiilor colorate” pe care 
protestatari de profesie comandați de serviciile secrete 
occidentale erau obișnuiți să le pună în scenă. 

Culisele loviturii de stat din 2014 

Vă prezentăm mai jos un alt fragment din filmul ”Ucraina în 
flăcări”, produs de celebrul regizor american Oliver Stone, în 
care sunt evidențiate câteva elemente comune ale „revoluțiilor 
colorate” (înscenate). Acestea au de fapt ca scop răsturnările de 
regim în țările pe care elitele occidentale vor să le controleze. 
Între factorii operaționali se numără un puternic sprijin 
financiar, antrenarea protestatarilor, manipularea opiniei 
publice prin mass-media și înființarea de ONG-uri ce par să se 
preocupe de libertate și democrație. Îl putem vedea pe George 
Soros afirmând că a creat organizații care au militat pentru o 
„societate deschisă” în Ucraina încă înainte ca aceasta să se 
desprindă de Uniunea Sovietică, în 1991. 

https://www.youtube.com/watch?v=DqlPiY8V3ac  

Așa cum am arătat și în articolul precedent, prin utilizarea unor 
lunetiști, care au ucis atât ofițeri de poliție care urmăreau să 
liniștească mulțimea, cât și protestatari din ambele tabere (pro 
și contra acordului cu UE), Euro-Maidanul a explodat într-o 
revoluție violentă. Timp de aproximativ trei luni (din 20 
noiembrie 2013 până în 20 februarie 2014) populația a fost 
incitată la revoltă de trei televiziuni create la comandă de Vest 
la începutul protestelor. Spilno TV a fost înființată în 21 
noiembrie 2013, Hromadske TV a fost creată pe 22 noiembrie 
2013, iar Espreso TV a apărut pe 24 noiembrie 2013. Toate 
acestea utilizau tehnici mediatice moderne, dinamice, de 
transmitere a mesajelor și au avut un impact major în 
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modelarea opiniei publice. Mulțimea a fost astfel determinată 
să îl alunge de la putere pe președintele Ianukovici, despre care 
se spunea că ar fi „noul Hitler”, un dictator fără suflet și slugă a 
rușilor. 

Implicarea oficialilor americani în lovitura de stat este dovedită 
de numeroase probe, inclusiv înregistrări telefonice care 
evidențiază amestecul flagrant în numirea liderilor ucraineni. 
Cel mai direct implicați au fost exponenții grupului de 
neoconservatori de la Washington, cum ar fi secretarul de stat 
american Victoria Nuland, ambasadorul american în Ucraina, 
Geoffrey Pyatt, sau vicepreședintele (la acea vreme) Statelor 
Unite, Joe Biden. 

https://www.youtube.com/watch?v=JIZBumY0VNg  

Există și alte declarații extrem de relevante ale unor oficiali 
americani care admit că după anul 2014 CIA s-a implicat (și 
mai mult decât înainte) în antrenarea forțelor militare 
comandate de Kiev pentru a face mai eficientă lupta împotriva 
separatiștilor pro-ruși. Este necesar să știm că CIA era prezentă 
în Ucraina încă de la începutul Războiului Rece, din 1946. 
Agenția americană de servicii secrete a colaborat cu 
batalioanele de ultra-naționaliști, inclusiv cu neo-naziștii din 
Azov. Foștii ofițeri naziști (cum ar fi Werner von Braun sau 
generalul Reinhard Gehlen) au fost preluați de SUA. 
Experiența lor a fost folosită împotriva fostului aliat, care a 
devenit noul inamic: Uniunea Sovietică. Gehlen avea deja la 
activ o vastă colaborare cu naziștii ucraineni, obținută în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial. El fusese șeful serviciului 
militar de informaţii al lui Hitler pe întreg Frontul de Est, iar 
după război a făcut același lucru, dar în serviciul americanilor. 
Foarte edificatoare în acest sens sunt detaliile documentate în 
articolul Naționalismul și fascismul în Ucraina: o privire 
istorică de ansamblu, scris de germanii Konrad Kreft și Clara 
Weiss sau informațiile de excepție oferite de istoricul american 
Douglas Valentine în celebra lucrare a sa The CIA as 
Organized Crime: How Illegal Operations Corrupt America 
and the World. 

Implicarea mai recentă a Americii – și mai exact a 
Pentagonului – în antrenarea forțelor armate ale regimului pro-
vestic de la Kiev a fost recunoscută chiar și public la începutul 
lui mai 2022 de însuși purtătorul de cuvânt al Pentagonului, 
amiralul în retragere John Kirby. Acesta a afirmat că SUA îi 
antrenează pe ucrainenii anti-ruși de mai bine de opt ani (deci 
din 2014): 

https://www.youtube.com/watch?v=DjDCCnnx5zs  

Primele tensiuni majore din Donbass 

Revenind la firul evenimentelor ce au urmat după lovitura de 
stat din noiembrie 2013 - februarie 2014, menționăm că 
excluderea lui Viktor Ianukovici de la guvernare a sfidat cele 
mai elementare norme parlamentare și, mai mult, a fost însoțită 
chiar și de o tentativă de asasinat. Ianukovici a fost nevoit să 
fugă în Rusia, după care, imediat, guvernarea Ucrainei a urmat 
directivele de comandă vestice. Primul decret dat chiar a doua 

zi după plecarea lui Viktor Ianukovici (în 23 februarie 2014) de 
către președintele interimar Oleksandr Turchynov a fost acela 
de abrogare a legii Kivalov-Kolesnichenko, cea prin care 
Ianukovici dăduse în anul 2012 dreptul etnicilor ruși – aflați în 
mare majoritate în estul Ucrainei – să utilizeze limba rusă ca 
limbă oficială în zona Donbass. Interzicerea limbii ruse în estul 
Ucrainei a creat o uriașă nemulțumire în rândul populației 
rusofone. Ucrainenii pro-Rusia din estul țării au hotărât în 
aceste condiții să treacă la autonomia teritorială. Populația din 
Crimeea a decis în martie 2014, cu o majoritate de vot de peste 
90%, să intre sub administrația Moscovei. În aprilie regiunile 
Lugansk și Donețk s-au auto-proclamat republici autonome în 
intenția de a deveni independente. În data de 11 mai 2014 în 
cele două republici au fost organizate referendum-uri, în urma 
cărora populația a votat cu o largă majoritate ruperea de 
Ucraina. Reacția Kiev-ului a fost însă dură. Președintele 
interimar, Oleksandr Turchynov, a trimis armata să reprime cu 
brutalitate protestele ucrainenilor de etnie rusă, considerați 
„teroriști”. Mai mult, media și factorii politici din Occident au 
prezentat situația din Crimeea și Donbass ca reprezentând o 
inadmisibilă imixtiune a Federației Ruse, motiv pentru care au 
revărsat asupra Rusiei aspre sancțiuni economice. 

https://www.youtube.com/watch?v=aDjKQ2UjhPk  

În aceste condiții în Donbass a persistat din 2014 până în 2022 
o dramatică stare de conflict între separatiștii pro-ruși și 
regimul pro-occidental de la Kiev. În pofida semnării 
Acordurilor de la Minsk, tensiunile au continuat și au dus la 
uciderea a peste 14.000 de ucraineni de etnie rusă, între care și 
foarte mulți copii. Așa cum am prezentat în partea a doua a 
acestei serii, lansarea îndemnurilor de ucidere a populației 
rusofone era ceva obișnuit de exemplu la televiziunea 
Hromadske TV, înființată (după cum am văzut mai sus în acest 
articol) cu sprijinul și finanțarea SUA, pe valul Euro-
Maidanului. Misiunea de lichidare și terorizare a etnicilor ruși 
din Donbass era în principal efectuată de batalioanele neo-
naziste Azov. În confruntările cu milițiile separatiste (pro-ruse), 
batalioanele neo-naziste din Ucraina foloseau în mod curent 
populația civilă ca scut uman și au luat sub control în acest 
scop, pe scară largă, clădirile și locațiile civile. Putem verifica 
această informație inclusiv în surse oficiale vestice, cum ar fi 
rapoarte documentate de ONU. Imaginea de mai jos reprezintă 
un astfel de exemplu: 

 

Congresul SUA a demarat încă din ianuarie 2022 un proiect 
de lege privind înarmarea Ucrainei 

Versiunea oficială este că Occidentul Colectiv, cu SUA în 
frunte, a reacționat cu indignare față de „agresiunea brutală și 
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neprovocată a Federației Ruse asupra Ucrainei”, survenită în 
data de 24 februarie 2022. Datele de pe site-ul Congresului 
american ne indică însă o cu totul altă poveste. Proiectul de 
lege S.3522, inițiat în data de 19 ianuarie 2022 și sprijinit de 
mai mulți senatori, prevedea un acord de ajutor militar imediat 
oferit Ucrainei. Potrivit descrierii de pe site-ul Congresului, S. 
3522 se referă mai precis la „Un proiect de lege menit să ofere 
președintelui SUA o autoritate sporită de a încheia acorduri cu 
Guvernul Ucrainei în scopul de a împrumuta sau închiria 
articole de apărare (adică armament, n.n.) respectivului guvern, 
pentru a proteja populația civilă din Ucraina față de invazia 
militară rusă”. Mai jos vedeți o captură de ecran de pe site-ul 
Congresului SUA, cu data de 19 ianuarie 2022 (menționată ca 
început al proiectului) încercuită cu roșu. 

 

Constatăm așadar că înarmarea Ucrainei nu a fost nicidecum o 
reacție la acțiunile Rusiei, ci mai degrabă Rusia a reacționat la 
o operațiune militară care era în pregătire împotriva sa. Ne 
amintim de asemenea din partea a treia a seriei noastre de 
articole că în 22 ianuarie 2021 și Garda Națională a Ucrainei a 
emis un ordin secret de ofensivă împotriva republicilor 
(ucrainene) din Donbass protejate de Federație Rusă. 

SUA a refuzat să condamne neo-nazismul din Ucraina 

Este semnificativ să mai observăm că începând cu anul 2013 și 
până în anul 2021 administrația SUA a refuzat în absolut 
fiecare an să voteze afirmativ Rezoluțiile ONU care 
condamnau și solicitau stoparea practicilor neo-naziste din 
Ucraina. Chiar dacă toate celelalte state ale lumii au votat 
condamnarea nazismului (câteva state s-au abținut), singurele 
state care în mod constant au refuzat în toți acești opt ani să 
condamne nazismul au fost Ucraina și SUA!! Cum este posibil 
așa ceva?! 

Motivația Ucrainei a fost aceea că în țară neo-nazismul este 
receptat mai degrabă cu o conotație istorică, asociată luptei 
pentru independență și emancipare de sub tutela sovietică. 
Motivația SUA a fost că prin politica sa apără libertatea de 
exprimare de orice tip. În plus, America nutrește îngrijorarea că 
Rusia folosește respectiva rezoluție pentru a efectua atacuri 
politice împotriva vecinilor săi și că o asemenea tactică nu 
poate fi tolerată.  

Foarte bine, să acceptăm premisa că SUA este patria libertății și 
democrației și că pe aceste considerente chiar și susținătorii 
pașnici ai ideologiei neo-nazismului au libertatea de exprimare. 
Dar dacă ar fi cu adevărat așa, de ce libertatea de exprimare a 
jurnalistului Julian Assange nu este respectată în America? De 

ce acesta a fost extrădat cu eforturi încrâncenate ale SUA 
pentru a fi torturat și aruncat în închisoare? 

 

 

Reamintim că Juliane Assange nu a făcut altceva decât să scrie 
articole deosebit de bine argumentate și documentate și să le 
publice pe platforma fondată de el, WikiLeaks. Informațiile 
despre tortura la care este supus în închisoare jurnalistul 
australian, în urma presiunilor exercitate de SUA, sunt 
documentate, de exemplu, de revista medicală The Lancet și 
raportate chiar și de un expert al ONU. Se pare că tocmai 
scoaterea la lumină a unor adevăruri pe care oficialitățile 
americane le doreau ascunse în întuneric a deranjat. Iată deci că 
democrația și libertatea din America se dovedesc a fi - atât în 
cazul lui Assange, cât și în cazul lipsei de condamnare a 
nazismului - doar jalnice sloganuri... 

 

Sfârșitul Pax Americana: de la 
bipolaritate, prin momentul unipolar, spre 

multipolaritate 

            Conflictul din Ucraina, aflat actualmente în curs de 
derulare, este cu mult mai plin de semnificații și consecințe 
decât ne apare la prima vedere. La o analiză mai 
aprofundată constatăm că nu este nici pe departe vorba 
despre un simplu conflict local, așa cum au mai fost atâtea 
altele după Războiul Rece.  

sistăm în realitate la o confruntare majoră de interese 
între susținătorii ordinii internaționale unipolare (axată 
pe America) și susținătorii ordinii multipolare, care 

pare să se ridice tot mai hotărâtă pe an ce trece, prin 
intermediul Federației Ruse și Chinei. 

Poziția Ucrainei este decisivă în toată această confruntare 
strategică de ordin militar, politic și economic. Tabăra care va 
reuși să preia controlul deplin al Ucrainei va înclina în mod net 
balanța raporturilor de forțe în favoarea sa. Această afirmație se 

A
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sprijină în mod evident pe vechile principii de bază ale 
geopoliticii, care afirmă că: 

Cine controlează Europa de Est controlează Inima Lumii 
(Heartland, sau centrul Eurasiei). 
Cine controlează Inima Lumii controlează Insula Lumii 
(Eurasia și nordul Africii) 
Cine controlează Insula Lumii controlează întreaga lume. 

 

Ucraina este a doua cea mai mare țară din Europa (după Rusia) 
și este situată exact în mijlocul zonei sensibile a Europei de Est. 
Încă din anii 1990 strategii americani afirmau că fără Ucraina, 
Rusia un are capacitatea de a-și exercita o suficient de mare 
influență pentru a domina Eurasia. Tocmai de aceea Occidentul 
nord-atlantist a urmărit imediat după destrămarea URSS să 
scoată definitiv Ucraina de pe orbita Rusiei. Stau mărturie în 
acest sens informațiile publice despre eforturile Pentagonului 
de a înarma Ucraina imediat după despărțirea acesteia de 
Uniunea Sovietică. 

Sub semnătura unuia dintre cei mai importanți strategi ai 
Pentagonului, Zbigniew Brzezinsky, apărea în 1995 în Foreign 
Affairs articolul Un plan pentru Europa: cum să expansionăm 
NATO. Intenția expansiunii NATO era ferm exprimată, în 
pofida asigurărilor date lui Gorbaciov în anul 1990 că alianța 
nord-atlantică nu se va extinde spre este „niciun inch”. 

 

În 1997 sub semnătura aceluiași Brzezinski apărea tot în 
Foreign Affairs, articolul O geostrategie pentru Eurasia, în 
care Ucraina era deja considerată un obiectiv primordial pentru 
SUA, care în niciun caz nu trebuia să rămână în sfera de 
influență a Rusiei. 

 

În 2013 Victoria Nuland, secretar adjunct al Apărării SUA, 
afirma în cadrul unui discurs susținut la National Press Club că 
America „a investit mai mult de cinci miliarde de dolari” 
pentru „a ajuta Ucraina” să devină „prosperă și democratică”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Madl_NiYkek 

Pentru a consolida viziunea americană despre „democrație” în 
Ucraina, SUA au sprijinit și înarmat mișcările de opoziție din 
Ucraina astfel încât „revoluția portocalie” din 2014 l-a răsturnat 
de la putere pe președintele pro-rus Viktor Ianukoci și l-a adus 
la conducere pe președintele pro-american Victor Poroșenko. 

Mai mult decât atât, îndemnul Pentagonului lansat prin revista 
Atlantic Council era în iulie 2014 acela că „Vestul trebuie să 
înarmeze Ucraina”, inclusiv pentru un război de gherilă urbană. 
În viziunea strategilor de la Pentagon era încă de pe atunci clar 
că Rusia va reacționa și că Ucraina „trebuie pregătită”. 

 

În anul 2014, conform explicațiilor date în Foreign Affairs de 
eminentul politolog american John Mearsheimer (co-director al 
Programului pentru Politici de Securitate Internațională din 
Washington), SUA se pregătea să instaleze o bază NATO în 
peninsula Crimeea. Acesta a fost unul dintre motivele 
principale pentru care Rusia a considerat că nu are altă 
alternativă decât să anexeze Crimeea, care oricum era un vechi 
teritoriu rusesc, locuit în continuare în majoritate de etnici ruși. 
Mearsheimer afirmă că reacția lui Putin de ocupare a Crimeei 
„nu ar trebui să surprindă. La urma urmei Vestul s-a mutat spre 
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ograda Rusiei și i-a amenințat interesele strategice, punct de 
vedere pe care Putin l-a tot repetat în mod vehement”. 
Politologul american consideră că Putin a numit „pe bună 
dreptate” răsturnarea de la conducerea Ucrainei a președintelui 
pro-rus Iuscenko, ales democratic, ca fiind „lovitură de stat”. 
„Rădăcina problemei este extinderea NATO”, este de părere 
Mearsheimer, iar această strategie implică „scoaterea Ucrainei 
de pe orbita Rusiei și integrarea acesteia în Occident”. Alt 
element decisiv pe care analistul american îl identifică în 
explicarea crizei este cel al generării de către Occident a 
mișcărilor de opoziție din Ucraina, „începând cu Revoluția 
Portocalie”. Concluzia sa este că în privința violențelor din 
Ucraina „Statele Unite și aliații săi europeni împărtășesc cea 
mai mare parte a responsabilității”. 

 

După anul 2014 Federația Rusă a fost supusă la sancțiuni foarte 
dure de către Vestul liberal, iar Ucraina a fost și mai mult 
înarmată de SUA. Ucraina a devenit înțesată de mercenari 
străini, de batalioane de tip Azov (neo-naziști), de laboratoare 
ce pregăteau arme chimice sub coordonare americană și de 
baze subterane coordonate de asemenea din Vest. În același 
timp, a fost operată o drastică „purificare etnică” în special a 
zonei Donbass, din estul Ucrainei, populată mai ales de etnici 
ruși. Din 2014 până în 2022 au fost uciși peste 14.000 de 
ucraineni de etnie rusă de către extremiștii ucraineni. Genocidul 
a fost atent documentat de Rusia, dar dovezile nu sunt luate în 
considerare de Vest. 

Dimpotrivă, ignorând tot acest context prezentat mai sus, 
narațiunea oficială difuzată în prezent în toate țările cuprinse în 
ordinea liberală euro-atlantică – între care și România – este 
aceea că Federația Rusă ar fi recurs în data de 24 februarie 
2022 la un atacat nejustificat (neprovocat) asupra Ucrainei. 

Cronologia tratativelor oficiale dintre Federația Rusă și 
SUA/NATO 

Pentru a înțelege cât mai obiectiv și documentat parcursul 
relației dintre Rusia și Occident după 1991, este útil să punctăm 
cele mai importante repere consemnate de acte statutare 
oficiale. Această consemnare, ce poate fi foarte ușor verificată 
din surse publice, are un dublu rol: ne ajută să identificăm baza 
pe care a fost construită relația Est-Vest și totodată demască 
cine și cum a încălcat reglementările stabilite de común acord. 

O linie esențială ce este necesar să fie înțeleasă este cea 
referitoare la extinderea NATO. Care au fost motivele pentru 
care alianța nord-atlantică nu s-a destrămat după ce 
contrapartea sa, Pactul de la Varșovia, s-a dizolvat în 1991? 
NATO fusese înființată în 1945 pentru a îngrădi expansiunea 
Uniunii Sovietice. Dar în 1991 URSS nu mai exista. Ce rol mai 
avea atunci NATO? Răspunsul, pe scurt, ar fi acela că 
NATO  a devenit un fel de armată colectivă a Occidentului, 
menită să asigure sub coordonarea SUA securitatea întregii 
lumi. Lume care părea că în urma globalizării se aranjează după 
axa unipolară asigurată de America. Să urmărim așadar succint 
câteva dintre evenimentele ce configurat relația dintre Occident 
și Rusia. 

Observăm că extinderea NATO s-a desfășurat până acum în 
șase etape (valuri). Primele trei valuri au avut loc înainte de 
prăbușirea Uniunii Sovietice: în 1952 au fost integrate Grecia și 
Turcia, în 1955 a intrat RFG-ul, apoi în 1982 a intrat și Spania. 
În octombrie 1990 a avut loc reunificarea Germaniei. Cu 
acordul URSS, și RDG a fost integrată în NATO. 

În perioada 1989-1991 au fost stabilite mai multe acorduri 
verbale între liderii URSS și cei ai țărilor vestice. Gorbaciov și 
alți lideri sovietici au primit multiple asigurări că „NATO nu se 
va extinde niciun inch”. Era o garanție oferită de liderii vestici 
atunci când se sconta acordul Rusiei pentru unificarea RFG cu 
RDG. 

 

Stenogramele discuțiilor la cel mai înalt nivel politic din acea 
perioadă atestă că astfel de promisiuni au fost făcute de 
numeroși lideri occidentali ai vremii. Printre aceștia se numărau 
președintele american George H.W. Bush, Secretarul de Stat 
James Baker, ministrul de externe al Germaniei de Vest Hans-
Dietrich Genscher, cancelarul vest-german Helmut Kohl, 
directorul CIA Robert Gates, președintele francez Francois 
Mitterrand, premierul britanic Margaret Thatcher, ministrul 
britanic de externe Douglas Hurd, premierul britanic John 
Major sau secretarul general al NATO Manfred Woerner... În 
imaginea de mai jos puteți vedea o captură de ecran de pe site-
ul Arhivei Naționale a SUA în care se menționează explicit că 
secretarul apărării SUA James Baker a fost unul dintre cei care 
l-au făcut pe Gorbaciov să creadă că SUA nu are nicio intenție 
ca NATO să se extindă spre Rusia. 

Cu toate acestea, pe actuala pagină web a NATO putem vedea 
o cu totul altă interpretare a faptelor. Ca răspuns la acuzația că 
„NATO a promis, la momentul reunificării Germaniei, că 
Alianța nu se va extinde către Est”, răspunsul oficial este: „Nu 
există nicio înregistrare a faptului că o astfel de decizie a fost 
luată de NATO. Asigurările personale, de la liderii NATO, nu 
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pot înlocui consensul Alianței și nu constituie un acord oficial 
al NATO”. Cu alte cuvinte, rușii sunt caracterizați ca naivi 
pentru că au crezut ceea ce li s-a spus de către cei mai 
importanți oameni politici din toate țările NATO. În opinia 
liderilor NATO rușii ar fi trebuit să își dea seama că toate acele 
asigurări nu fost decât vorbe în vânt. Mai mult, NATO nu apare 
deloc deranjată de situație, totul pare cât se poate de firesc. 

Un alt reper important este semnarea în 1994 a 
Memorandumului de la Budapesta, tratat care se referă la 
dezarmarea nucleară a Ucrainei și oferirea în schimb a unor 
garanții de securitate pentru independența sa. Prin acest tratat, 
Ucraina a renunțat la armele nucleare sovietice de pe teritoriul 
său, arme care au fost transferate către Federația Rusă. În 
schimb, Statele Unite, Marea Britanie și Rusia s-au obligat în 
conformitate cu principiile Actului final al CSCE să respecte 
independența, suveranitatea și frontierele existente ale 
Ucrainei. Și totuși, în data de 19 februarie 2022 președintele 
ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat în cadrul celei de-a 
58-a Conferințe de Securitate de la München că, întrucât Rusia 
alege să încalce Memorandumul de la Budapesta (privind 
independența și suveranitatea Ucrainei), Ucraina se consideră 
îndreptățită să facă același lucru. Mai exact Ucraina anunța 
oficial că este orientată să își refacă în parte arsenalul nuclear și 
apoi să îl utilizeze împotriva Rusiei. Este cât se poate de 
evident că aceasta a fost o amenințare ce a constituit un motiv 
în plus pentru demararea de către Federația Rusă a operațiunii 
militare ce a început cinci zile mai târziu. 

Să remarcăm de asemenea că în data de 27 mai 1997 a fost 
semnat la Paris de către reprezentanții NATO și Rusiei Actul 
Fondator privind relațiile, cooperarea și securitatea 
reciproce dintre NATO și Federația Rusă. La pagina 12 a 
acestui tratat putem lectura următoarea decizie ce fusese 
asumată de NATO: 

Statele membre ale NATO reiterează că nu au nicio intenție, 
niciun plan și niciun motiv de a desfășura arme nucleare pe 
teritoriul noilor membri, că nu au nicio nevoie de a schimba 
vreun aspect al poziției sau politicii nucleare a NATO și nu 
prevăd nicio necesitate viitoare în acest sens. Aceasta implică 
faptul că NATO a decis că nu are nicio intenție, niciun plan și 
niciun motiv să înființeze locuri de depozitare a armelor 
nucleare pe teritoriul noilor membri, fie prin construirea de noi 
depozite nucleare, fie prin adaptarea celor vechi. 

 

Faptele ne arată însă că în scurt timp acest tratat a fost încălcat 
de NATO/SUA prin amplasarea de  armament nuclear la bazele 
de pe teritoriul noilor membri, integrați după 1997. Anume din 
acest motiv Rusia insistă asupra faptului că dorește revenirea la 
situația convenită prin acordul din 1997. Trebuie subliniat că 
publicul larg din statele membre NATO nu este informat și nu 
înțelege de ce invocă insistent Rusia că dorește revenirea la 
situația existentă în anul 1997. Iată deci cam despre ce este 
vorba, dar strategia Occidentului, așa cum vedem, este de a 
evita o dezbatere asupra deciziilor luate de comun acord și de a 
considera că pretențiile Rusiei ca NATO să își retragă 
facilitățile nucleare la statutul din 1997 ar fi pur și simplu 
absurde. 

În 1999 a fost semnată la Istanbul Carta pentru Securitate și 
Cooperare Europeană 

 

A fost afirmat în mod repetat principiul „indivizibilității 
securității”, adică securitate pentru toți, în mod proporțional. 
Aceasta înseamnă că nu poate fi acceptabil ca o parte să se 
înarmeze masiv, iar cealaltă să accepte pasivă și să nu 
reacționeze. Principiul nu a fost respectat deoarece NATO s-a 
extins sistematic și s-a tot înarmat, amplasând numeroase baze 
militare tot mai aproape de Rusia. 

Pentru a fi mai clar, este util să menționăm că etapele 
următoare de extindere a NATO au decurs astfel: 

În 1999 a avut loc valul 4 de extindere, fiind cuprinse Polonia, 
Ungaria și Cehia ; 

În 2004 a urmat valul 5, adică au intrat în NATO Letonia, 
Estonia, Lituania, România, Slovacia, Bulgaria și Slovenia. 

În aprilie 2008, la Summitul de la București, oficialii NATO au 
afirmat destul de încâlcit că: „Suntem de acord că Ucraina și 
Georgia vor deveni membre NATO”. Observăm că expresia 
„vor deveni” este mai concludentă decât simpla încuviințare a 
unei solicitări sau posibilități. În scurt timp, în august 2008, 
regimul pro-american din Georgia se și pregătea deja să facă 
pasul către NATO, dar intervenția Rusiei a stopat acest proces 
și a rupt din Georgia două republici separatista: Osetia și 
Abhazia. 

Extinderea NATO a continuat în 2009 prin al șaselea val, ce a 
cuprins Albania și Croația. 
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Acordurile de la Minsk din 2015 între Rusia și Ucraina 
reprezintă o altă bornă de reper ce este necesar să fie foarte 
bine cunoscută și înțeleasă. Esența acordului era ca regiunea 
Donbass a Ucrainei, populată majoritar de etnici ruși, să 
beneficieze de un gen de autonomie administrativă pentru a fi 
astfel stopate abuzurile săvârșite de ultra-naționaliștii ucraineni. 
Acordurile au fost garantate de Germania și Franța, în ceea ce 
se numește „formatul Normandia”, sub umbrela ONU. 

Însă la distanța de șapte ani de la semnare (în 2022) era clar că 
cele mai importante prevederi ale acordului au rămas 
neimplementate. 

Iată câteva puncte din șirul celor convenite la Minsk: 

1. Încetarea imediată a focului de către ambele părți. 
2. Iniţierea negocierilor pentru autoguvernarea provizorie 

în regiunile Doneţk şi Lugansk, în conformitate cu 
legislaţia ucraineană, în scopul recunoaşterii de către 
parlamentul de la Kiev a unui statut special pentru 
aceste regiuni. 

3. Reforma constituţională care prevede descentralizarea 
administrativă pentru regiunile Doneţk şi Lugansk. 

4. Organizarea alegerilor în Doneţk şi Lugansk în 
condiţii convenite. 

Nu numai că acordul nu a fost respectat, dar atrocitățile asupra 
civililor din Donbass au atins cote dramatice. Uciderea sau 
maltratarea de femei, copii, bătrâni a devenit un fapt curent. 
Singurul loc din lume unde există un cimitir al copiilor este în 
Donetsk (cimitir denumit pe bună dreptate de localnici „Aleea 
Îngerilor”. 

 

La finele anului 2021 Federația Rusă a înaintat două Propuneri 
de Acord către SUA și NATO. Kremlinul a anunțat clar că 
situația a atins o limită ce nu mai poate fi tolerată și  că dacă în 
30 de zile nu va vedea o remediere, va recurge la măsuri 
militare.  

Să subliniem câteva elemente din Acordul propus de către 
Rusia pentru SUA. Ar fi de remarcat de exemplu Articolul (4): 

Statele Unite ale Americii nu vor înființa baze militare pe 
teritoriul statelor care făceau parte anterior din Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste și nu sunt membre ale 
Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, nu își vor utiliza 

infrastructura pentru desfășurarea oricăror activități militare în 
aceste state și nu va dezvolta cooperarea militară bilaterală cu 
ele. 

Iată câteva selecții din propunerile rușilor: 

 

A fost această propunere respectată? Nicidecum! Ucraina este 
exemplul cel mai clar pentru că NATO și-a permis încă din anii 
1990 să o înarmeze și să facă acolo un avanpost pentru bazele 
sale orientate împotriva Rusiei. Să vedem și articolul 7: 

Părțile exclud desfășurarea de arme nucleare în afara 
teritoriului național și returnează pe teritoriul național aceste 
arme deja dislocate în afara teritoriului național imediat după 
momentul intrării în vigoare a prezentului tratat. Părțile elimină 
toate infrastructurile disponibile pentru desfășurarea armelor 
nucleare în afara teritoriului național. Părțile nu instruiesc 
personalul militar și civilii din statele care nu dețin arme 
nucleare să utilizeze astfel de arme. 

Comentariile sunt aproape de prisos. Liderii SUA au luat 
efectiv în derâdere propunerea de a-și retrage armamentele 
nucleare dina fara propriei țări. 

Să observăm și câteva dintre prevederile propuse pentru un 
eventual Acord cu NATO. Se distinge mai întâi articolul 4: 

Federația Rusă și toate părțile care la 27 mai 1997 erau state 
membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord nu își 
vor mai disloca forțele armate și armamentul pe teritoriul 
tuturor celorlalte state europene suplimentar față de forțele 
dislocate pe acest teritoriu la 27 mai 1997. 

Ar fi vizate aici pentru retragerea forțelor NATO: Cehia, 
Ungaria, Polonia, Bulgaria, Slovacia, Slovenia, România, 
Estonia, Lituania, Letonia, Croația, Albania, Muntenegru. 
Evident, Rusia un are armament nuclear în aceste state. Dar 
SUA, da, și consideră că așa e și normal. Iată și articolul 7: 

Participantii care sunt state membre ale Organizatiei Tratatului 
Atlanticului de Nord renunță la desfășurarea oricărui tip de 
activități militare pe teritoriul Ucrainei, precum și în alte state 
din Europa de Est, Transcaucazia și Asia Centrală. 
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Nici vorbă de așa ceva. SUA și alte state membre NATO au 
trimis masiv sute de tone de armament în Ucraina, au creat 
baze militare în această țară care nu e membră NATO și au 
alimentat (finanțat) un puternic antagonism față de Rusia. 

Să analizăm pe scurt auspiciile de drept internațional referitoare 
la intervenția militară a Federației Ruse în Ucraina. Conform 
declarațiilor oficiale ale lui Putin, Lavrov și altor oficiali ruși, 
intervenția în Ucraina fost decisă pe baza Articolului 51 din 
Carta ONU și a Doctrinei Atacului preemptiv emisă de 
administrația George Bush în anul 2001. 

Articolul 51 din Carta ONU statuează că: 

Nici o dispozitie din prezenta Cartă nu va aduce atingere 
dreptului inerent de autoapărare individuală sau colectivă în 
cazul în care se produce un atac armat împotriva unui Membru 
al Națiunilor Unite, până când Consiliul de Securitate va fi luat 
măsurile necesare pentru menținerea păcii și securității 
internaționale. 

Intervenția în Donbass a fost făcută la solicitarea regiunilor 
autonome Donetsk și Luhansk. Cele două regiuni au calitatea 
de state suverane pentru că au fost recunoscute ca atare de către 
un membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, și 
anume Federația Rusă, chiar dacă nu sunt recunoscute de 
statele euroatlantice. Să ne amintim că tot pe baza solicitării de 
ajutor din partea unui stat independent a fost efectuată de Rusia 
și intervenția din Siria, la cererea președintelui democratic ales, 
Bashar al-Assad. Este adevărat că Siria este membră ONU, iar 
Donetsk și Luhansk nu sunt. Dar aici intervine nuanța de drept 
la „autoapărare colectivă” din articolul 51. Pentru că în acest 
colectiv sunt cuprinse și interesele de securitate ale Rusiei, care 
este membru ONU. Donetsk și Luhansk sunt în acest caz state 
aliate cu un membru ONU care face parte chiar și din Consiliul 
de Securitate al ONU. 

Intervenția din restul Ucrainei, adică din afara Donbass-ului, 
poate fi privită ca fiind perfect similară cu intervenția 
preemptivă a SUA în Irak, în 2003. SUA a susținut că a 
efectuat un atac preemptiv la informațiile (certe, ziceau ei!) că 
Saddam Hussein ar fi avut arme de distrugere în masă și s-ar fi 
pregătit să atace America. În oglindă, Ucraina a devenit după 
înarmarea febrilă din partea Occidentului, încă din anii 1990, o 
anti-Rusie, pregătită masiv de atac. Avea batalioane naziste, 
care manifestau o imensă ură împotriva etnicilor ruși (dar și 
împotriva etnicilor români, așa cum geopolitika.ro a indicat în 
mai multe articole). Există informații că Ucraina avea deja 
arme nucleare. Reamintim că președintele Zelenski a afirmat 
oficial la Munchen în 19 februarie 2022 că este dispus să treacă 
la utilizarea armelor nucleare împotriva Rusiei. Ce dovadă mai 
oficială ar mai fi necesară? Cum ar fi reacționat SUA dacă 
Saddam Hussein ar fi spus în 2002-2003 că intenționează să 
atace nuclear SUA? Ar fi rămas indiferentă? Evident că nu. 
SUA a invadat Irak-ul chiar dacă Hussein spusese în mod 
repetat că nu are arme nucleare și a invitat toate comisiile 
internaționale posibile să vină să verifice și să se convingă de 
aceasta. Să nu uităm că în Ucraina au fost înființate și zeci de 
biolaboratoare militarizate ce au dezvoltat un imens potențial 

de arme chimice. Ar fi trebuit ca Putin să aștepte să vadă 
concret că e atacat nuclear sau biologic și după aceea să 
acționeze militar? Iată din nou dublele standarde: pentru 
America a fost justificat, pentru Rusia nu este. Ce să mai 
spunem despre faptul că deși în Irak nu au fost descoperite 
arme de distrugere în masă, acțiunea SUA apare în continuare 
ca legitimă în concepția „corectitudinii politice” liberal-
globaliste. 

Să observăm și că însuși Secretarul general adjunct al NATO, 
Mircea Geoană, a recunoscut public faptul că „Armata 
ucraineană este de tip NATO pentru că i-am antrenat ani de 
zile”. 

 

Cum de este posibil așa ceva din moment ce Ucraina nu era și 
nu este stat membru al NATO?! Potrivit discursului oficial a 
strategilor americani, care nu-și ascund aroganța și pretențiile 
hegemonice, SUA ar dispune de tot dreptul să încalce 
securitatea Federației Ruse, pentru că SUA este o democrație și 
vrea să ajute democrația din Ucraina, iar Rusia ar fi în schimb o 
continuă amenințare pentru Ucraina și chiar pentru pacea 
întregii lumi. 

În pofida înarmării la cele mai înalte cote NATO a Ucrainei, se 
pare că Rusia obține pe ansamblu un succes militar decisiv în 
Ucraina. Generali NATO de cetățenie americană sau franceză 
au fost deja capturați de Rusia. Aviația și radarele ucrainene au 
fost paralizate din primele două zile de către ruși. Depozitele 
ucrainene de combustibil au fost distruse. Liderii batalioanelor 
neo-naziste din Ucraina au fost în cea mai mare parte lichidați 
sau capturați. În lipsa unei generalizări a conflictului, care să 
implice pe față și trupele NATO, învingerea trupelor ucrainene 
este o chestiune de timp (cel mai probabil două-trei săptămâni). 

De asemenea, Rusia nu a putut fi îngenuncheată oricâte 
sancțiuni economice au emis liderii de la Washington sau 
Bruxelles. Dimpotrivă, alianța Rusia – China se întărește, rubla 
și yuanul, sprijinite pe aur, cresc tot mai mult în timp ce 
dolarul, o monedă fiat (lipsită de corespondență în standardul 
de aur), a intrat în colaps. Mai mult, marile puteri industriale 
din Europa (Germania, Franța, Italia, Polonia) sunt amenințate 
de faliment fără resursele rusești. Toate semnalmentele indică o 
iminentă reașezare a raporturilor de forțe pe scena lumii. 
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Prin prisma celor expuse mai sus devine evident că actualul 
conflict ce se desfășoară pe teritoriul Ucrainei are drept 
combatanți reali Occidentul liberal (pe de o parte) și Federația 
Rusă (de cealaltă parte). În aceste condiții, având în primul 
rând în vedere succesul militar (destul de lent, dar sigur) al 
Federației Ruse, putem conchide fără nici o exagerare că 
războiul prin intermediari ce se încheie pe teritoriul Ucrainei 
reprezintă ultimul episod din capitolul dominației mondiale a 
SUA. Conceptul de Pax Americana, cu un centru global unic la 
Washington a eșuat definitiv. Noile realități geopolitice și 
geoeconomice care s-au profilat și mai evident începând cu 
ziua de 24 februarie 2022 încheie „momentul unipolar” al 
supremației globale a SUA și afirmă cu putere o nouă ordine 
internațională, de data acesta bazată pe multipolaritate. 

 
 

Expertul american Scott Ritter despre 
operațiunea militară a Rusiei în Ucraina 

 

           Scott Ritter este un fost ofițer de informații al 
Corpului de Marină al Statelor Unite si colaborator MI6.  

n cariera sa militară de peste 20 de ani, a servit în Uniunea 
Sovietică pentru a implementa acorduri de control al 
armelor, în personalul generalului american Norman 

Schwarzkopf în timpul Războiului din Golf și mai târziu ca 
inspector șef de arme al ONU în Irak, din 1991 până în 1998. 
Considerat astăzi ca un expert în strategie militară, colaborează 
cu mai multe reviste și site-uri de informare. 

Scott Ritter: Eu analizez ca soldat. Mi-am petrecut mulți ani la 
începutul carierei mele, învățând tactici de a bloca și de a 
distruge forțele sovietice prin manevre de foc. Îi cunosc pe 
acești tipi. Le-am studiat timp de 35 de ani, doctrina și 
echipamentul lor, tactica lor de operare. 

Ceea ce vedem [în Ucraina] este o strategie clasică multi-
vector. Obiectivul este de a bloca forțele inamice, de a le 
menține pe loc, de a distruge posturile de comandă, de a le 
înconjura și de a captura obiective importante din punct de 
vedere strategic. De a ocoli zonele fortificate în care bătălia ar 
fi prea intensă. Nu este ușor să nu lași inamicul să preia 
inițiativa. 

Viteza de avans a trupelor rusești este mai mare decât viteza 
trupelor germane în timpul Operațiunii Blitzkrieg din al Doilea 
Război Mondial. Acesta este cea mai rapidă avansare a trupelor 
din istorie. 

Mai presus de toate, trebuie avut în vedere că armata 
ucraineană era formată din 260.000 de oameni, pregătiți și 
echipați la standardele NATO, cu un sistem de comandă 

interconectat, gestionat eficient de ofițeri. De asemenea, merită 
luat în considerare sprijinul a 200-300 de mii de rezerviști, 
unități auxiliare și servicii. Iar rușii au început cu 190-200.000 
de soldați pentru a face față unei forțe de 600.000 de soldați. 

De obicei, la începutul unei campanii, vei avea un avantaj de 
trei puncte împotriva unei echipe de atac. Rușii au lansat 
operațiunea cu un avantaj de unu-la-trei, sau unu-la-patru de 
partea ucraineană. Dar cu toate acestea, pierderile din ultima 
săptămână sunt afișate cu 1 la 6 în favoarea rușilor.  

De obicei, în ciocnirile moderne ale celui de-al Doilea Război 
Mondial, bătălii de anihilare pe scară largă, de exemplu, 
germanii în lupte cu americanii, având în vedere că americanii 
au câștigat, pentru fiecare american ucis erau uciși 3 până la 4 
germani. Acest raport a permis americanilor să câștige bătălii și 
să avanseze. Raportul dintre ruși și ucraineni de 1 la 6 este o 
înfrângere zdrobitoare pentru partea ucraineană. 

Unul dintre motivele care împiedică înaintarea rușilor este că 
partea rusă și-a anunțat intenția de a evita pierderile în rândul 
armatei ucrainene. 

Pentru mine, ca și pentru lumea întreagă, a fost o surpriză 
absolută că au început operațiunea cu o mână legată la spate. 
Progresia este foarte calmă și foarte precisă. Rușii au încercat 
să negocieze cu oricine care ocupa poziții fortificate într-un 
efort de a minimiza victimele civile și distrugerea instalațiilor 
urbane. Rușii și-au arătat refuzul de a ucide soldați ucraineni în 
barăcile lor. În schimb, ei au anunțat adesea: „preferăm să 
rămâneți în cazarmă și să renunțați să rezistați pentru că 
obiectivele noastre nu sunteți voi, urmărim pești mai mari”. 

Din păcate pentru ruși, ucrainenii au decis să lupte și luptă 
foarte onorabil. Nu pot subestima curajul și rezistența armatei 
ucrainene. Aceștia se confruntă cu o armată rusă bine pregătită 
și bine echipată, care are avantaje tactice și operaționale. Iar 
ucrainenii dau dovadă de curaj în ciocniri destul de demn.  

Dar ei pierd, pierd fără speranță. Și cred că mai devreme, chiar 
mai devreme decât își închipuie unii, vom vedea capitularea 
totală. Când rămân fără muniție, rămân fără hrană, rămân fără 
apă potabilă și combustibil și se vor confrunta cu o alegere: 
rezistență inutilă sau moarte. 

Lee Camp: Există multe discuții în propaganda americană, pot 
cita declarația ta de pe Twitter, ca exemplu – „practic tot ce s-a 
spus pe canalele occidentale despre acțiunile Rusiei în Siria nu 
este adevărat”. În opinia dumneavoastră, ce părere aveți despre 
trupele ruse și despre victimele civile? 

Scott Ritter: Trupele ruse s-au privat în mod deliberat de un 
avantaj uriaș al doctrinei militare moderne – un avantaj decisiv 
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în ceea ce privește puterea militară. Aș spune chiar 
superioritate absolută.  

Strategia rusă obișnuită este de a localiza ținta și de a arde 
locația cu foc puternic, de la artilerie la lansatoare de rachete 
multiple, apoi a avansa forțele terestre până când este localizată 
o nouă țintă, iar procedura se repetă. Tactica este extrem de 
eficientă și extrem de brutală. Aplicată unei formațiuni inamice 
situate într-o zonă urbană sau într-o suburbie dens populată, ar 
duce la moartea a zeci de mii de civili. 

Rușii au abandonat această tactică. Nu au folosit-o nicăieri [în 
Ucraina]. Dar războiul este o știință inexactă, vă spun ca unul 
care cunoaște acest lucru de la prima mână. Ei sunt ghidați de 
informațiile din operațiunile de recunoaștere asupra 
capacităților și locațiilor inamice.  

Deci au o țintă, aleg cele mai potrivite arme pentru a o elimina. 
Și, dintr-o dată, se dovedește că informația era greșită. Și în 
orice caz, atunci când luptele au loc în zone populate, oamenii 
sunt cei care plătesc cel mai mare preț. Și se întâmplă chiar 
acum. 

Dar a pretinde că rușii vizează în mod deliberat populația civilă 
este o denaturare absolută a realității. Rușii sunt foarte, foarte 
atenți în folosirea armelor. Când au folosit arme grele, de 
exemplu, în Harkov, au folosit mai multe sisteme de lansatoare 
de rachete vizând clădiri private.  

Dar ceea ce mass-media nu vă va spune este că rușii au trimis 
un grup de recunoaștere în acea zonă înainte de asta. A fost 
prins în ambuscadă și distrus de armata ucraineană, care se 
înrădăcinase în zonă. Un astfel de rezultat al unei operațiuni de 
recunoaștere transformă automat zona într-o țintă legitimă de 
luptă. Îmi pare rău, dar acestea sunt regulile războiului. Dacă ai 
luat decizia de a te apăra în zone rezidențiale, nu poți, nu mai 
este o crimă de război dacă rușii lovesc aceste zone. 

Cred că rușii eșuează într-un aspect, și asta în ceea ce privește 
propaganda. Nu spun că mi-ar plăcea ca rușii să mintă. Dar ei 
ar fi trebuit să-și apere mai bine punctul de vedere în această 
confruntare. Vizavi nu au doar propagandă guvernamentală 
ucraineană.  

Trebuie avut în vedere faptul că CIA cooperează doar cu 
Ministerul Informațiilor ucrainean. Și CIA este responsabilă 
pentru ceea ce se numește „operațiune de informare”. Este o 
operațiune de acțiune politică ascunsă, folosită cu permisiunea 
președintelui Statelor Unite. Și motivul pentru care CIA trebuie 
să obțină aprobarea prezidențială este că, în general, CIA nu are 
dreptul de a manipula informații care ar avea un impact asupra 
publicului american. Pot minți, o fac cu mare succes. 

Exact asta fac ei acum. Răspândesc dezinformări. Sau, să 
spunem așa, au efectuat o operațiune de informare bine 
calculată pentru a obține rezultate politice interne în Rusia. 
Scopul este de fapt răsturnarea regimului, ei vor ca Putin să fie 
răsturnat. 

Prin urmare, ei creează nemulțumire internă în Rusia și 
direcționează această nemulțumire prin sancțiuni și mecanisme 
politice. Totul trebuie să funcționeze împreună. Sancțiunile nu 
funcționează de la sine.  

Sancțiunile vizează o anumită clasă de cetățeni din Moscova și, 
prin interzicerea accesului acestei clase la beneficiile cooperării 
cu Occidentul, le afectezi modul de viață. Statele Unite vor ca 
această clasă să scape de sub control și să-și răstoarne propriul 
Saddam. Aceasta este o operațiune de schimbare a regimului. 

Iar propaganda în Ucraina nu se limitează la exagerarea 
victoriilor ucrainene, așa cum o face în mod normal armata, sau 
la minimizarea succeselor rusești. Este manipularea 
informațiilor în Rusia și Europa. Amintiți-vă de NATO – a fost 
o organizație incompetentă care a ieșit din Afganistan în 
dizgrație. Cum îi vei confrunta cu ceea ce se întâmplă acum? 
Cum îi faci să accepte ceea ce sunt capabil să facă rușii acum?  

Trebuie să lansăm o operațiune de informare pentru a remodela 
opinia publică din Europa. Publicul american cade și el sub 
influența propagandei. Nu poți determina CIA să predea o 
minciună aici și acasă la CNN să spună „da, totul este o 
minciună”.  

Au lăsat minciunile să prindă viață. Acest lucru necesită 
aprobarea guvernului. Așadar, președintele Statelor Unite este 
implicat într-o operațiune care fraudează publicul american și 
oamenii ar trebui să ia seama. Dar asta se întâmplă în orice 
război. 

Alaska rămâne un teritoriu al 
experimentelor – un nor ciudat fotografiat 

pe cerul regiunii 
 
             Un nor misterios apărut în Alaska a ridicat un mare 
semn de întrebare cu privire la originea lui, generând 
discuții aprinse pe rețelele de comunicare virtuală. 
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eteorit, rachetă rusească, prăbușirea unui avion și 
OZN-urile s-au numărat printre explicațiile propuse 
de internauți pentru apariția norului alungit, având la 

un capăt forme ca de degete. 
O echipă de salvare trimisă să caute indicii ale unui posibil 
accident pe Lazy Mountain nu a găsit nimic suspect, au raportat 
Alaska State Troopers. 
„Nu sunt sigură ce e, dar arată grozav”, a scris Heather 
Isackson pe Facebook. 
„O investigație ulterioară a relevat că un avion comercial mare 
zbura în acea zonă în jurul momentului în care au fost făcute 
fotografiile și videoclipurile. Aeronava a fost contactată și a 
raportat operațiuni normale de zbor în drum spre aeroportul 
JFK din New York”, a scris Alaska State Troopers pe 
Facebook, căutând să închidă subiectul. Nu a explicat însă și de 
ce miile de avioane care au trecut până acum peste Alaska nu 
au generat vreodată un astfel de nor… 
 

S-A DECIS LA DAVOS: control total 
asupra banilor și a Internetului! 

 

           Reuniunea de la Davos, după o pauză de doi ani, s-a 
încheiat nu fără câteva „bombe” de presă, dar și declarații 
cu adevărat șocante, care lasă să se întrevadă o mică parte 
din planul elitei conducătoare.  

n prima categorie intră vorbele lui Henry Kissinger, care a 
dinamitat propaganda occidentală cu privire la războiul din 
Ucraina, iar în cea de-a doua avem intervenția CEO-ului 

Mastercard, Michael Miebach, care a anunțat sfârșitul 
sistemului financiar SWIFT. 

A existat o lungă listă de dezvăluiri care au ieșit la iveală din 
recenta întâlnire a Forumului Economic Mondial de la Davos. 
Însă printre cele care nu puteau trece neobservate regăsim și 
comentariile lui Miebach, în timpul unei discuții privind 
viitorul plăților transfrontaliere între națiuni. 

Sistemul SWIFT, depășit de vremurile actuale! 

CEO-ul Mastercard a participat la o masă rotundă cu tema 
monedele digitale ale băncilor centrale. Întâlnirea finanțiștilor a 
fost găzduită de Consiliul Global de afaceri Blockchain. 
Miebach a fost singurul participant care a recunoscut că 
sistemul SWIFT, dominat de mult timp de interesele 
occidentale (americane, mai ales), ar putea fi depășit odată cu 
proliferarea monedelor digitale în rândul băncilor centrale. 

Inițial respinsă ca „teorie a conspirației” (cel puțin asta sugerau, 
cu ani în urmă, ziarele din Vest), CBDC-urile au devenit brusc 
știri de „mainstream”, iar tehnologiile blockchain au ocupat 
locul central al discuțiilor la Davos 2022. În America, Federal 
Reserve a demarat discuții publice active care evaluează cazul 
produselor valutare digitale cu amănuntul. 

Puțini au fost finanțiștii prezenți la Davos care i-au dat dreptate 
CEO-ului Mastercard, majoritatea argumentând că SWIFT își 
va continua prevalența timp de decenii. Cu toate acestea, 
realitatea este că aproape fiecare bancă centrală majoră din 
lume urmărește acum un program de monedă digitală. 

Și tot ca o dovadă că lucrurile se mișcă în această direcție: după 
ce băncile rusești au fost excluse din rețeaua de transfer 
SWIFT, Kremlinul a vorbit despre utilizarea monedelor cripto 
și digitale pentru a ocoli restricțiile. Iar China tocmai ce și-a 
lansat pe piață yuanul digital. 

Este posibil ca CEO-ul Mastercard să fi „scăpat” adevărul 
despre ce urmărește – planul liderilor adunați la Davos este ca 
CBDC-urile (monedele virtuale controlate de băncile centrale) 
să preia comerțul global mult mai repede decât se așteaptă! 

Controlul populației, grija sforarilor de la Davos 

Ce s-a mai stabilit la Davos? Și controlul asupra Internetului, 
cerut de foarte mulți dintre participanți, inclusiv oameni 
politici! Cum poate fi combătută proliferarea conținutului 
dăunător în online și ce trebuie făcut pentu a stopa informațiile 
„dăunătoare”, iată a doua mare temă dezbătută. 

Recent, Forumul de la Davos (WEF) a lansat Coaliția globală 
pentru siguranța digitală, o inițiativă menită să „accelereze 
cooperarea public-privată pentru a combate conținutul dăunător 
online”. Printre liderii care sunt implicați în această inițiativă îi 
regăsim pe șefii de la Google, Microsoft, Interpol, dar și 
numeroși miniștri din Occident. 

Dar poate cea mai interesantă intervenție a avut-o președintele 
grupului Alibaba, J. Michael Evans, care a vorbit despre 
dezvoltarea unui „dispozitiv de monitorizare al amprentei 
individuale de carbon”! 

Cu alte cuvinte, el a propus un „tracker” pentru controlul 
oamenilor! 

„Dezvoltăm un instrument prin care consumatorii să își poată 
măsura propria amprentă de carbon. Ce înseamnă asta? Că, pe 
o platformă digitală, vor fi introduse date despre deplasări, cum 
și cu ce se fac acestea, mâncarea consumată și cumpărăturile 
efectuate. Așa arată un tracker individual al amprentei de 
carbon” – Michael J. Evans, CEO Alibaba 

China și scoring-ul social 

Alibaba este, însă, mai mult de atât și tehnologia recunoașterii 
faciale apare, inevitabil, în povestea noastră. 

De fapt, ce se vrea este urmărirea și controlul total asupra 
fiecărui moment din viața noastră. Pentru a realiza aceste 
obiective de supraveghere și control al populației, sforarii lumii 
știu că trebuie să se bazeze ori pe o tehnologie de supraveghere 
(injectabilă sau implantabilă) a omului, ori să reseteze 
economia globală și să introducă o monedă digitală (CBDC-
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urile), care poate și folosită apoi pentru a urmări și a 
restricționa achizițiile și deplasările. 

Lesne de observat că sistemele de urmărire a amprentei de 
carbon despre care vorbesc șefii gigantului Alibaba merg mână 
în mână cu scorurile de credit social și cu schemele mai ample 
de control al populației (recunoaștere facială) deja exportate de 
China în lumea întreagă. 

 

Forumul Economic Mondial și guralivul 
său lider, Klaus Schwab, sunt doar un 

club de gândire 
 
 

Un comentariu de Brandon Smith pe site-ul Alt-Market, pe care l-am tradus 
pentru cititorii ActiveNews. 

* 

              Ideea că elitele financiare și politice au o agendă 

pentru crearea unui guvern mondial unic a fost multă 

vreme calificată de presa corporatistă și mainstream ca 

fiind o „teorie a conspirației”. 

in nefericire, chiar și atunci când reușești să îi 
convingi pe oameni să vadă dovezile că instituțiile 
bancare și anumiți politicieni lucrează împreună 
pentru interesele lor personale, mulți ÎNCĂ nu 
acceptă că scopul final al acestor brokeri de putere 

este crearea unui imperiu mondial. 
Nu pot crede în ruptul capului așa ceva. 
Oamenii vor spune că doar lăcomia este cea care motivează 
Sistemul, și că asocierile dintre oamenii Sistemului sunt fragile 
și bazate doar pe interesul individual. 
Vor spune că crizele și schimbările rapide ale tendințelor 
sociale și politice sunt întâmplătoare și nu creații ale unor 
inginerii deliberate. 
Vor spune că elitiștii nu vor putea lucra niciodată împreună 
pentru că sunt prea egoiști etc. 
Toate aceste argumente sunt un doar un mecanism de 
adaptare psihologică a opiniei publice pentru a face față 
dovezilor pe care nu le pot respinge în alt fel. 
Când faptele devin prea evidente și când puterile în exercițiu își 
recunosc deschis planurile, unii persistă într-o negare confuză. 
Nu vor să creadă că răul organizat pe o scară atât de mare 
poate fi real. Dacă ar fi așa, atunci tot ce au crezut ei până 
acum despre lume s-ar dovedi fals. 
O lungă perioadă de timp, agenda guvernării mondiale nu a fost 
evocată decât în șoaptă și doar în cercurile elitiste. 
Însă, din când în când, unii dintre ei vorbeau cu voce tare, în 
public. 
Poate din aroganță. Sau poate considerau că venise momentul 
pentru a pregăti populația lumii să accepte această posibilitate. 
De fiecare dată când vorbesc cu voce tare, ei o numesc 
„Noua Ordine Mondială”. 

Liderii mondiali, de la George HW Bush la Barack Obama, 
trecând pe la Joe Biden, Gordon Brown, Tony Blair, toți au 
ținut discursuri despre „Noua Ordine Mondială”. 
Elitele financiare și politice, ca George Soros sau Henry 
Kissinger, au vorbit neîncetat despre NOM în ultimii ani. 
Unul dintre citatele cele mai lămuritoare îi aparține fostului 
sub-secretar de stat din administrația Clinton, Strobe Talbot, 
care declara pentru revista Time: 
„În secolul următor, țările, așa cum le știm acum, vor deveni 
depășite; toate statele vor recunoaște o singură autoritate 
mondială... La urma urmei, suveranitatea națională nu a fost 
o idee prea bună.” 
În același articol, el adaugă și un alt citat, mai puțin cunoscut: 
„Lumea liberă a creat instituții financiare multilaterale care 
depind de consimțământul statelor de a-și ceda o parte din 
suveranitate. Fondul Monetar Internațional poate dicta 
măsuri fiscale, inclusiv nivelul impozitelor pe care un guvern 
pe poate preleva de la cetățenii săi. Acordul General pentru 
Tarife și Comerț (GATT) reglementează nivelul taxelor pe 
care o țară le poate impune asupra importurilor sale. Aceste 
organizații pot fi considerate ca niște proto-ministere ale 
Comerțului, Finanțelor și Dezvoltării unei lumi unite.” 
Pentru a înțelege modul în care funcționează agenda, vă ofer și 
citatul unui alt globalist, membru al Council for Foreign 
Relations, Richard Gardner, într-un articol din revista Foreign 
Affairs din 1974, cu titlul „The Hard Road To World Order”: 
„Pe scurt, «Casa Ordinii Mondiale» va trebui construită de 
jos în sus, mai degrabă decât de sus în jos. Aceasta va părea 
ca un mare „confuzie entuziastă și prosperă”, pentru a folosi 
expresia favorită a lui William James pentru a descrie 
realitatea, însă o manevră de fentare și ocolire a suveranității 
naționale, care să o erodeze încet, încet, va fi mult mai 
eficientă decât un asalt frontal.” 
Denumirea NOM a tot fost schimbată în ultimii ani, pe fondul 
creșterii atenției opiniei publice față de teoriile conspirației. 
A fost numită Ordinea Mondială Multilaterală, A Patra 
Revoluție Mondială, Marea Resetare etc. 
Denumirile s-au schimbat, însă semnificația a rămas aceeași. 
În ultimii doi ani, ca urmare a diferitelor forme de manifestare 
a crizei mondiale, Sistemul „Noii Ordini”, despre care vorbeau 
globaliștii, și-a făcut apariția. Aproape fără se pomeni ceva 
despre el în presa mainstream. 
Mugurii unui guvern mondial există deja. Se ascund sub 
denumirea de Council For Inclusive Capitalism. 
În ultima vreme, mulți analiști, inclusiv subsemnatul, s-au 
concentrat intens pe Forumul Economic Mondial și pe rolul său 
în agenda guvernării globale. 
Mai ales ca urmare a faptului că liderul FEM este atât de gură-
mare și nu se poate opri să nu vorbească despre planurile 
viitoarei centralizări. 
Așa cum am arătat în articolele precedente, elitele din cadrul 
FEM au fost prea entuziasmate de pandemia COVID, 
considerând că aceasta este criza perfectă pentru a implementa 
o multitudine de măsuri globaliste sub forma Marii Resetări. 
Covidul nu s-a dovedit însă nici pe departe atât de mortal cum 
au prezis inițial în cadrul Event 201, iar opinia publică nu a mai 
fost atât de obedientă și de docilă cum sperau ei. 
FEM a scăpat prea devreme porumbelul din gură. 
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Așa că mergem înainte, din criză în criză, ca niște piese de 
domino, până când vom ajunge la evenimentul care, speră ei, 
va determina masele să accepte guvernarea mondială. 
Și, în timp ce FEM, care este frecventat cu regularitate de 
globaliști de nivel înalt, pare mai degrabă un cerc de gândire și 
reflecție de top, Consiliul pentru Capitalismul Inclusiv pare să 
se concetreze mai curând pe punerea în practică decât pe teorie. 
Fondatoarea grupului este Lynn Forester de Rothschild, 
membră a clanului Rothschild, care este implicat de 
geneații în influențarea financiară a guvernelor. 
Papa Francisc și Vaticanul și-au anunțat public parteneriatul cu 
Consiliul în 2020 (foto), iar unul dintre primele mesaje ale CCI 
este că toate religiile trebuie se unească pentru a-i ajuta pe 
liderii politici să construiască o societate și o economie 
„echitabilă pentru toți”. 
Misiunea asumată sună destul de familiar, dat fiind că repetă 
scopurile FEM și conceptul acestuia de „Shared 
Economy” (Economie Colaborativă sau Economie la Comun). 
Un sistem în care nu deții nimic, nu ai intimitate, împrumuți 
totul, ești total dependendent de guvern ca să poți supraviețui și 
„îți va plăcea”. 
Cu alte cuvinte, scopul Capitalismului Inclusiv este de a 
convinge masele să accepte o variantă de comunism cu 
eticheta schimbată. Promisiunea este că nu va mai trebui să 
îți faci griji pentru viitorul tău economic, dar prețul este 
libertatea ta. 
CCI este condus de de lideri globali numiți „Gardienii” (Nu 
glumesc, e purul adevăr). 
Printre membrii CCI se numără: Mastercard, Allianz, Dupont, 
ONU, Teachers Insurance and Annuity Association of America 
(TIAA), CalPERS, BP, Bank of America, Johnson & Johnson, 
Visa, Rockfeller Foundation, Ford Foundation, Mark Carney, 
the Tresurer of the State of California și multe alte companii 
din lumea întreagă. 
Lista este mare, însă ceea ce reprezintă ea este un fel de guvern 
de corporații cu un congres de reprezentanți corporatiști 
amestecați cu lideri politici maleabili. 
Una dintre cele mai importante misiuni ale CCI este de a 
schimba modelele economice actuale pentru a „promova 
echitatea și inclusivitatea”. 
Caraghios este că susținătorii CCI afirmă că „a fost acumulată 
prea multă avuție în mâinile unui număr prea mic de oameni, 
ceea ce dovedește că actualul capitalism nu funcționează”, 
deși EI sunt aceia care au dereglat sistemul pentru a centraliza 
toată această bogăție în MÂINILE LOR. 
Ei nu sunt „capitaliști”, sunt o nouă aristocrație. 
Chiar credeți că tipii ăștia vor construi un sistem cu totul 
nou, care să nu mai fie spre profitul lor? 
Dacă v-ați întrebat de ce Papa promovează ideologia 
progresistă, alarmismul climatic și retorica unei religii 
mondiale, în contradicție cu doctrina creștină tradițională, iată 
de ce: se supune dictatelor CCI. 
O altă misiune a CCI este de a pune în aplicare controalele și 
taxarea carbonului în numele „schimbării climatice”, cu scopul 
de a atinge obiectivul „emisii zero net”. 
Așa cum știm toți, acest obiectiv este imposibil de atins fără o 
bulversare totală a economiei și industriei, și fără moartea a 
miliarde de persoane în procesul de schimbare. 
Este un scenariu imposibil, de aceea este perfect pentru 
globaliști. Oamenii sunt dușmanii planetei, spun ei, de aceea 

trebuie să lăsăm elitele să ne controleze toate acțiunile 
pentru a fi siguri că nu distrugem Pământul și omenirea. 
Iar acest proces nu se va sfârși niciodată, pentru că 
întotdeauna vor exista emisii de carbon care vor trebui 
gestionate. 
Membrii CCI, inclusiv directorul Bank of America, afirmă 
deschis că nu au nevoie ca guvernele să coopereze pentru a-și 
atinge obiectivele. 
Companiile sunt capabile să aplice singure 
majoritatea  tehnicilor de inginerie socială, fără ajutor politic, 
spun ei. 
Aceasta este definiția însăși a unui „Guvern din Umbră”. O 
uriașă cabală de corporații care lucrează mână în mână pentru a 
pune în operă schimbări sociale fără nici un control. 
Rapiditatea cu care se răspândește ideologia „woke” a 
demonstrat cum sute, poate mii de corporații, lucrează 
asemenea unui stup. 
Este CCI forma finală de guvern global? Probabil că nu. Dar 
este începutul lui. Un guvern format din corporații și elite 
financiare. 
Un guvern ocolește orice reprezentare politică, orice control 
între puteri și orice participale a alegătorilor. 
Corporațiile și partenerii lor sunt cei care decid pentru întreaga 
societate, unilateral și într-o manieră centralizată. 
Și, de vreme ce marile companii acționează ca și cum ar fi 
separate de guvernele naționale, mai degrabă decât partenerele 
acestora, ele pot pretinde că au dreptul să facă tot ce doresc. 
Totuși, cum corporațiile și globaliștii își arată tot mai mult 
adevărata față și acționează ca și cum s-ar afla la putere și ar fi 
primit mandat pentru asta, opinia publică trebuie să îi 
socotească responsabili, exact ca și cum ar face parte din 
guvern. 
Și, dacă vede că sunt despotici și corupți, să îi arunce peste 
bord, ca pe orice dictatură politică. 
Iată cine controlează astăzi imensa majoritate a Produsului 
Intern Brut al Coloniei România. 
OP 10 COMERȚ (Alimentar și Bricolaj) 
1. Kaufland. Capital Germania 
2. Carrefour. Capital Franța 
3. LIDL. Capital Germania 
4. Dedeman. Capital România 
5. Auchan. Capital Franța 
6. Metro. Capital Germania 
7. Mega Image. Capital Olanda/Belgia 
8. Profi Rom. Capital fond de investiții 
9. Selgros. Capital Elveția 
10. Rewe. Capital Germania 
TOP 10 ENERGIE (energie, petrol, gaze) 
1. OMV Petrom. Capital Austria 
2. Rompetrol Rafinare. Capital China 
3. E. ON. Capital Germania 
4. MOL. Capital Ungaria 
5. Engie. Capital Franța 
6. Electrica Furnizare. Capital de Stat 
7. Electrica. Capital de Stat 
8. Romgaz. Capital de Stat 
9. Hidroelectrica. Capital de Stat 
10. Transelectrica. Capital de Stat 
TOP 10 INDUSTRIE (Metalurgie, Siderurgie, Chimie) 
1. ArcelorMittal. Capital Marea Britanie 
2. ALRO. Capital Rusia 
3. Daewoo-Mangalia. Capital Olanda 
4. Arctic. Capital Turcia 
5. Azomureș. Capital Elveția 
6. Silcotub. Capital Luxemburg 
7. TMK-Artrom. Capital Rusia 
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8. Oltchim. Capital majoritar de Stat 
9 De Longhi. Capital Italia 
10. Astra. Capital Germania 
TOP 10 INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI BĂUTURI 
1. Coca-Cola HBC. Capital Grecia 
2. Ursus. Capital Japonia 
3. BUNGE. Capital SUA 
4. Heineken. Capital Olanda 
5. Expur. Capital Franța 
6. Smithfield. Capital China 
7. Agrana. Capital Austria 
8. Nestle. Capital Elveția 
9. Quadrant. Capital SUA 
10. Prutul. Capital-antreprenor 
TOP 10 TELECOMUNICAȚII ȘI IT 
1. Orange. Capital Franța 
2. Vodafone. Capital Marea Britanie 
3. RCS & RDS. Capital România 
4. Telekom. Capital Grecia 
5. Oracle. Capital SUA 
6. IBM. Capital SUA 
7. Ericsson. Capital străin 
8. UPC. Capital străin 
9. Bitdefender. Capital România 
10. Endava. Capital străin 
TOP 10 BĂNCI 
1. BCR. Capital Austria 
2. Transilvania. Capital România 
3. BRD. Capital Franța 
4. Raiffeisen. Capital Austria 
5. Unicredit. Capital Italia 
6. CEC. Capital de Stat 
7. ING Bank. CAPITAL Olanda 
8. Alpha Bank. Capital Grecia 
9. BancPost. A fuzionat cu Banca Transilvania. Capital România 
10. Garanti Bank. Capital Turcia - via Dan Petre Popa. 
 
 

Secretele din Silicon Valley. Ceea ce Big 
Tech nu vrea să știți 

 

             Silicon Valley, amplasată în sudul zonei Golfului 
San Francisco din nordul Californiei, nu este doar o locație 
geografică. Este o idee. Este o expresie a dorinței de a 
digitaliza toate informațiile din lume și de a crea baze de 
date, de a urmări și de a stoca aceste informații.  

i, după cum începem să aflăm, rezultatul acestei 
digitalizări a tuturor informațiilor este o lume fără 
intimitate. O lume în care capacitatea noastră de a 

participa la o dezbatere publică este supusă capriciilor marilor 
miliardari din domeniul tehnologiei. O lume în care libertatea 
este ceva de domeniul trecutului și nimeni nu este în afara razei 
de acțiune a Big Brother. 

Ca o aparentă coincidență „fericită”, agențiile de informații 
caută la rândul lor să capteze și să stocheze fiecare detaliu 
despre fiecare moment al vieții noastre. Este doar o 
coincidență, nu-i așa? Complexul din Silicon Valley deține 
acum suficiente informații pentru a ne urmări fiecare mișcare, a 
ne asculta fiecare conversație, a ne cartografia rețelele de 
comunicare virtuală și, din ce în ce mai mult, a ne prezice 
planurile de viitor. Asistăm la o serie de evenimente deloc 
întâmplătoare care au condus la lumea de astăzi. 

Dar ceea ce oamenii obișnuiți nu știu, este că Silicon Valley are 
o istorie foarte specială. Ea explică cum s-a ajuns aici și ne 
vorbește despre viitor, în timp ce noi părem a fi somnambuli. 
Un viitor al supravegherii totale și al controlului total de către 
miliardarii Big Tech și susținătorii lor din umbră. 

Cunoscută cândva sub numele de „Valea bucuriilor inimii”, 
Valea Santa Clara era o zonă rustică, agrară, cunoscută pentru 
climatul său blând și pomii fructiferi înfloritori. Până în anii 
1960, a fost cea mai mare regiune producătoare și de ambalat 
fructe din lume. 

În prezent, există puține amintiri ale trecutului agricol al văii. 
Supranumită „Silicon Valley”, în zonă se află multe dintre cele 
mai mari companii de tehnologie și social media din lume, de 
la Google și Facebook la Apple și Oracle, de la Netflix și Cisco 
Systems la PayPal și Hewlett-Packard. Este centrul unei 
industrii globale care influențează economia, modelează 
discursul nostru politic și schimbă însăși natura societății 
noastre. 

Deci, ce s-a petrecut? Cum a avut loc această schimbare 
remarcabilă? De ce este Silicon Valley epicentrul acestei 
prefaceri? 

Răspunsul este surprinzător de simplu: s-a produs al Doilea 
Război Mondial. Afluxul de cercetare și industrie de înaltă 
tehnologie în regiune este rezultatul direct al celui de-al Doilea 
Război Mondial și al acțiunilor unui singur om: Frederick 
Terman. 

Frederick a fost fiul lui Lewis Terman, un pionier al psihologiei 
educaționale de la Școala superioară de educație Stanford. Un 
eugenist declarat, Lewis Terman a popularizat testarea IQ în 
America, ajutând la efectuarea primei testări în masă a IQ-ului 
pentru armata americană, în timpul intrării SUA în Primul 
Război Mondial. 

Frederick Terman a studiat la Stanford, obținând o diplomă de 
licență în chimie și un masterat în inginerie electrică înainte de 
a merge la MIT pentru a-și lua doctoratul în inginerie electrică 
sub conducerea lui Vannevar Bush. Cei doi au intrat în joc la 
izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, când Bush (care 
conducea Biroul de Cercetare și Dezvoltare al SUA, 
responsabil de aproape toate activitățile de cercetare și 
dezvoltare pentru armata americană pe timp de război) i-a cerut 
lui Terman să conducă Laboratorul ultrasecret de Cercetare 
Radio de la Universitatea Harvard. Acolo, Terman a avut la 
dispoziție 800 dintre cei mai buni cercetători din țară în 
domeniul emergent al războiului electronic. Activitatea lor a 
inclus dezvoltarea unora dintre primele echipamente de 
informații de semnal și de informații electronice, inclusiv 
detectoare radar și dispozitive de bruiaj radar, care urmau a fi 
folosite împotriva apărării antiaeriene germane. 

The Valley, așa cum o cunoaștem astăzi, s-a născut în perioada 
de după cel de-al Doilea Război Mondial, când Terman s-a 
întors la Stanford în calitate de decan al Școlii de Inginerie și a 
început să transforme școala în „MIT-ul Occidentului”. 
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Steve Blank: „Terman, cu experiența sa de război, a decis să 
transforme Stanford într-un centru de excelență în domeniul 
microundelor și al electronicii, iar el era omul potrivit pentru a 
face aceasta. Laboratorul de cercetare radiofonică de la 
Harvard era cel mai avansat din Statele Unite în domeniul 
emițătoarelor și receptoarelor de microunde. Și ceea ce a făcut 
el a fost să recruteze unsprezece foști membri ai laboratorului 
de cercetare radio și să le spună: «Felicitări! Acum sunteți cu 
toții profesori la Stanford!». Aceștia s-au alăturat Universității 
Stanford și și-au înființat propriul laborator: Electronics 
Research Lab. Apoi au obținut primul contract de la Office of 
Naval Research, suficient pentru a finanța cercetarea Stanford 
în domeniul microundelor. Până în 1950, Terman a 
transformat departamentul de inginerie de la Stanford în MIT-
ul Occidentului. A făcut-o prin preluarea tuturor activităților 
inovatoare de cercetare și dezvoltare în domeniul microundelor 
din timpul războiului, prin mutarea lor la Stanford, prin 
preluarea șefilor de departament și a personalului cheie”. 
(Sursa: Istoria secretă a Silicon Valley) 

Cu fondurile de cercetare militară care curgeau în regiune, 
Terman a început să transforme zona golfului San Francisco 
într-un punct fierbinte al cercetării de înaltă tehnologie. În 
1951, el a creat Parcul Industrial Stanford – cunoscut în prezent 
sub numele de Stanford Research Park – un proiect comun între 
Stanford și orașul Palo Alto pentru a atrage în zonă marile 
corporații de tehnologie. Parcul a avut un succes uriaș, atrăgând 
în cele din urmă Hewlett-Packard, General Electric, Kodak și 
alte firme importante din domeniul tehnologiei. În plus, a 
consolidat Silicon Valley ca punct de legătură între Stanford, 
marile companii de tehnologie și cercetarea sponsorizată de 
guvern. 

Iar această legătură nu a fost una tangențială, după cum scrie 
cercetătorul Steve Blank în propria sa istorie a rădăcinilor 
militare ale Silicon Valley: „În anii 1950, Fred Terman a fost 
consilier al fiecărei ramuri importante a armatei americane. A 
făcut parte din Consiliul consultativ pentru cercetare și 
dezvoltare al armatei, din Consiliul consultativ științific pentru 
contramăsuri electronice al Forțelor Aeriene, a fost membru al 
Consiliului de administrație al Institutului de analiză a 
apărării, al Comitetului consultativ pentru cercetare navală, al 
Consiliului științific al apărării și consultant al Comitetului 
consultativ științific al președintelui. În cadrul activităților sale 
comerciale, a făcut parte din consiliile de administrație ale HP, 
Watkins-Johnson, Ampex și a fost director și vicepreședinte al 
Institutului de Cercetare Stanford. Este uimitor că acest tip a 
dormit vreodată. Terman a fost cea mai bună mașină de 
networking pentru Stanford și pentru contractele sale militare.” 

Nu este niciun secret că Silicon Valley a prosperat încă de la 
început datorită banilor de la Pentagon (destinați cercetării) și a 
legăturilor cu Ministerul Apărării. De la William Shockley (un 
eugenist care și-a petrecut cel de-al Doilea Război Mondial ca 
director al Grupului de operațiuni de război antisubmarin al 
Universității Columbia; a fost considerat drept celălalt părinte 
fondator al Silicon Valley pentru activitatea sa în domeniul 
semiconductorilor de siliciu) la Institutul de Cercetare Stanford 
(un contractor militar cheie care a avut legături strânse cu 
Agenția pentru Proiecte de Cercetare Avansată ARPA), 

Departamentul de Apărare al SUA a avut un rol cheie în 
dezvoltarea regiunii. 

Institutul de Cercetare Stanford (SRI) a fost condus de Terman 
și creat de către administratorii Universității Stanford în 1946. 
Încă de la înființare, SRI a fost instruit să evite urmărirea 
contractelor federale care ar putea implica Stanford în chestiuni 
politice. Însă, în șase luni, SRI a încălcat deja această directivă, 
încheind contracte cu Office of Naval Intelligence. În anii 
1960, în același timp în care Centrul de Inteligență Artificială al 
institutului crea Shakey – „primul robot mobil care putea 
raționa despre mediul înconjurător”, SRI a fost luat în vizor de 
protestatarii împotriva Războiului din Vietnam pentru 
activitatea sa contractuală cu ARPA, divizia Pentagonului 
dedicată dezvoltării tehnologiei de ultimă oră. Protestele au 
determinat Universitatea Stanford să întrerupă în mod oficial 
legăturile cu SRI în anii 1970, dar cercetările finanțate de 
armată nu s-au oprit aici. 

Institutul de Cercetare Stanford avea să devină al doilea nod al 
ARPANET, rețeaua creată de Pentagon ce ulterior va da 
naștere internetului modern. Primul mesaj între două computere 
a fost trimis pe ARPANET, între un calculator de la UCLA și 
unul de la SRI. 

Robert Kahn, șeful diviziei de comandă și control a ARPA, a 
creat prima rețea mobilă experimentală (cunoscută sub numele 
de „PRNET”) în jurul Silicon Valley și a format rețeaua inițială 
de sateliți („SATNET”) capabilă să conecteze internetul 
timpuriu la nivel internațional. În 1973, Kahn a apelat la 
ajutorul lui Vint Cerf, profesor asistent la Universitatea 
Stanford, pentru a dezvolta, în cadrul unui proiect al 
Departamentului Apărării, suita de protocoale TCP/IP, 
elemente esențiale în scopul creării internetului. 

În cadrul unei discuții recente găzduite de DARPA, cea mai 
recentă denumire pentru ceea ce a fost inițial ARPA, Vint Cerf 
a recunoscut că întregul proiect ARPANET a fost dictat de 
nevoile Pentagonului de a avea un sistem de comandă și control 
care să răspundă cerințelor militare. 

Vint Cerf: „Internetul a fost motivat de convingerea că sistemul 
de comandă și control ar putea utiliza computerele pentru a 
permite Departamentului Apărării să își folosească resursele 
mai bine decât un adversar. În acest caz particular – Bob, în 
special, a început programul la DARPA în anii 70 – ne-am dat 
seama că aveam nevoie de computere pe navele de pe mare, în 
avioane și în vehicule mobile, iar ARPANET a făcut doar 
programe dedicate, fixe. Știți, mașini care se aflau în camere 
cu aer condiționat conectate între ele – în linii mari, circuite 
telefonice dedicate. Așa că nu poți conecta tancurile între ele 
cu cabluri, pentru că trec peste ele și se rup, iar avioanele nu 
vor reuși niciodată să se ridice de la sol. Așa că acest 
impediment a dus la nevoia de comunicații radio mobile și 
comunicații prin satelit, în rețea.  

Am făcut aceasta pentru Departamentul Apărării, care era 
necesar să opereze peste tot în lume. Și astfel, nu putea fi un 
proiect limitat, într-un fel sau altul, la CONUS, de exemplu. De 
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asemenea, nu putea fi un proiect dependent în vreun fel de 
cooperarea altor țări în ceea ce privește alocarea, de exemplu, 
a spațiului de adrese. Adică, ar fi fost stupid dacă am fi folosit 
coduri de țară pentru a indica diferite rețele, diferiți 
identificatori de rețea. Imaginați-vă că urmează să invadați 
țara B și, înainte de a face aceasta, e nevoie să mergeți și să le 
spuneți: «Bună ziua, vom invada țara dvs. în câteva săptămâni 
și avem nevoie de spațiu de adrese pentru a rula un alt sistem 
de operare». Probabil că nu va putea să meargă. Așa că am 
știut din start că este necesar să aibă o acoperire globală”. 
(Sursa: De la ARPAnet la Internet, Web, Cloud și dincolo de 
acesta: Ce urmează?) 

Una dintre primele demonstrații ale protocolului – un test din 
1977, care a implicat o dubă echipată cu echipamente radio de 
către SRI, dubă supranumită acum „locul de naștere al 
internetului modern”, a simulat chiar „o unitate mobilă pe 
teren, să spunem în Europa, în mijlocul unei acțiuni, urmărind 
să comunice prin intermediul unei rețele de sateliți cu Statele 
Unite”. 

În timp ce investițiile directe în această revoluție tehnologică se 
potriveau scopurilor Pentagonului, comunitatea de informații 
americană urmărea alte căi, mai ascunse, de valorificare a 
potențialului uriaș al Silicon Valley și al tehnologiilor sale de 
supraveghere. Odată cu apariția Războiului Rece și a 
tensiunilor crescute dintre SUA și URSS (într-un nou joc 
extrem de tehnologic de „spionaj și contra-spionaj”), finanțarea 
cercetării și dezvoltării de tehnologii de ultimă oră a fost 
plasată sub acoperirea securității naționale. Și clasificată. 

Dar, la începutul anilor 1950, Războiul din Coreea a modificat 
jocul. După cel de-al Doilea Război Mondial, practic SUA și-a 
demobilizat trupele. A pus la naftalină bombardierele și 
avioanele de luptă. „Ne vom bucura de beneficiile postbelice”, 
și-au spus americanii. În 1949, sovieticii au testat prima lor 
armă nucleară. Războiul Rece, odată cu Războiul din Coreea, a 
devenit fierbinte. Dintr-o dată, Statele Unite și-au dat seama că 
lumea s-a schimbat din nou, iar munca de spionaj a ajuns la 
Stanford. 

Armata l-a abordat pe prof. Terman și i-a cerut să înființeze 
Laboratorul de Electronică Aplicată pentru a face programe 
militare clasificate. Dimensiunea programului de electronică de 
la Stanford s-a dublat. Pentagonul a spus: „Ei bine, vom păstra 
proiectul separat de Laboratorul de Cercetare Electronică 
neclasificată”. Dar, pentru prima dată, Universitatea Stanford a 
devenit un partener al armatei cu drepturi depline în cercetarea 
și dezvoltarea guvernamentală. (Sursa: Istoria secretă a Silicon 
Valley) 

Sosirea banilor pentru investiții în cadrul agențiilor de 
informații a creat o nouă relație între guvern și cercetătorii din 
Valley. În loc să angajeze direct companiile de tehnologie, 
electronica de consum urma să fie din ce în ce mai mult 
reglementată, dirijată, supravegheată și infiltrată de lucrătorii 
guvernamentali. Care puteau apoi să folosească acea tehnologie 
ca bază pentru o operațiune mondială de transmitere de 

informații, îndreptată nu numai împotriva armatelor țărilor 
străine, ci și împotriva populației lumii în ansamblu. 

Acum, învăluit într-un giulgiu al securității naționale, rolul 
guvernului în dezvoltarea Big Tech a fost în mare parte ascuns. 
Dar, dacă știi unde să te uiți, amprentele agențiilor de 
informații sunt încă vizibile pe aproape toate companiile și 
tehnologiile importante din Silicon Valley. 

Să luăm de exemplu Oracle Corporation. A treia cea mai mare 
corporație de software din lume, Oracle este renumită pentru 
software-ul său de baze de date cu același nume. Ceea ce mulți 
nu știu este că numele „Oracle” provine de la primul client al 
firmei: CIA. „Project Oracle” era numele de cod al CIA pentru 
o bază de date relațională gigantică, construită de Ampex, o 
firmă din Silicon Valley. În cadrul proiectului au fost 
desemnați Larry Ellison, Bob Miner și Ed Oates. Deși Proiectul 
Oracle „a fost un fel de dezastru”, el i-a determinat pe Ellison și 
pe partenerii săi să se desprindă de Oracle Corporation. Care 
până în prezent își obține 25% din afaceri din contracte 
guvernamentale. 

Sau luați exemplul Sun Microsystems. Înființată în 1982, stația 
de lucru Unix emblematică a gigantului software și hardware 
din Silicon Valley, „Sun-1”, după cum explică 
ComputerWorld, „își datorează originile unor tehnologii 
majore dezvoltate la mai multe universități și companii, toate 
finanțate de ARPA”. Sun a fost achiziționată de Oracle în 2010 
pentru 7,4 miliarde de dolari. 

Dar pentru o întreagă generație din zilele noastre, aceasta este o 
istorie veche. Sigur, agențiile de informații și Departamentul 
Apărării au fost implicate în fondarea „stâlpilor” din Silicon 
Valley. Dar cum rămâne cu Silicon Valley de astăzi? Ce 
legătură are aspectul de mai sus cu Google sau Facebook sau 
PayPal sau cu giganții Big Tech care au devenit sinonimi cu 
informatica în era internetului? 

Era modernă a Silicon Valley a început în anii 1990, când 
apariția World Wide Web a adus întregul potențial al revoluției 
informatice în casele din America și din întreaga lume. A fost 
epoca bulei dotcom, când mici start-up-uri fără niciun plan de 
afaceri și fără venituri puteau deveni peste noapte companii de 
milioane de dolari. Iar în spatele tuturor, conducând revoluția 
din umbră, se aflau agențiile de informații. Ele au contribuit la 
finanțarea tehnologiilor și platformelor de bază ale internetului 
modern. 

Una dintre primele probleme cu care s-au confruntat primii 
utilizatori ai internetului a fost aceea de a căuta în multitudinea 
amețitoare de site-uri web personale, pagini web ale 
companiilor, site-uri guvernamentale și alte tipuri de conținut 
care apăreau online în fiecare zi. Pentru ca internetul să devină 
dintr-un loc de joacă pentru tocilari și pasionați de tehnologie 
un instrument de comunicare omniprezent, ar fi fost necesar să 
existe o modalitate de a sorta rapid cantitatea imensă de 
informații disponibile și de a returna o listă relevantă de site-uri 
web menită să-i conducă pe utilizatori către informații utile. 
Primele iterații ale căutării online, inclusiv liste de site-uri 
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interesante și motoare de căutare primitive (bazate pe simpla 
potrivire a cuvintelor cheie), nu au reușit să se ridice la 
înălțimea sarcinii. 

Printr-o coincidență fericită, problema catalogării, indexării, 
sortării și interogării unor cantități uriașe de informații a fost 
una la care lucrau și agențiile de informații. Pe măsură ce 
masele de date de pe internet au dat naștere la era Big Data, 
NSA, CIA și alți membri ai comunității de informații din SUA 
au recrutat cele mai bune și mai strălucite inteligențe tinere din 
țară pentru a le ajuta să stocheze, să caute și să analizeze aceste 
informații… și pe cei care le căutau. Și, ca de obicei, au apelat 
la ajutorul Universității Stanford și al puștilor deștepți din 
Silicon Valley. 

Google, cum știm, a pornit ca un proiect de cercetare al lui 
Larry Page și Sergey Brin, doi absolvenți ai Universității 
Stanford. Nu este surprinzător că nu este necesar să săpăm 
foarte adânc pentru a găsi legătura cu Departamentul Apărării. 
DARPA – numele actual al ARPA – a fost unul dintre cei șapte 
sponsori militari, civili și de aplicare a legii ai „Proiectului 
bibliotecilor digitale Stanford”, care a contribuit la finanțarea 
cercetărilor lui Page și Brin. DARPA a fost chiar mulțumită că 
a apărut în cartea albă unde a fost expusă pentru prima dată 
ideea Google: „The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual 
Web Search Engine” („Anatomia unui motor de căutare web 
hipertextual la scară largă”). 

Mai puțin cunoscut este proiectul „Massive Digital Data 
Systems” („Sisteme de date digitale masive”), condus de 
comunitatea de informații a SUA și finanțat prin intermediul 
unor agenții neclasificate precum National Science Foundation. 
După cum se explică într-un e-mail de prezentare a proiectului 
către cercetătorii din marile universități americane, în 1993, 
proiectul a fost conceput pentru a ajuta agențiile de informații 
să își asume „un rol proactiv în stimularea cercetării în 
domeniul gestionării eficiente a bazelor de date masive și 
pentru a se asigura că cerințele comunității de informații pot fi 
încorporate sau adaptate în produse comerciale”. 

Iată cum a detaliat Jeff Nesbit – fost director de afaceri 
legislative și publice pentru National Science Foundation – 
într-un articol revelator din 2017 pentru qz.com despre 
adevărata origine a Google: „Brațele de cercetare ale CIA și 
NSA au sperat că cele mai bune creiere din domeniul 
informaticii din mediul universitar ar putea identifica ceea ce 
au numit «păsări cu o pană»: [sic] La fel cum gâștele zboară 
împreună în forme mari de V sau stoluri de vrăbii fac mișcări 
bruște împreună în armonie, au prezis că grupuri de oameni cu 
idei asemănătoare se vor mișca împreună online. (…) Scopul 
cercetărilor lor a fost de a urmări amprentele digitale în 
interiorul rețelei globale de informații în expansiune rapidă, 
cunoscută atunci sub numele de World Wide Web. Ar putea o 
întreagă lume de informații digitale să fie organizată astfel 
încât să se poată urmări și clasifica solicitările făcute de 
oameni în interiorul unei astfel de rețele? Ar putea fi corelate 
și clasificate în ordinea importanței interogărilor lor? Ar putea 
fi identificate «păsările de același fel» în această mare de 

informații, astfel încât comunitățile și grupurile să poată fi 
urmărite într-un mod organizat?”. 

Proiectul a dispersat peste o duzină de granturi de câteva 
milioane de dolari fiecare pentru a ajuta la realizarea 
obiectivului de urmărire, sortare și exploatare a 
comportamentului online, cu scopul de a identifica și clasifica 
comunitățile și a urmări grupurile în viața reală. Cine a fost 
printre primii beneficiari ai acestor granturi? Nimeni altul decât 
Sergey Brin și echipa lui de la Stanford. Cercetările lor 
urmăreau optimizarea interogărilor de căutare.Co-fondatorii 
Google, Larry Page și Sergey Brin  

Încă de la înființare și până în prezent, Google a menținut 
legături strânse cu serviciile de informații, armata și organele 
legii din America. Cu toate acestea, la fel ca în cazul tuturor 
chestiunilor legate de așa-numita „securitate națională”, putem 
observa relația doar din dosarul public și declasificat al 
contractelor și acordurilor pe care gigantul tehnologic le-a lăsat 
în urma sa. 

În 2003, Google a semnat un contract în valoare de 2,1 
milioane de dolari cu Agenția Națională de Securitate (National 
Security Agency), brațul de supraveghere din umbră al 
comunității de informații americane. NSA este responsabil 
pentru colectarea, stocarea și analiza informațiilor de semnal în 
cadrul operațiunilor de informații externe și de 
contrainformații. Google a construit pentru agenție un 
instrument de căutare personalizat „capabil să caute 15 
milioane de documente în douăzeci și patru de limbi”. Relația a 
fost atât de importantă pentru Google încât, atunci când 
contractul a expirat în aprilie 2004, a fost prelungit cu încă un 
an, fără niciun cost pentru guvern. 

În 2005, a fost dezvăluit faptul că In-Q-Tel (brațul de capital de 
risc al CIA și care reprezintă în sine încapsularea perfectă a 
relației dintre agențiile de informații și Silicon Valley) a vândut 
peste 5.000 de acțiuni Google. Nu se știe exact cum anume a 
ajuns firma de capital de risc a CIA să dețină 5.000 de acțiuni 
Google, dar se crede că fenomenul s-a petrecut atunci când 
Google a cumpărat Keyhole Inc., dezvoltatorul software-ului 
devenit ulterior Google Earth. Numele companiei, „Keyhole”, 
este o referire nu prea subtilă la clasa Keyhole de sateliți de 
recunoaștere pe care agențiile de informații americane îi 
folosesc de zeci de ani pentru a efectua analize de imagistică 
3D și cartografiere. Keyhole, Inc. a lucrat îndeaproape cu 
comunitatea de informații americane și chiar s-a lăudat că 
tehnologia sa a fost folosită de Pentagon pentru a sprijini 
invazia Irakului. Până în prezent, CIA însăși descrie Google 
Earth ca fiind „tehnologie asistată de CIA” pe propria pagină 
dedicată: „Impact al CIA asupra tehnologiei”. 

În 2010, au început să apară detalii despre o relație oficială 
între NSA și Google, dar ambele părți au refuzat să divulge 
orice alte informații despre conexiune. Rapoartele ulterioare au 
sugerat că Google „a fost de acord să furnizeze informații 
despre traficul din rețelele sale în schimbul unor informații de 
la NSA despre ceea ce știa în legătură cu hackerii străini”. Mai 
multe detalii au apărut în urma unei solicitări în baza Freedom 
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of Information Act din 2014, care a dezvăluit că Sergey Brin și 
Eric Schmidt nu numai că se tutuiau cu generalul Keith 
Alexander, șeful de atunci al NSA, dar Google făcea parte 
dintr-o „inițiativă guvernamentală secretă cunoscută sub 
numele de Enduring Security Framework”. Această inițiativă 
presupunea ca Silicon Valley să se asocieze cu Pentagonul și 
comunitatea de informații din SUA pentru a face schimb de 
informații „la viteza rețelei”. 

Inițiativa Enduring Security Freedom este doar un mic capitol 
din modul în care Big Tech poate obține sume mari de bani în 
baza relației lor cu NSA. În 2013, a ieșit la iveală faptul că 
participanții la programul PRISM (programul ilegal de 
supraveghere care a permis NSA să aibă acces pe ușa din spate 
la informațiile și datele utilizatorilor tuturor companiilor Big 
Tech) au primit compensații pentru cheltuielile programului de 
la o ramură obscură a agenției, cunoscută sub numele de 
„Operațiuni cu sursă specială”. 

Participanții la PRISM au cheltuit milioane de dolari pentru a 
implementa fiecare extindere reușită a programului, iar aceste 
costuri, potrivit documentelor americane, au fost acoperite de o 
ramură a NSA cunoscută sub numele de „Operațiuni cu sursă 
specială”. 

Potrivit cotidianului The Guardian, Edward Snowden a descris 
Operațiunile cu sursă specială ca fiind „bijuteria coroanei” 
agenției care se ocupă de toate programele de supraveghere 
bazate pe parteneriatul corporativ cu furnizorii de 
telecomunicații și de internet. Acum, dezvăluirea este 
considerată dovada că a existat o relație financiară între 
companiile de tehnologie și NSA. Și, după cum spune ziarul 
The Guardian, dezvăluirea faptului că banii contribuabililor au 
fost folosiți pentru a acoperi costurile de conformare ale 
companiei ridică noi întrebări cu privire la relația dintre Silicon 
Valley și NSA. 

Programul PRISM în sine dovedește că legăturile armatei și ale 
agențiilor de informații cu Silicon Valley din zilele noastre nu 
se termină cu Google. De fapt, fiecare dintre stâlpii din Silicon 
Valley are legături similare cu lumea obscură a spionilor. 

În iunie 2003, Biroul pentru Tehnici de Prelucrare a Informației 
– aripa de tehnologie informatică a DARPA care a supervizat 
proiectul ARPANET original în anii 1960 – a postat discret pe 
site-ul său un „Broad Agency Announcement” pentru a solicita 
propuneri în sprijinul unui proiect ambițios. Etichetat „BAA # 
03-30”, acest anunț cerea propuneri de la dezvoltatori pentru a 
construi un „(sub)sistem bazat pe ontologie” numit LifeLog 
care „captează, stochează și face accesibil fluxul experienței 
unei persoane și interacțiunile acesteia cu lumea”. 

Ideea, oarecum fantastică în 2003, era ca utilizatorii LifeLog să 
poarte un dispozitiv menit să captureze și să înregistreze toate 
tranzacțiile și interacțiunile lor, mișcările fizice, e-mailurile și 
apelurile telefonice, plus o serie de alte informații. LifeLog ar fi 
prezentat utilizatorilor „ca un sistem de sine stătător asimilat 
unui jurnal și album multimedia automatizat puternic”. Dar, 
după cum preciza anunțul, datele colectate ar fi fost folosite 

pentru a ajuta DARPA să creeze o nouă clasă de sisteme cu 
adevărat „cognitive” capabile să raționeze într-o varietate de 
moduri. 

Dacă ar fi mers mai departe, LifeLog ar fi fost un jurnal virtual 
al tuturor locurilor pe unde au fost utilizatorii săi, a tot ceea ce 
au făcut, a tuturor celor cu care au vorbit, despre ce au vorbit, 
ce au cumpărat, ce au văzut și ascultat și ce au planificat să facă 
în viitor. Inițiativa a atras imediat critici, fiind considerată o 
încercare evidentă a guvernului de a crea un instrument de 
profilare a dușmanilor statului. Chiar și susținătorii planului au 
fost nevoiți să recunoască faptul că LifeLog „ar putea ridica 
semne de întrebare dacă [DARPA] nu ar clarifica modul cum 
vor fi îndeplinite problemele de confidențialitate”. 

Dar apoi, fără explicații, anunțul a fost retras și proiectul 
abandonat. Purtătorul de cuvânt al DARPA, Jan Walker, a pus 
anularea pe seama „unei modificări de priorități” în cadrul 
agenției, dar cercetătorii apropiați proiectului au recunoscut că 
au fost nedumeriți de oprirea bruscă a programului. „Sunt sigur 
că astfel de cercetări vor continua să fie finanțate sub un alt 
titlu”, a scris un cercetător de la MIT al cărui coleg petrecuse 
săptămâni întregi lucrând la propunere. „Nu-mi pot imagina că 
DARPA renunță la un domeniu de cercetare atât de 
important”. 

Anularea proiectului LifeLog a fost raportată de Wired.com pe 
4 februarie 2004. În aceeași zi, un student de la Harvard pe 
nume Mark Zuckerberg a lansat oficial TheFacebook.com, 
prima încarnare a Facebook, care colectează cantități uriașe de 
date despre utilizatorii săi, oferindu-le promisiunea unui 
„jurnal și album multimedia automatizat și puternic”. Dar, așa 
cum a devenit din ce în ce mai evident în ultimii ani, folosind și 
vânzând aceste date pentru motive ascunse. 

Nu doar această coincidență interesantă leagă Facebook de 
DARPA. Încă o dată, banii care au ajutat „TheFacebook” să 
treacă de la un „proiect studențesc” de la Harvard la un gigant 
al internetului cu mai multe miliarde de utilizatori au implicat o 
relocalizare în Silicon Valley și injecții abundente de capital de 
risc din partea unor persoane din interior având legături cu 
serviciile de informații. Facebook s-a mutat în Palo Alto, 
California, în 2004 și a primit prima investiție de 500.000 de 
dolari de la Peter Thiel, cofondator al PayPal. Dar adevărații 
bani și adevăratul interes pentru Facebook au sosit în 2005, sub 
forma unei investiții de 12,7 milioane de dolari de la Accel 
Partners și a încă un milion de dolari de la Jim Breyer de la 
Accel. Se pare că Breyer avea și el niște legături interesante. 

Peter Thiel, cofondator al PayPal, face parte din consiliul de 
administrație al grupului conservator radical Vanguard DAC. 
Directorul Accel, James Breyer, a fost președinte al Asociației 
Naționale de Capital de Risc. Breyer a făcut parte din consiliul 
de administrație al National Venture Capital Association 
împreună cu Gilman Louie, directorul general al In-Q-Tel, o 
firmă de capital de risc înființată de Central Intelligence 
Agency în 1999. Această firmă activează în diverse domenii ale 
tehnologiei informației și ale serviciilor de informații, inclusiv, 
mai ales, în alimentarea tehnologiilor de extragere a datelor. De 

dezbateri 



 

  203                                                                                          Lohanul nr.  58,  octombrie,  2022 
       

 

asemenea, Breyer a făcut parte din consiliul de administrație al 
BBN Technologies, o firmă de cercetare și dezvoltare 
cunoscută pentru că a fost vârful de lance al ARPANET. Sau 
ceea ce cunoaștem astăzi sub numele de internet. 

În octombrie 2004, dr. Anita Jones a urcat la bordul BBN 
alături de Gilman Louie, dar ceea ce pare mai interesant este 
experiența dr. Jones înainte de a se alătura BBN. Jones însăși a 
făcut parte din consiliul de administrație al In-Q-Tel și a fost 
anterior director al departamentului de cercetare și inginerie în 
domeniul apărării, pentru Departamentul de Apărare al SUA. 
Printre responsabilitățile sale se număra și funcția de consilier 
al secretarului Apărării și supravegherea Agenției pentru 
proiecte de cercetare avansată în domeniul apărării. 

DARPA a ajuns în atenția publicului în 2002, când s-a aflat 
despre existența Biroului de conștientizare a informațiilor 
(IAO). IAO a declarat că misiunea sa era de a aduna cât mai 
multe informații despre fiecare persoană într-un loc centralizat, 
pentru a fi ușor de accesat de către guvernul Statelor Unite. 
Inclusiv, dar fără a se limita la: activitatea pe internet, istoricul 
achizițiilor cu cardul de credit, achizițiile de bilete de avion, 
închirieri de mașini, dosare medicale, transcrieri educaționale, 
permise de conducere, facturi de utilități, declarații fiscale și 
orice alte date disponibile. 

Prin urmare, nu ar fi cazul să fie o surpriză faptul că fostul 
director al DARPA, Regina Dugan, a fost angajată de Google 
în 2012 pentru a conduce grupul său de tehnologie și proiecte 
avansate, iar apoi de Facebook, în 2016, pentru a conduce 
grupul de cercetare Building 8, care se concentrează pe 
tehnologii experimentale precum senzorii cerebrali și 
inteligența artificială. Nici nu este o surpriză să aflăm că 
DARPA lucrează deja la utilizarea ca armă a tehnologiei de 
realitate virtuală Oculus a Facebook, pentru combaterea 
războiului cibernetic. 

Nu este o surpriză nici faptul că Peter Thiel, co-fondatorul 
PayPal, investitor în capitalul de pornire al Facebook, a 
dezvoltat Palantir – un instrument de analiză și extragere a 
datelor utilizat de NSA, FBI, CIA și alte agenții de informații, 
de combatere a terorismului și de armată – pornind de la 
algoritmul de detectare a fraudelor al PayPal. Sau faptul că In-
Q-Tel a fost unul dintre primii investitori externi în tehnologia 
Palantir, care a căpătat notorietate în ultimii ani întrucât „a 
folosit instrumente din Războiul împotriva terorismului pentru 
a urmări cetățenii americani”. 

Nici nu este o surpriză să aflăm că Eric Schmidt, fostul director 
executiv al Google și actualul consilier tehnic al Alphabet, 
compania mamă a Google, este acum președintele Defense 
Innovation Board al Pentagonului, care urmărește să aducă 
eficiența și viziunea din Silicon Valley în inițiativele de inovare 
high-tech ale Departamentului Apărării. 

Nu este surprinzător nici faptul că Schmidt, pe lângă faptul că 
este membru al Comisiei elitiste Trilaterale, face parte din 
comitetul director al Grupului Bilderberg, o cabală de finanțiști, 
industriași, înalți funcționari publici, cadre militare și membri 

ai familiei regale care se întâlnește anual, în secret aproape 
total, din 1954. Nu este surprinzător nici faptul că Grupul 
Bilderberg numără în prezent în rândurile sale o serie de 
personalități din Silicon Valley, de la Schmidt și Thiel până la 
Alex Karp, directorul executiv al Palantir, și Esther Dyson, 
fosta președintă a Electronic Frontiers Foundation. 

De fapt, ar fi mai surprinzător să găsim o companie importantă 
din Silicon Valley care să nu fie legată într-un fel sau altul de 
armata americană sau de agențiile de informații americane. 
Acesta nu este un accident al istoriei sau o simplă coincidență. 
Însăși originea internetului provine din programele obscure ale 
Pentagonului pentru dezvoltarea tehnologiilor perfecte de 
comandă și control. De la primele demersuri de a forma baze 
de date electronice cu informații despre contrainsurgenții din 
Vietnam și până în prezent, această tehnologie (așa cum spune 
Yasha Levine, autorul cărții Surveillance Valley: Istoria 
militară secretă a internetului) a fost concepută pentru a fi 
folosită ca instrument de război împotriva populațiilor țintă. 

Yasha Levine: „Pentru a înțelege ce este și ce a devenit 
internetul, este necesar să ne întoarcem la începuturi. Înapoi în 
anii 1960, când internetul a fost creat de Pentagon. Pe atunci, 
America era un imperiu global relativ nou, care se confrunta 
cu o lume din ce în ce mai haotică și mai violentă. Războiul din 
Vietnam – acesta a fost central – dar SUA se confruntau cu 
insurgențe în întreaga lume, din America Latină până în Asia 
de Sud-Est. De asemenea, se confruntau cu un mediu intern din 
ce în ce mai volatil și mai violent. Ați avut mișcarea împotriva 
războiului. Ați avut activismul militant al negrilor. Grupuri 
precum Weather Underground, care declanșau zilnic bombe în 
orașe din întreaga țară. Ați avut revolte rasiale în marile 
orașe. Iar generalii paranoici ai Americii au privit aceste 
evenimente și au văzut o vastă conspirație comunistă, 
bineînțeles. Au văzut Uniunea Sovietică extinzându-se la nivel 
global, susținând insurecțiile din întreaga lume, sprijinind 
țările care se opuneau Americii. În același timp, ei susțineau 
mișcările de opoziție din America și au văzut în asta un nou tip 
de război. Însă nu era un război tradițional pe care îl puteai 
purta cu arme tradiționale. Nu era un război cu bombe 
nucleare. Nu era un război în care puteai trimite o divizie de 
tancuri, întrucât combatanții nu purtau uniforme și nu 
mărșăluiau în formație. Ei făceau parte din populația civilă.” 

Așadar, a fost un nou tip de război și un nou tip de insurgență 
globală. Iar în anumite cercuri rarefiate din armată, oameni 
familiarizați cu noul tip de tehnologie informatică în curs de 
dezvoltare credeau că singura modalitate de a lupta și de a 
câștiga noul război era de a dezvolta noi arme informaționale. 
Adică o tehnologie informatică capabilă să poată: ingera date 
despre oameni și mișcări politice; combina sondaje de opinie, 
date economice, antecedente penale, antecedente de recrutare, 
fotografii, conversații telefonice interceptate de serviciile de 
securitate; pune toate acestea în baze de date menite să permită 
analiștilor să efectueze analize sofisticate și sondaje predictive. 
Ideea era că era necesar să afli cine este inamicul și să îl izolezi 
de populația generală, iar apoi să-l elimini. Iar la acea vreme, 
unii chiar visau să creeze într-o zi un sistem global de 
management capabil să poată supraveghea lumea în timp real. 
Să intercepteze amenințările înainte ca ele să se producă, în 
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același mod în care sistemul de apărare radar de avertizare 
timpurie al Americii a făcut-o pentru avioanele ostile. 

Acesta a fost contextul general în anii apariției internetului. În 
prezent, originile s-au pierdut în cea mai mare parte. Foarte 
puține istorii le menționează, chiar și în mică măsură. Dar în 
anii 1960, originile tehnologiei respective ca instrument de 
supraveghere și control erau foarte evidente. La acea vreme, 
populația nu vedea computerele și rețelele de calculatoare ca pe 
niște instrumente de eliberare sau tehnologii utopice, ci ca pe 
niște instrumente de control politic și social – iar acest aspect 
includea în special ARPANET, rețeaua care avea să devină mai 
târziu internetul. (Sursa: Yasha Levine: Surveillance Valley: 
The Secret Military History of the Internet – Istoria militară 
secretă a internetului) 

Internetul nu a fost niciodată conceput ca un instrument de 
eliberare. Încă de la începuturile sale a fost destinat să fie un 
instrument de urmărire, supraveghere și, în cele din urmă, de 
control al unei populații țintă. Iar în mediul volatil al anilor 
1960, acea „populație-țintă” s-a transformat rapid, din 
contrainsurgenții din Viet Cong în publicul american însuși și 
în oricine ar fi putut reprezenta o amenințare pentru ambițiile 
Pentagonului în țară sau în străinătate. 

Văzute în lumina acestei istorii, evoluțiile recente de pe internet 
au mai mult sens. Silicon Valley nu a răsărit de la sine din 
pământul californian. A fost însămânțat cu grijă acolo de către 
armată și agențiile de informații. Acestea au nevoie vitală de 
tehnologie pentru a lupta în războiul informațional al secolului 
XXI. 

Departamentul Apărării nu a anunțat în 2003 că va „lupta 
împotriva internetului” ca și cum ar fi fost un sistem de război 
inamic, întrucât se temea că internetul ar putea fi folosit ca 
armă. Ei știau că este deja o armă, pentru că ei înșiși îl 
folosiseră astfel. 

Guvernul SUA nu se teme de ruși și de capacitatea lor de a 
„submina democrația americană” prin achiziționarea de 
publicitate de mii de dolari pe Facebook. Ei au fost cei care au 
imaginat în primul rând un sistem LifeLog pentru a observa și 
controla populația. 

Pentagonul nu se îngrijorează de vulnerabilitățile de securitate 
ale internetului. Armata exploatează vulnerabilitățile pentru a 
dezvolta unele dintre cele mai distructive arme cibernetice 
lansate până acum, inclusiv Stuxnet, dezvoltat de SUA și Israel. 

Și, pe măsură ce următoarea generație de tehnologii de rețea 
amenință să adauge în bazele de date guvernamentale nu doar 
informațiile noastre de pe Facebook, căutările noastre pe 
Google, tweet-urile și achizițiile noastre, ci și să conecteze 
fiecare obiect din lume direct la bazele de date, armata se va 
afla din nou în vârful de lance al următoarei revoluții a 
internetului. 

Sean O’Keefe: „Internetul obiectelor pătrunde într-o zonă tot 
mai largă a vieții de zi cu zi și a economiei globale. Prietenii 

noștri de la Wikipedia definesc Internetul obiectelor ca fiind o 
rețea de obiecte fizice – lucruri încorporate cu electronice 
(senzori software, conectivitate de rețea) – care permite 
acestor obiecte să colecteze și să facă schimb de date. În 
esență, permite ca obiectele să fie detectate și controlate de la 
distanță, creând o integrare între lumea fizică și sistemele 
informatice. Gândiți-vă la rețeaua inteligentă: sisteme 
energetice legate între ele pentru a maximiza eficiența, toate 
legate de acest obiectiv. Internetul obiectelor transformă 
afacerile moderne, valorificând senzorii încorporați, 
conectivitatea, analizele digitale și automatizarea pentru a 
oferi o mai mare eficiență și eficacitate pe o gamă largă de 
fronturi de piață.” 

Armata a fost un lider în dezvoltarea multora dintre 
tehnologiile componente ale internetului obiectelor, dar poate 
face mai mult pentru a valorifica beneficiile. Instituția de 
securitate națională în sens larg se confruntă, de asemenea, cu 
provocări unice în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor 
internetului obiectelor, de la securitate și asigurarea misiunii, 
până la constrângeri legate de infrastructură, costuri și 
obstacole culturale. Cu doar câteva luni în urmă, Programul 
CSIS pentru tehnologii strategice a publicat un raport: 
Leveraging the Internet of Things for a More Efficient and 
Effective Military (Exploatarea internetului obiectelor pentru o 
armată mai eficientă și mai eficace). Se subliniază acolo modul 
cum armata poate adopta lecțiile din sectorul privat pentru a 
profita de aceste beneficii mai largi ale internetului obiectelor. 
(Sursa: Leveraging the Internet of Things for a More Efficient 
and Effective Military – Discurs de deschidere) 

De la primele zile ale informaticii în rețea – când ARPANET 
era încă doar o licărire în ochii inginerilor, iar celebrul 
informatician ARPA J.C.R. Licklider scria memo-uri colegilor 
săi din Palo Alto, cu privire la viziunea sa despre o „Rețea de 
calculatoare intergalactică” – și până astăzi, când oamenii de 
știință de la DARPA pun la cale utilizări militare pentru 
Internetul obiectelor, tehnologia care se află la baza planurilor 
guvernului SUA de a domina întregul spectru al lumii 
cibernetice a avansat cu pași uriași. Dar viziunea în sine rămâne 
aceeași. 

În această viziune, fiecare persoană este urmărită, conversațiile 
sale sunt înregistrate, achizițiile sale sunt monitorizate, 
conturile sale de pe rețelele de comunicare virtuală sunt 
cartografiate, obiceiurile sale sunt studiate și, în cele din urmă, 
comportamentele sale sunt prezise, astfel încât Pentagonul și 
spionii din Silicon Valley să poată controla mai bine populația. 
Și, odată cu apariția tehnologiilor în urma cărora fiecare obiect 
deținut ne va spiona și va transmite datele prin intermediul 
rețelelor compromise de agențiile de informații, viziunea este 
mai aproape ca niciodată de realitate. 

Iar acolo, ajutând ca această viziune să devină realitate, se află 
giganții din Big Tech – fondați, finanțați, ajutați și, la nevoie, 
compromiși de spionii și soldații dornici să controleze total 
lumea cibernetică. 
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Acesta este secretul Silicon Valley. Într-un sens cheie, giganții 
Big Tech sunt Pentagonul și comunitatea de informații. DoD și 
agențiile de informații sunt giganții Big Tech. Așa a fost încă 
din zorii informaticii moderne și așa rămâne și astăzi. 

Nu este cazul să fim surprinși de faptul că lumea internetului – 
lumea lăsată moștenire de ARPANET – seamănă din ce în ce 
mai mult cu un dispozitiv de supraveghere permanentă. Asta i-a 
fost menirea încă din start. 

Publicul, în mod fericit, nu este conștient de realitate (sau o 
ignoră cu bună știință) și continuă să își înregistreze fiecare 
mișcare în jurnalul de viață de pe Facebook. Continuă să pună 
cele mai intime întrebări pe Google și să își introducă datele 
personale în gura mare a bestiei PRISM. 

S-ar putea să fie prea târziu pentru a ne retrage de pe marginea 
prăpastiei din această rețea fără fir, mereu conectată și 
supravegheată. Dar până când nu vom privi direct la faptele ce 
arată că Big Tech este un paravan pentru guvernul SUA, nu 
vom spera niciodată să scăpăm din capcana de silicon pe care 
ne-au întins-o. 

 
Referendumurile pentru alipirea celor 

patru regiuni din Donbas la Rusia-Doneţk, 
Lugansk, Zaporojie şi Herson 

 

Ana IORDĂNESCU 
  ·  

           Fără îndoială, știrea zilei o reprezintă inițierea 
referendumurilor pentru alipirea celor patru regiuni din 
Donbas la Rusia-Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson.  

ezultatele vor fi cunoscute marți, dar nu vor exista 
surprize- granița Rusiei se va muta pe această linie de 
demarcație. În ciuda protestelor Occidentului care a 

declarat că nu va recunoaște noile granițe, aceste referendumuri 
vor produce efecte importante, istorice: 

-Ucraina, în granițele de până acum, încetează să existe. În fapt, 
își pierde 20% din suprafață ( aproximativ dimensiunea 
Portugaliei),dar nu întinderea acestei regiuni pierdute este 
esențială, ci bogăția în resurse. Mai precis, 60 % din PIB-ul 
Ucrainei dispare. Dacă pierde și Odessa, pierderea depășește 
80%.  

-alipirea Crimeei și Sevastopolului la Rusia s-a produs în patru 
zile. Donbasul va urma același model de celeritate,deci 
fereastra de oportunitate a Kievului pentru o contraofensivă 
este limitată. Odată terminat acest vot popular, contraofensiva 
ucraineană se poate realiza, dar va echivala cu un atac asupra 
Rusiei, consecințele fiind pe măsură. O diferență 

esențială,subliniată și în discursul lui Vladimir Putin, din 21 
septembrie.Pentru acuratețe, o precizare este necesară-Doneţk 
și Lugansk devin parte a Rusiei imediat, în timp ce Zaporojie şi 
Herson își vor vota secesiunea/independența, iar alipirea la 
Rusia se va face în decursul unui an. Un alt aspect, se va realiza 
un coridor terestru către Crimeea.  

-atașarea acestor teritorii se face prin vot,adică prin exercitarea 
dreptului de autodeterminare. Bățul american cu ajutorul căruia 
Kosovo fost scos din joben este folosit și de ruși. ..O posibilă 
contraofensivă ucraineană nu se va putea sprijini ,cel puțin la 
nivel moral,pe argumentul eliberării poporului asuprit de 
"cotropitorul rus". Nu,pentru că poporul și-a ales drumul. Deși 
propaganda a făcut eforturi remarcabile pentru rescrierea 
istoriei recente, adevărul nu poate fi complet șters- din 2014 și 
până acum, cetățenii ucraineni de etnie rusă din estul Ucrainei 
au fost bombardați, torturați, excluși ,lăsați fără pensii, 
retrogradați -votul lor pro-Rusia este genuin. Ucraina a pornit 
încă din 2014 un proces de epurare etnică,scopul fiind 
constituirea unui stat pur etnic, anti-rus. În aceste ultime 7 luni, 
de la Kiev s-au ordonat atacuri asupra civililor din Donbas, 
crime, atentate, legi care prevedeau pedepse aspre și pentru 
acceptarea ajutorul umanitar rus. Un exemplu,ieri a fost 
bombardata o piață din Donețk, acum câteva zile o stație de 
autobuz, victimele fiind eminamente civile. În concluzie, 
conducerea Ucrainei a accelerat procesul de secesiune a 
etnicilor ruși.  

- odată votată în Duma de Stat a Rusiei, alipirea Donbas este 
ireversibilă. Și Navalnîi dacă ajunge președinte, va păstra 
Donbasul.  

- capacitatea de negociere a Kievului a fost astfel redusă 
drastic. Anulată, practic. Este o consecință corectă a traseului 
autoflagelant al Kievului, ghidat spre disoluție de SUA , Marea 
Britanie si Polonia,spre folosul lor. În aprilie, la Istanbul, se 
ajunsese la un acord de pace care NU implica pierderea 
definitivă a Donbasului. Pentru împiedicarea acestui 
acord,Boris Johnson a sosit la Kiev și a întors situația în 
defavoarea Ucrainei. Mai mult,au regizat scenariul Butcha. 
Cine "au regizat"? SBU, MI6...Dacă dăm timpul înapoi, 
constatăm încăpățânarea cu care Ucraina a refuzat aplicarea 
Acordurilor de la Minsk,fostul președinte Poroshenko 
recunoscând că au fost semnate pentru a câștiga timp. Aceste 
acorduri stipulau autonomia a două republici, Lugansk și 
Donețk, în interiorul statalității ucrainene. Acum au pierdut 
definitiv patru regiuni. Un joc stupid,imposibil fără corupția 
internă.  

- în februarie, mai mulți politicieni americani, inclusiv H. 
Clinton, au vorbit deschis despre atragerea Rusiei într-o luptă 
de uzură, de tip Afganistan, care, mai devreme sau mai târziu,ar 
fi epuizat Rusia, economia ei,resursele miltare şi umane- o 

R
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"mlaștină" în care Putin și Rusia s-ar fi împotmolit. Aceste 
calcule au fost complet răsturnate prin inițierea acestor 
referendumuri-operatiunea specială devine război, și nu unul 
obișnuit, ci unul mistic, de apărare a Mamei Rusia. Napoleon și 
Hitler știu că Rusia NU pierde un astfel de război. Când se va 
scrie istoria acestei perioade,pagini negre vor consemna rolul 
nefast al Marii Britanii și SUA în anularea acordului din 
aprilie/Istanbul. Germania și Franța își merită și ele declinul 
pentru lipsa de autonomie strategică și de implicare în 
implementarea Acordurilor de la Minsk al căror garant erau. 
Lecția istoriei:Rusia nu este Irak. 

2. Acesta este situația de facto. Cine pierde? Cine câștigă? Ce 
va face Zelensky? Ce se va întâmpla cu Europa? 

-pierde Ucraina. În acest moment, datoria publică atinge 90% 
din PIB. Armele pe care le primește sunt rezultatul unei legi 
Land-Lease (împrumut-închiriere).Vor returna datoria ,în bani 
sau în natură. Din aprilie, a devenit certă și pierderea unor 
teritorii. Din acest moment, Ucraina își joacă însăși existența 
statalității. Fereastra unor negocieri reale s-a închis, fiind încă 
valabilă o capitulare necondiționată. Ieri Washington Post scria 
despre unica modalitate de a termina acest război- negocieri 
directe între Rusia și SUA. Evident, pentru a intra într-un nou 
Război Rece este absolut necesar să îl închizi pe cel de acum 
30 de ani a cărui victorie și-a însușit-o SUA la masa verde,prin 
dispariția URSS-ului. În varianta unui Război Rece 2.0,noua 
graniță a Rusiei devine linia de demarcație a celor două blocuri. 

- marele pierzant este, totuși, Europa, nu Ucraina. Acum o 
săptămână, ziarul suedez Nya Dagbladet publica un document 
aparținând think tank-ului american RAND Corporation, 
cunoscut, printre altele, pentru contribuția în elaborarea 
strategiei americane în timpul Războiului Rece, dar și pentru 
recentul (2019) raport "Extending Russia".Documentul ,datat 
ianuarie, admite că politica externă agresivă dusă în Ucraina va 
împinge Rusia la intervenția militară în țară. Scopul, explică 
raportul, este de a introduce un pachet de sancțiuni care a fost 
în pregătire anterior.  

În consecință, economia UE va "colapsa în mod inevitabil”, iar 
resursele de până la 9 trilioane de dolari ar putea ajunge în 
SUA, iar tinerii europeni educați vor fi forțați să emigreze în 
State. Scopul principal, care este descris în document, este 
împărțirea Europei - în special Germania și Federația Rusă, 
forțând "idioții utili în politică” să oprească aprovizionarea cu 
energie a Rusiei către continent. Cert este că, potrivit RAND, 
independența tot mai mare a Germaniei a făcut dificil pentru 
Statele Unite să influențeze deciziile guvernelor europene,în 
special după Brexit.Și, dacă planul nu ar fi fost implementat, 
Europa ar fi devenit nu doar un competitor economic, ci și 
politic al Statelor Unite. În concluzie, un război programat și o 
criză energetică premeditată Europa. Wall Street Journal ,în 

ediția de ieri,avertiza asupra dezindustrializării Europei 
,cauzele fiind prețul crescut al energiei, blocajele lanțului de 
aprovizionarea- consecințe ale sancțiunilor aplicate Rusiei. 
Acestora li se adaugă politica energetică verde, green deal, în 
fapt o sinucidere neonorabilă a economiei europene. Tot WSJ 
consemna trendul accentuat prin care producătorii 
(aluminiu,oțel, fertilizatori) își mută capacitățile de producție în 
SUA. Șefa Trezoreriei americane a declarat că SUA vor trece 
peste criză fără probleme semnificative, în timp ce Europa va 
avea mari probleme. Sigur! Economia Europei este 
canibalizată,dar este cronica unei vești anunțate,fiind clară 
intenția Americii de a se salva pe sine în detrimentul Europei. 
Washington-ul are alegeri în noiembrie, are un război cu China 
de pregătit...În concluzie, Europa se va afunda în irelevanță, 
șomaj, penurie și mișcări sociale puternice.  

-unitatea europeană este o iluzie. Cel mai recent exemplu-
Polonia a cerut Germaniei despăgubiri de război în cuantum de 
1300 de miliarde de euro.Răspunsul Germaniei a făcut referire 
la teritoriile cedate Poloniei din 1953. Turcia și Grecia își 
dispută insule în Mediterană. Grecia a reușit să treacă peste 
criză fără a ceda Insula Corfu așa cum i se ceruse. Acestea fiind 
datele obiective, cu atât mai puțin firească este "unitatea" în 
sprijinul Ucrainei. Nu poate fi decât opera unor politicieni loiali 
Washingtonului,iar nu Europei Exemple? Ursula von der Leyen 
a "avertizat" Italia cu privire la "alegerea corectă " ,în caz 
contrar riscând pedepse precum Ungaria care nu a votat 
"corespunzător". Talentata doamnă Leyen care ne învață, ca o 
mamă, să ne spălăm pe mâini. Sau la fel de talentata și 
inteligenta doamnă Annalena Baerbock, ministrul (verde) de 
Externe al Germaniei, care a declarat că datoria ei nu este către 
nemți ,ci către ucraineni. Nimeni nu poate egala inadecvarea 
acestor două doamne, nimeni cu excepția lui Liz Truss, PM ul 
Marii Britanii.  

3. Nuanțe.  

1. Prin purtarea acestui război proxy ,SUA a câștigat. 
Economic, înghite Europa, se re-industrializează, complexul 
militaro-industrial prosperă, toate fără prețul unor saci cu 
cadavre întoarse acasă, precum în Irak ,Afganistan, Vietnam. 
Morții îi furnizează Ucraina. Prin extinderea granițelor Rusiei 
însă, acest joc a ajuns la final. Shoigu a declarat că războiul 
Rusiei este cu Occidentul colectiv, avertismentul fiind explicit-
livrarea către Kiev de arme cu rază lungă de acțiune 
echivalează cu statusul de beligerant. Riscă SUA o confruntare 
directă cu Rusia? Întrebarea nu este retorică. Al treilea război 
mondial, unul nuclear, este răspunsul. Sau pacea/înghețarea 
conflictului.  

2. Un al doilea aspect, total nefavorabil Americii este 
accelerarea coagulării unei alianțe Rusia-China. Înainte de 
invazia din 24 februarie,Putin s-a întâlnit cu Xi. Înainte de 
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discursul din 21 septembrie ( referendumuri, mobilizare 
parțială) ,Putin s-a văzut cu Xi la Sarmakand. Mai mult,imediat 
dupa Sarmakand ,Nikolai Patrușev,secretarul Consiliului de 
Securitate al Rusiei,a zburat în China într-o vizită de 2 zile. 
Putin si-a rostit discursul după întoarcerea lui Patrușev. 
Coincidență, în aceeași zi ,Xi a declarat că armata chineză 
trebuie să se pregătească pentru un război adevărat. 

3. Confruntată cu probleme reale în asigurarea necesarului de 
gaz ,UE reușise o înlocuire parțială a gazului rusesc cu cel din 
Azerbaidjan. Minunea nu a durat- tensiunile reapar la granița 
dintre Azerbaidjan și Armenia soldate cu morți de ambele părți, 
Azerbaidjan "reușind" să oripileze lumea prin cruzimea unor 
execuții ale militarilor armeni. UE se desparte de gazul azer. 
Situația din zonă este complexă. Armenian, țară creștină, este 
apărată de Iran, iar Azerbaidjanul ,țară musulmană ,a primit în 
ultima lună transporturi de arme din Israel. De ce ar ajuta 
Israelul Azerbaidjanul ? Pentru a lupta prin intermediari cu 
Iranul, dușmanul suprem,poate. De remarcat că Iranul are o 
minitoritate azeră foarte activă în revolta ce se desfășoară la 
Teheran. Revenind, și comportamentul Rusiei este straniu. Deși 
are un acord de sprijin militar cu Armenia, Rusia nu s-a grăbit 
să îi sară în ajutor. Pentru că îi convine,ca și Americii, să nu 
existe alternativă pentru gaz ieftin în Europa? Din motive 
diferite, desigur. Pentru că dorește forțarea demisiei lui Nikol 
Pașinian, premierul armean, apropiat de Soros? Sau poate este 
prea slăbită de situația din Ucraina și nu poate controla 
evoluțiile din fostele țări sovietice? Memoria ne servește un 
flashback interesant: în iulie, Erevan a primit două vizite, la 
interval de trei zile. Întâi a fost oaspete directorul CIA, William 
Burns, urmat de Narîșkin,șeful Serviciului de Informații 
Externe al Rusiei (SVR). Tigran Grigorian, un analist politic 
armean,a declarat că s-au purtat discuții confidențiale despre 
războiul din Ucraina.  

4. Eclipsată de discuțiile privind mobilizarea parțială, 
referendumuri și arme nucleare, o știre a trecut cvasi-anonimă. 
În noaptea de 20 septembrie, a avut loc un schimb de prizonieri 
între Rusia și Ucraina. 215 militari ucraineni, inclusiv cinci 
comandați Azov, capturați la Mariupol  au fost schimbați 
pentru 55 de militari ruși și oligarhul ucrainean Victor 
Medvedchuk. Au fost eliberați și 10 cetățeni străini care au 
luptat de partea Ucrainei. Schimbul s-a desfășurat în urma 
medierii prinţului moştenitor saudit, Mohammed bin Salman, și 
a președintelui Erdogan. O clauză mai puțin cunoscută, Marea 
Britanie, în schimbul mercenarilor, a fost de acord cu 
deblocarea parțială a fondurilor unor bănci rusești. Pentru 2-3 
mercenari britanici? Cu siguranță, nu știm toate detaliile 
schimbului. Evenimentul este mult mai important decât ar 
recomanda discuțiile minimaliste ale experților, mult mai 
preocupați să ghicească ceva imposibil de intuit: ce va face 
Putin cu butonul nuclear.  Nu știm.  

- în primul rând, este un semn de bună-credință din partea 
ambelor părți. Schimbul în sine este scandalos-eliberarea 
luptătorilor Azov și contravine scopului operațiunii speciale 
(denazificarea), deci trebuie să servească unui scop superior. 
Care?  

- acum o lună (august), în emisiunea Ancăi Alexandrescu a fost 
invitat Ioan Talpeș, fostul șef al SIE. Opinia enunțată de gen. 
Talpeș-o posibilă înțelegere a părților în privința Ucrainei a 
avut deja loc, înțelegere pe care, treptat, părțile o vor prezenta 
public. Care este rolul eliberării luptătorilor Azov, în interiorul 
acestei teorii? Cum poate Zelensky să justifice, după toate 
pierderile de vieți omenești, pierderea a 20% din teritoriu? Îi 
trebuie o victorie-eliberarea luptătorilor Azov se califică. Poate 
să motiveze că își conservă capabilitățile pentru o 
contraofensivă în nord. În același timp,toate părțile implicate 
ridică temperatura discuțiilor făcând uz (si abuz) de folosirea 
armelor nucleare. Ridicând miza,o ulterioară înghețare a 
conflictului pare preferabilă,chiar și cu cedarea unor teritorii. 
Aceasta este varianta optimistă. În fond, Zelensky nu are decât 
două posibilități- să abandoneze sau să lupte. O continuare a 
ostilităților desenează un scenariu apocaliptic, un război 
total,un risc imens pentru toți. Totuși, cât timp poate suporta 
Occidentul un razboi? Total atipic pentru o confruntare care 
durează deja de 7 luni,Rusia nu a distrus infrastructura 
Ucrainei-oamenii au apă, cablu și curent. Situația se poate 
schimba dramatic, iar vestul Ucrainei ar putea deveni o ruină.  

- Macron. În data de 20 septembrie, i s-a refuzat o convorbire 
(emergency call) cu Putin. Tot în data de 20 septembrie, înainte 
cu câteva ore de schimbul de prizonieri, ambasadorul francez la 
Moscova a fost primit de către Grushko,adjunctul de la 
Externele ruse. Încă o dată ne întrebăm, care a fost schimbul 
real? Pentru că nu putem uita insistența cu care a încercat 
Macron să spargă blocada de la Azovstal pentru evacuarea unor 
ofițeri. Și de ce ar fi fost de acord britanicii cu deblocarea 
fondurilor rusești pentru câțiva aventurieri britanici? Poate au 
fost interesați de eliberarea celor care au participat la misiunea 
(eșuată) de capturare a centralei Zaporojie, misiune MI6, 
elaborată după sosirea lui Boris Johnson la Kiev. De notat, cei 
cinci comandanți ai Azov au ajuns în Turcia, unde vor rămâne 
până la terminarea războiului, iar în Istanbul este o puternică 
ramură a MI6. De ce a preferat Kremlinul o negociere cu 
Londra, și nu cu Parisul? Oricum, brusc, Macron a reevaluat 
valoarea negocierilor cu Rusia.  

- la Adunarea Generală a ONU de la New York, Lavrov a 
primit solicitări pentru o întrevedere de la miniștrii de externe 
ai Franței, Germaniei și unei țări nordice (nenominalizatà)  

Ce concluzie decentă se poate extrage? Ca suntem conduși de 
iresponsabili cărora un război nuclear le pare o glumă? Că 
suntem subiecții unor jocuri asemănătoare celor din pandemie? 
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Că agenda continuă, cu pierderea a și mai multor drepturi? Că 
asistăm pasivi și tâmpi la o împărțire a prăzii, inutili în agitația 
noastră, crezând că judecăm beligeranții când singurul lor 
război este cu noi? Că suntem la un pas de sfârșitul nuclear? Că 
poate merităm acești conducători inapți?  

 

Ursula von der Leyen a transformat 
discursul privind „Starea Uniunii 

Europene” într-un spectacol grotesc, 
propagandistic, de prost gust, cu pasaje 

delirante 
 

 

 
                Să analizam manipulările și dezinformările! 
Eterna „unitate” de monolit. 
 

nainte de 1990 exista în limbajul de lemn al timpului 
sintagma „strîns uniți în jurul partidului”. Iată că acest 
aspect nu s-a modificat, pluralitatea opiniilor fiind 

întotdeauna taxată de regimurile totalitare. Ursula cu asta a și 
început: „sîntem strîns uniți împotriva rușilor, reacția 
«europeană» a fost imediată și deplin solidară cu Ucraina, 
«atacată» de ruși. Cei 12 ani de măcelărire a populației 
rusofone din țara vecină pare un brizbiz nesemnificativ, în fond 
«rușii nu sînt oameni» – după cum ne-a explicat ideologul 
ucrainean Oleksiy Arestovych”. Iar Ursula achiesează la asta, 
în aplauzele Parlamentului European. 

Mai mult, propaganda „progresistă” a șefei Comisiei ne 
înștiințează că cei care ar putea avea o opinie diferită în privința 
Ucrainei, „ne testează” cu scopul de a semăna discordie. 
„Acesta nu este doar un război între Rusia și Ucraina, este un 
război împotriva energiei noastre, împotriva economiei noastre, 
împotriva valorilor noastre, împotriva viitorului nostru”. 

Ne aflăm cumva în război cu Rusia? Nicidecum. Faptul că 
Ursula și Comisia de birocrați nealeși de nimeni se bagă în 
seamă și urlă că Rusia este în război cu Europa, în timp ce duce 
un atac frontal împotriva economiei rusești, nu înseamnă că ne-
am afla în război cu Rusia. Iar U.E. este o entitate absolut 
eglijabilă în această poveste. 

Să le luăm pe rînd! Energia: nu cumva Rusia este posesorul 
petrolului și gazului și oferă această marfă la vînzare pe o piață 
liberă? Obligă cineva vreo țară europeană să cumpere energia 
din Rusia? Evident că nu. A fost alegerea europenilor să se 
aprovizioneze de acolo unde au găsit cel mai convenabil preț! 
Au renunțat la propriile surse energetice ca să nu-i plătească pe 
mineri, ca să nu își extragă și prelucreze petrolul, ca să-și țină 
mediul curat, într-un cuvînt ca să nu se murdărească pe mîini, 
ducînd o viață îndestulată și fără probleme. 

În primele 6 luni ale conflictului ucrainean, U.E. a înghițit peste 
jumătate din cantitățile de gaz exportate de Rusia, mai exact 
54%! Tot europenii, apoi, au renunțat la importurile de petrol și 
gaz rusesc pentru a-l face fericit pe Joe Biden, care nu doar că 
dorea să vîndă gaz lichefiat Europei, dar dorea să împiedice 
orice șansă ca Eurasia să devină o forță planetară pe care 
S.U.A. să nu o mai poată domina. Cu resursele rusești și 
capacitățile germane, plus sprijinul chinezesc, S.U.A. ar fi 
dispărut de pe podiumul premianților planetei, nu ar mai fi 
putut stabili regulile jocului, nu ar mai fi contat ca primă 
economie etc. Nu că acum am fi foarte departe, chiar și cu 
sacrificarea U.E. 

Datorită „sancțiunilor” impuse Rusiei, economia europeană s-a 
prăbușit și își va continua prăbușirea, cuprinsă de inflație, 
datorii, mizerie, în timp ce Gazprom s-a reorientat spre sud și 
est și și-a dublat profiturile prin ne-vînzarea gazului Uniunii 
Europene. Puține voci răzbat către spațiul public, sufocate de 
propaganda „progresistă”, dar mediul de afaceri german, 
premierul belgian, italienii, olandezii, austriecii, ungurii și 
mulți alții, au devenit conștienți că un colaps al economiei 
europene este greu de ocolit în actuala conjunctură. 

Problema e că UE este condusă de chibiți nealeși de nimeni 
(Ursula este cel mai bun exemplu), servili în fața intereselor 
marilor corporații (am văzut opacitatea achiziționării 
vaccinurilor de către Ursula), care țin în vitrină cuplul Davos-
O.N.U. (alte structuri care scapă oricărui control public) și care 
impun celebra „Agendă 2030” de distrugere programată a lumii 
în care trăim. 

Comisia Europeană, în toată splendoarea ei 
Cît despre valori, ar fi extrem de greu să vorbim în context 
ucrainean. Ce valori au ucrainenii? Pumnul în gură? Crima? 
Tortura? Corupția? Nazismul? Minciuna? Ne reprezintă 
asemenea „valori” în vreun fel? Dar, cea mai gravă întrebare: 
reprezintă acestea viitorul nostru? 

„Putin va eșua, iar Europa va triumfa”! 
„Starea Uniunii Europene” a continuat cu o adevărată odă 
adusă Olenei Zelenska, soția gnomului măcelar din Ucraina. A 
agățat clopoței pe crengile unui copac, iar acum clopoțeii vor 
suna veșnic în vînt, iar victimele inocente ale acestui război vor 
trăi în amintirile noastre – ne-a spus Ursula. Poetic. Dar fals. 

Dacă Uniunea Europeană ar fi cîtuși de puțin interesată de 
victimele inocente, nu ar pompa miliarde de euro din banii 
publici, parte din ei provenind din împrumuturi, în efortul de 
război ucrainean. Nu ar pompa banii în armament, muniție și 
tehnică de luptă. Ajunge să privim harta și vom realiza 
diferența uriașă dintre Rusia și Ucraina, dar dacă asta nu ne-ar 
ajunge, am putea lua în calcul că toată puterea N.A.T.O. alături 
de a doua cea mai numeroasă armată europeană nu par să facă 
față unui efectiv de 200.000 de soldați ruși. Ca să nu discutăm, 
în final, că armata rusească numără cca. 3 milioane de militari, 
iar Rusia este o putere nucleară. 

I
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Dar chiar și fără să recurgă la tehnica nucleară, în cîteva minute 
doar Ucraina ar putea rămîne fără energie (deopotrivă încălzire 
și curent electric), fără apă, fără drumuri, fără comunicații. Ar 
plonja direct în sec. al XIX-lea. Concomitent, o rachetă Kinzhal 
ar putea transforma Kievul într-o amintire. Dar toate acestea nu 
s-au întîmplat! Încă. 

A prelungi acest război este numai și numai în detrimentul 
Ucrainei, doar că Uniunea Europeană asta își și dorește: 
distrugerea țării pentru a putea apoi „investi” alți bani 
împrumutați pentru a scoate un profit substanțial. 

Falsă este și povestea cu ucrainenii care apără eroic „stradă cu 
stradă și casă cu casă”, în contextul în care operațiunile militare 
vizează strict zonele populate de rusofoni, adică în estul și 
sudul țării. Mai exact zona în care acea populație era 
exterminată fix „casă cu casă”, familie după familie de puterea 
de la Kiev! Nu doar de Zelensky și demenții din Azov, ci chiar 
de dinainte. Să ne reamintim spusele lui Poroșenko? Ai noștri 
își vor trăi viața normal, vor cîștiga bani, ai lor vor sta ascunși 
în beciuri, îi vom bombarda, copiii lor nu vor merge la 
grădiniță, nici la școală, nu vor avea salarii, nici pensii, nici 
viitor? Asta în timp ce minunații susținători ai americanilor 
trăgeau din plin în mijloace de transport public, în locuințe, în 
școli, în spitale, presărînd străzile din Donbas cu cadavre? 
Timp de peste un deceniu. 

Cum a cîștigat Ursula războiul cu Putin? 
În primul rînd, cu „cele mai tari sancțiuni pe care le-a văzut 
lumea”! Cică, „sectorul financiar rusesc este pe dispozitive de 
susținere a vieții”. Din nou, poetic, dar extrem de fals! Cum 
falsă este și afirmația: „Am tăiat trei sferturi din sectorul bancar 
al Rusiei de pe piețele internaționale”. Nu, decuplarea de la 
sistemul de transferuri bancare SWIFT a fost rapid înlocuită cu 
sistemul SPFS. Propriu-zis, singurii care au sistat serviciile 
SWIFT pentru băncile rusești au fost cei din S.U.A., U.E., 
Canada și Marea Britanie. Toate relațiile financiare cu restul 
țărilor de pe planetă funcționează normal. Sistemul SWIFT nu 
este unic în lume. Ceea ce au determinat cei care au decuplat 
Rusia de la sistemul de transferuri a însemnat pur și simplu 
trecerea rușilor la un alt furnizor de servicii de transferuri. 

Tot circul mediatic privind „părăsirea pieței rusești” a 
rerezentat ieșirea unora de pe piață (MoneyGram) și acoperirea 
serviciilor de alți operatori (Zelle, Transferwise, Revolut, 
SEPA, Paysera, N26 etc.). 

Rusia are la ora actuală 329 de bănci deplin funcționale și alte 
34 de instituții financiare ne-bancare. Cum anume a zdrobit 
Ursula von der Leyen aceste instituții, doar ea știe. Rușii încă 
nu au aflat. 

De ce vorbește Ursula despre „trei sferturi”? Pentru că, îndîrjiții 
reprezentanți ai U.E., SUA, Canada, UK, nu au mers pînă la 
capăt cu decuplarea rușilor de la SWIFT și asta pentru că ar fi 
rămas fără mărfurile rusești pe care UE nu le-ar mai fi putut 
achiziționa. Ca atare, cîteva dintre băncile cheie rusești (VTB, 
Bank Rossiya, Bank Otkritie, Sberbank PJSC, Gazprombank 

JSC) au rămas neatinse de „cele mai dure sancțiuni” de care nu 
mai auzise lumea pînă acum! 

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Merrill 
Lynch, JPMorgan, Barclay’s, Deutsche Bank, UBS continuă să 
funcționeze în Rusia, indiferent de anunțurile făcute că ar urma 
o retragere de pe piața rusească. 

Ursula nu putea să evite să se laude că „Aproape o mie de 
companii internaționale au părăsit Rusia”. Cu pierderi. O parte 
au fost înlocuite de companii rusești care au preluat direct 
infrastructura, logistica, clientela și își continuă activitatea de 
parcă s-ar fi înlocuit doar literele de pe frontispiciu. Dintre cei 
care au plecat, o bună parte companii nemțești care se aflau în 
Rusia pentru a profita de prețurile scăzute ale forței de muncă și 
de calificarea lor superioară, au fost nevoite să investească în 
alte țări (Ungaria, Slovacia etc.), înregistrînd pierderi mai mari 
decît rușii care, din nou, au păstrat fabricile, cu infrastructură, 
angajați etc. continuînd producția sub brand propriu sau 
revînzînd afacerea unor terți. 

De dragul Ursulei, am putea presupune că rușii au stat și s-au 
mirat și au plîns în pumni că a plecat investitorul german de la 
ei. Și? Care este marea realizare „europeană” aici? Cu ce îi 
profită asta Uniunii Europene? 

De departe cea mai gogonată afirmație este că „Industria Rusiei 
este în zdrențuri”. Serios? Ar fi chiar amuzant dacă nu ar fi 
extrem de trist că șefa Comisiei Europene este într-atît de 
proastă! Pentru cultura ei generală, Rusia are la ora aceasta o 
serie de atuuri pe care U 

.E. nu le are. Anume, materii prime, prelucrarea resurselor, 
forță de muncă, energie, piață. Faptul că Mercedes s-a relocat 
în Ungaria, este adevărat că pentru moment a dus la o scădere a 
producției de autoturisme în Rusia. Dar, la fel de adevărat este 
și că cei care au avut de pierdut cel mai mult au fost cei de la 
Mercedes, nicidecum rușii. 

Dacă discutăm despre prăbușirea industriei auto, în loc să 
vorbească despre Rusia, de ce nu ne prezintă cifrele din U.E.? 
Sunt extrem de convins că ar fi grăitoare! În primul rînd, pentru 
că producătorii – în special germani – s-au refugiat în Rusia fix 
din cauza normelor U.E. și a noilor „standarde” impuse de U.E. 
industriei. Altfel spus, ca să nu dea faliment. 

În iunie 2022, înmatriculările de vehicule comerciale din U.E. 
au scăzut cu 22,5% față de iunie 2021, numărînd 144.210 
unități. Cele mai mari patru piețe din UE au suferit pierderi de 
două cifre: Spania (-26,9%), Germania (-26,1%), Italia (-
21,3%) și Franța (-20,9%). Cum stăm cu „industria e în 
zdrențe” acum? Nici nu mai are sens să discutăm pasajele 
delirante cu militarii ruși care fură electrocasnicele ucrainenilor 
și le duc în Rusia ca să extragă semiconductorii cu care-și țin 
economia în viață. E de psihiatrie! 
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Miliardele UE 
Ursula s-a lăudat cu asistență financiară oferită Ucrainei, de 19 
miliarde de euro (în timp ce a făcut plăți de 85 de miliarde de 
euro către Rusia doar în ultimele 6 luni!). Dar se poate și mai 
bine! U.E. vrea să aloce acum 100 de milioane de euro pentru a 
reconstrui școlile! Asta, în condițiile în care o jumătate de 
milion de copii ucraineni s-au dus la școală în Uniunea 
Europeană. Nu mai vorbim de copiii care au plecat în Rusia 
alături de familii și își încep școala în Rusia lui Putin. Cea mai 
mare parte a țării nu a fost atinsă încă de confruntări armate. 
Deci, ce s-a distrus acolo? 

Mai interesant aici este că Ursula face caz de faptul că Putin a 
bombardat școlile! Întîmplător, școlile, spitalele și alte clădiri 
civile erau utilizate de grupările Azov care utilizau populația 
civilă drept scuturi umane. După eliminarea acestor combatanți, 
Rusia s-a apucat imediat de reconstrucție în zonele afectate. De 
ce? Pentru că zona este locuită de etnici ruși! 

Nu e vorba doar despre școli, ci despre ansambluri de locuințe, 
unități culturale, parcuri, infrastructură stradală etc. Toate 
acestea au costat probabil mult peste suma despre care vorbește 
Ursula. Numai că, dacă aceste lucrări s-au executat deja ori se 
află în lucru, ce anume renovări se vor face din banii europeni? 
Mai ales, unde? Nu știm, deoarece discursul sare direct la un alt 
aspect cu care putem stabili o corelație, deși nu directă cu 
îngrijorarea privind școlile ucrainene: „În martie, am conectat 
cu succes Ucraina la rețeaua noastră de electricitate. Inițial a 
fost planificat pentru 2024. Dar am făcut-o în două săptămîni. 
Și astăzi, Ucraina exportă energie electrică către noi”. 

Nu că e minunată frăția dintre popoare? Și toate astea, din vina 
lui Putin! Pentru că, nu-i așa, muncitorii din Italia, ne spune 
von der Leyen, imaginați-vă că se scoală devreme, cînd 
copilașii lor încă dorm și merg la muncă ca să profite de 
curentul ieftin din primele ore ale zilei și asta pentru că Putin a 
decis să poarte un război care nu îi privește pe ei! Intens! 
Emoțional! Așadar, U.E. va arunca 140 de miliarde în 
subvenții! Aici, Ursula a uitat să spună că dintr-un elan de a 
stimula și mai mult inflația! Nu e nici un secret, cu cît inflația 
este mai mare, cu atît mai mică devine datoria acumulată pentru 
plata acestor subvenții. 

Concomitent, companiile din energie vor funcționa cu plafonări 
ale prețurilor, ceea ce le va produce daune imense. O parte din 
acești bani vor intra tot la subvenții, spune șefa Comisiei. În 
paralel, Ursula a anunțat că U.E. va trece de la utilizarea 
gazului livrat prin gazoduct la cel lichefiat (L.N.G.). Dincolo de 
asta, energia eoliană va reprezenta o altă prioritate. De prisos să 
mai spunem că este o aventură costisitoare și deloc eficientă! 
Dar, pentru Ursula asta ar reprezenta „un salt către viitor”. 

„Cu REPowerEU, ne-am dublat obiectivul: dorim să producem 
zece milioane de tone de hidrogen regenerabil în Uniunea 
Europeană, în fiecare an, pînă în 2030”, arată punctul următor 
al planului Comisiei. Va fi constituită o Bancă a Hidrogenului 
care „va garanta” achiziționarea hidrogenului și va investi 3 
miliarde de euro pentru a construi o piață a 
hidrogenului.„Schimbările climatice” sunt un alt capitol ciudat. 

Pentru a se lupta cu incendiile „cauzate de climă”, UE „își va 
dubla capacitățile” adică va achiziționa 10 avioane și 3 
elicoptere. Clima: bifată! 

Totuși, „copiii noștri” (din nou copiii!) au nevoie de politicile 
„zero carbon”. Pentru asta, se va crește plafonul admis al 
datoriilor publice! Adică, alte măsuri inflaționiste! 

Mai mult, Ursula vrea să treacă bună parte a economiei 
comunitare pe datorie. Suplimentar, constatînd că există o 
penurie a forței de muncă, educația ar urma să treacă în grija 
companiilor, un alt accent căzînd pe importul de forță de 
muncă, de data asta calificată și recunoașterea rapidă a 
calificării. 

U.E. va avea nevoie de litiu și de pămînturi rare. Doar că, o 
singură țară domină piața (vă las să ghiciți care?) și U.E. riscă 
să ajungă din nou dependentă de „acea” țară. Exact ca în 
privința energiei, calea U.E. rămîne neschimbată: de ce să 
cumperi ceva ieftin, cînd poți cumpăra scump, de la un 
intermediar, în timp ce dezvolți acorduri cu micii producători 
de pe piață, cum ar fi Chile, Mexic, Noua Zeelandă, Australia, 
pentru că India rămîne un mare semn de întrebare. Numai că, la 
ora asta, China controlează industria globală de prelucrare. 
Aproape 90% din pământurile rare și 60% din litiu sunt 
procesate în China. Aliata Rusiei. Dar, zice Ursula, nu ar trebui 
să fie o problemă, întrucît U.E. își va constitui rezerve 
strategice. Rezerve de litiu pentru economia unui întreg 
continent? Nu e cam bizar? Și rezervele acelea nu se și 
termină? 

Și explicațiile suplimentare sînt la fel de bizare. Chipurile, U.E. 
a lansat „Alianța bateriilor”, iar acum își fabrică două treimi din 
baterii! Anul trecut a anunțat „Legea europeană a cipurilor”, iar 
în curînd va avea o fabrică de cipuri! De parcă a construi o 
fabrică ar fi echivalent cu a avea și materiile prime la 
dispoziție! 

Înapoi la Ucraina! 
Putin, Putin, Putin! Extrem de bizar și faptul că „Starea Uniunii 
Europene” se referă în proporție de 40-50% numai și numai la 
Ucraina și la Rusia. Care, deocamdată, nu au nici în clin, nici în 
mînecă cu Uniunea Europeană. Asta pînă ce UE ar vrea să-și 
plaseze banii aici! Liderul Ucrainei, susținut de Occident, 
Volodymyr Zelensky, a intrat în dialog online cu cei de pe 
Bursa de Valori din New York, spunînd textual celor de pe 
Wall Street că țara sa este „deschisă” pentru a vinde 
corporațiilor străine bunuri de stat în valoare de 400 de miliarde 
de dolari. Ceea ce, ar putea-o face și pe Ursula să iasă la 
„cumpărături”, cum l-am văzut deja și pe secretarul de stat 
american Blinken și pe fostul premier britanic Johnson. 

Rachetele lui Putin vor să distrugă democrația europeană! Putin 
vrea să distrugă minunata ordine mondială, bazată pe 
„securitate, justiție și progres”. De unde știm asta? Bazîndu-ne 
pe macabra regie de la Bucha pusă în operă de băieții lui 
Zelensky, bazîndu-ne pe tezele propagandei ucrainene care a 
uitat că tocmai ei loveau cu rachete N.A.T.O. (HIMARS) 
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centrala de la Zaporodje și nu rușii trăgeau cu obuze în centrala 
nucleară în care se aflau! Jenant! Dar concluzia e și mai 
jenantă! Putin nu are în vedere doar încălcarea regulilor 
internaționale, ci vrea în mod deliberat să le și elimine, spune 
șefa Comisiei Europene. 

Ca atare, U.E. se va lărgi către Balcani, va îngloba Ucraina, 
Moldova, Georgia, „fără de care nu este întreagă”. Cum bine 
știm, nu-i așa, Georgia (sau Gruzia) este un etern pămînt 
european! Vin apoi „parteneriatele”, cu țări precum Rwanda și 
Senegal, unde se vor fabrica vaccinurile! Iar cînd în U.E. facem 
lucruri atît de minunate, iată că există „entități străine” chiar în 
interiorul U.E. care finanțează instituții dedicate 
dezinformărilor. Iar dezinformările alunecă dinspre internet 
pînă către holurile universităților. Iată de ce, la Amsterdam s-a 
închis un centru de cercetare finanțat de chinezi! Bine de știut, 
chinezii dezinformau, iar asta reprezintă ceva toxic pentru 
democrația „noastră”. 

„Acesta este motivul pentru care vom prezenta un pachet 
pentru Apărarea Democrației”. Adică înapoi la început, unde 
discutam despre abolirea pluralității de idei și de opinii! Există, 
așadar o singură versiune, oficială, ne-toxică pentru 
democrație, orice altă idee sau concepție contravine 
„democrației”! 

Parlamentul European, mașina de vot a Comisiei 
La asemenea „provocări” este nevoie de „domnia legii”, de o 
„independență a justiției”, de „combaterea agenților de 
influență străini”, de „combaterea corupției”. Pe scurt, avem 
întreaga panoplie a oricărui stat deplin totalitar. Nu de alta, dar 
știm deja din experiențele polonezilor și ungurilor că „domnia 
legii” înseamnă de exemplu că vrei să ai un corp judecătoresc 
care să respecte legislația sau că nu vrei să îți îndoctrinezi copii 
de grădiniță cu ideologie homosexuală. Iar acum, Comisia vrea 
să reducă cu pînă la 70% din finanțarea Ungariei din fondurile 
europene dacă guvernul refuză să introducă măsuri acceptabile 
pentru a potoli preocupările Bruxelles-ului cu privire la 
standardele democratice și drepturile L.G.B.T.Q. 

Un accent separat va fi pus pe „îmbogățirea ilicită”. Nu ar 
trebui nimeni să-și facă probleme că asta ar viza-o pe șefa 
Comisiei care a fost deja încurcată în afaceri oneroase încă de 
pe vremea cînd conducea Ministerul Apărării german ori mai 
recentele afaceri cu vaccinurile, perfect opace și secretizate. 
Elita va rămîne neatinsă! Măsurile acestea cețoase de 
„păstrarea intactă a democrației” care se bazează pe termeni 
vagi, nedefiniți, nu poate duce decît la abuzuri. Și va duce la 
abuzuri! 

Am văzut deja ce a însemnat în România „lupta cu corupția”. 
Dosare croșetate la comanda unor indivizi dubioși, eliminarea 
adversarilor politici, menținerea la putere a celor numiți de 
structuri în detrimentul celor votați de populație. Cine conduce 
astăzi departamentul european anticorupție? Ei bine aceeași 
Codruța Kövesi care s-a ocupat deja de toate acestea în 
România. 

Și, de parcă nu ar fi fost suficient de înfricoșătoare prezentarea 
și pînă aici, Ursula mai are o propunere: o inițiativă privind 
sănătatea mintală. 

Cu asta, ajungem în comunism, cînd se știa că „doar un nebun 
poate critica cea mai dreaptă orînduire”, adică cea comunistă, 
iar consecința – negată cu vehemență – a fost internarea forțată 
a dizidenților la psihiatrie. Și, zice Ursula, cei care se simt 
„anxioși” vor trebui să primească atenția cuvenită, anume o 
atenție „care poate constitui diferența”. 

Solidaritate privind migrația 
Ah, ce frumos s-a comportat Europa cînd ucrainenii i-au bătut 
la poartă! La fel trebuie să facă acum și în cazul migranților. 
Acestora trebuie să le respectăm „drepturile fundamentale”, pe 
migranți trebuie să-i tratăm cu respect și cu demnitate. Mai 
mult, e nevoie de o solidaritate transgenerațională! 

Nici o vorbă nu s-a scăpat despre incendierea bisericilor, 
incendierea autoturismelor, decapitări, înjunghieri, violuri, 
trafic de droguri, trafic de persoane, prostituție, furturi, tîlhării, 
promovarea ideologiilor extremiste, intoleranța față de creștini 
și creștinism, abuzarea sistemelor de protecție socială etc. Cum 
nici despre eventuale măsuri pentru a diminua asemenea situații 
– din Suedia și pînă în sudul Italiei. 

Un raport divulgat de serviciile de securitate germane, care a 
fost pus la dispoziția Die Welt, arată că migrația ilegală în 
Germania a crescut cu 47% în acest an. Între timp, în Austria, 
numărul migranților ilegali este deja comparabil cu cifrele din 
2015. 

Iată minunatul proiect european pentru anul care urmează. 

Ce nu a spus Ursula von der Leyen? 
Știu și eu? Nu a vorbit despre „Fantoma Kievului”, despre 
minunații ucraineni „morți pînă la unul” pe Insula Șerpilor, că 
Zelensky nu s-a filmat nici trăgînd „liniuțe” și nici lăudîndu-se 
cu asta în fața ziariștilor. Că a negociat și semnat cu 
producătorii de vaccin un contract secretizat și că nu a permis 
dezbaterile despre vaccin pentru binele general, ca să salveze 
cît mai mulți oameni. 

Lăsînd gluma, șefa proto-guvernului european te-ai fi așteptat 
să spună cîte ceva despre soluții realiste privind rezolvarea 
crizei de energie, te-ai fi așteptat să vină cu soluții reale și 
fezabile privind redresarea economiei, a monedei euro, să 
vorbească despre măsuri de reducere a inflației, limitarea 
migrației, asigurarea drepturilor fundamentale nu pentru 
migranții ilegali, ci pentru cetățenii europeni. Adică, la o leafă 
lunară de peste 30.000 de euro, te-ai aștepta ca Ursula să 
lucreze și pentru tine, cetățean european. 

Te-ai fi așteptat să discute despre conferirea de puteri 
Parlamentului European, care să devină un organ legislativ și 
nu o impotentă anexă a Comisiei. 
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Te-ai fi așteptat să explice relația cu Davosul și cu Agenda 
2030, vasalitatea față de SUA, modalitățile prin care ar vrea să 
rezolve ingerințele britanice în politicile europene, în 
prelungirea conflictului din Ucraina, te-ai fi așteptat să propună 
soluții pentru a discuta modalități de a încheia conflictul – cum 
a făcut Angela Merkel (și chiar nu sînt vreun fan al ei). 

Te-ai fi așteptat să ceară elucidarea cauzelor apariției 
miocarditelor sau a morților „subite”, a trombozelor, cancerelor 
și tot ce a rezultat în urma afacerii Pfizer. Dar lista este atît de 
lungă încît nici nu merită discutată mai departe. 

Că discursul șefei Comisiei a fost dezastruos s-a văzut și de pe 
Marte! În primul rînd. șocant prin ceea ce analiștii de afară 
numesc „fearmongering”, adică un discurs care induce spaime. 
Cei de la Politico i-au numărat cuvintele și le-au pus pe 
categorii, ca la orice analiză pe text. De cîte zeci de ori a spus 
„război”, de cîte ori „Ucraina” etc. Dar au urmat apoi străinii 
ostili care vin cu lucruri „toxice pentru democrație”. Asociate 
cu imagini care accesează zona sentimentală, este evident că 
avem în față un text manipulator, un discurs fals. 

Olena Zelenska la prezentarea Stării Uniunii din P.E. 
Afară de „ziariștii” de casă (Euronews, Euractiv etc.) nimeni nu 
a luat în serios „Starea Uniunii Europene”. Mai ales cînd în ton 
cu cele arătate mai sus, la eveniment a fost invitată nu doar 
Olena Zelenska, ci și două activiste din Polonia, lăudate că s-au 
ocupat de refugiații ucraineni. Mult praf în ochi! 

Secvențele delirante cu rușii care fug cu electrocasnicele 
ucrainenilor ca să extragă semiconductori, cum l-a făcut U.E. 
zdrențe pe Putin etc. sînt o serie de exagerări de ordin 
propagandistic pentru fanii genului, care oricum sînt deja 
spălați pe creiere, dar vor să mai audă o dată cît de bine e 
condusă Uniunea, ca să poată trăi mai departe fericiți în 
ignoranța și în prostia lor[1]. 

 

Ucraina vrea să ne luăm adio de la 
Bucovina de Nord, Herța și Basarabia de 

Sud 
 

Florian  OLTEANU 
 
            Ucraina are o politică menită să se încadreze în 
proverbul bătrânesc românesc: „pe cine nu lași să moară, 
nu te lasă să trăiești”. 

inistrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a 
declarat, că „Ucraina este dispusă să rămână în afara 
NATO dacă membrii permanenţi ai Consiliului de 

Securitate al ONU, inclusiv Rusia, şi toate ţările vecine îi 
garantează un ”sistem de garanţii similar celui al NATO”, 
conform Agenţiei de presă EFE. 
Adică, mai pe șleau, diplomația ucrainiană ar vrea ca România 
Polonia și Slovacia, state membre ale UE să uite că Galiția, 
Bucovina de Nord, Herța, Basarabia de Sud și Transcarpathia 
le-au aparținut cândva de drept. Ucraina ca republică sovietică 

a rămas după proclamarea independenței față de URSS cu 
aceste teritorii, inclusiv cu Insula Șerpilor. 
Trebuie menționat că aceste teritorii au fost pierdute de către 
aceste state în intervalul 1938-1940 ca urmare a presiunilor 
Germaniei Naziste care a impus dezintegrarea Cehoslovaciei în 
1938-1939 a Poloniei (1939) în tandem cu URSS și sfârtecarea 
României tot în tandem cu URSS prin Pactul Ribbentrop-
Molotov din 23 august 1939. 
România a pierdut Basarabia ăntreagă, dar în 1991, Basarabia 
fără partea de sud și Transninstria componente ale Republicii 
Sovietice Socialiste Moldovenești și-u proclamat independența 
ca Republica Moldova (fără Basarabia de Sud). 
Premierul Moldovei Natalia Gavriliță a spus că țara sa vrea în 
UE dar nu vrea în NATO. 
Așadar,Ucraina consideră că există viață și cu Rusia chiar dacă 
aceste state sunt în conflict. Ucraina este dispusă să piardă 
Lugansk, Donețk fiindcă Rusia a atacat-o militar și vrea ca UE 
și NATO să o ajute să scape de ruși dar să rămână cu teritorii 
pe care le deține ilegal, acestea fiind rezultatul unor acțiuni de 
forță. 
Ucraina știe că România, Slovacia și Polonia, membre NATO 
și UE nu pot acționa unilateral pentru a-și modifica frontierele, 
de aceea, plusează. Adică dacă nu ține figura cu rușii, 
polonezii, românii, slovacii sunt mai proști și cu ăștia ține 
„vrăjeala!… 
Iată cât de duplicitară este politica ucrainiană: românii, 
slovacii, polonezii își rup de la gură, statul român își sacrifică 
cetățenii cărora le crește prețurile (în sensul că nu intervine să 
monitorizeze creșterea lor) ca să cheltuie bani cu Ucraina, iar 
Ucraina după ce și-a bătut joc de 500 000 români de pe 
teritoriul său, nerecuniscându-le drepturile, vrea ca România să 
fie fair-play. 
Politica Ucrainei este una mitocănească, agresivă, amintind de 
jafurile cazacilor asupra Moldovei până prin secolul XVII. 
Mă întreb dacă într-o zi, Ucraina va ajunge la pace cu rușii, 
oare nu își va aduce aminte că în 1918, doreau să ocupe toată 
Bucovina? 
Volodimir Zelenski cu asta a bătut câmpii anul trecut, iar mai 
nou, unii istorici români îi dau dreptate...că România a ocupat 
Bucovina în 1918. 
Păi, domnilor istorici români care îl agreați pe Zelenski și îi 
dați dreptate, puțin mă interesează cine vă plătește! Bucovina a 
fost oferită Austro-Ungariei în 1775, prin bunăvoința Rusiei 
care învinsese Imperiul Otoman. Iar Imperiul Otoman era 
suzeran al Moldovei deci nu avea voie să îi afecteze integritatea 
teritorială! 
Din 1654, Ucraina a fost prin acțiunea hatmanului Bogdan 
Hmielnițki o parte a Rusiei… Așadar, ce treabă a avut vreodată 
Ucraina cu Bucovina? 
Volodimir Zelenski este pro-european cum pisica este 
vegetariană și nu mănâncă șoareci. Volodimir Zelenski este un 
Homo Sovieticus altoit cu o brumă de europenism (avea 13 ani 
când a căzut URSS) care conduce o țară ex-sovietică unde pro-
nazistul Stepan Bandera este erou național din 2010. 
Volodimir Zelenski vrea o Ucraină independentă față de Rusia, 
uitând trecutul URSS acceptând însă zestrea de teritorii pe care 
a primit-o ilegal de la URSS. 
Probabil Ministrul de Externe Bogdan Aurescu preocupat cu 
vizita Kamalei Harris nu a aflat de ce face omologul său de la 
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Kiev… Nu strică să avem și noi ca țară europeană și membră a 
NATO pretenția să fim respectați! 
 
 

 
Constantinescu: Comunismul n-a murit în 
'89. Toţi cei ce au condus România aveau 

trecut de spion sovietic sau nomenclaturist 
 

            La 27 de ani la Revoluţie, asupra istoriei noastre 
recente pluteşte o perdea de intoxicare şi fum. Se 
manipulează prin cuvinte ca Mineriadă, terorişti, dându-se 
false înţelesuri unor evenimente cruciale care au marcat 
destinul României. E timpul, aşadar, ca elitele intelectuale 
să scrie adevărata istorie a ţării, a explicat Emil 
Constantinescu.  

a peste 30 de ani de la Revoluţie elitele intelectuale ale 
ţării încă nu au reuşit să scrie istoria recentă a ţării, 
lucrurile nu au fost clarificate la nivel de concept, astfel 

că mulţi nu stiu, de exemplu, că Mineriada din iunie '90 nu a 
fost o mineriadă ci, mai degrabă, o acţiune de stat pregătită de 
SRI, că dictatura comunismului a continuat mulţi ani după '90 
etc, a explicat miercuri fostul preşedinte al ţării, Emil 
Constantinescu. 

Într-un discurs susţinut în cadrul unei dezbateri dedicate 
Mineriadei din 13-15 iunie 1990, organizată în cadrul Cafenelei 
critice, la Club A din Bucureşti, fostul şef al statului a remarcat 
că ne aflăm în situaţia ciudată în care istoria recentă a ţării o va 
scrie procuratura, şi asta nu fiindcă respectiva instituţie a avut 
această intenţie, ba chiar a făcut tot ce a putut 30 de ani să 
blocheze aflarea adevărului, ci fiindcă elita intelectuală a ţării 
nu şi-a asumat acest demers. 

"Limitele comunismului în România se situează în 1992, sau 
chiar în 1996. Dacă ne uităm la nivelul anului 1996 cine 
condusese România, vom vedea că toţi cei ce conduseseră 
România aveau trecut fie de spion sovietic, fie de activist sau 
de membru în nomenclatura comunistă. Exemplul cel mai clar 
este consilierul prezidenţial pentru apărare şi siguranţă 
naţională al lui Ion Iliescu, Vasile Ionel, care conducea toată 
Administraţia Prezidenţială, şi care era "documentat spion 
sovietic", a declarat Constantinescu, arătând că şi la Finanţe a 
fost ministru din timpul lui Ceauşescu etc. 

Implicarea multor persoane cu funcţii de răspundere face 
ca adevărul să nu fie aflat", a declarat Constantinescu. 

Revenind la clarificare conceptelor, Constantinescu a explicat 
că în România s-a manipulat inclusiv prin cuvinte. Astfel, 
evenimentele din iunie 1990, când minerii s-au prăvălit asupra 
Capitalei chemaţi de Ion Iliescu, sunt impropriu numite 
Mineriadă, de fapt acest cuvânt "ascunde o acţiune de stat 
pregătită de SRI-ul condus de Virgil Măgureanu şi de Unitatea 
doi şi'un sfert", practic Securitatea Municipiului Bucureşti. 

"Ar trebui renunţat la (cuvântul n.r.), se manipulează prin 
cuvinte, terorişti, mineriadă, cuvinte care simplifică şi 
manipulează. Minerii au fost manipulaţi, în primitivitatea lor", 
a explicat Constantinescu. 

Fostul preşedinte a reamintit că acţiunea din iunie 1990 a fost 
una bine organizată şi concertată. Astfel, în Facultatea de 
Geologie au fost distruse exact birourile profesorilor care 
semnaseră un contra-apel în Adevărul la poziţia unor alţi 
profesori care îi criticaseră că au deschis balconul Universităţii. 

"Minerii ştiau care e biroul meu, biblioteca mea. (...) De unde 
ştiau ei care era biroul meu, biroul profesorului Neagu.. pentru 
că numai unele birouri au fost distruse", a declarat 
Constantinescu. 

"Aş vrea să revin la partea conceptuală. Trebuie hotărât 
caracterul, nu a fost o mineriadă. (...) Aşa se creează confuzie 
de aceea e important conceputul, aceste lucruri vin în sarcina 
elitelor intelectuale, nu putem lăsa procurorii să lămurească tot 
acest ansamblu întunecat care avea scopuri clare", a adăugat 
fostul preşedinte. 

Cât despre aşa-numita Mineriadă din iunie 90, eveniment 
aparent nenecesar, având în vedere că în Piaţa Universităţii mai 
rămăseseră doar o mână de grevişti ai foamei, Constantinescu a 
explicat de ce a fost declanşată această oroare contra unor 
oameni ce nu reprezentau niciun pericol. 

"Aveau nevoie de Mineriadă pentru că ei, în mentalitatea 
lor, trebuiau să aibă toată puterea - o vedeţi şi astăzi - nu 
doar o parte, îi deranjau acei câţiva protestatari. Doi, 
trebuia reinstaurată frica, pentru că Piaţa Universităţii 
reprezenta o manifestare a libertăţii. Tinerii din Piaţa 
Universităţii trebuiau nu doar înfricoşaţi ci făcuţi să 
părăsească ţara pentru că ei puteau construi. Trebuiau să 
plece din ţară pentru ca economia să rămân în mâinile 
foştilor securişti", a explicat Constantinescu. 

Pentru ca toată această confuzie să se spulbere iar istoriei să i 
se redea demnitatea ei, elita intelectuală ar trebui să se aplece 
asupra perioadei şi să scrie istoria recentă a acestui popor. 

"După părerea mea, facultatea de Ştiinţe Politice ar trebui să 
dea lucrări de licenţă, masterat, doctorat, unor tineri care să 
folosească metodele ştiinţifice, pentru că nu putem lăsa la mâna 
unor amatori sau a unor adunări care se fac anual, aceste lucruri 
ar trebuie studiate foarte atent, există documente, există toate 
documentele, acum din păcate sunt la procuratură", a mai 
adăugat Constantinescu. 
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General SRI: România nu a fost atacată 
cibernetic doar de Rusia ci și de statele 

„prietene” 
 

Adrian CIMPOI 

           Generalul Anton Mugurel Rog, Director General al 
Centrului Național Cyberint, SRI, a spus că nu doar Rusia 
a atacat și spionat cibernetic România, ci și țări 
„considerate prietene”, care nu sunt „neapărat din Est”. 

ficialul SRI a făcut aceste afirmații la o întâlnire 
organizată de BCR, pe tema securității cibernetice. 

„Tehnic, noi demonstrăm într-un procent de 94-100% că 
metodele, malware-ul șamd e al lor. În afara Rusiei au existat și 
alți jucători care au atacat România, sau care au derulat 
operațiuni de spionaj cibernetic. Clar, am descoperit că mai 
sunt 3-4 țări care activează în România. Unele considerate 
prieteni ai României care nu ar trebui să facă asemenea lucruri. 
Nu neapărat din Est”, a spus Rog. 

Generalul SRI a mai zis că România este atacată și atunci 
când cineva urmărește să facă afaceri aici. 

„România nu e mai puțin atacată decât alte state. Păi dacă noi 
avem pe zona de spionaj cibernetic toți actorii relevanți din 
Rusia …Mai e o țară care vine pe partea de spionaj economic. 
Așa cum suntem noi, mai subdezvoltați… Sau dacă vor să facă 
un business în România, mai întâi atacă serverele ca să obțină 
date pentru a putea negocia mai bine”, a explicat el.Anterior, 
directorul Cyberint arătase că România a fost și este ținta 
serviciilor secrete rusești. 

 

"O afacere genială" 
 

De curând, a apărut o ştire ciudată - EXXON vinde către 
ROMGAZ, al cărui acţionar majoritar este statul român, o 
licenţă de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră. 

Pe ce sumă credeți? Puțin peste UN MILIARD DE 
DOLARI. Atât costă licența de exploatare. 

Problema este că licența respectivă a fost acordată 
GRATUIT de către statul român necunoscutei firme Sterling 
Resources in anul 1992. Asta pe două perimetre din platoul 
continental al Mării Negre unde se estima, la vremea 
respectivă, existența a 18,2 miliarde metri cubi de gaze 
naturale. 

Între timp s-a descoperit că de fapt ar fi vorba despre 50 de 
miliarde de metri cubi de gaze și 278 milioane de tone de țiței, 
fapt ce a stârnit controverse si a demarat deschiderea unei 

anchete penale in 2009.  

Ancheta nu a oprit totuși firma Sterling Resources să mai 
concesioneze de la statul român alte perimetre din platoul 
continental. 

Ulterior, Sterling a vândut licența de exploatare, cea obținută 
gratuit, către EXXON pentru 39 de milioane de dolari. Iar 
acum, EXXON o vinde ROMGAZULUI pentru un miliard de 
dolari! 

Cu ce se alege ROMGAZ din treaba asta? Cu o bucată de 
hârtie care oferă drepturi viitoare, până acum nu a fost realizată 
nicio investiție efectivă pentru exploatare! 

Pe scurt statul român cumpără, prin intermediul companiei 
Romgaz, contra sumei de un miliard de dolari, o licenţă de 
exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră, pe care iniţial 
a dat-o gratis prin cedarea drepturilor de exploatare. Iar toată 
această tranzacție este mult lăudată și aplaudată de către 
guvernanții noștri care au ca prioritate ORICE DOAR 

INTERESUL NAȚIONAL NU!  

Ne mai mirăm că România  nu mai este un stat 
independent energetic? Ne mai mirăm de explozia prețurilor la 
energie în cel mai PUȚIN DEPENDENT STAT DIN UE DIN 

PUNCT DE VEDERE ENERGETIC  
 

1.466.626 LEI - sponsorizarile pe care 
compania Pfizer le-a vărsat în conturile 

unor spitale din România 
 

 
        1.466.626 LEI - sponsorizarile pe care compania Pfizer 
le-a vărsat în conturile unor spitale din România doar în 
anul 2021.  

atele au fost extrase de pe site-ul oficial www.anm.ro 
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Papa Francisc intervine brutal: a 
dizolvat conducerea Cavalerilor de 

Malta, ordinul religios catolic 
global, și a instalat o conducere 

provizorie 

 

 

       Papa Francisc a dizolvat recent conducerea Cavalerilor 
de Malta, ordinul religios catolic global, și a instalat o 
conducere provizorie înainte de alegerea unui nou Mare 
Maestru, transmite Reuters. 

chimbarea, pe care papa a emis-o printr-un decret, a avut 
loc după cinci ani de dezbateri deseori acerbe în cadrul 
ordinului și între unii membri de vârf ai vechii gărzi și 

Vatican cu privire la o nouă constituție, de care unii se temeau 
că îi va slăbi suveranitatea. 

Grupul, al cărui nume oficial este Ordinul Suveran Militar 
Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rodos și de Malta, 
a fost fondat la Ierusalim în urmă cu aproape 1.000 de ani 
pentru a oferi ajutor medical pelerinilor din Țara Sfântă. 

În prezent, are un buget de mai multe milioane de dolari, 
13.500 de membri, 95.000 de voluntari și 52.000 de membri ai 
personalului medical care administrează tabere de refugiați, 
centre de tratare a drogurilor, programe de ajutorare în caz de 
dezastre și clinici în întreaga lume. 

Ordinul a fost foarte activ în ajutorarea refugiaților ucraineni și 
a victimelor războiului. Nu are un teritoriu real, în afară de un 
palat și birouri la Roma și un fort în Malta, dar este recunoscut 
ca o entitate suverană cu propriile pașapoarte și plăcuțe de 
înmatriculare. 

Are relații diplomatice cu 110 state și statut de observator 
permanent la Națiunile Unite, ceea ce îi permite să acționeze ca 
parte neutră în eforturile de ajutorare în zonele de război. 

Cardinalul Silvano Tomasi, delegatul special al Papei pe lângă 
ordin, a declarat reporterilor, în cadrul unei ședințe de 
informare alături de unii membri ai guvernului provizoriu, că 

noua constituție a ordinului nu va slăbi suveranitatea 
internațională a acestuia. 

Dar, ca ordin religios, acesta trebuie să rămână sub auspiciile 
Vaticanului, a declarat cardinalul Gianfranco Ghirlanda, 
membru al grupului de lucru care a pregătit noua constituție 
aprobată sâmbătă de papă. 

Francisc a convocat un capitol general extraordinar pentru 25 
ianuarie pentru a începe procesul de alegere a unui nou Mare 
Maestru. Ultimul, italianul Giacomo Dalla Torre, a murit în 
aprilie. 

„Sperăm că acest lucru va restabili unitatea în cadrul ordinului 
și îi va crește capacitatea de a sluji săracii și bolnavii”, a 
declarat Tomasi. 

Tomasi și locțiitorul Marelui Maestru, canadianul John Dunlap, 
vor conduce grupul la capitolul general. Se așteaptă ca un nou 
Mare Maestru să fie ales până în martie, au declarat oficialii. 

Conform constituției anterioare, cavalerii de vârf și Marele 
Maestru trebuiau să aibă un neam nobil, lucru despre care 
reformatorii au spus că excludea aproape pe toată lumea, cu 
excepția europenilor, de la a servi în roluri de vârf. 

Noua constituție elimină regula nobilimii, precum și tradiția ca 
Marii Maeștri să fie aleși pe viață. „Va fi mai democratic. 
Problema nobilimii a devenit acum secundară”, a declarat 
Tomasi. 

Viitorii Mari Maeștri vor fi aleși pentru mandate de 10 ani, care 
vor putea fi reînnoite o singură dată, și vor trebui să se retragă 
la vârsta de 85 de ani. Sursa: NapocaNews 

 

Guvernul japonez a decis să elimine toate 
cuptoarele cu microunde din țară 

        Guvernul japonez a decis să elimine toate cuptoarele 
cu microunde din țară la sfârșitul acestui an.   

oți cetățenii și organizațiile care nu respectă cerința se 
pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani, în funcție de 
gravitatea infracțiunii. 

Motivul interzicerii microundelor în Țara Soarelui Răsare a fost 
cercetarea oamenilor de știință de la Universitatea din 
Hiroshima, care au constatat că peste 20 de ani de utilizare a 
cuptorului cu microunde, undele radioactive au cauzat mai mult 
rău sănătății cetățenilor decât bombardarea nucleară a 
aeronavelor americane din septembrie 1945. 

Potrivit concluziilor experților, alimentele încălzite într-un 
cuptor cu microunde prezintă vibrații nefavorabile care nu sunt 
în armonie cu ritmurile universale. 

Toți principalii producători de cuptoare cu microunde din 
Japonia au închis deja fabricile în care au fost fabricate 
produsele.  În 2021, încetarea producției de cuptoare cu 
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microunde va fi anunțată în Coreea de Sud, China intenționează 
să abandoneze acest tip de tehnologie în 2023. 

 

De la NASA: „Schimbările climatice” sunt 
cauzate de ... ! ! ! 

 
 
 
          NASA: „Schimbările climatice” sunt cauzate de modificările orbitei 
solare a Pământului și înclinării axiale (nu sunt cauzate de om) 

  
           De mai bine de 60 de ani, Administrația Națională 
Aeronautică și Spațială (NASA) știe că modificările care 
apar la modelele meteorologice planetare sunt complet 
naturale și normale.  

ar agenția spațială, indiferent de motiv, a ales să lase 
farsa încălzirii globale creată de om să persiste și să se 
răspândească, în detrimentul libertății umane. Pentru a 

fi exact, anul 1958, când NASA a observat pentru prima dată că 
schimbările pe orbita solară a pământului, împreună cu 
modificările înclinării axiale a pământului, sunt atât 
responsabile de ceea ce oamenii de știință climatică au numit 
astăzi drept „încălzire” (sau „ răcire ”, în funcție de agenda lor). 
În anul 2000, NASA a publicat pe site-ul său Observatorul 
Pământului informații despre Teoria Climei Milankovitch, 
dezvăluind că planeta se schimbă, de fapt, din cauza unor 
factori străini care nu au absolut nicio legătură cu activitatea 
umană. 
 Aceste informații încă nu au trecut în mass-media, de 
aproximativ 19 ani, motiv pentru care [persoanele cu agende 
ascunse] au început acum să pretindă că mai avem doar 18 luni, 
înainte ca planeta să moară din cauza unui exces de dioxid de 
carbon (CO2). Adevărul este, însă, mai mult pe linia a ceea ce 
astrofizicianul sârb Milutin Milankovitch, după care este 
numită Teoria Climei Milankovitch, a propus modul în care 
variațiile sezoniere și latitudinale ale radiațiilor solare care 
lovesc pământul în moduri diferite și în diferite momente , au 
cel mai mare impact asupra schimbărilor climatice. 
Cele două imagini de mai jos (de Robert Simmon, NASA 
GSFC) ajută la ilustrarea acestui lucru, cu prima înfățișare a 
pământului pe o orbită aproape zero, iar cea de-a doua cu 
pământul pe o orbită de 0,07. Această schimbare orbitală este 
reprezentată de forma excentrică, ovală, din a doua imagine, 
care a fost exagerată intenționat în scopul de a arăta schimbarea 
masivă de distanță care se produce între pământ și soare, în 
funcție de, dacă este la perigeu sau apogeu. 
Excentricitatea orbitei Pământului se schimbă lent în timp, de 
la aproape zero la 0,07. Pe măsură ce orbita devine mai 
excentrică (ovală), diferența dintre distanța de la Soare la 
Pământ la perigeu (cea mai apropiată de soare) și apogeu (cea 
mai îndepărtată) devine din ce în ce mai mare. Rețineți că 
Soarele nu este în centrul elipsei orbitale a Pământului, ci este 
unul dintre punctele focale. 
  
 Notă: Excentricitatea orbitei prezentată în imaginea 
inferioară este de 0,5 extrem de exagerată. Chiar și 
excentricitatea maximă a orbitei Pământului - 0,07 - ar fi 

imposibil de arătat la rezoluția unei pagini web. Chiar și așa, 
la excentricitatea actuală, Pământul este cu 5 milioane de 
kilometri mai aproape de Soare la perigeu decât la 
apogeu. (Imagini de Robert Simmon, NASFC GSFC) 
 
Cel mai important factor care afectează clima Pământului 

este Soarele 
 
În ceea ce privește oblicitatea pământului sau modificarea 
înclinării axiale, cele două imagini de mai jos (Robert Simmon, 
NASA GSFC) arată gradul în care pământul se poate deplasa 
atât pe axa sa, cât și pe orientarea sa de rotație. La înclinări mai 
mari, anotimpurile pământului devin mult mai extreme, în timp 
ce la înclinările inferioare devin mult mai blânde. O situație 
similară există pentru axa de rotație a Pământului, care în 
funcție de care emisferă este îndreptată spre Soare în timpul 
perigeului, poate afecta foarte mult extremele sezoniere dintre 
cele două emisfere.  
 
   Stânga: Schimbarea înclinării axei Pământului (oblicitate) 
influențează amploarea schimbărilor sezoniere. La înclinările 
mai mari anotimpurile sunt mai extreme, iar la cele mai joase 
sunt mai blânde. Înclinarea axială curentă este de 23,5 °. 
 
   Dreapta: Precesiunea - modificarea orientării axei de rotație 
a Pământului [aceasta poate fi văzută mai clar într-o animație 
(mică (290 kB QuickTime) sau mare (1.2 MB QuickTime))] - 
modifică orientarea Pământului în raport cu perigeul și 
apogeul. Dacă o emisferă este îndreptată spre soare la perigeu, 
acea emisferă va fi îndepărtată spre apogeu, iar diferența de 
anotimpuri va fi mai extremă. Acest efect sezonier este inversat 
pentru emisfera opusă. În prezent, vara nordică are loc 
aproape de apogeu. 
 
Pe baza acestor variabile diferite, Milankovitch a reușit să vină 
cu un model matematic cuprinzător, capabil să calculeze 
temperaturile de suprafață pe pământ care se întorc în timp, iar 
concluzia este simplă: clima Pământului a fost mereu în 
schimbare și este într-o constantă stare de flux și nu datorită 
vinei noastre ca ființe umane. Când Milankovitch și-a prezentat 
prima oară modelul, acesta a fost ignorat aproape jumătate de 
secol. Apoi, în 1976, un studiu publicat în revista Science a 
confirmat că teoria lui Milankovitch este, de fapt, exactă și că 
ea corespunde diferitelor perioade de schimbări climatice care 
au avut loc de-a lungul istoriei. 
 
În 1982, la șase ani de la publicarea acestui studiu, Consiliul 
Național de Cercetări al Academiei Naționale de Științe a 
Statelor Unite a adoptat teoria lui Milankovitch drept adevăr, 
declarând că: „… variațiile orbitale rămân cel mai bine 
examinat mecanism de schimbare climatică pe scări de timp de 
zeci de mii de ani și sunt de departe cel mai clar caz al unui 
efect direct al schimbării expunerii solare asupra atmosferei 
inferioare a Pământului.” 
 
Dacă ar trebui să rezumăm totul într-o singură frază, ar fi 
aceasta: cel mai mare factor care influențează modelele de 
vreme și climatice de pe pământ este soarele, periodic. În 
funcție de poziția pământului față de soare la un moment dat, 
condițiile climatice vor varia dramatic, ba chiar vor crea 
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anomalii drastice care sfidează tot ceea ce oamenii au crezut că 
știu despre modul în care a funcționat pământul. 
 
  Notă blogger : Așa cum am mai publicat în articole din 
această categorie, adică faptul că propaganda ,,încălzirii 
globale” ne disperă zilnic la TV că suntem în pericol de 
extincție este un mare fals, pentru a avea motivație ca din nou 
o elită să-și umple buzunarele cu anumite taxe pe carbon, etc. 
Mai mult decât atât, fostul candidat la prezidențiale, Al Gore a 
creat o adevărată teorie a încălzirii globale, cu conferințe și 
expuneri de câteva ore, public. Psihopatul de Bill Gates a 
ajuns să abereze că oamenii sunt un pericol major la existența 
planetei, datorită faptului că respirăm și eliminăm în atmosferă 
dioxid de carbon și de aici necesitatea reducerii numărului 
populației globale prin vaccinări, infertilizări, mai nou prin 
introducerea unui MicroCIP pentru infertilitate..??!!  
Pentru ei și familiile lor le-ar fi necesari doar cca. 500.000 de 
sclavi care să-i servească, restul ar trebui uciși… Nu mai mult 
decât Brzinzki, fostul ideolog al cabalei și mentorul 
manualelor de luptă ale armatei americane, pe care l-a luat 
aghiuță acum vreo 3-4 ani, spunea că ,,…este mai ușor și 
profitabil să ucizi un million de oameni decât să te apuci să-i 
convingi..”  
Deci dragilor nu mai credeți în aceste aberații. Ori dacă mai 
punem la socoteală și faptul că Soarele și-a accelerat 
activitatea și datorită impulsurilor de Lumină Divină din 
centrul galactic, atunci avem imaginea de ansamblu a ceea ce 
înseamnă această ,,încălzire globală”…. 
 Sursa: https://www.naturalnews.com 
 
 

Cum este posibilă Marea Resetare: 5 
experimente psihologice folosite la 

controlul lumii 
 

 
              De doi ani și jumătate vedem în jurul nostru 
modificări radicale de comportament. Societatea din 2022 
nu mai seamănă deloc cu cea din 2019. Cum a fost posibilă 
o asemenea schimbare teribilă a omenirii? 

um este posibilă instaurarea unei Noi Ordini Mondiale 
CONTRARĂ firii umane? 

 
Lumea e un loc derutant. Oamenii fac acțiuni care n-au nici un 
sens, se gândesc la aspecte care nu se bazează pe realitate, 
îndură situații pe care nu sunt obligați să le îndure și îi atacă 
violent pe cei care le atrag atenția asupra acestor fapte. 
Dacă v-ați pus întrebarea „De ce?”, atunci aici ați putea afla 
răspunsul. 
Orice cititor ocazional al peisajului mediatic alternativ ajunge 
să descopere măcar o referință despre Stanley Milgram, despre 
Philip Zimbardo sau despre „Experimentul Asch”. 

„Disonanța cognitivă”, „difuzarea responsabilității” și 
„neputința dobândită” sunt expresii care circulă în mod 
frecvent. De unde vin ele și ce înseamnă? 
Ei bine, iată experimentele psihosociale care ne dau informații 
despre modul în care gândesc oamenii. Mai mult de atât, ele 
explică de fapt cum funcționează lumea noastră modernă și 
cum am ajuns în această situație catastrofală. 
Experimentul Milgram 
Să începem cu cel mai faimos. 
Experimentul: Începând cu anul 1963, profesorul în psihologie 
de la Yale, Stanley Milgram, a realizat o serie de experimente, 
cunoscute astăzi sub numele de Experimentele de Obediență 
Milgram. 
Cadrul este simplu. Subiectului A i se cere să realizeze un test 
de memorie pe subiectul B și să îi administreze șocuri electrice 
atunci când acesta săvârșește erori. 
Desigur, subiectul B nu e real, nici șocurile electrice. 
În schimb, la experiment participă, pe post de „subiect B”, 
actori care se plâng și se vaită, cerând ajutorul sau simulând 
pierderea cunoștinței, în timp ce subiectul A este încurajat să 
continue să le administreze șocuri. 
Marea majoritate a subiecților A au mers mai departe cu testul, 
continuând să administreze șocuri, în ciuda suferinței 
„Subiecților B”. 
Concluzia: În articolul său despre acest experiment, Stanley 
Milgram a inventat termenul „difuzarea responsabilității”, 
descriind procesul psihologic prin care o persoană se poate 
scuza sau justifica pentru răul pe care îl face alteia, considerând 
că nu este cu adevărat vina sa, că nu va fi trasă la răspundere, 
sau că nu avea de ales. 
Aplicația: Aproape nelimitată. Toate instituțiile pot folosi acest 
fenomen pentru a exercita presiuni asupra oamenilor ca să 
acționeze împotriva propriului lor cod moral. 
Armata, poliția, personalul medical – oriunde există o ierarhie 
sau o autoritate percepută, oamenii vor fi victimele difuzării 
propriei lor responsabilități. 
Observație: A fost făcut un film decent despre Milgram și 
reacțiile pe care le-a provocat, numit „Experimenter”. 
În ultimii ani, au fost exprimate critici importante la adresa 
acestui experiment, cu articole publicate în presa corporatistă 
care atacau rezultatele și metodologia folosită, și cu noi 
„cercetători” care susțineau că experimentul „nu dovedește 
ceea ce se crede”. 
Experimentul Pușcăriei de la Stanford 
Experimentul: Ceva mai puțin faimos decât experimentul lui 
Milgram este experimentul realizat de Philip Zimbardo realizat 
la Universitatea Stanford, în 1971. 
Experimentul a creat o închisoare falsă pe durata unei 
săptămâni, cu un grup de subiecți desemnați să fie „gardieni” și 
un alt grup de „deținuți”. Ambelor grupuri le-au fost date 
uniforme corespunzătoare, iar „deținuților” și câte un număr. A 
fost instituit un set întreg de reguli și proceduri. 
Pe scurt, de-a lungul unei săptămâni, „gardienii” au devenit tot 
mai sadici, aplicând pedepse „deținuților recalcitranți” și 
recompensându-i pe „deținuții cuminți”, pentru a urmări să-i 
dezbine. 
Numeroși „deținuți” au suferit pur și simplu abuzuri teribile și 
au apărut bătăi interne între „turbulenți” și „obedienți”. 
Deși nu este un experiment în adevăratul sens al cuvântului (nu 
a existat o ipoteză care să fie confirmată și nici un grup de 
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control), studiul dezvăluie modele de comportament interesante 
la subiecți. 
Concluzia: „Gardienii” au devenit sadici. „Deținuții” au 
devenit „supuși”. Toate acestea în ciuda absenței oricărei 
autorități legale și lipsei oricărei obligativități pentru studenți 
de a rămâne. 
Dacă le dai oamenilor putere și îi dezumanizezi pe cei de sub 
ei, oamenii sfârșesc prin a deveni sadici. 
Dacă îi bagi pe oameni la închisoare, oamenii vor acționa ca 
într-o închisoare. 
Pe scurt, oamenii acționează după cum sunt tratați. 
Aplicația: Și de data aceasta, nelimitată. Am văzut de-a lungul 
întregii pandemii: dacă începi să le impui oamenilor niște 
reguli, majoritatea le va accepta și respecta, acuzând 
minoritatea că refuză să coopereze. 
Forțelor de poliție din lumea întreagă le-au fost date deodată 
puteri sporite, iar acestea au abuzat de ele prompt, deoarece, în 
concepția lor, nemascații și nevaccinații nu erau oameni. 
Experimentul Asch 
Iată un experiment mai puțin brutal decât cele ale lui Milgram 
și Zimbardo, însă cu rezultate probabil mai tulburătoare. 
Realizat pentru prima oară de Solomon Asch în anii 1950, 
cadrul experimentului este simplu: se pun laolaltă un subiect 
real și un grup de subiecți falși. Pe rând, subiectului real și 
celor falși li se adresează o serie de întrebări cu opțiuni de 
răspuns multiple, dar al căror răspuns este de fiecare dată 
simplu și evident. TOȚI subiecții falși dau răspunsuri FALSE. 
Problema este de a afla dacă subiectul real își va menține 
răspunsul corect, sau va începe să se conformeze grupului. 
Concluzia: Deși majoritatea persoanelor și-au menținut 
răspunsul corect, „rata de eroare” în grupul experimental a fost 
totuși de 37%, față de 1% în grupul de control. 
Aceasta înseamnă că 36% dintre subiecți au sfârșit prin a-și 
modifica răspunsurile pentru a fi în rând cu majoritatea, deși 
ȘTIAU că aceasta greșește. 
Circa o treime dintre oameni vor simula că și-au schimbat 
opinia din grija de a fi în conformitate. 
Sau, și mai alarmant, își vor modifica realmente convingerile 
dacă sesizează că sunt în minoritate. 
Aplicație: Sondajele măsluite sau inventate, falsificarea 
numărării voturilor, conturile de „boți” pe rețelele de 
comunicare virtuală, campaniile înșelătoare sau manipulatoare. 
Există o sumedenie de instrumente care pot fi folosite pentru a 
crea un fals consens sau o majoritate măsluită. 
Observație: Experimentul a fost realizat de milioane de ori în 
zeci de forme, dar probabil descoperirea cea mai interesantă 
este că plasarea doar a unei singure persoane în grup care să fie 
de acord cu subiectul real a redus Conformitatea cu 87%. 
Oamenii detestă să fie voci singulare, dar acceptă să fie în 
minoritate, dacă au parte de un sprijin cât de mic. Este bine de 
știut. 
Experimentul disonanței cognitive al lui Festinger 
Este cel mai puțin cunoscut experiment dintre toate, însă este 
cel mai fascinant. 
Experimentul: În 1954, Leon Festinger a conceput un 
experiment pentru a evalua fenomenul disonanței cognitive. 
Cadrul său este foarte simplu. 
Unui subiect i se dă de îndeplinit o sarcină plictisitoare și 
repetitivă (inițial: întoarcerea unor piese din lemn pe o masă, 
dar ulterior experimentul a fost recreat și cu alte sarcini). 

După ce sarcina este terminată, subiectul este instruit să meargă 
și să îl pregătească pe subiectul următor (de fapt un asistent) 
pentru îndeplinirea sarcinii, mințindu-l și spunându-i cât de 
interesantă este aceasta. 
În acest moment, subiecții sunt separați în două grupuri: unul 
primește 20 de dolari pentru a minți, celălalt doar 1 dolar. 
Acesta este de fapt experimentul real. 
Concluzia: După ce i-au mințit pe falșii subiecți și și-au primit 
banii, subiecții reali participă la un interviu post-experiment și 
sunt puși să își exprime adevăratele opinii despre sarcina pe 
care au avut-o de îndeplinit. 
Fapt interesant, cei cu 20 de dolari au spus în general adevărul: 
că au găsit sarcina plictisitoare și repetitivă. 
Cei cu 1 dolar au declarat într-o proporție mult mai mare că au 
găsit sarcina interesantă și că le-a făcut plăcere să o realizeze. 
Aceasta este disonanța cognitivă în acțiune. 
Practic, pentru cei din grupul cu 20 de dolari, banii au fost un 
motiv suficient de bun de a-l minți pe următorul subiect, și și-
au putut justifica în forul lor lăuntric minciuna. 
Însă, pentru cei din grupul cu 1 dolar, micimea recompensei a 
făcut în conștiința lor minciuna cu totul nejustificabilă. De 
aceea, și-au creat inconștient propria justificare, convingându-
se că nu au mințit deloc. 
Pe scurt: dacă le oferi oamenilor o recompensă mică pentru 
ceva, vor pretinde că se bucură sau că sunt stimulați, pentru a-și 
justifica singuri un profit atât de mic. 
Aplicație: Cazinouri, jocuri pe computer și alte media 
interactive folosesc același principiu de fiecare dată, oferindu-
le jucătorilor recompense foarte mici, știind că aceștia se vor 
convinge singuri că le-a făcut plăcere să joace. 
Marile corporații și marii angajatori se bazează pe acest 
fenomen pentru a menține salariile jos, știind că lucrătorii 
plătiți cu puțin au un mecanism psihologic prin care se conving 
singuri că slujbele lor le produc satisfacție. 
Observație: O variațiune a acestui experiment introduce un al 
treilea grup, de persoane care nu primesc niciun ban pentru 
minciună. Acest grup nu este afectat de disonanța cognitivă și 
își vor evalua onest sarcina, la fel ca grupul bine plătit. 
Scara maimuțelor 
Este o adăugare oarecum controversată la listă, dar vom reveni 
asupra acestui aspect. Este un experiment foarte faimos despre 
care probabil ați auzit vorbindu-se de zeci de ori. 
Experimentul: În anii 1960, cercetătorii de la Harvard au pus 
cinci maimuțe într-o cușcă, având la mijloc o scară. În vârful 
scării se află un ciorchine de banane. 
De fiecare dată când o maimuță încearcă să se suie pe scară, 
toate sunt stropite cu apă rece. În cele din urmă, maimuțele 
ajung să se ferească de scară. 
Apoi, o maimuță este scoasă din cușcă și este introdusă alta 
nouă. Normal, aceasta se duce direct la scară și este atacată de 
celelalte patru. 
Apoi, o a doua maimuță este scoasă din cușcă și este introdusă 
în loc alta nouă. Și aceasta se îndreaptă imediat spre scară și 
este agresată de celelalte patru… dintre care una NU a fost 
stropită. 
Se continuă înlocuirea maimuțelor, până ce în cușcă nu mai 
rămâne niciuna care a fost stropită cu apă rece. Cu toate astea, 
ele refuză să se apropie de scară și le împiedică și pe toate 
celelalte maimuțe noi, introduse după aceea în cușcă, să o facă. 
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Concluzia evidentă este că indivizii pot fi condiționați să se 
supună regulilor fără a înțelege de ce. 
Singura problemă este că nimic din toate astea nu s-a petrecut 
cu adevărat. Aceasta este controversa de care vorbeam mai sus. 
Deși se găsește peste tot pe internet, în ciuda articolelor de 
revistă care îl explică și îl comentează, experimentul acesta nu 
a avut loc cu adevărat. Este cu totul apocrif. Nimic nu este 
adevărat. Nici scară, nici maimuțe, nici apă rece. 
Astfel, deși acest presupus experiment nu ne învață realmente 
mentalitatea de turmă, ea explică lumea modernă, deoarece 
demonstrează cât de ușor poate fi transformat în realitate un mit 
prin repetarea lui. 
Bonus: Scara Maimuțelor Redivivus 
Dar toate acestea nu se opresc aici. 
National Geographic a recreat experimentul fictiv al scării 
maimuțelor folosind oameni: 
Un subiect intră în sala de așteptare a unui cabinet medical plin 
cu falși pacienți. Când se aude o sonerie, toți falșii pacienți se 
ridică în picioare, apoi, după o secundă, se așază la loc. 
După ce această schemă se repetă de mai multe ori, falșii 
pacienți sunt retrași unul câte unul, până când în sala de 
așteptare nu mai rămâne decât subiectul experimentului. 
Apoi, sunt introduși subiecți reali secundari. 
Experimentul urmărește să răspundă la următoarele întrebări: 
– Subiectul original se va ridica la sunetul soneriei fără să știe 
de ce? 
– Va continua să se ridice în picioare atunci când va rămâne 
singur? 
– Va transmite acest comportament și subiecților secundari? 
Răspunsul la toate cele trei întrebări pare să fie „Da”. 
Deși este mult mai puțin științific decât celelalte patru 
experimente, l-am inclus aici dintr-un motiv foarte specific. 
Înregistrarea video a experimentului nu se mulțumește doar să 
surprindă comportamentul conform, ci îl și descrie ca fiind 
benefic. 
Susține că acest comportament de turmă salvează vieți în natură 
și reprezintă „modul în care învățăm să socializăm”. 
Foarte interesant, nu credeți? 
Așadar, în timp ce experimentul FALS cu maimuțe, care nu a 
avut loc niciodată, a fost folosit pentru a ne învăța cât de 
periculoasă este mentalitatea de turmă, inexistența sa de fapt ne 
învață despre pericolele surselor IN-directe și despre 
capacitatea conștiinței de grup de a fabula. 
Pe de altă parte, ADEVĂRATUL experiment al maimuțelor 
este folosit pentru a servi ideea că mentalitatea de turmă există, 
dar reprezintă potențial ceva bun. 
Ceea ce face plauzibil ca totul să fi fost o înscenare pentru a 
promova Conformitatea. 
Nu-i așa că lumea este un loc straniu și derutant? 

* 
Iată-le, deci. Cinci dintre experimentele psihologice cele mai 
importante realizate vreodată, pe care le-am prezentat cu 
speranța ca, pe viitor, nimeni să nu se afle în ignoranță când se 
va discuta despre ele. 
Dar scopul acestui articol nu a fost doar să te facă pe tine, 
cititorule, să înțelegi aceste experimente. Ci să îți reamintească 
că și EI le înțeleg. 
EI, adică autoritățile. Elita. 1%. Partidul. Puterea. 

Ei cunosc aceste experimente. Le-au studiat. Probabil, le-au 
folosit de mai multe ori decât ne putem imagina și împotriva 
oricărei etici științifice. 
Cine știe cu exactitate ce se petrece în donjoanele sumbre ale 
Statului Paralel? 
Nu uitați însă că ei ȘTIU cum funcționează conștiința umană. 
– ȘTIU că pot obliga oamenii să facă orice dacă îi asigură că nu 
vor fi trași la răspundere. 
– ȘTIU că pot conta pe oameni pentru a abuza de orice putere 
care le este dată sau că oamenii cred că sunt lipsiți de putere 
dacă sunt tratați astfel. 
– ȘTIU că presiunea semenilor va schimba radical conștiința 
multor oameni, chiar și când se confruntă cu o realitate 
indenegabilă, mai ales dacă sunt făcuți să se simtă singuri. 
– ȘTIU că dacă nu li se oferă oamenilor decât o mică 
recompensă pentru că au îndeplinit o sarcină jenantă, aceștia își 
vor găsi propria justificare de a fi acceptat. 
– ȘTIU că oamenii vor face, fără să gândească, ceea ce face 
toată lumea, fără a se întreba despre motiv. 
– Și ȘTIU că oamenii vor crede de bunăvoie ceva ce nu s-a 
petrecut niciodată, dacă aceasta li se repetă suficient de des. 
ȘTIU toate astea. Și folosesc aceste cunoștințe tot timpul. TOT 
TIMPUL. 
Orice reclamă vezi, orice articol citești, orice film lansat, orice 
informație la TV, orice postare „virală” pe rețelele de 
comunicare virtuală, orice „hashtag” la modă. 
Orice Război. Orice Pandemie. Orice Știre. 
Toate sunt construite având la bază aceste principii, pentru a 
provoca reacții emoționale specifice care să vă influențeze 
comportamentul și convingerile. 
Așa funcționează Media: nu pentru a vă informa, nici pentru a 
vă distra… ci pentru a vă CONTROLA. 
Și o fac ȘTIINȚIFIC. Nu uitați asta! Un articol de Kit Knitghly, 
publicat în Off-Guardian 
 
 

„Chinaficarea” Europei 
 

 
          „Chinaficarea” Europei se răspândește ca un virus în 
timp ce orașele europene, unul după altul, par să 
îmbrățișeze tot mai mult ideea unui sistem de credit social 
în stil chinezesc. 
 

u numai în Bologna, Italia, este în dezvoltare un sistem 
de credit social monitorizat digital. Proiecte similare se 
plănuiesc și în Bavaria (Germania) și Belgia, dar nu au 

avansat atât de mult ca în Bologna. Iar acum, așa-numitul 
proiect „Vienna Token” va fi testat în capitala Austriei, Viena, 
în toamna aceasta, scrie expose-news.com.   
 
Fiecărui cetățean al Vienei i se va oferi o aplicație prin care îi 
va fi recompensat comportamentul cu „puncte Viena”. Astfel, 
cei care economisesc CO2 primesc puncte. Proiectul pilot ar fi 
trebuit să înceapă în 2020, dar va începe acum în toamna lui 
2022. 
 
Nu este prima, dar este cu siguranță este cea mai intruzivă 
intervenție de până în prezent a globaliștilor în viața privată a 
cetățenilor, scrie Wochenblick; „comportamentul corect” va fi 
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recompensat, dar cât timp va dura până când „disidenții” vor fi 
pedepsiți? 
 
Ca și în Bavaria, amprenta de mediu va fi arăta care sunt 
capitaliștii „conștienți de mediu”. Blogul TKP a relatat că 
orașul Viena plănuiește introducerea unui „sistem digital de 
bonusuri care recompensează comportamentul conștient de 
mediu cu acces gratuit la evenimente culturale folosind o 
aplicație”. 
 
Aplicația recunoaște când călătoriți pe jos, cu bicicleta sau cu 
mijloacele de transport public. În cazul celor care preferă să 
economisească CO2 în loc să călătorească cu mașina, 
economiile respective sunt apoi convertite în puncte, care pot fi 
schimbate cu un cod QR, care va oferi acces ieftin la 
evenimente publice. 
 
În timpul fazei pilot, punctele vor fi numite „puncte de cultură” 
(„Culture Tokens”). După ce aplicația va fi testată și făcută 
„disponibilă online” pentru întreaga populație vieneză, va fi 
cunoscută sub numele de „Vienna Tokens”. 
 
Potrivit TKP, Universitatea din Viena efectuează cercetări cu 
privire la sistemul de credit social din China. Proiectul, intitulat 
în mod prevestitor „Proiectarea unei societăți de încredere” 
(„Engineering a trustworthy society”), este finanțat de Consiliul 
European de Cercetare („ERC”), pe o perioadă de peste 5 ani, 
cu peste 1,8 milioane de euro. 
 
Șeful proiectului de cercetare, Heinz Christoph Steinhardt, a 
spus că, desigur, este un sistem de recompensă, dar „aici tu 
alegi dacă participi, în China nu poți decide dacă participi”. 
Potrivit acestuia, faptul că este pe bază de voluntariat înseamnă 
o diferență crucială între China și inițiativele europene. 
 
ERC este bine integrat în agenda globalistă, remarcă expose-
news.com. ERC a fost invitat la summitul din 2019 al 
Forumului Economic Mondial („WEF”). Iar Universitatea 
Central Europeană („CEU”) a lui George Soros, care s-a mutat 
la Viena în 2018, se laudă cu cooperarea sa strânsă cu ERC. 
 
Oficialii din capitala federală vor să beneficieze de faptul că 
Viena găzduiește una dintre cele patru sedii ale ONU. Acest 
lucru face orașul și mai angajat în implementarea celor 17 
Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU din Agenda 2030.   
 
Michael Ludwig, primarul și guvernatorul Vienei, sprijină pe 
deplin proiectul transformării Vienei într-un „oraș inteligent” 
complet conectat la rețea. Odată ce va funcționa acest model de 
oraș inteligent, activiștii radicali speră că analiza 
comportamentului consumatorilor va putea înlocui chiar 
alegerile democratice. 
 
Roope Mokka, un futurist și urbanist finlandez axat pe 
transformările sociale, a susținut o prelegere, ale cărei idei au 
fost preluate în Carta Orașului Inteligent din 2017 adoptată de 
Ministerul German pentru Mediu, Conservarea Naturii, 
Construcții și Securitate Nucleară. Wochenblink a remarcat, 
într-un articol din 2021, că, potrivit paginii 43 din Cartă: 
 

„Potrivit lui Mokka, nu este doar un lucru credibil că deciziile 
vor fi luate de inteligența artificială în viitor. El crede, de 
asemenea, că «proprietatea privată ar putea [deveni] într-
adevăr un lux». Datele ar putea «fi complementare sau înlocui 
banii ca monedă». 
 
De asemenea, el crede într-o «societate post-votare». 
Estimarea lui: «Din moment ce vom știm exact ce vor oamenii 
să facă, va fi mai puțin nevoie de alegeri, de vot majoritar sau 
de vot. Datele comportamentale pot înlocui democrația ca 
sistem de feedback social.»” 
https://www.activenews.ro/externe/Viena-devine-teren-de-testare-pentru-un-
sistem-de-credit-social-in-stil-chinezesc-
176537?fbclid=IwAR27JS41KATEPUOVXBNEGBUpsmsCIKnxP0_gJis0wNT
pXcUFhLoqiXDyL3c 
 
 

Războiul împotriva realității 
 

Paul Kingsnorth, scriitor britanic 

 
               Este Mașina în acțiune, iar cruciada transgender i se 
încadrează perfect, motiv pentru care este atât de zgomotoasă, 
atât de puternic promovată și atât de greu să-i opui rezistență. 
Și e greu să ne opunem nu numai din cauza intereselor din 
spatele ei și a furiei campionilor săi, ci și pentru că, de secole, 
sinele nostru modern, pe care toți îl avem, poartă sâmburele 
acestor idei, indiferent dacă o conștientizăm sau nu. Deși 
pentru unii epoca „trans” ar putea părea nouă și 
surprinzătoare, ea este, de fapt, așa cum subliniază Carl 
Trueman, rodul a trei sute de ani de promovare a unei anumite 
noțiuni despre ceea ce înseamnă a fi om: una care, în final, ne 
mută în tărâmul omenirii care se erijează în Creator. 
Rezultatul final al acestei auto-divinizări va fi – ironia 
ironiilor! – propria noastră abolire. (Paul Kingsnorth) 

n urmă cu cinci ani, într-o vizită în Statele Unite, mi-a fost 
dat pentru prima oară să simt gustul schimbării 
fundamentale în înțelegerea realității, care era pe cale să 

explodeze la scurt timp și în lumea occidentală. Eram într-un 
mini-turneu de prezentare a cărților mele și, în acest context, 
am petrecut ceva timp cu un domn interesat de munca mea. Am 
început să povestim despre una-alta și, la un moment dat, m-a 
întrebat dacă am copii. I-am spus că am un fiu și o fiică. Apoi, 
așa cum se petrece când faci conversație, i-am pus și eu aceeași 
întrebare. 
Nu voi uita expresia care i s-a întipărit pe chip. O tristețe 
cumplită părea să-l împovăreze. Da, avea un fiu adolescent, a 
spus el – sau a avut odată… Căci fiul său venise într-o zi acasă 
de la școală și îl anunțase că acum este fiica lui. „Imaginați-
vă!”, mi-a spus bărbatul. „Ce faci într-o astfel de situație?! 
Ce era necesar să fac?!”. Eu însumi nu știam ce să spun. Îl 
ascultam, în timp ce el își vărsa necazul. Totul fusese atât de 
șocant pentru el, după cum spunea, încât nu știa cum să facă 
față situației. Încercase să vorbească cu fiul lui, să-l convingă 
că nu e fată, ci băiat, că nu era cu putință să fie altceva, că 
adolescența e o perioadă confuză și că e normal să se simtă 
dezorientat. Dar fără niciun rezultat. Fiul lui a rămas neclintit. 
Era clar că se petrecea ceva la școală și în cultura din jur – 
aspect pe care omul nu-l înțelegea. „M-am apucat de băutură”, 
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mi-a spus el. „Am dispărut zile întregi de-acasă. Nu am mai 
putut face față. Fiul meu vorbea despre operația de schimbare 
de sex. Îl pierdeam, după toți acești ani în care l-am crescut. I-
am spus: «Simt că te pierd, singurul meu fiu! E ca și cum fiul 
meu ar muri!»”. Bărbatul mi-a arătat o poză cu fiul lui: un 
adolescent rebel, cu părul lung, coafat feminine, purtând fustă. 
„Vrea să înceapă un tratament hormonal”, mi-a spus bărbatul. 
„Vrea să-și oprească pubertatea. L-am implorat să aștepte, i-
am spus: «Nu știi cum te vei simți peste cinci ani!». Tot sper în 
continuare că nu se va petrece. Toți medicii promovează 
procedura. Se spune că este reversibilă, dar…”. 
Durere și confuzie 
Nu știam ce să spun, și nici acum nu știu. I-am zis că fiul lui 
pare o victimă. I-am spus că un bărbat nu poate deveni femeie, 
nici invers, iar copiii nu ar fi cazul să facă tratamente 
hormonale sau operații pe această bază. Nu îmi venea să cred 
că medicii, terapeuții și profesorii păreau să le propună copiilor 
intervenții atât de radicale! M-am gândit că poate omul a 
exagerat, deși nu i-am spus asta. Nimic din tot ce-mi spusese nu 
avea sens. Tot ce puteam să văd era durere și confuzie: la acel 
băiat, la tatăl lui, la familia lor și la cultura noastră, în general. 
Erau o durere și o confuzie atât de inedite, încât nimeni nu știa 
cu adevărat cum să se raporteze la ele. 
„A ajuns treaba asta în țara ta?”, m-a întrebat el. I-am spus că 
nu cred. „Ai noroc”, mi-a spus bărbatul. „Dar te asigur că va 
ajunge”. Și a avut dreptate. Astăzi, aici, în Irlanda, aud că, la 
școlile locale, mulți copii – în special fete – sunt confuzi cu 
privire la ceea ce știam cu toții că înseamnă „genul”. Sunt fete? 
Sunt băieți? Sau… altceva? Această situație este prezentată de 
obicei ca revelația a ceva care a existat dintotdeauna. Oamenii 
au fost dintotdeauna transgender, ni se spune, dar abia acum 
sunt capabili să vorbească despre asta. 
Dar este evident că nu este adevărat. Debutul brusc al confuziei 
de gen în rândul tinerilor vulnerabili este semănat în conștiința 
lor prin activismul de pe internet. Este ceva nou și radical și s-a 
petrecut cu o viteză uimitoare: Suedia, ca să luăm doar un 
exemplu, a înregistrat o creștere uluitoare, de 1.500% a 
diagnosticelor de „disforie de gen”[1] în doar un deceniu. O 
adolescentă pe care o cunosc a declarat recent, cu toată 
seriozitatea, că există șaptezeci și două de genuri diferite, că 
este un „fapt științific” și că ea însăși nu e sigură cărui gen îi 
aparține. Anxietatea este palpabilă la tinerii din această 
categorie – și este alimentată cultural. 
Mass-media, elita culturală, o mulțime de ONG-uri bine 
finanțate[2], dar care nu-și asumă responsabilități, și multe 
dintre sistemele educaționale și politice lucrează din greu 
pentru a normaliza o nouă noțiune radicală despre ce înseamnă 
ființa umană, promovând tratamentul hormonal, intervenția 
chirurgicală și schimbările stilului de viață care vin la pachet cu 
aceste intervenții. Această campanie de normalizare a fost 
extrem de eficientă într-o perioadă uimitor de scurtă. În țara 
mea de origine, Marea Britanie, bărbatul care aspiră să devină 
prim-ministru[3] nu este în măsură – sau nu vrea – să 
definească cuvântul „femeie”. Nici Biserica Angliei nu este[4]. 
Între timp, părinții sunt nevoiți să le cumpere fetelor un soi de 
bustiere care le estompează sânii[5]. Băieți adolescenți, atrași 
de influente curente online, sunt supuși unei intervenții 
chirurgicale distructive de către Serviciul Național de Sănătate, 
fapt pe care îl vor regreta mai târziu[6]. Iar persoanele publice 
care exprimă viziuni diferite se pot aștepta la răzbunări 

crunte[7] ‒ mai ales dacă încearcă să publice cărți pe această 
temă[8]. 
Să ne întoarcem în America – în acest moment, punctul zero al 
abolirii biologiei –, acolo unde mii de fete sunt supuse dublei 
mastectomii, iar băieților li se administrează medicamente 
„blocatoare de pubertate”, inițial concepute pentru a castra 
chimic violatorii[9]. Fetele de 11 ani sunt învățate[10] că, 
„dacă te simți inconfortabil în trupul tău, înseamnă că ești 
transgender” – ceea ce poate explica de ce, în unele clase de la 
școală, un sfert dintre copii se identifică drept transgenderi. 
Conceptul de „copii trans”[11] – o noțiune care ar fi fost de 
neconceput pentru majoritatea oamenilor chiar și cu câțiva ani 
în urmă, și pentru mulți încă mai este – a ajuns să fie 
promovat[12] atât de puternic, încât începe să semene mai 
puțin cu „eliberarea unei minorități oprimate”, cât cu o agendă 
de reprogramare a societății după o concepție complet nouă 
despre trupul uman – și, astfel, despre natura însăși. 
Eliberarea de biologie 
Dacă urmărim logica gânditorilor care susțin astfel de evoluții, 
începând cu Rousseau, trecând prin Simone de Beauvoir și 
terminând cu succesorii lor contemporani, constatăm un mesaj 
fundamental: cel mai autentic sine uman este cel care s-a 
detașat atât de societate, cât și de biologie. Se afirmă că, pe 
măsură ce ne îndepărtăm de starea noastră naturală, vom fi mai 
eliberați – și astfel mai împliniți. Și cum se realizează această 
eliberare? Prin două motoare: revoluția culturală și tehnologia 
avansată. Primul este în acțiune de atât de mult timp, încât cei 
mai mulți dintre noi nu-și pot aminti care a fost punctul de 
cotitură către această evoluție. Al doilea avansează cu viteză în 
fiecare zi, eliminând din viața noastră tot ce poate să însemne 
datul natural. 
În acest context, actul de a ne steriliza trupurile – divorțul 
sexului de noțiunea relativ nouă a „genului” și eliberarea 
noastră din „închisoarea propriei biologii” – poate fi văzut ca 
un act de eliberare politică. Vorbind recent despre opera 
teoreticienei de gen Judith Butler, poate cea mai cunoscută 
continuatoare intelectuală a Simonei de Beauvoir, Mary 
Harrington[13] explică scopul și direcția cruciadei transgender: 
„Pentru Butler, aceasta este, evident, calea eliberării, pentru 
că lupta împotriva structurilor opresive ale puterii care ne 
modelează sentimentul de sine este una feministă și ne cere să 
demontăm orice structură care ne-ar putea determina să ne 
percepem realitatea ca bărbați și femei, după cum ne 
influențează trupurile noastre – structuri pe care Butler le 
numește heteronormativitate. Punctul zero al acestei eliberări 
este dezamorsarea reproducerii prin sex și trupuri. Urmându-și 
logica până la capăt, Butler pledează pentru «înlocuirea 
trupului matern» cu tehnologia, în scopul de a «decupla 
complet reproducerea umană de relațiile heterosexuale». Vom 
fi, în sfârșit, liberi când trupurile noastre nu vor mai avea nicio 
relevanță pentru relațiile noastre cele mai intime și 
angajamentele cele mai profunde”.[14] 
La fel ca Simone de Beauvoir, Butler vrea ca femeile – și poate 
și bărbații, dacă avem noroc – să se elibereze de propriile 
trupuri. A deveni trans-gen, în această înțelegere, nu este doar 
alegerea unui stil de viață, nici o corecție medicală, ci ceva 
mult mai profund, mai radical și mai politic: este ultima 
manifestare a unei lungi lupte pentru eliberarea tehnologică de 
natura însăși, simbolizată de limitele biologiei umane. 
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Acest argument l-am putea rezuma astfel: mișcarea transgender 
care ni se prezintă astăzi ca „o luptă pentru drepturile civile” 
este, de fapt, altceva. Prin divorțul dintre „gen” și sex, 
promovarea „identităților” multiple la persoanele tinere și 
vulnerabile, prin ideea că trupul dat este o problemă de rezolvat 
și prin afirmația că „identitatea” noastră, chiar și biologia 
noastră, nu țin de natura noastră, ci sunt constructe ale 
conștiinței noastre –, asistăm la ultima etapă a lungii rebeliuni a 
modernității împotriva firii create. 
Această rebeliune se manifestă în prezent ca o încercare[15] 
bine finanțată și bine organizată de a normaliza o umanitate 
sterilizată, post-biologică, în care bărbatul și femeia, mama și 
tatăl, familia și, în cele din urmă, natura devin noțiuni 
„problematice”. Care este finalul logic al acestui proces de 
separare a biologiei de sex, și a trupului de conștiință? Îl putem 
vedea suficient de clar, dacă alegem să privim realitatea în față. 
Și unii activiști transgender proeminenți nu se sfiesc să 
vorbească explicit despre asta. 
De la transgenderism la transhumanism 
Să luăm exemplul lui Martine (fostul Martin) Rothblatt, femeie 
transgender de afaceri miliardară și tehnocrat proeminent. În 
cartea sa din 2011 De la transgender la transhuman: un 
manifest despre libertatea formei (From Transgender to 
Transhuman: A Manifesto On the Freedom Of Form)[16], 
destinația acestei mișcări este explicită. „Transgenderismul”, 
scrie Rothblatt, „este rampa către transhumanism”. Rothblatt 
prezintă dorința de a transcende „binaritatea de gen” ca parte a 
procesului mai larg de transcendere a tuturor limitelor care 
există în mod natural. Abandonarea genului va duce la 
abandonarea sexului și, în cele din urmă, la abandonarea 
completă a trupului. 
Un caz similar îl reprezintă scriitoarea Sophie Lewis, al cărei 
recent manifest cyborg feminist, Acum, maternitate surogat în 
totalitate (Full Surrogacy Now)[17], cu subtitlul „Feminismul 
împotriva familiei” (Feminism Against Family), cere 
demontarea aparatului „stratificat, mercantilizat, cis-normativ, 
neo-colonial” al „reproducerii burgheze”, în favoarea 
„comunismului gestațional”: o lume în care bebelușii nu sunt o 
obligație specială a familiilor lor, ci „în general, sunt 
considerați responsabilitatea oricui și a tuturor”, care pot fi 
crescuți prin „moduri mai queer, mai tovărășești” de îngrijire, 
decât prin „familia” de modă veche, „reacţionară”. Cum se 
poate realiza un asemenea „paradis”? Prin tehnologii avansate 
de maternitate surogat, prin pântece artificiale și alte astfel de 
mijloace de a genera noi oameni fără a fi nevoie să folosim 
propriile noastre trupuri imperfecte. 
Dorința lui Lewis de a înlocui biologia umană cu tehnologia în 
numele egalității este o manifestare neobișnuit de explicită a 
fuziunii dintre politica progresistă și tehno-capitalismul despre 
care am mai scris[18]. Pe termen scurt, motivul pentru care 
mișcarea transgender beneficiază de un sprijin corporativ 
uriaș[19] nu este greu de înțeles: această nouă piață are un 
potențial de profit extrem de mare. Cineva este necesar să 
producă suplimentele, să plătească operațiile[20] și 
maternitatea surogat[21], să creeze și să profite de o gamă în 
continuă extindere de produse „neutre de gen”. 
Dar sprijinul tehno-capitalismului pentru epoca trans este mai 
profund decât atât. Mulți dintre miliardarii care finanțează 
această mișcare au o agendă proprie[22], una care se potrivește 
perfect cu viziunea asupra lumii din Silicon Valley, cu 

Metavers-urile ei și roboții AI (Inteligență Artificială). În 
această lume, transgenderul alunecă în transhuman, așa cum 
arată parcursul lui Martine Rothblatt: „Fiul cuplului, Gabriel, 
crede că tranziția lui Martine a fost o prelungire a dorinței ei 
de-o viață de a transcende toate limitele. Un pionier, 
un futurist și o întruchipare a celor mai bune transcendențe 
umane, Martine Rothblatt este un far pentru cei care doresc să 
schimbe lumea. Cu sloganul ei că în realitate «conștiința este 
mai profundă decât materia», și-a orchestrat succesul dincolo 
de așteptări”.[23] 
Pentru a fi credibilă, Rothblatt este suficient de deschisă cu 
privire la ceea ce urmărește, în definitiv: nemurirea, prin 
încărcarea[24] conștiinței în cloud-ul digital. Orice obiecție la 
această noțiune, poate nu veți fi surprinși să aflați, este acum o 
formă de prejudecată, cunoscută sub numele 
de fleshism (carnalitate)[25] [26]. O modalitate de a depăși 
fleshism-ul este să urmezi un nou tip de credință globală: o 
transreligie prin care putem naviga în noua realitate. Rothblatt a 
creat o astfel de religie pentru oameni, pentru a-i ajuta să iasă 
din confuzie. Lansată în 2004, Terasem[27] este o nouă cale 
așa-zis spirituală pentru viitorul trans-orice: „Suntem o 
transreligie care crede că putem trăi veșnic bucuroși dacă vom 
construi fișiere mentale ale sinelui nostru. Insistăm să 
respectăm diversitatea fără a sacrifica unitatea, precum și să 
depozităm resurse maxime în software-ul de conștiință 
cibernetică și nanotehnologia geoetică”. 
„Dumnezeu este tehnologic” 
Cele patru credințe de bază ale Terasem-ului sunt prezentate pe 
site-ul noii religii globale: „1. Viața este plină de sens. 2. 
Moartea este opțională. 3. Dumnezeu este tehnologic. 4. 
Dragostea este esențială”. 
Iată, de pildă, cum dezvoltă Rothblatt al treilea punct: „Îl creăm 
pe Dumnezeu în timp ce implementăm o tehnologie care este 
din ce în ce mai omniscientă, omniprezentă, omnipotentă și 
benefică. Nanotehnologia geoetică va conecta, în cele din 
urmă, toate conștiințele, și va controla cosmosul”. 
Ce legătură poate avea un miliardar transhumanist care vrea 
„să-l construiască pe Dumnezeu” cu un adolescent care se 
simte „inconfortabil în trupul lui”? Răspunsul este că Rothblatt 
nu este nici pe departe singura persoană[28] care crede că 
parcursul către un viitor fără trupuri, post-uman și post-natural, 
trece prin distrugerea binarității de gen, prin anularea 
masculinității și feminității. Din acest punct de vedere, 
întrebările legate de ce pronume să folosim sau la ce fel de baie 
ar fi potrivit să mergem încep brusc să pară mult mai 
importante decât ne spun ziarele. Motorul unificator este 
dorința de transcendență: ultima etapă pentru ceea ce un alt 
transhumanist, Kevin Kelly[29], numește „eliberarea noastră 
de materie”. 
Nu vreau să sugerez că activiștii care lucrează din greu la 
„distrugerea binarității de gen” au toți acest scop în conștiință, 
cu atât mai puțin că toți cei care se consideră transgender 
acceptă această viziune asupra lumii sau măcar au auzit despre 
ea. Dar aceasta este direcția de mers. Persoane cu disforie de 
gen, fete tunse scurt, băieți care se joacă cu păpuși, oameni ale 
căror sexualități diferă de normă ‒ nu ei sunt, de fapt, adevărata 
problemă. 
Problema reală este că o generație de tineri hiperurbanizați, 
hiperactivi, din ce în ce mai alienați de natură, care cresc într-o 
anticultură psihologizată, cu tendințe introvertite, este condusă 
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spre concluzia că biologia este „o problemă ce poate fi 
depășită”, că trupul lor este „o formă de opresiune” și că 
soluția la durerea lor poate merge dincolo de un nou set de 
pronume sau chiar de o intervenție chirurgicală invazivă, către 
nanotehnologie, „software de conștiință cibernetică” și, poate, 
în cele din urmă, către sfârșitul întruchipării lor fizice cu totul. 
Unde va duce aceasta? Timpul ne va spune, dar poate că ar fi 
adecvat să lăsăm ultimul cuvânt unui alt transhumanist, Zoltan 
Istvan, care vede în viitor[30] o lume în care trupul – 
dezordonat, limitat, îmbătrânit, sexualizat, generator al tuturor 
vulnerabilităților noastre – este desființat: „Vom avea un 
conflict între cine fuzionează cu AI și cine nu. Probabil va fi un 
fel de război civil. În cele din urmă, oamenii nu vor putea opri 
progresul, iar majoritatea se vor încărca în noi lumi în care nu 
vor muri și nu vor mai fi nevoiți să lucreze sau să trăiască ca 
ființe biologice supuse suferinței. Veți renunța la controlul 
asupra vieții voastre, și acesta va fi prețul pentru a exista în 
această lume. Va fi o lume cvasi-perfectă, plină de fericire și de 
progres”.[31] 
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1100 oameni de știință: „Nu există nicio 
urgență climatică” 

 
  
         Ficțiunea politică după care oamenii sunt responsabili 
de majoritatea sau pentru toate schimbările climatice și 
ideea că știința și-a spus cuvântul definitiv în această 
privință a primit o lovitură ieșită din comun odată cu 
publicarea „Declarației mondiale în privința climei”, 
semnat de peste 1100 de oameni de știință și experți. 

u există nicio urgență climatică, conform autorilor, în 
rândul cărora se numără laureatul Nobel pentru fizică, 
profesorul norvegian Ivar Giaever. Potrivit acestei 

declarații, știința climatică a degenerat într-o discuție bazată pe 
credințe, și nu pe o știință sănătoasă, autocritică. 
Este remarcabilă mărimea acestei rezistențe în fața științei 
climatice oficiale având în vedere cât de greu este să obții 
finanțare în universități pentru cercetări care se distanțează de 
ortodoxia politică. (O listă completă a semnatarilor o 
găsiți aici.) Un alt semnatar important al declarației, profesorul 
Richard Lindzen, a numit „absurdă” povestea oficială privind 
schimbările climatice, dar a admis că trilioanele de dolari 
investite în facultăți dependente de granturi și în mass-media 
care au o singură agendă fac ca această poveste să nu pară 
absurdă. 
Un punct critic important al declarației este rezervat modelelor 
climatice. A crede într-un model climatic înseamnă a crede în 
presupozițiile celor care au făcut modelul. Modelele climatice 
sunt centrale în discuția despre climă de astăzi, iar pentru 
oamenii de știință aceasta e o problemă. „Este necesar să ne 
eliberăm de credința naivă în modele climatice imature. Pe 
viitor, cercetările climatice este necesar să pună mult mai mult 
accentul pe știința empirică.” 
De la ieșirea din „Mica Epocă Glaciară”, în jurul anului 1850, 
lumea s-a încălzit mult mai puțin decât a prezis IPCC pe baza 
influențelor umane modelate. „Distanța dintre lumea reală și 
lumea modelelor ne arată că suntem departe de a înțelege 
schimbările climatice”, susține declarația. 
Acest document are o importanță enormă, deși va fi ignorat de 
media mainstream. Nu este prima oară când oameni de știință 
reputați au cerut mai mult realism în știința climatică. În Italia, 
profesorul emerit Antonino Zichichi, descoperitorul anti-
materiei nucleare, a afirmat recent alături de 48 de oameni de 
știință locali că responsabilitatea umană în ceea ce privește 
schimbările climatice este „nejustificat de exagerată, iar 
predicțiile catastrofice nu sunt realiste”. În opinia lor, 
„variațiile naturale explică o parte substanțială din încălzirea 
globală înregistrată din 1850 până acum”. 
În opinia semnatarilor Declarației, clima pământului variază de 
la începutul lumii, cu perioade calde și reci. „Nu e nicio 
surpriză că trecem printr-o perioadă de încălzire”.  Pe de altă 
parte, modelele climatice  au multe probleme și „nu sunt nici pe 
departe niște instrumente plauzibile cu care să formulezi 
politici globale”. Ele îngroașă dincolo de orice proporții efectul 
gazelor de seră, cum ar fi dioxidul de carbon, dar ignoră orice 
efect benefic. „Dioxidul de carbon nu e un poluant. E 
fundamental pentru viața pe pământ. Fotosinteza e o 
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binecuvântare. Mai mult dioxid de carbon este benefic pentru 
natură, pentru înverzirea pământului; dioxidul de carbon 
suplimentar din aer a dus la creșterea globală a biomasei 
plantelor. E benefic de asemenea pentru agricultură, crescând 
productivitatea la nivel mondial.” 
Mai mult, oamenii de știință afirmă că dovezile statistice nu 
indică faptul că încălzirea globală intensifică uraganele, 
inundațiile, secetele și alte dezastre naturale sau că le face mai 
frecvente. „Nu există nicio urgență climatică. Ne opunem 
categoric țintelor Zero Emisii de carbon până în 2050, 
distrugătoare și nerealiste”. Scopul politicii globale ar fi 
necesar să fie „prosperitatea pentru toți”, prin furnizarea de 
energie solidă și ieftină tot timpul. „Într-o societate prosperă, 
bărbații și femeile sunt bine educați, ratele natalității sunt 
scăzute, iar oamenilor le pasă de mediu”, conchide declarația. 
Acest document e doar ultimul semn că fantezia „științei care 
și-a spus cuvântul” în privința climei începe să se destrame 
rapid. Anul trecut, Steven Koonin, subsecretar pentru știință în 
administrația Obama, a publicat o carte cu titlul „Nu și-a spus 
cuvântul”  în care preciza că „știința nu poate face proiecții 
utile pentru a ne spune cum se va schimba în următoarele 
decenii clima, cu atât mai puțin cu privire la acțiunile noastre.” 
El remarcă, de asemenea, că a promulga cu rigiditate ideea că 
știința și-a spus cuvântul în domeniul climatic inhibă și 
distrugere cercetarea în acest domeniu „întârziind progresul în 
probleme importante”. 
În 2020, activistul ecologist cu ștate vechi Michael 
Shellenberger a scris o carte intitulată „Apocalipsa niciodată” 
în care afirmă că dezbaterea asupra climei și mediului „a 
scăpat de sub control” în ultimii ani. Mare parte din ce li se 
spune oamenilor despre mediu, inclusiv despre climă, e fals, 
susține el. 
Bineînțeles, însă, că extremiștii ecologiști din universități, 
politică și media vor continua să susțină un control tot mai 
mare prin politica Net-Zero. Dar într-un final, perspectiva lor 
va dispărea lăsând în urmă previziuni ridicole și experimente 
stângiste eșuate de control social și economic. 

 
Un posibil mecanism neurologic al 
morților subite din ultimii doi ani – 

subiect de reflecție/informare pentru 
medici. De ce tehnologia 5G nu este cazul 

să devină funcțională 
 

Dr. Geanina HAGIMĂ  
‒ Medic primar obstetrică-ginecologie 

  
 
        Recent, cercetătoarea de origine italiană Antoaneta 
Gatti a descoperit că morțile subite intrauterine și ale nou-
născuților se asociază cu prezența unor leziuni cerebrale în 
zona centrilor nervoși ce controlează funcțiile vitale (din 
trunchiul cerebral și punte), zone în care a detectat și 
prezența unor particule anorganice metalice 
nebiodegradabile (1). 

 
eși aceste particule anorganice metalice se găsesc și în 
creierul feților și nou-născuților ce au decedat din alte 
cauze decât subit, cercetătoarea cu multă experiență în 

domeniul nanopatologiei afirmă că aceste nano și 
microparticule ar putea explica anomaliile din centrii nervoși 
responsabili de respirație și circulație la anumite persoane 
predispuse. 
Sursa acestor nanoparticule este multiplă. Poluanții de mediu 
de dimensiuni nanometrice au crescut dramatic în ultimii ani. 
Nanoparticulele derivate din nanomaterialele utilizate în 
biomedicină, biotehnologie și industria mediului pot traversa 
bariera hematoencefalică. Femeia gravidă se poate contamina 
cu acestea prin inhalare, ingestie, injectare, contact cu pielea 
etc. Nanoparticulele pătrund în sângele mamei, traversează cu 
ușurință bariera placentară și intră în final în fluxul sanguin 
fetal și în creierul acestuia prin traversarea barierei hemato-
encefalice. 
După cum știm, particule metalice au fost găsite și în 
vaccinurile anticovid (2, 3). Prin similitudine, putem considera 
că aceste particule, ca și nanoparticulele lipoproteice pot, la 
rândul lor, traversa bariera hematoencefalică și pot determina 
afectarea centrilor vitali din trunchiul cerebral și punte, 
conducând la morți subite, așa cum a descris pentru feți și nou 
născuți cercetătoarea Gatti. 
Acest mecanism neurologic ar putea explica o parte din morțile 
subite ale adulților din ultima perioadă, alături de alte cauze, ca 
cele cardiace. Acest mecanism, mai puțin obișnuit, este necesar 
să fie avut în vedere și în cazul efectuării autopsiilor. Astfel, 
din protocolul de examinare al persoanelor decedate subit ar fi 
necesar să facă parte și o examinare atentă a zonelor creierului 
în care se află centrii vitali, atât prin tehnicile 
anatomopatologice clasice, dar și prin tehnologii mai noi ce 
identifică nanoparticulele (așa cum propune cercetătoarea Gatti 
pentru nou-născuții morți subit), reprezentate de microscopul 
electronic de scanare (Field Emission Gun Environmental 
Scanning Electron Microscope) combinat cu spectroscopul cu 
energie dispersivă cu raze X (X-ray microprobe of an Energy 
Dispersive Spectroscope). 
Într-un studiu din 2017, cercetătoarea a constatat că vaccinurile 
umane (altele decât covid) prezentau în compoziția lor 
nanoparticule neraportate în prospect, care nu ar fi fost normal 
să existe în aceste produse destinate în principal copiilor (4). 
Astfel, au fost identificate tungsten, aluminiu, silicon, aur, 
argint, zirconiu, hafniu, stronțiu, nichel, antimoniu, crom, zinc, 
platină, bismut, fier, ceriu. În vaccinurile analizate au fost 
identificați contaminanți diferiți, însă vaccinurile care 
aparțineau unor loturi diferite, însă cu aceeași denumire, aveau 
particule similare. Cantitatea de particule străine detectate în 
vaccinuri și, în unele cazuri, compozițiile lor chimice 
neobișnuite au uimit autorii articolului. Particulele anorganice 
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identificate nu erau nici biocompatibile, nici biodegradabile, 
având astfel potențial de a induce efecte adverse fie imediat 
după injectare, fie după un anumit timp de la administrare. 
Toxicitatea acestor corpi străini este compusă din toxicitatea 
elementelor chimice ce le compun, la care se adaugă cea tipică 
pentru corpurile străine. Din acest motiv, ele induc o reacție 
inflamatorie. După ce au fost injectate, acele microparticule, 
nanoparticule și agregate pot rămâne în zona de injectare 
determinând tumefieri și granuloame, dar pot intra și în 
circulația sanguină, fiind greu de anticipat care va fi destinația 
lor finală. În multe cazuri însă aceste nanoparticule se distribuie 
în organism fără a provoca nicio reacție vizibilă, dar este de 
asemenea probabil ca, în unele împrejurări, ele să ajungă într-
un anumit organ în cantitate importantă. Unele dintre aceste 
particule pot ajunge în creier prin traversarea barierei hemato-
encefalice cu determinarea de reacții neurologice. Unele 
particule, prin interacțiune nano-bio, sunt învelite de proteine, 
endotoxine sau reziduuri bacteriene, obținându-se „efectul 
corona”. Compușii de tipul nano-bio de volum mai mare, care 
nu sunt biodegradabili, pot induce reacții adverse autoimune 
nefiind recunoscuți ca self de către organism. 
Având în vedere contaminările ce au fost observate în toate 
probele de vaccinuri de uz uman, efectele adverse după 
injectarea acestor vaccinuri sunt posibile și credibile și au 
caracter aleatoriu, deoarece depind de locațiile în care sunt 
transportați acești contaminanți prin sistemul circulator. Autorii 
au observat particule cu compoziție chimică asemănătoare cu 
cele găsite în vaccinurile analizate și în cazul studierii 
contaminării mediului. În majoritatea circumstanțelor, 
combinațiile detectate sunt foarte ciudate, nu au o explicație 
tehnică, par a fi rezultatul unui proces de formare aleatoriu ca, 
de exemplu, prin arderea deșeurilor. În orice caz, indiferent de 
originea lor, acestea nu ar fi normal să fie prezente în niciun 
medicament injectabil, darămite în vaccinuri, mai ales în cele 
destinate sugarilor. 
În mod normal, după o astfel de descoperire ar fi fost stringent 
necesar să înceapă o anchetă și vaccinurile să fie supuse unui 
control intens, dar aceasta nu s-a petrecut. În schimb, în 2018 
poliția italiană a percheziționat locuința cercetătoarei, a luat 
toată documentația digitală deținută de aceasta, inclusiv 
laptopuri, computere și flash-drive-uri, practic ani de muncă și 
cercetare (5). Descinderea a avut loc înainte ca cercetătoarea să 
depună mărturie în ancheta Parlamentului privind daunele 
provocate de vaccinuri militarilor italieni. 
Printre cauzele care pot determina contaminarea creierului cu 
nanoparticule este necesar să fie menționată poluarea aerului 
mai ales cu particule de magnetită, care la diametre sub 2,5 
microni pătrund în creier, atât pe cale circulatorie cât și pe 
calea nervilor olfactivi. 
Mecanismele prin care acest poluant pătrundere în creier sunt 
descrise în broșura UNICEF din 2017 intitulată Pericolul din 
aer ‒ cum poate afecta poluarea aerului creierul copiilor (6). 
Faptul că praful depus pe ferestre conține o cantitate 
semnificativă de particule magnetice foarte fine a fost constatat 
recent și de mine printr-un experiment simplu. Din păcate nu 
am găsit niciun laborator în România dispus să identifice 
elementele magnetice din praf. Citind din această broșură 
despre cele două căi de pătrundere a nanopaticulelor de 
magnetită în creier, devine clar pentru mine că testele PCR 
pentru covid, prin protocolul de recoltare ajungând până în 

vecinătatea terminațiilor nervului olfactiv și distrugând bariera 
protectoare de mucus, nu fac decât să favorizeze pătrunderea 
acestor nanoparticule direct în creierul nostru; în plus știm că 
virusul corona are și el afinitate pentru țesutul nervos (7). 
Riscul ca nanoparticulele inhalate, ingerate sau din vaccinuri să 
ajungă în creier este amplificat semnificativ de radiațiile 5G 
prin efectele termice și non termice, alături de celelalte 
tehnologii wireless prin efectul cunoscut de creștere a 
permeabilității barierei hemato-encefalice (8). Sunt favorizate 
astfel efectele cerebrale distructive, neurodegenerative ale 
acestor nanoparticule, mai ales în cazul copiilor. 
Este evident că, în acest mediu extrem de poluat cu 
nanoparticule ce au ajuns și urmează să ajungă în creierele 
noastre și ale copiilor noștri, tehnologia 5G ne va afecta foarte 
grav neurologic. Nu este exclus ca o mare parte din morțile 
subite să fie cauzate prin efectul sinergic al acestor factori: 
vaccinare, testare, poluare, radiații wireless și mai ales 
tehnologia 5G. 
Avem acum motive în plus de a refuza această tehnologie care, 
pe lângă infertilitate și cancere (9), ne afectează ireversibil 
creierele, punându-ne chiar viața în pericol, prin implicarea în 
mecanismul morții subite așa cum am descris mai sus. 
 
Note: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35133189/ Gatti AM, Ristic M, Stanzani S, 
Lavezzi AM. Novel chemical-physical autopsy investigation in sudden infant 
death and sudden intrauterine unexplained death syndromes. Nanomedicine 
(Lond). 2022 Feb;17(5):275-288. doi: 10.2217/nnm-2021-0203. Epub 2022 Feb 
8. PMID: 35133189 
2. https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2021/08/26/japan-halts-use-of-
163-million-moderna-doses-over-contamination-concerns/?sh=adb5cad7603b 
3. https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2021/10/01/human-error-caused-
contamination-of-moderna-vaccines-in-japan-distributor-takeda-
says/?sh=5b5a15b21a423 
4. https://medcraveonline.com/IJVV/new-quality-control-investigations-on-
vaccines-micro–and-nanocontamination.html Gatti AM, Montanari S. New 
quality-control investigations on vaccines: micro- and nanocontamination. Int 
J Vaccines Vaccin 2017;356:00072. doi:10.15406/ijvv.2017.04. 00072. 
5. https://www.sgtreport.com/2018/04/world-renowned-scientists-have-their-
lab-shut-down-after-troublesome-vaccine-discovery/ 
6. https://www.unicef.org/sites/default/files/press-releases/glo-media-
Danger_in_the_Air.pdf Pericolul din aer-cum poate afecta poluarea aerului 
creierul copiilor 
7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25281913/. Desforges M, Le Coupanec A, 
Stodola JK, Meessen-Pinard M, Talbot PJ. Human coronaviruses: viral and 
cellular factors involved in neuroinvasiveness and neuropathogenesis. Virus 
Res. 2014 Dec 19;194:145-58. doi: 10.1016/j.virusres.2014.09.011. Epub 2014 
Oct 2. PMID: 25281913; PMCID: PMC7114389. 
8. https://www.ntia.doc.gov/legacy/broadbandgrants/comments/6E05.pdf. Sage 
C, Carpenter DO. Public health implications of wireless technologies. 
Pathophysiology. 2009 Aug;16(2-3):233-46. doi: 
10.1016/j.pathophys.2009.01.011. Epub 2009 Mar 14. PMID: 19285839. 
9. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_
STU(2021)690012_EN.pdf. Health impact of 5 G 
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Studiu italian: „Superstructuri din familia 

grafenului” și „obiecte străine 
asemănătoare metalelor”, în sângele 

vaccinaților 
 

  
 Franco Giovannini, Riccardo Benzi Cipelli, 

Gianpaolo Pisano 
 

          În eșantioane dintr-un studiu în care au fost implicate 
peste 1.000 de persoane care au dezvoltat simptome, un 
grup de cercetători italieni au descoperit „superstructuri din 
familia grafenului”. 

rei chirurgi italieni au realizat un studiu în care au 
analizat sângele de la 1.006 persoane care au dezvoltat 
simptome după ce au primit un vaccin ARNm de la 

Pfizer/BioNTech sau Moderna și au descoperit că 94% dintre 
eșantioane prezentau „agregate de eritrocite și prezența de 
particule de diferite forme și dimensiuni de origine neclară”, la 
o lună de la inoculare, relatează The Epoch Times, care prezintă 
studiul. 
Eritrocitele, sau globulele roșii, sunt un tip de celule sanguine 
care transportă oxigen și dioxid de carbon. 
„Ceea ce pare destul de clar este că particule metalice care 
seamănă cu oxidul de grafen și, probabil, cu alți compuși 
metalici……. au fost incluse în cocktailul pe care producătorii 
au considerat de cuviință să îl introducă în așa-numitele 
«vaccinuri» ARNm”, au scris autorii studiului în concluzii. 

Un exemplu de agregat cristalin/lamelar complex și structurat, 
la o mărire de 120x 

 
Aici, într-o imagine mărită de 120x (mărire de 3x creată 

digital), (a) și (b) arată formațiuni tubulare care par a fi în stadii 
agregative diferite 

 Franco Giovannini, Riccardo Benzi Cipelli și Gianpaolo 
Pisano sunt chirurgii care au fost autorii studiului (pdf), 
publicat pe 12 august în Journal of Vaccine Theory, practice, 
and Research (IJVTPR). 

Detalii despre cazurile studiate 
Cercetătorii au spus că rezultatele lor sunt foarte asemănătoare 
cu constatările medicilor coreeni Young Mi Lee, Sunyoung 
Park și Ki-Yeob Jeon, în studiul intitulat „Materiale străine în 
probele de sânge ale persoanelor care au primit vaccinurile 
covid-19”, dar că cei 1.006 subiecți din studiul lor reprezintă 
„un eșantion mult mai mare.” 
„S-ar putea spune că, exceptând metoda noastre inovatoare a 
microscopiei în câmp întunecat pentru a identifica obiectele 
străine asemănătoare metalelor din sângele celor injectați cu 
ARNm de la Pfizer sau Moderna, am repetat, cu un eșantion 
mult mai mare, analizele medicilor coreeni [privind sângele 
persoanelor vaccinate]”, au scris chirurgii italieni. 
Sunt necesare studii suplimentare pentru a stabili natura exactă 
a particulelor descoperite în sânge și pentru a identifica posibile 
soluții la problemele pe care, în mod evident, acestea le 
cauzează. 
Dintre cele 1.006 de cazuri, doar 58 de persoane au 
prezentat o imagine hematologică total normală la analiză 
microscopică. 

Formațiuni tubulare evidente la o mărire de 120x în faza 
agregativă, imagine care arată morfologia lor complexă 

Cercetătorii au citat numeroase studii în susținerea 
descoperirilor lor, inclusiv tendința „binecunoscută” a fibrinei 
de a se forma în mănunchiuri, toxicitatea vasculară a proteinei 
Spike și alte efecte adverse. 
Ei au ales patru cazuri și au analizat starea lor de sănătate pre și 
post-vaccinare, prezentând, în același timp, imagini 
microscopice în câmp întunecat. 
„Afirmăm fără echivoc că cele 4 cazuri descrise în această 
serie sunt reprezentative pentru cele 948 de cazuri în care au 
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fost găsite structuri și substanțe extrem de anormale”, au scris 
cercetătorii. 

 
În acest caz, agregatul de particule capătă caracteristici 

cristaline; în plus, există o zonă de influență accentuată, aripi 
de fluture, context în care se formează o structură de tip 

cristalin. 
„În concluzie, astfel de transformări bruște pe care le-am 
constatat în sângele periferic al 948 de pacienți nu au fost 
niciodată observate după inocularea niciunui alt vaccin în 
trecut, conform experienței noastre clinice. Tranziția bruscă, 
de obicei la o a doua injecție cu ARNm, de la o stare de 
perfectă normalitate la una patologică, însoțită de hemoliză, 
îngrămădirea vizibilă a globulelor roșii, împreună cu formarea 
unor conglomerate gigantice de structuri străine, dintre care 
unele se prezintă ca suprastructuri din familia grafenului, este 
fără precedent. Un astfel de fenomen nu a mai fost observat 
niciodată până acum după vreo vaccinare în trecut”, au 
declarat cercetătorii. 
„Din experiența noastră ca medici clinicieni, aceste injecții cu 
ARNm sunt foarte diferite de vaccinurile tradiționale, iar în 
opinia noastră, producătorii acestora este necesar să vină cu 
clarificări despre ce anume este în aceste injecții și de ce există 
acolo.” 

 
Se observă din nou, la o mărire de 120x, cum figurile 

geometrice tind să se transforme în agregate extrem de 
complexe 

 
 Configurație fibro-tubulară bine închegată de structuri care pot 

fuziona, atingând dimensiuni de zece ori mai mari față de 
dimensiunea lor inițială 

„Potrivit experienței noastre colective și în opinia noastră 
profesională împărtășită, cantitatea mare de particule din 
sângele celor care au primit vaccinurile ARNm este 
incompatibilă cu fluxul sanguin normal, în special la nivelul 
capilarelor. Din câte știm, astfel de fenomene de autoagregare 
au fost documentate numai după ce injecțiile anti-covid-19 pe 
bază de ARNm au fost autorizate pentru prima dată, apoi 
introduse obligatoriu în unele țări”, au scris autorii. 
Oxid de grafen? 
Oxidul de grafen este un tip de material „considerat 
bidimensional” și, de asemenea, „cel mai puternic material din 
lume” și cel mai mare conductor de electricitate și căldură, 
potrivit graphene-info.com. 
Medicul osteopat Sherri Tenpenny, care a anticipat despre 
reacțiile adverse la vaccin, consideră că aceste structuri 
metalice ar putea avea legătură cu cheagurile ciudate pe care 
îmbălsămătorii le-au descoperit, încă din pandemie, în 
cadavrele pe care le tratează. 
„Orice s-ar găsi de fapt în vaccinuri, fie că e vorba de grafen, 
aluminiu, amiloid cristalin, fibrină dezintegrată, particule 
nanotehnologice foarte încărcate sau altceva, perturbarea 
sângelui demonstrată pe aceste diapozitive este devastatoare și 
indubitabilă, așa cum sunt și istoriile corespunzătoare ale 
pacienților implicați”, a declarat Tenpenny pentru The Epoch 
Times. 
„Formațiunile constatate, de exemplu, în figurile 8, 16 și 22 
reprezintă «globule roșii lipicioase» răspândite pe scară largă, 
care pot determina cheaguri oriunde în trup. Figura 22 este 
deosebit de înfricoșătoare, această probă fiind luată la numai 
două zile după a doua doză de vaccin Moderna”, a adăugat 
Tenpenny. 

Figura 8 
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Figura 16 

 
Figura 22 

Cercetătorul James Thorp, care a analizat efectele adverse ale 
vaccinurilor anti-covid, crede că acest studiu ar putea răspunde 
la întrebări despre conținutul vaccinurilor și a împărtășit Epoch 
Times unele dintre descoperirile și teoriile sale. 
„Oxidul de grafen este o substanță artificială, foarte 
magnetică, cu utilizare pe scară largă. … Deși a fost 
descoperit pentru prima dată în 1859, oxidul de grafen are o 
utilizare comercială extinsă, în special în domeniul sistemelor 
de administrare a medicamentelor bazate pe nanotehnologie. 
Are potențialul de a se autoasambla în sânge printr-o varietate 
de potențiale mecanisme energetice”, a declarat Thorp 
pentru The Epoch Times. 
„S-ar putea specula că oxidul de grafen din trupul nostru nu 
era prezent în urmă cu 30 de ani, dar s-a acumulat încet de-a 
lungul deceniilor de expunere, cauzând lipirea magneților și a 
agrafelor de trupul uman. Se speculează că energia 
electromagnetică provenind chiar din turnurile de antene 
și/sau WIFI ar putea stimula asamblarea oxidului de grafen și 
ar putea interfera cu câmpurile energetice proprii ale 
trupului”, a mai spus el. 
Explicația potențială a ansamblurilor anormale 
Thorp, fratele său, Kenneth Thorp, radiolog, și Paul Walker, 
inginer mecanic și electric, au publicat un studiu în trei părți 
(partea I, a II-a și a III-a) intitulat „Eter, câmpuri și dinamica 
energiei în corpurile vii” în Gazette of Medical Sciences. 
Thorp este de asemenea de părere că obiectele similare unora 
metalice ar putea fi cauza cheagurilor ciudate pe care le-au 
constatat îmbălsămătorii. 
„Vaccinul provoacă perturbarea și devierea energiei de la 
nivelele apei, moleculare și celulare, de la procesele fiziologice 
de bază, [fiind direcționată] către producția patologică de 
proteine Spike. Acest fenomen poate explica în mare 

măsură asamblarea anormală de substanțe în spațiul 
intravascular, inclusiv substanțele observate de Cipelli și 
colab., precum și proteinele pliate greșit care determină 
cheaguri de sânge, boala prionică, boala Creutzfeldt-Jacob, 
amiloidoză și nenumărate alte boli”, a spus Thorp. 
De asemenea, Felipe Reitz, un biolog din Brazilia, a realizat 
analize de sânge periferic prin metoda live al persoanelor 
vaccinate făcând comparația cu sângele celor nevaccinați, 
folosind imagini termografice computerizate. 
„Am observat că persoanele vaccinate prezintă unele 
modificări specifice în sângele lor și în circulația lor periferică 
cu o frecvență mai mare decât în cazul celor nevaccinați”, a 
spus Reitz pentru The Epoch Times. 

 
 Imagine microscopică în câmp întunecat a probelor de sânge 

„Observ persoane cu o doză, cu două doze, cu trei doze și cu 
patru doze. Persoane care au fost vaccinate cu 18 luni în urmă, 
cu 12 luni și cu 6 luni în urmă. Această modificare a 
probabilității este foarte importantă pentru a stabili numărul 
de injecții pe o anumită perioadă, deoarece am observat că 
determină gradul de severitate a reacției în organismul 
persoanei. Acest aspect ar putea explica de ce unii cercetători 
care folosesc aceleași instrumente și tehnici obțin rezultate 
diferite. Aceasta fiindcă nu iau în considerare individualitatea, 
timpul de expunere și conținutul vaccinului. Toate aceste 
variabile nu fac decât să creeze dificultăți comunității 
științifice privind ajungerea la un consens, deși este corect 
ceea ce aflăm cu toții, dar constatările noastre independente nu 
reprezintă adevărul total”, a spus Reitz. 
„Comparația mea se bazează pe semne ale unui sistem 
imunitar compromis, indicații ale expunerii la radiații, 
modificări electrostatice ale sângelui, dimensiunea și numărul 
de trombocite, fibrine, infecții, substanțe chimice și structuri de 
cristalizare din probele de sânge și indicații privind prezența 
grafenului”, a mai spus acesta. 
Declarații oficiale 
Pfizer a declarat pentru Reuters, în iulie 2021, că vaccinurile 
lor anti-covid nu conțin oxid de grafen. 
„Oxidul de grafen nu este utilizat în fabricarea vaccinului 
Pfizer-BioNTech anti-covid-19”, a declarat asociatul principal 
al Pfizer, Global Media Relations. 
James Smith, președintele și directorul executiv al Thomson 
Reuters, este membru al consiliului de administrație al Pfizer. 
Potrivit unei fișe informative emise de FDA, vaccinul Moderna 
nu conține oxid de grafen. 
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Neurologul Robert Lowry dă vina pe 
vaccin pentru creșterea numărului de 

pacienți tineri cu probleme neurologice și 
„decese inexplicabile” 

 
          Expertul în contuzii și probleme musculo-scheletale, 
dr. Robert Lowry, a observat o creștere a numărului de 
pacienți adulți tineri, sub 40 de ani, cu probleme 
neurologice. Problemele variază de la dureri de cap severe 
până la paralizia Bell sau accident vascular cerebral. 

eurologul în vârstă de 25 de ani relatează că toți 
pacienții care au raportat astfel de probleme au fost 
vaccinați. El crede că problemele se datorează efectelor 

secundare ale vaccinurilor experimentale anti-covid. 
Decese „inexplicabile” 
Medicul s-a referit la un studiu publicat în 2021 în 
revista Clinical Immunology privind daunele provocate de 
vaccinuri în Mexic. Cercetătorii au constatat că aproximativ 1% 
dintre persoane au avut probleme neurologice după prima doză 
de vaccin Pfizer. Dar, potrivit lui Lowry, acest număr este 
subestimat de 10 ori. 
Lowry se întreabă de ce cineva ar administra unor persoane 
tinere și sănătoase un vaccin care poate avea efecte secundare 
neurologice. Riscurile de afectare a vaccinului depășesc 
beneficiile pentru tineri, conchide medicul. 
Într-o conversație cu jurnalista științifică Jennifer Margulis, el a 
declarat că după a doua doză apar „reacții mai severe și leziuni 
neurologice și cardiace”. 
Cele mai probabile efecte secundare – și toate acestea sunt 
legate între ele – includ microcheaguri în creier care cauzează 
necroză neuronală; miocardită, pericardită și alte leziuni 
cardiace; și vasculită (inflamarea vaselor de sânge). 
Lowry spune că problemele sunt agravate de ceea ce el 
numește imuno-sensibilitate. „După a doua doză este momentul 
în care văd mulți oameni care vin la mine”, a spus el. „Se 
observă ceva, la câteva minute după administrarea celei de-a 
doua doze.” 
 

 
Nebunia COVID 

 

       Nebunia COVID e departe de a se opri. În timpul crizei 
s-au făcut presiuni imense asupra oficialilor pentru a 
adopta narativul impus de Bill Gates prin intermediul 
OMS.  

oate vă mai amintiţi cum OMS a propus Tanzaniei să 
achiziţioneze echipamente pentru testare PCR, iar 
preşedintele de atunci al ţării, pentru a se asigura că nu e 

o minciună, a trimis mai multe mostre aiuristice la analiză: 
sange de capră, ulei de motor s.a.m.d. Mare i-a fost surpriza 
când a venit rezultatul analizelor conform cărora uleiul de 
motor şi cola erau infestate cu COVID. Ştirea a făcut deliciul 

canalelor alternative, sporind neîncrederea oamenilor în 
demenţa autorităţilor. Şi, cum orice faptă bună nu rămâne 
nepedepsită, John Magufuli a murit aparent de COVID. Asta a 
răspândit media din întreaga lume, însă oficialii au anunţat că 
Magufuli suferea de fibrilţie atrială, cel mai probabil fiind 
vorba de un infarct.  

În aceeaşi perioadă, în Madagascar a fost dezvoltat un 
tratament naturist pe baza unei plante, Artemisa Anua. 
Respectiva plantă se află şi în flora noastră, fiind cunoscută cu 
denumirea de „peliniţă”. Vă pot spune că am recomandat-o 
multor cunoştinţe care s-au îmbolnăvit de COVID şi că  ceaiul 
din această plantă le-a redus extrem de rapid simptomele. Sunt 
ferm convins că extractul dezvoltat în Madagascar funcţionează 
deoarece am văzut cât de rapid anihilează peliniţa simptomele 
gripei. 

Ei bine, acum vine bomba: preşedintele Madagascarului, Andy 
Rajoelina, susţine că OMS a încercat să-l mituiască cu 20 
milioane de dolari pentru a opri tratamentul pe bază de peliniţă, 
cunoscut sub numele de „COVID-19 Organics”. De asemenea, 
a declarat că lumea a avut rezerve în a utiliza tratamentul 
dezvoltat acolo deoarece în general oamenii au rezerve faţă de 
ceea ce provine de pe continentul african. E aproximativ 
adevărat.  

De fapt nu de încredere a fost vorba, ci de susţinerea unui 
narativ debil ca efect al  unor sume fabuloase de bani. COVID-
9 a fost un exerciţiu de mituire şi constrângere la nivel mondial. 
Oricine a propus un tratament alternativ, altul decât cele 
planificate de criminalii care au instrumentat întreaga farsă, a 
fost lichidat. Îmi revine în minte asaltul pornit împotriva lui 
Didier Raoult pentru dezvăluirea tratamentului bazat pe 
hidroxiclorochină. Culmea, toţi idioţii utili din sănătate care n-
au făcut nimic toată viaţa, au sărit la gâtul lui Raoult pentru că 
nu a respectat „protocolul”. Care protocol prevedea numai 
aberaţii desfiinţate de-a lungul timpului. Nu doar că l-au 
lichidat, inventându-se peste noapte tot felul de experţi care i-
au contestat activitatea, dar au mai şi tăbărât cu procuratura 
peste institutul său unde, chipurile, porcurorii găsiseră ei nişte 
nereguli. În mod evident totul a fost un circ ieftin. Mai mult, în 
ceea ce priveşte hidroxiclorochina, după ce în The Lancet 
apăruseră studii scandaloase care „demonstrau” că 
tratamentullui Raoult creşte mortalitatea, iată că acum a 
apărut un studiu devastator al Universităţii din Glasgow care 
arată mecanismul antiviral al hidroxiclorochinei. Citez din 
respectivul sudiu: „Hidroxiclorochina (HCQ) este un 
medicament care se acumulează în endozomi și le scade 
aciditatea, ceea ce le perturbă funcția. Făcând endozomii mai 
puțin acizi se reduce fuziunea membranei, reducând astfel 
capacitatea SARS-CoV-2 de a pătrunde în celule”.  

La fel s-a întâmplat şi cu invermectina. Cu toate că era evident 
că tratamentul funcţonează, criminalii de la manetele Sănătăţii 
naţionale şi mondiale au complotat pentru omorârea a milioane 
de oameni, victime ale aberantelor protocoale medicale.  

Toate aceste evidenţe mă fac să cred că ceea ce susţine 
preşedintele Madagascarului este cât se poate de real. Pentru a 
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promova afacerile murdare ale sponsorilor lor, nemernicii de la 
OMS au călcat realmente pe cadavre. Fapt pentru care absolut 
orice informaţie venită de acolo ar trebui tratată cu rezerve 
serioase. Ar trebui să înţelegem că lumea s-a schimbat radical. 
Efectiv nu mai există nicio autoritate neticăloasă la nivel 
mondial în absolut niciun domeniu. Am intrat în cea mai mare 
negură lumii, în care ştiinţa a devenit un soi de domeniu magic, 
manipulat de o mână de ticăloşi.  

https://trenduri.blogspot.com/2022/10/alt-scandal-legat-de-
covid.html?fbclid=IwAR2pzjrlZKvw7m6ueZhSMZLHkleVt8afRDwd4P7CNw
UrDuLPRO2snH3lczQ 

 

Radiografia pălmașului român (II) 

 

Prof. dr. Vicu MERLAN – Huși 

              O primă analiză asupra statutului de pălmaș al 
românului, în bejenărie prin Europa sau alte continente ale 
lumii, am realizat-o în anul 2017, atunci când schițam o 
radiografie a anilor petrecuți la muncile agricole prin 
Suedia, Germania, Finlanda și Franța. 

omparam modul și stilul de viață și de apreciere, al 
pălmașului român, de către cele două mari 
conglomerate europene: modelul germano-englez și cel 

latin. 

În vara anului 2022 am realizat o nouă incursiune voluntară în 
una din țările civilizate și prospere ale Europei. Contactând o 
agenție românească din Brașov de înrolare a forței de muncă 
pentru Olanda, am fost repartizat la o fabrică de ambalat 
preparate din carne de pasări și animale. 

De îndată ce am ajuns în Țara Lalelelor, mi s-a oferit o mașină 
de serviciu pentru deplasare la locul de muncă, loc ce se afla la 
circa jumătate de oră de mers pe autostrada de la periferia 
orașului Eihoven. 

Pentru un control total al pălmașului, mașina avea în dotare un 
sistem GPS de urmărire pentru toate deplasările prin Olanda, 
plus o cartelă de serviciu, cu ajutorul căreia putem intra la locul 
de muncă. Cartela avea și rolul de pontator, fiind contorizate 
toate intrările-ieșirile de la fabrică, la minut. 

Programul era de 8 ore pe zi, din care beneficiam, datorită 
sidicatului sever, de două pauze de masă, de 30 minute fiecare. 
Practic lucram 7 ore pe zi și eram plătiți pentru 8 ore. 

Am lucrat și peste 8 ore, suplimentar, când era cazul, orele 
fiind plătite într-un alt cuantum suplimentar, preferențial. 
Aveam 10 euro pe oră, din care trebuiau plătite cazarea de 105 

euro pe săptămână, transportul la locul de muncă (fiind șofer, 
transportând și alți muncitori, eram degrefat de la acestă 
cheltuieală). Bonusul de șofer mi-a fost luat pentru o amendă 
de 60 de euro, nefiind atent la faptul că pe autostrăzile 
olandeze, viteza maximă este de 100 km pe oră. Amenda am 
luat-o exact în primele minute de șoferie prin Olanda, înainte 
de a vedea marcajul și a mă dezmetici din oboseala cumulată pe 
drum din România până acolo. 

În timpul cât am lucrat la acea fabrică, am schimbat două 
locații. Strategia patronatului olandez era de a schimba 
pălmașul de la o fabrică la alta, spre a nu a avea timp pentru să 
înțeleagă mecanismul mercantil în care era angrenat. Am putut 
constata că în permanență era un dute – vino de personal, într-o 
schimbare continuă a locurilor de muncă, a posturilor etc. 
Existau locuri de muncă vacante mereu deoarece  mediul de 
lucru auster (frig, mirosuri pestilențiate, statul în picioare, 
discriminarea etc), cu o brumă de câștig, ceea ce-i determina pe 
mulți muncitori să abandoneze locurile de muncă, fie spre a 
pleca acasă, fie în altă țară sau loc. 

Am observat, la angajator, o rutină firească în a angaja sau a 
concedia sau a constata plecarea angajaților, fără a se 
schimonosi în a condiționa sau mări salariile celor de acolo.  

Practic, patronatul olandez plătea firmelor de recrutare din 
diverse țări excomuniste sau din cele sărace de pe alte 
continente, 25 de euro pe angajat pe oră, însă acestea își 
amortizau cheltuielile de personal bonusurile angajaților și 
câștigul, oferind în final pălmașilor doar 10 euro pe oră. 

Cei care totuși făceau efortul de a învăța limba olandeză, dar se 
înscriau și la cursuri de calificare, erau angajați de patronat cu 
25 de euro pe oră sau mai mult. Însă pentru aceasta era nevoie 
de timp (ani de zile uneori), loialitate față de stăpân, atașament 
față de țara – gazdă etc. 

Pe lângă aceste nedreptăți pecuniare, apar altele, poate mai 
stresante și mai presante asupra pălmașului român: 
discriminarea etnică. 

Printre muncitori se găsesc o mulțime de nații: polonezi, 
români, indieni, filipinezi, arabi etc. Dintre aceștia polonezii și 
românii erau cei mai numeroși. Polonezii dețineau funcții de 
conducere, mai rar românii. Dintre cei prezenți, polonezii sunt 
cei mai uniți pe nații. De exemplu, atunci când urma să se 
termine programul și mai era de lucru la ambalat produse, pe 
noi românii ne trimiteau acasă iar ei continuau munca, prestând 
ore suplimentare, care erau bonificate dublu. Apoi, la cele mai 
grele munci, unde implica să ridici, să umbli cu produse 
înghețate etc, erau puși românii. 

Pentru a se distinge pălmașul începător și necalificat de ceilalți 
pălmași de vază, eram obligați să ne punem pe cap o bonetă de 
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plasă, de culoare indigo sau verde. Șefii de echipe, polonezi, 
rareori români, aveau bonete albastre, iar șefii olandezi bonete 
de culoare galbenă. Practic, de la intrare erai etichetat, 
discriminat moral, pentru a fi vizibil, în acea mare masă de 
oameni, spre a fi apoi trimis să prestezi cele mai grele munci 
din fabrică. 

Polonezii au o aroganță aparte, având chiar o placere morbidă 
de a te munci și un zel slugarnic față de patronatul olandez, 
aruncând toate resursele la bătaie pentru a duce la capăt norma 
impusă de șefii olandezi. 

La aceasta se mai adaugă și discriminarea culturală, la cazare, 
între români. În loc să facem front comun între noi ca nație, 
eram spionat, santajat și chiar percheziționat în lipsă, spre a se 
vedea ce produse mănânc, ce citesc, ce fac în timpul meu liber. 
Dacă nu mă conformam cutumelor lor: să ascult manele, să 
beau alcool, să fumez, să bârfesc etc., deveneam un ciudat 
nonconformist, fiind pus la index... Astfel că, m-am trezit că 
sunt ascultat cu urechea pe la ușă, mă bârfeau cu aplomb etc. 

Prin urmare, atât discriminarea la locul de muncă, dar și cea de 
acasă cu conaționalii, munca grea, epuizantă, la care sunt 
supuși românii, condițiile insuportabile, chiar austere, m-au 
determinat să cred că suntem o nație greu încercată, atât în țară 
(din cauza oamenilor politici oportuniști și corupți), cât și în 
exterior. 

Acest destin de neam nu este întâmplător; el este un dat de la 
Bunul Dumnezeu, cu un scop bine definit: desăvârșirea și 
îndreptarea de la înclinațiile specifice ce ne caracterizează 
uneori ca nație: trădarea, bârfa, invidia, ironia, hoția, lașitatea, 
lenea etc. În ciuda acestor deficiențe morale, Neamul 
Românesc are la antipod: Omenia, Dorul de Glie, Credința 
nestrămutată în Dumnezeu etc., calități intrinseci care puține 
popoare le cunosc, la o intensitate chiar dumnezeiască. 
Mărinimia și spiritul altruist sunt laturi intrinseci aflate în 
genomul Neamului Românesc. Cultivarea  și răspândirea lor 
este involuntară, spontană și specifică.  

Conștentizarea acestor aspecte spirituale, mucenice uneori, de 
un segment al populației, creează o rezonanță empatică, ceea ce 
duce la o trezire a Sufletului Neamului Românesc, o trezire 
înălțătoare ce depășește cu mult limitele firescului, a 
incorectitudinii politice și social-culturale.  

 

 

 

 

 

 

Hartă a Europei cu procentul populației 
care crede în Dumnezeu. România era pe 
primul loc între țările creștine cu 64%, iar 

Islanda pe ultimul loc 
 
 
         Adaug una acum cu procentul celor cu depresie 
cronică. România apare cu 1%, iar Islanda e pe primul loc 
cu 15.6%.  

Rețineți, e vorba de depresie cronică. Deci 1 din 6 

islandezi au luat-o razna. De ce oare? Că nu au tot ce le 
trebuie? Sau că le lipsește ce e mai important - credința 
autentică în Dumnezeu? 

 
 
 

 
Martir al închisorilor comuniste, „Mai 

liber ca oricând, părintele Anton Demeter 
pregătit  să intre în rândurile sfinților 

 

Biografia Slujitorului lui Dumnezeu, semnată de Francisca Bălăceanu și 
Monica Broșteanu, Cuvânt înainte semnat de pr. Damian-Gheorghe 

Pătrașcu 

         La Editura Polirom din Iași a apărut, de curând, cartea 
„Mai liber ca oricând. Părintele Anton Demeter”, scrisă de 
Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu. Cartea este însoțită 
de un cuvânt-înainte de Ministrul provincial, pr. Damian-
Gheorghe Pătrașcu și apare în domeniul „Religie”, ediție 
broșată, în formatul 13/20, are 232 de pagini, redăm în 
continuare prezentarea de pe site-ul editurii Polirom, cu 

spiritualitate 
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completările dintr-un foto-reportaj semnat de Cătălin 
Bărgăuanu, 24/11/2016 și din Suplimentul de Cultură, primul 
Magazin Cultural din România nr. 771, 16-22 aprilie 2022, 
realizat de Editura POLIROM și Ziarul de Iași. 

          …„Răsfoind paginile acestei cărți, vom găsi viața și 
moartea Slujitorului lui Dumnezeu Anton Demeter, preot și 
frate franciscan aparținând Provinciei  „Sf. Iosif, soțul 
Preasfintei Maria” a Fraților Minori Conventuali, așa cum a 
fost trăită ea și așa cum a fost percepută de toți care au călcat 
nu numai pragul locuinței sale, ci și pe acela al inimii și al 
sufletului său –și aceștia sunt mulți, de orice vârstă, condiție 
socială și confesiune”,scrie Damian - Gheorghe Pătrașcu în 
Cuvânt înainte la volum. 

Este vorba despre unul dintre cei mai apreciați preoți 
franciscani, duhovnic și părinte spiritual pentru seminariști și 
frați studenți din cadrul Institutului și Seminarului Franciscan 
din Roman, părintele Anton Demeter, martir al închisorilor 
comuniste, care este   pregătit  să ia calea fericiților Bisericii. 
Episcopia Romano-Catolică de Iași și Ordinul Fraților Minori 
Conventuali din România au început  oficial prima etapă de 
beatificare a preotului Anton Demeter, în cadrul unei Liturghii 
solemne care a avut  loc la Roman marți, 29 noiembrie 2016, 
când, în capela Institutului Teologic Romano-Catolic 
Franciscan din Roman, s-a deschis oficial prima etapă a cauzei 
de beatificare (investigaţia informativă diecezană cu privire la 
viaţa, virtuţile şi faima de sfinţenie) a slujitorului lui Dumnezeu 
Anton Demeter, preot franciscan conventual. Sfânta Liturghie a 
fost  prezidată de către Excelenţa Sa Mons. Petru Gherghel, 
episcop de Iaşi, alături de care au  concelebrat: fr. Teofil 
Petrişor, ministru provincial, fr. Damian Gheorghe Pătraşcu, 
postulator general, fr. Cristian Blăjuţ, vicepostulator, părinţi 
parohi şi guardiani ai comunităţilor franciscane, preoţi invitaţi 
din parohiile în care a slujit părintele Anton Demeter. 
Deasemenea, au fost de față   toţi cei care au avut posibilitatea, 
mai ales  cei care l-au cunoscut pe părintele Anton, 
au  participeat la această sfântă celebrare,   îndemnați  să 
continue să se  roage  pentru ca bunul Dumnezeu să-l 
învrednicească pe slujitorul său de cinstea altarelor şi, totodată, 
să-i ceară mijlocire şi ajutor, mai ales pentru cei bolnavi şi 
suferinzi”,așa cum  este scris în invitația adresată de Episcopia 
Romano-Catolică de Iași, într-un comunicat către credincioși, 
semnat de fr. Virgil Blaj. 

Condamnat la 20 de ani de închisoare, pentru „uneltire 

contra regimului comunist” 

         Scrie Cătălin Bărgăuanu: „Părintele Anton Demeter s-a 

născut la 17 septembrie 1925, la Butea. După școala elementară 

din satul natal, între 1937 și 1945, urmează cursurile 

gimnaziale și seminariale la Hălăucești. După anul de noviciat 

la Săbăoani (1945 – 1946), toate sate din județul IAȘI, face 

profesiunea simplă – călugăria. În anul 1948 întrerupe studiile, 

pe care le continuă în particular, iar apoi în 1952 la Institutul 

Teologic din Alba Iulia și este hirotonit la 29 iunie 1953. 

Activează puțin în Moldova și este transferat, ca vicar parohial, 

la catedrala „Sfântul Iosif” din București, unde lucrează cu 

mult zel cinci ani, ocupându-se de pastorația tinerilor. În 1958 

este arestat pe motiv de „uneltire contra regimului comunist” și 

este judecat pentru mai multe delicte: influențarea masei 

credincioșilor, în special a copiilor și tinerilor, dându-le o 

educație mistico-religioasă; ruga împreună cu credincioșii 

pentru episcopii și preoții arestați, care erau considerați de 

comuniști, criminali și trădători și de faptul că ar fi făcut 

afirmații dușmănoase la adresa regimului comunist, depășindu-

și atribuțiile preoțești. Pentru acestea a fost condamnat la 20 de 

ani de închisoare. Din cauza durității detenției și a torturilor din 

închisoare, se îmbolnăvește foarte grav. Supus multor 

intervenții chirurgicale la coloana vertebrală, rămâne cu 

picioarele anchilozate. În 1966 revine în Moldova și activează 

ca vicar la Oțeleni, timp de 13 ani. Se pensionează și se 

stabilește la Barticești, unde rămâne timp de 14 ani. Se 

transferă, după 1990, la Institutul Franciscan din Roman, unde 

activează cu multă râvnă ca duhovnic al elevilor, al studenților 

și al numeroșilor credincioși veniți de pretutindeni”. 

   „Mare e Dumnezeu, va veni și vremea noastră”, spune el: 

                   „În 1959, la câteva zile de la încheierea procesului, 

în timp ce mă aflam în închisoarea Jilava, un ofițer m-a scos 

din celulă și m-a dus în camera de serviciu, unde am fost supus 

unui scurt interogatoriu, cu fața la perete. Nemulțumit de 

răspunsurile mele, ofițerul m-a lovit în spate, la coloana 

vertebrală, cu un ciocan de lemn. Nu am dat importanță acelei 

dureri surde, care se accentua. În timp, s-a produs un abces 

intern, pentru care am fost tratat cu tinctură de iod. Mai târziu, 

când am fost duși la munci agricole în Dobrogea, durerile de 

coloană au devenit foarte puternice, pentru ca, mai apoi, să nu-

mi mai pot mișca picioarele. În 1960, am paralizat. Următorii 

trei ani i-am petrecut în spitalul Văcărești – o fostă mănăstire 
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transformată în spital pentru deținuți politici – unde am suferit 

o operație la coloană. Pentru că m-au adus prea târziu, nervii 

motor și senzitiv ai picioarelor au fost distruși. După un timp, 

din cauza unor contracturi și spasme nervoase, mi s-au 

deformat picioarele, ajungând cu genunchii aproape la gură, 

drept pentru care am fost mutat într-un spital civil din 

București, unde am stat pentru alți trei ani. Am suferit apoi 

șase-șapte operații, la câte trei luni, pentru corectarea poziției 

picioarelor”, mărturisea el,    într-un interviu acordat Ziarului 

de Roman în noiembrie 2002 – părintele Demeter, cel căruia 

credința i-a dat tăria interioară de a învinge toate 

obstacolele: „Mare e Dumnezeu, va veni și vremea noastră”. 

          Despre anii aceia scrie și Al. Cistelecan: „Mai mult decât 

emoționant este capitolul referitor la închisorile prin care a 

trecut părintele și de unde  a ieșit paralizat. Și-a asumat acolo 

rolul de-a păstra speranța în sufletele oamenilor. Nu-s mai puțin 

emoționante nici paginile care reconstituie viața de după 

eliberare și mucenicia părintelui în parohii  din Moldova, 

osârdia lui în munca pasorală, devotamentul și dăruirea pentru 

toți oamenii necăjiți, care-l căutau ca pe un intercessor de 

maximă eficiență. Sunt multe mărturii care atestă că rugăciunile 

și sfaturile părintelui chiar au avut efecte impresionante de la 

vindecări la alte repercusiuni benefice. Oamenii l-au considerat 

un sfânt încă de pe când era în viață. Iar cartea de față îi 

reconstituie amănunțit, cu o documentare 

cvasiexhaustivă,  viața de mucenic și martir”. 

             Din Dosarul de beatificare redăm și cuvintele lui Petru 

Blaj ca mărturie: „Eu știu pentru ce veneau oamenii la 

părintele, pentru că el avea mereu un cuvânt de încurajare 

pentru fiecare, le asculta necazurile și nu era absent la  ceea ce 

îi povesteau oamenii. Mulți aveau această încredere că mergând 

la părintele, vorbind cu el, cerând rugăciuni și oferind o 

liturghie, aveau să primească ajutor de la Dumnezeu. Avea 

acest dar”. 

          După o perioadă îndelungată de convalescență, pe 20 

decembrie 2006, părintele Anton Demeter, înconjurat de 

confrații din conventul „Sfântul Francisc” din Roman și de 

părintele provincial Ion Ciuraru, foarte senin și liniștit a spus 

„DA” ultimei chemări ce i-a fost adresată de Domnul. A fost 

înmormântat la cimitirul din Roman. 

           Beatificarea, un proces complex și îndelungat 

        Demersurile beatificării au început acum doi ani – 

conform Ordinului Fraților Minori Conventuali din România: 

„În urma cererii venite din partea fratelui Damian Pătrașcu, în 

Definitoriul provincial de la data de 26 noiembrie 2014 s-a 

decis începerea cauzei de beatificare a părintelui Anton 

Demeter. Definitoriul general din sesiunea de la data de 12 

decembrie 2014, în urma cererii noastre de începere a cauzei de 

beatificare a Pr. Anton Demeter, a aprobat începerea 

procedurilor de preinvestigare, iar deschiderea oficială a acestei 

cauze să fie propusă și promovată de Provincie cu o Moțiune 

aprobată de Capitulul provincial. Așadar, în Capitulul 

Provincial Ordinar din 2016 a fost prezentată și aprobată 

moțiunea începerii cauzei de beatificare a părintelui Anton 

Demeter”. 

       Beatificarea (trecerea în categoria fericiților Bisericii, aflați 

pe o treaptă inferioară sfinților) este un proces complex și 

îndelungat, care se desfășoară în mai multe etape, până ca 

dosarul cauzei să fie înaintat comisiilor Vaticanului, cu 

recunoașterea, apoi, de către Papă. În 2013, la 31 octombrie, 

Papa Francisc a recunoscut martiriul episcopului Anton 

Durcovici după un proces de canonizare care a durat mai bine 

de 16 ani. În acest moment, la Congregaţia pentru Cauzele 

Sfinţilor din Roma se află dosarul de canonizare a Veronicăi 

Antal, Slujitoarea lui Dumnezeu, din Nisiporești, „martiră a 

curăției” – cauză de canonizare demarată în 2003, despre care 

noi am scris în revista Luceafărul-Botoșani din 22 
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septembrie  2018, plus în ciclul de volume „Istorii, comentarii, 

miscellanea”. De asemenea, PS Petru Gherghel a prezidat, în 

2007, la Onești, Sfânta Liturghie și ceremonia de deschidere a 

procesului de canonizare a slujitorului lui Dumnezeu medic 

preot Martin Benedict, din Ordinul Fraților Minori 

Conventuali. 

 Resurse bibliografice: 
– Episcopia Romano-Catolică de Iași – www.ercis.ro 
– Ordinul Fraților Minori Conventuali din România – http://ofmconv.ro/ 
– În memoria fericitului Anton Durcovici, episcop martir – http://durcovici.ro 
– Ziarul de Roman – materiale de arhivă 
 
 
 

DISERTAȚIE bibliografie, parțial cu 
adnotările  părintelui Arhimandrit  Ștefan 

Gușă 

 Mihaela CIOBANU (SĂVUC)  

            Plecând de la zicala ,,Omul sfințește locul” am ales 
să prezint viața și activitatea unui om, care, atât la propriu, 
cât și la figurat, a sfințit și sfințește un loc cu rezonanță 
istorică: Movila lui Burcel, comuna Codăești, județul Vaslui.  

mul care a scos în lumina cunoașterii, pentru generațiile 
de azi și de mâine, o legendă, o epocă și un nume sfânt 
pentru moldoveni, „Ștefan cel Mare”, se numește 

părintele arhimandrit doctor Ștefan Gușă.  

           Bibliografia personală a părintelui arhimandrit Ștefan 
Gușă cuprinde o serie de publicații apărute în zona Moldovei 
lui Ștefan cel Mare, dar nu numai.  

Din parcurgerea referințelor bibliografice reiese faptul că, pe 
domeniul său de interes, Ștefan Gușă este o personalitate 
complexă, cu reale calități de cercetător-scriitor și a cărui 
părere stârnește un viu interes.  

             Fără a avea pretenția de a fi scos la iveală ceva inedit, 
lucrarea, pe parcursul celor trei capitole, încearcă să creioneze 
un portret al părintelui, evidențiind atât calitățile sale 
gospodărești (construcții de biserici), sociale (fapte care vin în 
sprijinul semenilor săi), dar mai ales ampla sa implicare în 
domeniul cercetării religioase și promovării valorilor 
inestimabile ale înaintașilor printr-o intensă activitate 
publicistică sau scriere de cărți.  

            În primul capitol, Arhimandrit Doctor Ștefan Gușă - 
Omul de creație (între slujitor și creator), am schițat în linii 
mari parcursul formării sale ca preot, ca intelectual. Despre 
personalitatea sa nu se poate vorbi în afara contextului social-
cultural în care își desfășoară activitatea - domeniul 

mănăstiresc, începând cu perioada comunistă, traversând o 
perioadă de tranziție, după revoluția din 1989 și până în zilele 
noastre. Figura arhimandritului este strâns legată de pasiunea sa 
pentru „Ștefan cel Mare” și istorie, de credința în Dumnezeu și 
facerea de bine. Așa se face că, încă din primii ani după 
intrarea în monahism, calitățile și credințele sale au fost temelie 
pentru desfășurarea activității pe două paliere: activitatea 
monahală și activitatea socială, care adesea se intersectează. De 
asemenea, sunt prezentate și câteva dintre premiile sau 
distincțiile care atestă calitatea activității sale scriitoricești.  

            În capitolul următor, Contribuții la memoria culturală a 
neamului, am întocmit bibliografia tuturor documentelor scrise, 
indiferent de suportul de publicare sau modul de prezentare.  

           Înainte de a concluziona asupra nevoii și importanței 
bibliografiei locale, reprezentată de personalități locale, ca 
parte a bibliografiei naționale, am considerat relevante părerile 
părintelui arhimandrit Ștefan Gușă, atât despre sine cât mai ales 
despre ce face în comunitatea păstorită, realizând un interviu pe 
această temă. Interviul se constituie ca fiind capitol distinct al 
acestei lucrări.  

            Mereu prezent în viața enoriașilor pe care îi păstorește, 
și, uneori, la diferite evenimente culturale, în care abordează 
teme din actualitate, părintele este întotdeauna pregătit să ofere 
îndrumare celor deznădăjduiți sau rătăciți, prin predicile sale 
sau prin cărțile sale.  

          Interviu cu Părintele Arhimandrit Ștefan Gușă  

Interviul a  fost realizat în data de 27 ianuarie 2022, în cadrul 
bisericuței de lemn de pe Movila lui Burcel. 

          Întrebare: Sfinte Părinte, cum au fost primii pași în 
viața călugărească? Ce împrejurări v-au determinat să veniți pe 
meleaguri vasluiene, plecând de la Mănăstirea Putna a lui 
Ștefan cel Mare?  

         Arhimandrit Ștefan Gușă: Mă cheamă Ștefan, ca pe 
domnitorul Ștefan cel Mare. Eu sunt călugărit la Putna. Am tras 
la sorți. De obicei când intri în viața călugărească îți schimbă 
numele și este obiceiul să înceapă cu aceeași inițială. Eu, 
normal, sunt Gheorghe, ar fi trebuit Gheoronte, Ghenadie, 
Gherasim sau alt nume care începe cu litera G. Printre părinții 
de la Putna nu era nici unul cu numele Ștefan și mi-au sugerat, 
Ștefan. Părinții mei voiau să păstrez numele vechi, numele de 
botez. Pe de altă parte, eu aveam evlavie la Fericitul Augustin, 
pe care-l studiasem. Și atunci s-a tras la sorți și-a căzut numele 
Ștefan. Deci, am rămas foarte legat de numele, dar și de 
mormântul lui Ștefan cel Mare. Știam că la Vaslui există 
mănăstiri foarte puține și că Movila lui Burcel amintește de 
Ștefan cel Mare, unde a răsplătit pe acel oștean. Și pentru că un 
părinte de la Schitu Icoana, Mănăstirea Neamț, părintele 
protosinghel Andrei, era de loc din Codăești, mi-a sugerat să 
facem o mănăstire acolo. Am venit, am văzut, mi-a plăcut și m-
am apucat de treabă. Asta se întâmpla în 1992, când a fost 
canonizat Ștefan cel Mare. În 1993, chiar în ziua de 2 iulie, s-a 
sfințit locul pentru mănăstire. Părintele Andrei începuse la 
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Codăești mănăstirea, pentru că Movila lui Burcel era 
monument istoric și nu s-a dat voie să se construiască acolo. 
Așa că am făcut întâi mănăstire la Codăești, după aceea am dus 
tratative cu Ministerul Culturii care are în subordine 
monumentele istorice și am obținut aviz să facem mănăstire și 
pe Movilă. Nu puteam să o abandonăm pe cea de jos, așa că am 
mers concomitent și cu cele două construcții. În 1995 am sfințit 
mănăstirea, în 1996 am sfințit locul de pe Movilă. În 2019 am 
sfințit biserica mare pe Movilă și, după aceea, în 2020 pe cea 
de la Codăești. Și am putea spune că am rămas cu două 
mănăstiri.  

Întrebare: Ați înălțat multe locașuri de cult în țară, dar și 
dincolo de Prut, în Moldova, la frații noștri. E un volum de 
muncă foarte mare. Ne împărtășiți din secretele unor asemenea 
realizări? Greutăți ați întâmpinat?   

      Arhimandrit Ștefan Gușă: Da, au fost într-adevăr și 
greutăți, dar am trecut biruitor peste ele. Cum am reușit, nici eu 
nu știu, pentru că, atunci când am început treaba, n-aveam nici 
un ban. Prietenii și colegii, dar și ai mei de la Mălini, familia, 
îmi spuneau: „Unde te duci părinte, păi ce să faci în sărăcia 
aceea acolo la Vaslui? Ce cauți acolo? N-ai să reușești, te faci 
de râs!”. Da, poate, dar nu fac pentru mine, fac pentru 
Dumnezeu și El o să-mi poarte de grijă, întrucât cred că doar El 
mi-a purtat de grijă și El a adus și bani și ctitori și oameni, tot 
ceea ce am avut nevoie, astfel încât avem 4 biserici aici plus 
una care mi-a ars - cinci. Mai avem una dincolo de Prut, 
Mănăstirea Eroilor de la Țiganca, unde în 1941 Antonescu a 
ordonat trecerea Prutului și au căzut câteva mii de soldați 
români acolo! Mai este o altă biserică la Raionul Ștefan Vodă, 
în sudul Basarabiei, Biserica de lemn, făcută aici la noi, 
demontată și remontată dincolo. O alta în lucru, pentru Spitalul 
Leova, tot biserică de lemn, la fel, făcută la noi și remontată 
dincolo. Și recent, de vreo două luni, înainte de Crăciun, am 
transportat o a patra biserică în orașul Cimișlia. Aceeași situație, 
biserica făcută la Suceava, demontată, numerotată și se 
lucrează acum la temelie și va fi remontată dincolo. Deci, sunt 
patru biserici dincolo de Prut și celelalte patru de aici și una 
care a ars, ar fi vreo nouă biserici. Dar nu-mi asum nici un 
merit eu, că nu le-am făcut eu, le-a făcut Doamne, Doamne. Cu 
bani de la credincioși, de la mai multe fundații, am apelat la 
presă, la radio, la televiziune, așa cum m-am priceput, cinstit. 
Nu aș putea spune că am cerșit, dar am anunțat în presă și s-au 
găsit oameni cu dare de mână, oameni cu suflet, care mi-au 
trimis bani și care ne-au ajutat și, Slavă Domnului că s-a făcut.  

Toate le-am făcut cu ajutorul Celui de Sus. Pentru El m-am 
făcut călugăr. Lui îi slujim. Pentru El am construit, Lui i-am 
transmis sarcina să se ocupe de toate, să aducă bani, oameni, 
materiale. Și-am lăsat în grija lui Dumnezeu, așa cum spune în 
Tatăl nostru „Fie Voia Ta” și Voia Domnului până acum s-a 
manifestat, Slavă Domnului, destul de frumos. Am îmbinat și 
una și alta. În continuare sper să reușesc să duc la bun sfârșit 
ceea ce încă n-am început!  

Întrebare: Legat de fundația prin care ați atras fonduri pentru a 
construi un cămin pentru bătrâni și un adăpost al victimelor 

violenței în familie ce ne puteți spune? Aveți și parteneriate 
privind realizarea unor obiective prin această fundație?  

Arhimandrit Ștefan Gușă: Am avut și avem, într-adevăr, 
„Fundația Movila lui Burcel”, nonprofit, în cadrul căreia am 
avut un cămin de bătrâni. Am obținut acreditare pentru el din 
2003 până în 2007. După aceea, din cauza faptului că nu aveam 
apă pe Movilă, (am stat aproape 20 de ani fără apă, deși am 
forat până la 200 metri adâncime n-am găsit apă); a mai avut 
loc și un incendiu acolo, și, după alți patru ani, nu am mai 
primit acreditare. Am mutat bătrânii jos, la mănăstirea de la 
Codăești, deocamdată fără încheierea demersurilor de 
acreditare, însă fiind condiții prielnice, destul de bune și cu 
înțelegere de la DGASPC, de la Vaslui. În 2018 am dus o parte 
din bătrâni la un cămin, la Băcești, iar la noi au mai rămas vreo 
opt. Avem până acum 18 bătrâni înmormântați de la Fundație și 
la ora actuală au rămas doar doi în grija noastră. Căminul 
funcționează în continuare. Bineînțeles că avem și copii pe care 
îi ajutăm, fie cu bani, fie cu alimente, cu haine, așa după 
măsura posibilităților noastre.  

                     Mânăstirea din Codăiești… 

Avem trei parteneriate, cu comunele Bogdănești, Boțești și 
Miclești. Fundația are un statut al ei, avem multe lucruri 
prevăzute acolo, inclusiv construirea unei mănăstiri, să ne 
ocupăm de bătrâni, de copii, ateliere de lucru. Rămâne ca după 
ce facem mănăstirea aceasta să vedem ce putem realiza din 
ceea ce ne-am propus. mergem în continuare, zic eu, în plin, cât 
ne ajută Dumnezeu.  

La Bogdănești-Vaslui 

Întrebare: Aveți două doctorate și sunteți doctorand în 
Filosofie. De asemenea, ați scris zeci de articole, predici, 
recenzii, patru cărți de specialitate. Cum gestionați timpul 
pentru toate? În prezent cu ce reviste colaborați și ce proiecte 
mai aveți?  

Arhimandrit Ștefan Gușă: Ziua lucrăm fizic, noaptea lucrăm 
intelectual, încât și cărțile și doctoratele, sunt mai mult o muncă 
de noapte. După ce încheiem seara munca fizică și bineînțeles 
că avem și rânduiala la biserică: cele 7 laude, Sfânta Liturghie 
în fiecare zi; avem program de trei ori pe zi; dimineața vecernia, 
după-amiaza și seara utrenia (program la biserică), drămăluim 
în așa fel timpul ca să rămână și pentru carte, studiu, cercetare. 
Poate că ar fi trebuit să mă ocup mai mult - faptul că omul zice: 
O, e doctorand! Așteptăm să scoateți manuale, cărți,...Când te 
ocupi și de administrație și de carte, încerci să împaci și capra 
și varza. Și, Slavă Domnului, sunt mulțumit de ceea ce am 
reușit să realizez. Cu reviste, colaborez prea puțin, față de cât 
mi-aș dori! Dacă mă solicită cineva, da, le trimit, nu am întors 
niciodată spatele! Iar ca proiecte de viitor, mă îndrept mai mult 
spre zona de construcții, decât spre carte. Sunt sigur că, cu voia 
Domnului, va veni și vremea scrisului!  

Întrebare: Ați vizitat mai multe orașe și lăcașuri sfinte. Ați dus 
credința noastră strămoșească dincolo de granițele țării, dar ați 
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avut și întâlniri istorice. Cum i-ați perceput pe oamenii de acolo? 
Cu ce impresii ați rămas?  

Arhimandrit Ștefan Gușă: Da, eu am vizitat America și 
Canada în două rânduri. În Canada am întâlnit un creștin foarte 
bun, din zona noastră, chiar din comuna Codăești, de la Rediu-
Galian, Busuioc. Provine dintr-o familie foarte numeroasă, cu 
mai mulți copii. Cel întâlnit de mine este cel mai mare și l-am 
convins, l-am adus la teologie la noi, la Pitești. A făcut teologia, 
a fost hirotonit după aceea acolo, în Canada, a făcut o biserică 
pentru comunitatea românească cu hramul, tot la sugestia 
noastră, „Ștefan cel Mare”. În 1992 am fost iarăși, apoi în 2000 
și am făcut într-adevăr, o înfrățire între cele două parohii, 
Parohia „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Toronto, Canada și 
Mănăstirea „Ștefan cel Mare și Sfânt” de pe Movila lui Burcel.  

Am făcut și un bust a lui Ștefan cel Mare, pe care să-l pună 
acolo în fața bisericii (încă n-a ajuns în Canada), pentru ca 
spiritul românesc să dăinuie, indiferent de pământul pe care 
calcă omul! Am slujit la mai multe parohii, atunci, în Canada, 
nu numai în Toronto. Acolo se ține foarte mult românismul și 
ideea națională prin și în biserică.  

În 1992 - 1993 am avut o bursă din partea Consiliului 
Ecumenic al Bisericii, în Elveția, la Bossey. Am făcut 
Crăciunul anului 1992 la Bossey, și am mers cu colindul cu o 
comunitate de români din Geneva, la Regele Mihai. Cu cei de 
la cursuri, de la Bossey, unde erau protestanți foarte mulți, 
catolici și ortodocși, toate cele trei confesiuni creștine, am avut 
o ieșire și la Vatican, la Roma. Cu ocazia aceasta am trecut și 
pe la Sfântul Părinte care încă nu fusese în România. Era foarte 
dornic să ajungă în România. Am fost plăcut impresionați unii 
de ceilalți. Eram singurul călugăr ortodox dintre cei 60 de 
cursanți care erau acolo. La Bossey erau doar patru ortodocși. 
Și din cei patru, două erau femei/fete, una din Liban, una din 
Grecia și un călugăr monofizit. Eu eram singurul ortodox, pur 
ortodox, între cei 60 de cursanți!  

Întrebare: Ați pus în valoare Movila lui Burcel prin bisericile 
ridicate, construcțiile aferente, prin monumentul arhitectural, aș 
putea spune unic prin frumusețea sa și mesajul pe care-l 
transmite. Ce resorturi sufletești v-au îndemnat și vă îndeamnă 
să construiți locașuri de închinăciune?  

Arhimandrit Ștefan Gușă: Movila lui Burcel este deja un 
monument istoric. Nu avea o broșurică, un istoric, o carte. 
Această lipsă m-a îndemnat în primul rând. După aceea, în 
jurul Movilei este și o rezervație botanică de 12 ha și, așa cum 
spuneam, în timp 20 de ani am reușit să culeg destul de multe 
date. Am avut și avem și la ora actuală, aș putea spune, 
neînțelegeri cu cei de la Protecția Mediului. Ei ne acuză că ne-
am suprapus, că am venit peste arealul protejat. Eu am făcut 
deja trei măsurători acolo cu oamenii de specialitate și am 
reușit să le demonstrez că Rezervația de 12 ha există 
nestingherită. Noi avem 4,5 ha la care avem titluri de 
proprietate și care doar se învecinează, nu se suprapune cu 
Rezervația. Acest fapt m-a făcut să adun material și am reușit 
ca anul acesta să publicăm și o carte cu istoricul Movilei, în 
care am vorbit și despre monumentul istoric și despre 

Rezervația naturală. Chiar am în vedere ca, din florile rare care 
sunt acolo, să le multiplicăm și... în continuare ce-o mai da 
Dumnezeu! Vrem să facem și să lăsăm și noi ceva, călugării. 
Dacă părinții noștri, căsătoriți fiind, au lăsat copii, i-au înzestrat, 
i-au purtat la școală, noi, monahii, nu avem dacă ne uităm în 
urmă cu ce ne lăuda. De aceea zic că o carte, două, trei, să fie 
acolo, ca și un gard, o casă, o fântână, un copac, orice reușim să 
lăsăm în urmă e un semn că am trecut și noi prin viață. Iar 
urmele noastre să poată fi sprijin, ajutor, îndrumare pentru cei 
ce vin după noi.  

Întrebare: Suntem într-o zonă cu mai puține mănăstiri, dar cu 
populație densă. Cum determinați oamenii și-i convingeți să 
ducă mai departe credința strămoșească?  

Arhimandrit Ștefan Gușă: Dacă ne facem datoria, cât de cât, 
așa cum am promis noi la călugărie - nu îi conving prin altceva 
decât prin ceea ce reușim să facem. Avem prezență destul de 
numeroasă la biserică. Oamenii care vin se simt bine la noi. Noi 
ne facem datoria. Slujim, predicăm, cântăm, citim molifte, tot 
ceea ce ne cer credincioșii și cred că aceasta-i atracția. În rest, 
nu încercăm să aducem cu arcanul, cum îl ducea pe Creangă la 
școală. Cine vrea să vină e binevenit și Slavă Domnului că vin 
destul de mulți. Chiar în perioada aceasta de pandemie, uneori 
spun că sunt prea mulți în comparație cu spațiul pe care-l avem 
noi! Avem o biserică mare, spațioasă, dar slujim acolo numai 
vara pentru că nu avem căldură și pentru iarna avem o 
bisericuță mai mică de lemn (în care încap până la 100 de 
persoane) și, duminica sau la sărbători, este plină, plină!  

Întrebare: Sunteți în al 46-lea an de călugărie, cu o experiență 
destul de vastă și în mod sigur intensă, datorită activităților din 
cadrul parohiei. În acest an care a fost obiectivul 
dumneavoastră cel mai important?  

Arhimandrit Ștefan Gușă: În decembrie 2021 am dus o 
biserică la Cimișlia, biserică destul de mărișoară, biserică de 
lemn de 22/7 m, iar anul acesta am deja bisericuța de la 
mănăstirea la care voi merge în primăvară, să încep treaba la 
Vadu Negrilesei, cum am spus, în cinstea Părinților Cleopa și 
Paisie, întrucât anul acesta acolo îmi îndrept toată atenția.  

Întrebare: Ce ne puteți spune despre vocația de călugăr? Dacă 
cineva vrea să devină preot-călugăr, ce sfat i-ați da?  

Arhimandrit Ștefan Gușă: Nu trebuie să fii îndemnat la așa 
ceva! Într-adevăr, în ultima vreme noi simțim lipsă deja! 
Ortodoxia noastră, mănăstirile în special, se confruntă cu 
problema lipsei de personal monahal. Avem destul - 14 
facultăți de teologie, seminare foarte multe în țară, dar 95% din 
absolvenți se căsătoresc și vor să meargă la parohii. Foarte 
puțini dintre licențiați aleg să meargă la călugărie, la mănăstire. 
E vorba de o chemare. Trebuie să simți, trebuie să simți tu ceva 
interior, care te atrage la așa ceva! Dacă într-adevăr îți place, 
așa cum am reușit eu, cum spuneam, în 46 de ani să realizez 
ceva și sufletește sunt destul de mulțumit pentru că fac liturghie 
de câteva zeci de ani în fiecare zi, țin și slujesc Sfânta Liturghie, 
reușim să mai construim, să mai și scriem câte ceva și Slavă 
Domnului că sunt destul de mulțumit! Dacă cineva m-ar 
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solicita nu l-aș îndemna să facă decât ce-i spune conștiința lui! 
Și voință trebuie să ai. Voință trebuie să ai, că Dumnezeu te 
ajută. Dacă vrei și pui suflet în ceea ce faci, n-ai de ce să regreți 
niciodată nimic în viață. Să dea Dumnezeu încă să mai pot 
continua și termina ceea ce am de gând să încep acuma în 
primăvară. Și dacă va fi să fie, știu eu, să am ucenici. Am, 
totuși, câțiva ucenici, n-aș putea să mă laud cu prea mulți. Sunt 
părinți care, într-adevăr, sunt doar părinți duhovnici care se 
ocupă la mănăstiri doar de spovedanie, doar de duhovnicie, să 
crească ucenici, dar eu a trebuit să îmbin și construcțiile și 
cartea și administrația și...  

Întrebare: Cum apreciați realizările de până acum? Care este 
cea mai mare, considerată de suflet?  

Arhimandrit Ștefan Gușă: Nu am ceva deosebit. Am scris 
câteva sute de articole, predici, recenzii. Am scris patru cărți. În 
rest, faptele care se văd: lăcașurile de cult, care sunt și vor 
rămâne.  

Întrebare: Ce planuri aveți legat de realizarea altor cărți sau 
studii monografice?  

Arhimandrit Ștefan Gușă: Dacă va mai fi timp, am de gând 
să scriu o monografie pentru comuna natală, Mălini. Încă nu 
există o monografie și am ceva material adunat. Dacă o să-mi 
ajute Dumnezeu, sperăm să reușim, probabil mai mult noaptea, 
să facem o monografie, cum am făcut și cu Movila, și pentru 
Mălinii lui Nicolae Labiș.  

Întrebare: Dar pe zona de dezvoltare, construcție de alte 
lăcașuri?  

Arhimandrit Ștefan Gușă: Acum, din câte am fost informat, 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române se ocupă de 
canonizarea a doi părinți, Paisie și Cleopa de la Mănăstirea 
Sihăstria. Există dosarele în lucru. Se vorbește ca peste vreo 
doi-trei ani, în 2025, să aibă loc acea canonizare și 
Arhiepiscopia Sucevei, vrea să inițieze ridicarea unei mănăstiri 
cu Hramul Cleopa și Paisie, undeva în zona comunei Stulpicani, 
unde părintele Cleopa a stat vreo trei ani într-un bordei, ascuns 
în pădure, pe când era fugărit, urmărit de securitate! Și la vreo 
2 km de acest bordei, pe raza comunei Stulpicani, satul 
Negrileasa, s-a stabilit ridicarea mănăstirii. Deja s-a îngrădit 
acolo, s-a luat 1 ha de pământ de la silvic și se urmărește să se 
mărească spațiul ca să începem construirea unei mănăstiri. Și 
eu m-am autoinvitat la Suceava, am luat legătura cu Înaltul, 
Arhiepiscopul de-acolo, Înaltul Calinic. Mi-a dat acceptul, 
urmează ca în timpul iernii să facem demersurile inițiale pentru 
obținerea avizelor și în primăvară să ne putem apuca de treabă. 
Cam acesta ar fi programul mai apropiat, după aceea... Că la 70 
de ani cât am eu acum, nu prea cred că e cazul să-mi mai fac 
gânduri pentru mai mult de atât. Mănăstirea aceasta, 
deocamdată, și dac-o mai fi timp de scris câte ceva, încerc și 
una și alta.  

Întrebare: Care este cuvântul dumneavoastră către copii, tineri, 
enoriași?  

Arhimandrit Ștefan Gușă: Să nu uite că suntem creștini, că 
suntem români, că suntem creștini de când suntem români și nu 
avem o dată specială când am fost creștinați. Să nu uităm, că 
Sfântul Andrei este nănașul poporului nostru și să lăsăm 
copiilor copiilor noștri, parafrazându-l pe Ștefan cel Mare, 
moștenirea pe care am primit-o și noi, pentru că acest pământ 
este sfințit cu lacrimi nevinovate și cu sudoare de la moșii și 
strămoșii noștri.  

Întrebare: Voi încheia părinte, cu toate mulțumirile, 
întrebându-vă dacă dumneavoastră considerați că v-ați 
îndeplinit misiunea pe acest pământ, având în vedere realizările 
de până acum? Sunt convinsă că aveți proiecte în derulare, dar 
și pentru viitor.  

Arhimandrit Ștefan Gușă: Niciodată nu trebuie să spui c-ai 
făcut tot ce trebuia făcut! Totdeauna există loc de mai bine și 
de mai mult. Dacă am făcut ceva până acum, nu am făcut decât 
ceea ce eram dator să fac. La capitolul merite, aș putea spune, 
tragem linie și scriem 0, sau mai este o expresie în Noul 
Testament, a Sfântului Apostol Pavel, foarte frumoasă: „N-am 
făcut eu, ci Hristos care este în mine!”. Ne-am lăsat în baza lui 
Dumnezeu, Dumnezeu ne-a coordonat pașii și eu sunt foarte 
mulțumit de ceea ce a ieșit. Nu zic că nu se putea face și mai 
mult și mai bine, totdeauna există loc! Și în continuare nu zic 
că, gata, am pus punct și-am încheiat activitatea! Cât o da 
Dumnezeu sănătate și voi putea, încă, să mai fac ceva, până-n 
ultima zi sunt pe front, pe linia întâi. Sănătate și numai bine!  

Mulțumire: Vă mulțumesc și vă felicit, totodată, pentru bogata 
activitate bisericească, culturală și educațională desfășurată la 
nivelul comunei noastre și cu aleasă recunoștință ne rugăm 
Preamilostivului Dumnezeu să vă dăruiască ani mulți și 
binecuvântați, sănătate și puteri sporite pentru a vă putea duce 
la îndeplinire numeroasele proiecte, în folosul nostru, al tuturor. 
Doamne ajută!   

 

Erezia lui Arie nu a murit. Trăim într-o 
societate hristofobă, spune Episcopul 

Hușilor 
 

 Sorin IONIȚE 

               În Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I 
Ecumenic, Episcopul Ignatie al Hușilor a spus că arianismul 
nu a dispărut, ci se ascunde în umanismul seculat ateu. 

reasfinția Sa a explicat că erezia lui Arie și-a propus să Îl 
smulgă pe Dumnezeu din Iisus Hristos, negându-i 
divinitatea, la fel cum umanismul ateu vrea ca 

Dumnezeu să dispară din umanitate. 
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Erezia lui Arie nu a murit 

„Această filosofie pune în centrul întregului eșafodaj ideologic 
pe om, care se vrea a fi măsura tuturor lucrurilor – tot ceea ce 
este în universul acesta să graviteze în jurul omului, 
excluzându-L pe Dumnezeu din această ecuație”. 

 

Ierarhul l-a citat pe Cuviosul Iustin Popovici care spunea că 
„arianismul nu a murit, că este încă viu, nu a fost 
înmormântat”. 

„El trăiește cu vigurozitate și cu tentativa de a-L  evacua și 
alunga pe Dumnezeu din lumea aceasta, pentru ca omul să se 
simtă, cu adevărat, descătușat de orice fel de corset al unor 
norme morale, al unui anume fel de conduită și mod de viață 
care izvorăște din Evanghelie”, a spus PS Ignatie. 

„Umanismul este expresia, prin excelență, a divizării, pentru că 
nu-L mai are pe Dumnezeu în centrul său – Cel care este 
Unitatea absolută și care conferă omului starea de unitate”, a 
continuat ierarhul. 

Trăim într-o societate hristofobă 

Preasfințitul Părinte Ignatie a subliniat că trăim astăzi „o stare 
de dezbinare cumplită, care are îndărătul ei o poftă nebună a 
omului de a renunța la tot ceea ce ține de sacru”. 

„Trăim într-o societate hristofobă, care Îl urăște pe Hristos, care 
vrea să renunțe la icoane și la prezența lui Dumnezeu în spațiul 
public, alungându-L în viața privată a fiecăruia. Auzim pe 
foarte mulți spunând că cine vrea să Îl trăiască pe Dumnezeu să 
Îl trăiască în intimitatea sa, fără să fie nevoie meargă la 
biserică. Nu este nevoie să fie văzuți preoții în spațiul public, la 
evenimente culturale sau de importanță deosebită din istoria 
neamului – este o prea multă prezență a sacrului, ar trebui să 
mai renunțăm la aceasta. Nu este nevoie de prezența lui 
Dumnezeu”. 

„Va veni vremea când a vorbi despre Dumnezeu, a mărturisi 
ceea ce credem, poate constitui o infracțiune, atâta vreme cât 
societatea se dorește a fi seculară”, a spus PS Ignatie. 

 
PS Ignatie: Copiii sunt simbolul păcii! 
“Bun venit, copilărie!”, un proiect de 

suflet inițiat de Episcopia Huşilor 
 

Sorin SAIZU 

         „Bun venit, copilărie!”, un proiect de suflet inițiat de 
Episcopia Huşilor prin Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” 
Huşi a ajuns la a cincea ediție.  

ub sloganul „Uniţi pentru pace”, peste 1.500 de copii din 
cele cinci centre sociale ale Episcopiei şi din parohiile 
din întreg judeţul, au umplut, sâmbătă, curtea Catedralei 

Episcopale din Huşi. Alături de ei au fost şi câţiva copii 
ucraineni, fugiţi din ţara lor din cauza războiului. 

P.S. Ignatie a oficiat o slujbă scurtă, iar cei mici l-au ascultat cu 
atenție. Au fluturat baloane albe şi au rostit într-un glas 
rugăciunea Tatăl nostru. „Copiii sunt simbolul păcii. Când te 
apropii de un copil, sufletul, nevinovăţia şi candoarea lui îţi 
inspiră foarte multă căldură. Oricât am fi noi de agitaţi, de 
tulburaţi, când ne apropiem de un copil, totul se linişteşte în 
sufletul nostru, fără prea mare efort. De aceea, ne-am gândit că 
ediţia din anul acesta s-o dedicăm păcii”, a transmis părintele 
Ignatie.  

Episcopul i-a binecuvântat pe copii, i-a mângâiat pe cei din 
Ucraina şi împreună au eliberat către cer porumbei albi. La 
îndemnul părintelui Vladimir Beregoi, preşedinte al Asociaţiei 
„Filantropia Ortodoxă” din Huşi, toţi copiii şi-au dat mâinile şi 
s-au prins într-un sugestiv lanţ al păcii. Cu toții au participat la 
ateliere de desen, la demonstraţii de dresaj canin oferite de 
poliţiştii de frontieră din Huşi, au cântat şi au dansat, au fost 
pictaţi pe faţă şi s-au distrat pe cinste. 

Ierarhul Huşilor a arătat că ajutorarea copiilor va fi tot timpul o 
preocupare a Episcopiei şi a subliniat că organizarea unui astfel 
de eveniment nu ar fi fost posibilă fără implicarea celor ce 
muncesc în cadrul Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă” Huşi, a 
preoţilor veniţi din toate colţurile judeţului şi a celor peste 100 
de voluntari. 

Episcopul a fost prezent printre copii, le-a dat binecuvântare, i-
a mângâiat pe cei din Ucraina şi împreună cu micuţi a eliberat 
către cer porumbei albi, simbol al purităţii şi al păcii. 
„Fiecare copil este un mesaj al păcii. Fiecare rugăciune a 
copilului este un strigăt către cer, iar cerul răspunde cum ştie el 
mai bine. De fiecare dată când priviţi spre cer să-i cereţi lui 
Dumnezeu linişte sufletească şi pace pe Pământ, ca să vă 
bucuraţi de părinţii voştri, de fraţii voştri”, a fost îndemnul lui 
Vladimir Beregoi. 
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Chesarie Gheorghescu - Arhimandritul 
erudit  și mărturisitorul dreptei credințe –

fiu al meleagurilor vasluiene 

Recenzie 
 

Prof. dr. Nicolae IONESCU - Vaslui  
 

„Eu sunt Calea, Adevărul și Viața”  Iisus Hristos 
 
           Recent, a apărut la Editura Praxis din Râmnicu Vâlcea, 
cu binecuvântarea Înalt preasfințitului Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului,  o carte inedită, dedicată unei  
personalități ecleziastice  născută pe meleagurile vasluiene, 
Părintele Arhimandrit doctor Chesarie Gheorghescu (1929-
2017).  

 fost  un teolog erudit, monah cu un har deosebit, fost  
deținut politic  și un  luptător neînfricat împotriva 
comunismului 

 
A intrat  de timpuriu în viața monahală, slujind în ogorul 
Bisericii peste 72 de ani.Prin intermediul acestei cărți aflăm 
lucruri  necunoscute, dar adevărate, despre  Părintele Chesarie, 
care pe parcursul vieții sale, a luminat ca o flacără neîntreruptă  
prin trăirea propriei vieți de bunătate și jertfelnicie.  
Personalitatea sa fascinantă este redată prin amintiri,  evocări, 
gânduri  a  51 de oameni care l-au cunoscut,majoritatea din 
cadrul Bisericii (  șase ierarhi, 29 de preoți, monahi și monahii),  
dar și 16 intelectuali laici.  
Lucrarea a apărut în condiții grafice deosebite, cuprinde 335 de 
pagini și  este însoțită de Anexe cu fotografii de familie, din 
timpul studiilor și din viața monahală. 
      Viața  nu i-a fost deloc ușoară, ci plină de privațiuni și 
evenimente tumultoase. A căutat mereu lumina rugăciunii 
inimii,dar și lumina  care vine din lecturi și  cugetări teologice. 
Părintele  Arhimandrit  s-a născut la 12 martie 1929, în comuna 
Oșești,  într- o familie de țărani răzeși, Neculai și Anghelina  
Gheorghescu, dăruită de Dumnezeu cu șase copii, trei dintre ei 
murind la vârste mici. Dureros a fost că cei trei copii în viață au 
rămasfără  părințiîn preajma  celui de-al Doilea Război 
Mondialși nevoiți să facă față distrugerilor provocate de armata 
de ocupație a lui Stalin. Având o frumoasă  îndrumare 
religioasă de la mama sa, fiind  obișnuit cu sfintele  slujbe, cu 
rugăciunea  și dragostea de Dumnezeu, Constantin a simțit o 
chemare sufletească pentru viața monahală. Așa se face că, la 
15 ani, în luna  noiembrie 1944, a plecat însoțit de un văr, la 
mănăstirea Maglavit, unde l-a cunoscut pe Petrache Lupu, 

despre care se spunea că i se arătase Dumnezeu în biserica de la 
stână, miracol cunoscut în toată  Europa anilor treizeci ai 
secolului trecut. În casa acestuia astat două luni. Neavând unde  
locui în această mănăstire  se întoarce la Oșești, dar dorul după 
viața monahală îl mistuia și mai tare (p. 58). 
 În ianuarie 1945 pleacă din nou la Maglavit și apoi la Sâmbăta 
de Sus,unde l-a cunoscut pe Părintele Arsenie Boca,intrând  în 
contact cu monahi cu viața îmbunătățită. Însă, din cauza 
războiului  nu existau chilii pentru închinovierea tinerilor 
doritori de trăire monahală. Revine  în comuna natală, cu 
gândul de a merge la altă mănăstire. Avea 16 ani  și dorul după 
mănăstire creștea tot mai  mult. Ajunge la  Mănăstirea Neamț, 
în ajunul Praznicului Înălțării Domnului, de hramul acestei 
lavre din Ahiepiscopia Iașilor. A dorit să devină frate, dar fiind 
aici  mulți viețuitori, aproape  400,  este îndrumat spre 
mănăstirea Secu. După multe încercări: foame, sete, frig, frică 
atunci  când îl apuca noaptea și nu avea unde să doarmă, ajunge 
la Mănăstirea Secu  dar is-au  cerut  actele de identitate. 
Neavând nici un act asupra sa este trimis în satul Oșești, pentru 
a-și procura cele necesare. 
 După multe peripeții, îndurând multe necazuri și neajunsuri,  
ajunge de data aceasta, la Mănăstirea Cozia.  Aici este în cele 
din urmă primit și devine frate, părinții acestui locaș voievodal 
străduind-se  să mențină viața monahală după rânduiala 
Sfinților Părinți, dând sfaturi duhovnicești tinerilor începători. 
În 1949,  fratele Constantin  este tuns în monahism, primind 
numele de Chesarie de la Episcopul Râmnicului, Iosif Gafton.  
În același an, se înființează  Seminarul monahal superior  de la 
Neamț, unde mergeau călugări  și frați din toate mănăstirile din 
țară. A fost recomandat  de Cancelaria Sfântului Sinod ca și  
părintele monah Chesarie Gheorghescu  să meargă la 
Seminarul de la Neamț, unde a fost admis la cursurile de zi și 
absolvă în 1955 seminarul, cu rezultate excepționale.  
        În toamna aceluiași an,a intrat prin concurs la Institutul  
Teologic de Grad Universitar  din București, fiind admis pe 
locul al treilea, din 105 candidați.  În acea perioadă, Patriarhia 
Ortodoxă Rusă  a oferit Patriarhiei Române  câteva burse  la 
Academia Zagorskdin Moscova. Dintre cei zece candidați 
propuși  pentru studii în capitala U.R.S.S. au fost trimiși, în 
cele din urmă, doar doi: părintele Lucian Florea, viitorul 
Episcop al Tomisului, și părintele Chesarie Gheorghescu.  
Înainte de apleca la Moscova,  în 1956 este hirotonit diacon și 
apoi ieromonah de către Episcopul Iosif Gafton.  În cei patru 
ani de studii  a fost bursier de gradul I al Academiei Teologice 
și a fost declarat licențiat în teologie cu rezultate excepționale. 
Teza  de licență,de o valoare deosebită,a fost susținută în limba 
rusă.Munca  stăruitoare,spiritul distins și  caracterul ales  au 
fost apreciate de profesorii și studenții  din acei ani.  A fost 
coleg de an și prieten apropiat cu Patriarhul Georgiei, Ilia al II-
lea, cu mitropolitul Filaret al  Bielorusiei , cu mitroplitul 
Nicodim de Harcov și alți ierarhi din lumea ortodoxă.  
Fiind la Moscova și având în vedere situația gravă din țară după 
intrarea în vigoare a Decretului  410din 1959,  prin care s-a 
trecut la desființarea monahismului românesc și  îndepărtarea a  
numeroși călugări din mănăstiri, concomitent cu arestarea 
marilor profesori teologi și a oamenilor de cultură nevinovați, 
părintele Chesarie  s-a hotărât ca la întoarcerea în țară de la 
Moscova  să facă o călătorie cu avionul  pe un alt traseu: 
Moscova – Praga- Paris-Roma- Atena. Scopul acestei călătorii  
a fost să aducă la cunoștiința lumii occidentale atrocitățile și 
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crimele practicate de regimul comunist, ateu, împotriva 
Bisericii și asupra monahismului, în special. A fost sfătuit să nu 
se întoarcă în țară că va fi arestat, dar părintele Chesarie iubind 
atât de mult patria, revine în țară și este arestat  de Securitate la 
8 decembrie 1960, trecând prin calvarul închisorilor comuniste: 
Uranus, Jilava, Dej, Aiud și Gherla.  În închisoare a cunoscut  
numeroși  deținuți politici, figuri exemplare ale Bisericii și 
culturii românești, precum  Bartolomeu Anania, Arsenie 
Papacioc,  arhimandritul Mina Dobzeu, cel care l-a botezat pe  
învățatul evreu Nicolae Steinhardt,profesorii universitari   
Nicolae Mărgineanu și  Nicolae Balotă, ultimul  coleg de celulă 
cu părintele Chesarie etc. 
Amenințările, persecuțiile și torturile au luat sfârșit în august 
1964, când are loc eliberarea generală. Se întâlnește în tren cu 
Părintele Arsenie Papacioc și  sunt primițide Patriarhul 
Iustinian,care s-a bucurat de eliberarea lor. Acesta îi prețuia 
foarte mult și i-a sfătuit să se întoarcă  la mănăstirile de 
metanie, Părintelele Chesarie revenind la  Mănăstirea Cozia. 
Însă, la presiunile Securității, este îndepărtat din obștea 
Mănăstirii Cozia și amers la Mănăstirea Dintr-un Lemn unde a 
fost exilat, urmărit  și marginalizat până la sfârșitul vieții  ( 
1965 -2017). Astfel,  atitudinea sa curajoasă față de Decretul 
410/1959 îndreptat împotriva monahismului românesc face ca 
Securitatea să îl urmărească permanent și să nu poată accede în 
ierarhia superioară a  Bisericii.  La venirea Părintelui Chesarie, 
Mănăstirea istorică și voievodală  Dintr-un Lemn,   era aproape 
de dezafectare. Prin măsuri energice acesta introduce curentul 
electric, rețeaua de canalizare, reface obștea monahală 
reprimind monahiile îmdepărtate prin Decretul 410, reînnoiește 
programul liturgic, susținând predici de înaltă ținută teologică  
și pune bazele colecției de obiecte bisericești. Ele erau în 
folosul obștii  și pentru cinstirea icoanei făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului  Grabnic Ajutătoare, ocrotitoarea mănăstirii.  
      Paralel cu activitatea administrativă  și duhovnicească, 
părintele Chesarie, având rezultate excepționale  pe toată 
perioada studiilor din țară și străinătate, primește 
binecuvântarea Episcopului Iosif Gafton  de a urma a studiile 
doctorale la zi în cadrul  Institutului Teologic  din București, la 
secția de teologie sistematică,  sub îndrumarea Părintelui  
Prof.dr.Dumitru Stăniloaie. Totodată, la 8 septembrie 1973 este 
ridicat la rangul de arhimandrit.La 30 iunie 1980 își susține teza 
de doctorat „Învățătura Ortodoxă  despre Iconomia  
Dumnezeiască  și Iconomia Bisericească”în fața unei comisii 
renumite, din care a făcut parte și Părintele Profesor  
Constantin Galeriu. A obținut titlul de doctor în teologie cu 
calificativul „Foarte bine”.Teza Părintelui Chesarie a fost citată  
în numeroase studii teologice și a cunoscut aprecieri elogioase 
din partea unor ierarhi precum Mitropolitul Antonie 
Plămădeală și Î.P.S. Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și 
Muscelului. Studiile doctorale au relevat dorința de cunoaștere 
permanentă  a monahului pe care o nutrea din tinerețe.  
Studiile solide de teologie și conduita exemplară în cadrul 
Mănăstirii Dintr-un Lemn  ale Părintelui Chesarie, îl determină 
pe Patriarhul  Iustinian Marina să hotărască transferul  acestuia 
la  Seminarul Teologic de la Curtea de Argeș înființat în 1968, 
numindu-l  profesor  la catedra de Studiu Biblic, de Teologie  
Dogmatică  și Îndrumări   Misionare, unde a funcționat și ca 
director până la 1 august 1977. La Seminarul Teologic Arhim.  
Prof. dr. Chesarie Gheorghescu  a îndrumat peste 450 de elevi 
teologi, deveniți preoți la unele parohii vacante din Ardeal și 

Banat, răspândind lumina Evangheliei. Presiunile  Securității 
asupra Bisericii și viața exemplară a directorului au dus la 
desființarea seminarului după nouă ani de funcționare, 
producând multă întristare sufletească în rândul opiniei publice.  
     După desființarea Seminarului de la Curtea de Argeș la 1 
august 1977, Patriarhul Iustin Moisescu a rânduit ca Părintele 
Chesarie să fie numit chiar în aceeași zi „Exarh  al Sfintelor 
Mănăstiri din Arhiepiscopia Bucureștilor ”. 
În noua demnitate ecleziastică  și-a pus toată puterea pentru 
întărirea  monahismului românesc, sub aspect moral,  material 
și spiritual. În timpul exarhatului său au fost primiți peste 300 
de tineri și tinere în mănăstiri, participând cu evlavie la 
tunderile în monahism, la hramurile  mănăstirilor, la Sfânta 
Liturghie, la diferite slujbe, ținând cu aceste ocazii  predici, 
cuvinte de învățătură sfaturi duhovnicești, apreciate de călugări, 
chiar dacă Securitatea îl supraveghea permanent, dar cu multă 
răbdare și încredere  în Bunul Dumnezeu, reușea să obțină 
aprobările  pentru închinovierea lor.  În această perioadă a 
întocmit referate favorabile asupra unor monahi tineri, de 
perspectivă, viitori ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, 
precum Savu Dumitru-Teofan, viețuitor pe atunci al Mănăstirii 
Crasna, actualul  Mitropolit al Moldovei  și Argatu Constantin 
– Calinic, starețul Sfintei Mănăstiri Sinaia. Ca îndrumător al 
monahismului tânăr, a format noi călugări, unii dintre ei 
devenind stareți, episcopi și mitropliți.  Ca Exarh,  a adus o 
contribuție importantă la  organizarea cursurilor cu ghizii 
bisericești  din Arhiepiscopia Bucureștilor, în mai multe serii la 
Techirghiol, insistând pe formarea unei culturi vaste a 
monahilor  ghizi   de la renumitele monumente voievodale.  
Vorbea fluent limbile  rusă, franceză, greacă, latină și se 
descurca în arabă.  Acălătorit  în țările cocidentale, Grecia, 
Cipru și de mai multe ori în  Israel.  
      Sub povara multor presiuni și suferințe din partea organelor 
de securitate, Părintele Arhimandrit Dr. Chesarie Gheorghescu 
s-a retras din ascultarea de Exarh al Bucureștilor, la Mănăstirea 
Dintr-un Lemn, unde avea domiciliu permanent. Însă, peste 
puțin timp, este numit la 10 mai 1989 stareț al al Mănăstirii 
Curtea de Argeș, renumită ctitorie voievodală și a primit vizita 
oficială a Regelui Mihai la Curtea de Argeș în 1992.  
Preacuviosul Părinte Chesarie a fost un model  de trăire  
monahală,de pregătire teologică și duhovnicească, fiind un 
călugăr cu o cultură vastă, povățuitor iscusit, care stăpânea cu 
multă pricepere  învățătura Ortodoxă, rânduielile monahale  și 
Sfânta Scriptură.   Când oficia Sfânta Liturghie, o săvârșea cu 
mult har și predica era o adevărată enciclopedie cu multe 
cunoștințe de teologie, filosofie, istorie sau din alte domenii, 
reușind să-i uimească pe toți. Era impresionat de modul în care 
erau săvârșite Sfintele Slujbe în Biserica Rusă, dar nu și de 
politica marelui stat de la Răsărit.Uneori, revenea pe 
meleagurile natale,în comuna Oșești,  interesându-se de rudele 
și prietenii din copilărie, sprijinând după puteri bisericile din 
zonă.   
 În 1994, se reîntoarce definitiv la Mănăstirea Dintr-un Lemn 
unde a slujit ca preot și duhovnic din 1965, trimis de la 
Mănăstirea Cozia, având aici domiciliu obligatoriu pe motiv că 
fuseese închis 10 ani  și încă șapte pentru„ trădare de patrie”. 
Era adevărata sa casă, fiind foarte bine primit de viețuitori și  
își pregătește mormântul pentru trecerea la cele veșnice. Aici a 
slujit cu smerenie, îndrumând numeroșii creștini închinători pe 
căile virtuților  și monahiile să păstreze cu desăvârșire viața de 
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obște, după modelul Sfinților Părinți. A fost îngrijit  în ultimii 
ani de viață cu multădragoste,  râvnă și devotament de  maica 
Miriam Cărămidaru, născută și ea pe meleagurile vasluiene, în 
comuna Lipovăț. Aceasta i-a închinat cele mai multe pagini din 
carte. 
 În ziua de 14 iunie 2017 a trecut la cele veșnice. Pe 16 iunie, la 
slujba de priveghi  a venit o delegație a Patriarhiei Române, 
formată din Preasfințiții Părinți Timotei Prahovenul și Ieronim 
Sinaitul, vicari patriarhali, pentru a-i aduce ultimul omagiu, ca 
semn de recunoștință pentru tot ce a însemnat  Părintele 
Chesarie în Biserica strămoșească, pentru Teologia și 
monahismul românesc. Slujba de înmormântare a fost săvârșită 
de către Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, la Mănăstirea Dintr-un Lemn, în prezența  
întregului sobor de maici și surori, a multor stareți  și starețe, 
monahi și monahii, a peste 50 de preoți și a mulțimii fiilor săi 
duhovnicești, care l-au petrecut cu mult respect și tristețe pe 
ultimul său drum. La finalul slujbei de înmormântare s-a citit  
Mesajul de condoleanțe al Preafericitului Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, subliniindu-se calitățile 
sale de„preot misionar, harnic și apărător al tradițiilor 
monahale ortodoxe românești, o personalitate deosebită, 
culturală și duhovnicească, Părintele  Arhimandrit Chesarie  
rămâne  o pildă vie de dăruire pentru Biserica noastră”.  
     După plecarea la cele veșnice a  Preacuviosului  Chesarie, 
din inițiativa Părintelui  Nicolae Bădărău, preot paroh la  
Biserica „ Sfânta Paraschiva” din Vaslui  și  nepot al 
vrednicului Arhimandrit, cu aprobarea  Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, s-a hotărât ca 
această casă în care a locuit 42 de ani,  la Mănăstirea Dintr-un 
Lemn, să devină „Casa memorială Arhim. Dr. Chesarie 
Gheorghescu”. Ea a fost amenajată ca un mic muzeu  care oferă 
imaginea  valorii spirituale și culturale a personalității  
Părintelui Chesarie.  Pe peretele din fața Casei memoriale  a 
fost amplasat un tablou cu chipul său, lucrat din infuzie de 
sticlă și o placă comemorativă  din marmură, așezată la 9 iunie 
2018,  care amintește de faptul că acesta  a locuit  aici  în anii 
1965-2017. 
     Iată, că  acum, la  cinci ani dela trecerea sa la cele veșnice, a 
apărut un volum omagial  cu aprecieri, amintiri și gânduri 
despre personalitatea complexă a acestui  vas ales al Bisericii. 
Cartea se deschide cu aprecierile elogioase ale 
Înaltpreasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, 
care îl consideră pe vrednicul de pomenire Părinte Chesarie „ca 
o făclie ce n-a putut fi pusă sub obroc”( p. 5), iar Părintele 
Arhiepiscop Irineu al Albei Iuliei îlașază  „în galeria marilor 
monahi, care au lucrat cu osârdie  în ogorul Bisericii, fiind un 
părinte bun și înțelept” (p.8).  În continuare, Înaltpreasfințitul 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, îl consideră  „un 
părinte duhovnicesc și vrednic mărturisitor al Mântuitorului 
Hristos, care a înțeles că  mântuirea  nu poate fi înfăptuită  în 
solitudine, ci în comuniune,  în împreună sfătuire pe  care a 
ridicat-o la nivel de artă” (p.15), iar Înaltpreasfințitul Calinic, 
Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, îl consideră „ un om 
gândit și zidit de  Dumnezeu, tăiat în bardă necruțătoare”(p.16). 
Arhimandritul Chesarie Gheorghescu  este apreciat  de 
Preasfințitul Ieronim Sinaitul, Episcop  Vicar Patriarhal, „drept 
un vrednic slujitor al Bisericii  lui Hristos,susținător jertfelnic 
al monahilor, împreună rugător și  și ales prieten al 
contemporanilor”( p. 22), iar Preasfințitul Timotei Prahoveanul, 

Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, ca un „vrednic 
slujitor al monahilor într-o vreme de prigoană a Bisericii ”. A 
avut putere să ierte  pecei care l-au trădat, dar și pe cei care l-au 
chinuit în anii de detenție. Spunea  deseori că perioada 
petrecută în detenție  a fost o perioadă a bucuriei, considerând 
ca și Nicolae Steinhardt că adevărata fericire a cunoscut-o în 
temniță( p. 31.). 
      Unii monahi l-au considerat un stâlp al răbdării în timp de 
furtună, alții un slujitor și duhovnic renumit al Mănăstirii Dintr-
un Lemn, iar monahia Miriam Cărămidaru, care i-a fost 
aproape mulți ani, a apreciat viața sa jertfelnică, fiind „un  
preot demn, devotat,  model de urmatpentru viețuitorii 
mănăstirilor, părinte al echilibrului și frumuseții lăuntrice”. A 
fost un slujitorneobosit al monahismului românesc, iubitori de 
monahi, un părinte cu inimă de tată, duhovnic și liturghisitor 
desăvârșit. 
De asemenea, multe persoane laice care l-au cunoscut sau rude 
apropiate ( preoții Nicolae Bădărău,Vasile Pârcălabu, 
Constantin Pîntea) l-au considerat ca un model de trăire și 
dăruire creștină, cu un chip cald și luminos,  un suflet blând și 
nobil. A fost un exemplu de moralitate și de românism, bun 
patriot, iubitor de Credință, Țară și Neam, mărturisitor curajos  
din temnițele comuniste. Faptele  prezentate  în acest volum  în 
mod inedit de fiecare autor  descoperă  chipul luminos  al 
acestui vrednic reprezentant la Bisericii Ortodoxe Române. 
Așadar, arhimandritul Chesarie Gheorghescu râmâne  în   
mentalul colectiv un model prin învățăturile și trăirile 
duhovnicești  adresate  monahilor  și credincioșilor în apărarea 
tradițiilor  ortodoxe  strămoșești. Personalitatea sa 
mărturisitoare, de monah erudit și  de fost deținut politic  este  
ea însăși   un manifest pentru  cei   care mai  simpatizează  cu 
ideologia totalitară  și  îi pun în umbră ororile, fiind exponentul 
declarat al rezistenței  anticomuniste. 
Această carte este un dar prețios, asemenea unei raze de 
lumină,  pe care autorii îl oferă din prinosul inimii și ostenelii, 
iar cititorii ei simt bucuria regăsirii și trăirii vieții spirituale 
autentice. 

 
CARE ESTE ARMĂ CEA MAI 

PUTERNICĂ ÎMPOTRIVA 
DIAVOLULUI? 

          
            "Zis-a avva Antonie cel Mare: „Am văzut toate 
cursele vrăjmaşului întinse pe pământ şi suspinând am zis: 
«Oare cine poate să le treacă pe acestea?». Şi am auzit glas 
zicându-mi: «Smerenia!»“.(n.n. umilinta ) 

stfel de curse semănate pe pământ, pe care le-a văzut 
Sfântul Antonie cel Mare, sunt şi astăzi mereu 
întinse de vrăjmaşul diavol împotriva oamenilor, ca 

să-i încurce în calea lor către Dumnezeu, către mântuire.  
Şi la întrebarea Sfântului Antonie: „Cine poate să treacă 
nevătămat prin aceste curse?“, oare de ce nu ne-a recomandat 
Mântuitorul Hristos rugăciunea, postul, daruirea, credinţa sau 
alte fapte bune, ci a recomandat smerenia? 
 Pentru că toate celelalte fapte bune sunt scumpe şi de folos 
nouă, creştinilor, dar cea mai puternică armă împotriva curselor 
diavoleşti este smerenia.  
Aşa cum cea mai vicleană armă a diavolului împotriva noastră 
este mândria.  
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Şi, Doamne, câtă mândrie este astăzi pe globul pământesc! 
Smerenia autentică, spun Sfinţii Părinti, este singură virtute 
care nu poate fi infectată sau umilită de diavol. De ce? 
 Pentru că este plină de har dumnezeiesc. Vrăjmaşul diavol, 
tatăl minciunii şi al mândriei, se amestecă în toate faptele bune 
şi le deformează.  
Vrea cineva să postească? I se şopteşte de către vrăjmaşul 
diavol că, dacă posteşte, va slăbi, nu va putea munci şi nu va 
putea învăţa. Şi îi fură postul.  
Vrea cineva să se roage? Diavolul îi risipeşte mintea, îi aduce 
imagini nearmonioase sau îi aduce somn şi oboseală şi astfel îi 
fură rugăciunea.  
Vrea cineva să aiba compasiune si sa daruie? Diavolul îi aduce 
frică de sărăcie, îi aduce zgârcenia şi ura de sărăci şi aşa este 
înşelat de diavol, acest tată al minciunii, răpindu-i faptele bune.  
Smerenia însă, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, strică toate 
cursele satanei. Smerenia împreună cu dragostea sunt puternice 
pentru că izvorăsc din Însăşi Persoana Mântuitorului Hristos, 
Care ne îndeamnă: 
 „Învătaţi de la Mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi 
afla odihnă sufletelor voastre“.” 
 
 

Iulia Haşdeu a fost copilul genial al 
culturii române 

 
 

 
          Fiica savantului Bogdan Petricescu Haşdeu vorbea 
franceza la 2 ani, la 4 ani învăța să scrie, iar la 7 ani crea 
nuvele. la facultatea de la Sorbona la doar 16 ani şi i-a uimit 
pe profesorii de acolo cu cunoştințele ei. 

e lîngă poezie, nuvele, Iulia Haşdeu cînta la pian, era o 
talentată interpretă şi un bun pictor. Era un mic geniu 
care îi uimea pe cei din jur cu personalitatea ei. Din 

păcate, o boală cumplită, pe atunci ,tuberculoza, îi va curma 
destinul, care ar fi putut să fie strălucitor, la doar 19 ani. De-a 
lungul lunilor de chin, în care scuipa sînge, Iulia Haşdeu 
ajunsese să se împace cu moartea. O demonstrează versurile 
scrise pe patul de boală, în martie 1888, cînd a scris,resemnată 
în fața finalului, poezia numită chiar aşa"Moartea". 

 
 S-a stins pe 29 septembrie 1888. 
"Eu nu urăsc viața, de moarte nu mi-e teamă, 

Că ea este lumină puternică şi caldă, 
Chiar muribundul care-în pacea ei îl cheamă- 
Sub pleoape obosite privelişti noi îi scaldă. 
Dar sufletul se-avîntă-n necunoscuta lume 
Şi-n alte corpuri trece, cînd poate şti să ierte; 
Aşa din cupa sacră cu toții bem, anume, 
Şi nimeni, niciodată, nu poate s-o deşarte." 
"Moartea",de Iulia Haşdeu 
Bogdan Petricescu Haşdeu nu s-a împăcat niciodată cu moartea 
fiicei sale iubite. La 6 luni de la moartea ei, savantul spunea că 
a primit un semn de la fiica sa. Iată ce scria:"Trecuseră 6 luni 
de la moartea fiicei mele. Era în martie, iarna plecase, 
primăvara nu sosise încă. Într-o seară umedă şi posomorîtă 
şedeam singur în odaie, lîngă masa mea de lucru. 
Nu ştiu cum, nu ştiu, nu ştiu, dar mîna mea luă un creion şi-l 
rezemă de luciul hîrtiei. Începui a simți la tîmpla stîngă bătăi 
scurte şi îndesate, ca de la un aparat telegrafic. Deodată, mîna 
mea se puse într-o mişcare fără astîmpăr. Aruncai privirea pe 
hîrtie şi cetii acolo foarte limpede: ("Sunt fericită; te iubesc; ne 
vom revedea; asta ar trebui să-ți fie îndeajuns".) Era scris cu 
slova fiicei mele", avea să scrie Haşdeu. 
Haşdeu s-a refugiat în spiritism. Nu se putea împăca cu gîndul 
că fiica lui lui iubită nu mai este...A construit un castel la 
Cîmpina, de unde să poată ține legătura cu fiica sa, despre care 
spunea că e făcut (castelul) după planurile pe care însăşi Iulia i 
le-ar fi transmis tatălui de pe lumea cealaltă. 
"Asta nu e opera mea, e opera fiicei mele, stăpîna castelului. 
Noi suntem aici numai în gazdă", spunea Haşdeu celor veniți în 
vizită la castel. 
Legendă sau adevăr, povestea Iuliei Haşdeu v-a continua să ne 
emoționeze şi să ne pună pe gînduri. 
La Paris pe o stradă există o plachetă care îți încălzește sufletul! 
La nr 28 rue Saint -Sulpice . 
"Aici se păstrează amintirea unui mare spirit " !sursa :Mitu Ion. 
 
 

Viața după moarte. Un şef de la Google a 
trăit-o şi a scris o carte. Iată ce ce ne 

împărtășește el… 
 

        
                     Mo Gawdat, un fost director de la Google, a 
trăit una dintre experienţele care 
continuă să fascineze generaţiile – viaţa după moarte – şi a 
fost atât de marcat încât a decis să scrie şi o carte. 
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Experienţa lui s-a derulat în timpul unei intervenţii chirurgicale 
minore, în care viaţa lui Mo Gawdat a fost în pericol: 
„Am văzut acea lumină, m-am repezit printr-un 
tunel și am găsit calmul și pacea atât de 
frecvent descrise în experiențele la 
granița dintre viață și moarte. Ca să vă spun adevărul, a 
fost fabulos! A fost atât de distractiv, încât nu m-
ar deranja să merg într-o altă călătorie.” 
Oamenii au fost dintotdeauna fascinați de 
posibilitatea ca partea esențială a identității noastre să continue 
chiar și după ce trupul moare. Au 
existat numeroase teorii expuse de-a lungul anilor cu privire la 
modul în care aceasta ar putea evolua, iar sursa lor provine de 
obicei din experiențele la granița dintre viață și moarte. 
În cartea Rezolvare pentru fericire, Gawdat a 
folosit modele științifice, inclusiv teoria relativității lui 
Einstein, pentru a explica de ce crede că viața este continuă. 
El a spus: 
„Relativitatea timpului înseamnă că tu și cu mine putem avea u
n concept 
de timp foarte diferit în funcție de viteza noastră, locul în care 
ne aflăm, punctul de vedere și alți parametri diferiți. 
Absența timpului absolut face ca fiecare dintre percepțiile noas
tre despre începutul și sfârșitul oricărui eveniment specific să fi
e diferită.” 
Mai mult, Gawdat a ajuns la concluzia că viața de dincolo nu 
respectă regulile și principiile lumii fizice. 
Referindu-se la fiul său Ali, care a murit în 2014, autorul a 
ajuns la celebra teorie a relativității, enunţată de Albert 
Einstein. Astfel, fostul director de la Google a dezvăluit că „o 
felie” din spațiul şi timpul universului 
„poate include moartea lui 
Ali împreună cu propria mea naștere”. 
Totuşi, el nu crede în asta asta și a sugerat că există o formă de 
viață de apoi în care toate acestea pot fi observate. 
„Observatorul real 
al acelei felii este necesar să existe în afara limitelor spațio-
temporale, ca parte a vieții care 
a precedat Universul însuși. Adevăratul tu și adevăratul eu, în 
afara formelor noastre fizice, 
care trăiesc continuitatea vieții noastre lungi, transcend de-
a lungul săgeții timpului. 
Sinele fizic este o iluzie, viața nu este trupul care 
este supus limitărilor spațio-temporale.” 
Antreprenorul a afirmat că propria sa experiență la 
granița dintre viață și moarte, cuplată cu alte „milioane” de 
cazuri, i-au dat speranță. 
El a spus: 
„Pur și simplu, acestea sunt cazuri de oameni care experimente
ază moartea și s-
au întors. Majoritatea descriu o poveste foarte benefică. Eu per
sonal am experimentat călătoria minunată a unei experiențe la 
granița dintre viață și moarte când o operație minoră a decurs 
greşit.” 
Gawdat este fostul director comercial pentru Google X – o 
unitate și organizație americană de 
cercetare și dezvoltare semisecretă fondată de Google. 
 
 
 

 

 
O icoană a Mântuitorului nostru Iisus 

Hristos de la o biserică din Cluj-Napoca a 
început să lăcrimeze a doua zi după 
sărbătoarea națională a României 

 
  
               O icoană a Mântuitorului nostru Iisus Hristos din 
Biserica „Învierea Domnului” din cartierul clujean 
„Zorilor” a început să lăcrimeze din dimineața zilei de 2 
decembrie, a doua zi după ce românii au sărbătorit ziua 
națională.  

coana este una nouă, executată pe pânză, recent pictată, iar 
fenomenul nu poate fi explicat decât ca un miracol. 
Minunea a fost descoperită de două credincioase care au 

rămas să deretice după slujba din dimineața zilei de 2 
decembrie 2021. 

Detalii a oferit preotul Nicolae Dura: 
„Partea de pridvor a revenit la două doamne, una dintre ele 
fiind profesor universitar. Au luat candela, au pregătit 
untdelemnul, iar cealaltă doamnă a curățat icoana 
Mântuitorului Iisus Hristos, o icoană pe pânză, față – spate. 
Icoana a fost așezată la loc iar în următoarele câteva minute, 
până au luat candela ca să o pună înapoi, au observat că din 
ochiul stâng al Mântuitorului, de la pleoapa de jos, a coborât o 
dâră sub formă de lacrimă până la vârful nasului 
Mântuitorului.” 
Femeile s-au rugat, au fotografiat icoana iar seara, la Vecernie, 
la biserică a ajuns și preotul paroh, care a luat la cunoștință 
minunea. 
„Deja picătura ajunsese mai jos de buza Mântuitorului, între 
buza de jos și barbă. De acolo am început să o supraveghem, 
am fotografiat și filmat fenomenul respectiv. E ceva ce curge 
dar nu se termină. 
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Acum s-a oprit la nivelul gâtului Mântuitorului, dar nu se 
mistuie. La capăt se păstrează aceeași consistență. Am crezut 

că, odată cu coborârea, se va usca traseul, dar păstrează 
aceeași umiditate, se vede lacrima pe traseu la fel ca în prima 

zi”, a precizat parohul bisericii din cartierul Zorilor. 
Preotul a avut ideea să strămute icoana în altarul bisericii, dar o 
discuție cu un profesor de la Facultatea de Teologie l-a oprit să 
o facă. Acesta i-ar fi povestit că o icoană similară din Alba-
Iulia a fost strămutată din biserica unde începuse să lăcrimeze 
la Catedrala Arhiepiscopală și, după o zi, s-a oprit din plâns, 
semn că sfântul din icoană nu și-a dorit mutarea din biserica de 
cartier. 
„Atunci am realizat că locul icoanei este acolo și ar fi bine să o 
ducem înapoi. Icoana este una pe pânză obișnuită, am 
verificat-o și pe cealaltă parte, e perfect uscată, nu are 
nimic. Și de atunci stăm și ne minunăm. Nu știu să spun decât 
că se petrece, mai departe doar Dumnezeu știe. 
E a doua oară când se petrece la noi fenomenul, a fost anii 
trecuți o icoană a Maicii Domnului de la iconostas care a 
lăcrimat. De ce? Nu știu. Cum, care e voința lui Dumnezeu? 
Depășește așteptările mele, lumea fizică, pentru mine nu mai 
are corespondent. E ceva ce, dintr-o pânză obișnuită, curge. E 
ceva ce pe mine mă depășește rațional și doar constat că se 
petrece. Mai departe, doar Dumnezeu știe…”, a mai spus 
părintele Nicolae Dura. 
Vestea s-a răspândit cu repeziciune și pe Facebook. Claudiu 
Melean, un preot foarte îndrăgit din Cluj-Napoca, a spus că 
icoana este nouă iar minunea, cu atât mai neașteptată: „Invităm 
știința să explice fenomenul! Icoana e pictata recent de dl. 
Prof. Sorin Albu, un om duhovnicesc și un pictor excepțional”, 
a scris cunoscutul preot Claudiu Melean pe Facebook. 
  

 
"Ce influenţă are râsul asupra evoluţiei 

spirituale?" 
 

Prof. George BIANU – București 

        
         "Râsul dinamizează armonios ființa. Este cea mai 
banală formă de transmutare a potenţialului şi sublimare a 
energiei lăuntrice.  

eschide fiinţa către contactul cu energiile cosmice, 
benefice. Are efecte terapeutice. Există clinici în lume 
unde se produc vindecări prin râs. 

Sunt situaţii în care bolnavi de cancer (ce primiseră 
condamnarea de rigoare din partea medicinii clasice) s-au 
vindecat prin râsoterapie. Dacă este trezit de un umor sănătos, 
râsul are întotdeauna efecte stenice de eliminare a stresului, 
decondiţionează omul de prejudecăţi, de idei aberante. Ne ajută 
să ne depăşim, să transcendem ceea ce ne limitează. 
Un aforism al înţelepciunii spune: „Ridendo castigat mores” 
(„Râsul îndreaptă moravurile”)." 
 
Întrebare: "Râsul poate duce la starea de desăvârșire?" 
Răspuns: "O să vi se pară ciudat, dar, da, se poate. Mai ales în 
meditaţiile zen se folosesc adeseori anumite koan-uri care, la 
prima vedere, sunt chiar absurde pentru cel ce nu poate să le 
sesizeze sensul spiritual. Multe dintre ele sunt voit năucitoare, 

pentru a induce o deschidere faţă de realitatea subtilă. Un fel de 
eliberare a fiinţei din această rutină mentală, de convenienţe, de 
condiţionările sociale care adeseori încleiază inteligenţa. Starea 
de detaşare se poate realiza prin râs. 
Râsul este o stare de transcendere, în care omul nu mai e prins 
în jocul manifestării. Cel care râde poate să-şi dea seama că 
totul este o iluzie, totul este efemer şi că nu trebuie să se 
implice atât de mult. 
Dacă toţi cei care trăiesc o dramă ar putea măcar o clipă să se 
detaşeze şi să privească cu umor ceea ce li se petrece, i-ar ajuta 
foarte mult să nu mai sufere. Dar este evident, dincolo de asta, 
că şi destinul îi face pe mulţi să se încrânceneze într-o suferinţă 
cumplită. Ba chiar dacă cineva vine să-i scoată din această 
fundătură psihică printr-o remarcă plină de umor, mulţi 
consideră că e un veritabil afront – cum de nu sunt lăsaţi să se 
chinuie, cum de îndrăzneşte cineva să-i scoată din groaznica lor 
stare, cum de îndrăzneşte cineva să-i impulsioneze?" 
Întrebare: "Care este legătura între râs şi destin?" 
Răspuns: "Destinul poate fi ars prin râs. În general cel care are 
un destin cumplit nu poate să râdă, este foarte serios, pentru că 
de asta are el nevoie ca să se poată chinui." 
Întrebare: "Se cunosc fiinţe eliberate prin râs?" 
Răspuns: "Da, se cunosc." 
Întrebare: "Râsul ajută la eliminarea rezonanţelor malefice?" 
Răspuns: "Da şi este chiar foarte de dorit. O tradiţie secretă 
spune că atunci când cineva posedat râde de spiritul malefic 
care îl posedă, acesta pur şi simplu fuge. Aşa că cei care ştiţi că 
mai aveţi asemenea rezonanţe, merită să râdeţi de acea forţă şi 
ea n-o să suporte, pentru că e foarte orgolioasă şi fuge." 
Întrebare: "Ce diferenţă există între râsul patologic şi râsul 
normal?" 
Răspuns: "Cel patologic este un râs fără motiv, de aceea chiar 
în tradiţia folclorică se spune „a râde ca prostul”." 
Întrebare: "Râsul poate genera deschidere spirituală?" 
Răspuns: "Da. Dacă vă lipseşte această deschidere, o s-o puteţi 
dobândi măcar râzând." 
Întrebare: "Cum ne poate ajuta râsul în evoluţia spirituală? Cum 
ne poate împiedica râsul în evoluţia spirituală, dacă există 
riscul să ne împiedice? 
Răspuns: Dacă veţi râde, veţi vedea cum vă poate ajuta. Totul 
este să nu rămâneţi de râs. Râsul nu are cum să vă împiedice în 
evoluţia spirituală. Aşa că râdeţi cât puteţi." 
Întrebare: "Râsul poate fi o formă de manifestare a egoului?" 
Răspuns: "Da. Râsul sardonic, râsul răutăcios este o formă de 
manifestare a egoului." 
Întrebare: "Care este influenţa râsului asupra vitalităţii?" 
Răspuns: "Râsul este stenic şi are efecte curative. Cu cât veţi 
râde mai mult, cu atât veţi fi mai plini de vitalitate." 
Întrebare: "Putem înlătura manifestările demoniace şi satanice 
prin râs?" 
Răspuns: "Da." 
Întrebare: "Cum este râsul privit prin prisma șivaismului 
caşmirian? 
Răspuns: Cu mult umor." 
Întrebare: "Care este cea mai deschisă zodie către râs?" 
Răspuns: "În general, semnele de foc: Berbecul, Leul şi 
Săgetătorul. Să vă feriţi de aceşti nativi, că vă pot face să muriţi 
de râs." 
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Întrebare: "Se spune că râsul îngraşă. Dacă da, care este 
cauza?" 
Răspuns: "Pe cei slabi îi îngraşă. Însă dacă sunteţi deja vitali, să 
nu vă fie teamă să râdeţi. Pentru cei foarte slabi, cauza 
vitalizării ţine de fericirea, armonia, echilibrul pe care râsul le 
induce. 
Râsul este cel mai rapid mod de a elimina stresurile, tensiunile, 
nefericirile. Cu cât veţi râde mai mult, cu atât le veţi elimina 
mai rapid şi prompt şi, în locul bolilor, suferinţelor şi 
afecţiunilor pe care le riscaţi din cauza acestor acumulări 
negative, va apărea o stare euforică minunată." 
Întrebare: "Este posibilă revitalizarea prin râs?" 
Răspuns: "Da, pentru că râsul ne permite să ne branşăm la 
energiile focului ce au, pe lângă virtuţi purificatoare, şi puteri 
revitalizante, regenerante." 
Întrebare: "Râsul poate trezi puteri paranormale latente?' 
Răspuns: "Poate trezi expansivitatea, încrederea în sine, însă 
puteri paranormale latente... poate doar o anumită formă de 
clarviziune." 
Întrebare: "Care este legătura între curenţii subtili coloraţi şi 
râs? Care sunt culorile care, acumulate la nivelul aurei, 
facilitează deschiderea către râs?" 
Răspuns: "În general, verdele deschide fiinţa şi o face să râdă. 
Cu cât veţi lucra mai mult cu acest curent subtil, cu atât veţi 
putea să râdeţi mai mult şi îi veţi putea face şi pe ceilalţi să 
râdă." 
Întrebare: "Ce legătură există între efectul râsului şi vindecarea 
unor boli? Menţine râsul starea de sănătate prin spontaneitate?" 
Răspuns: "Râsul are efecte regenerante, armonizatoare. Da, 
râsul menţine starea de sănătate prin spontaneitate. Oamenii 
care râd sunt în general plini de voie bună, stenici, spontani, 
lipsiţi de suspiciuni bolnăvicioase, deschişi, comunicativi. De 
la cineva care râde, în general, nu vă puteţi aştepta la rele; este 
o fiinţă armonioasă." 
 
Întrebare: "Ce-l împiedică pe om să se deschidă către râs?" 
Răspuns: Acea seriozitate patologică pe care mulţi o au. 
 
Întrebare: "Ne poţi recomanda câteva opere literare umoristice 
şi nişte filme cu umor genial?" 
Răspuns: "Comediile lui Charlie Chaplin, ale lui Buster Keaton 
sunt unanim considerate a fi realizări depline, povestirile lui 
Mark Twain, ale lui Alphonse Daudet şi, de asemenea, citirea 
bancurilor, a anecdotelor." 
 
Întrebare: "Ce este superior: râsul sau plânsul?" 
Răspuns: "E dificil de făcut o distincţie. Sunt şi stări foarte 
înalte care se manifestă prin plâns. Există stări de extaz care se 
manifestă prin plâns, stări de iluminare în care omul are 
revelaţia că Divinul îl îmbrăţişează, iar această regăsire îl face 
să izbucnească în lacrimi de recunoştinţă. În ceea ce priveşte 
stările emoţionale foarte înalte, râsul este mai puţin prezent; e 
dificil să ne imaginăm că o fiinţă pe cale să atingă Desăvârșirea 
va izbucni în râs. Eventual va râde pe urmă." 
 
Întrebare: "Există situaţii în care râsul este demoniac?" 
Răspuns: "Da, în cazul râsului cinic, batjocoritor." 
Întrebare: De ce râdeau dacii in fața mortii? 
Răspuns: "Probabil că dacii aveau şi motive... 

Da, există o relaţie directă. În stările de veselie, de umor, omul 
este mult mai receptiv faţă de energiile divine. În nenumărate 
tradiţii autentice se spune că întreaga Creaţie este un joc divin 
şi că cel care realizează cu adevărat o stare de trezire spirituală 
se recunoaşte cel mai uşor după râs. 
Dacă este capabil cu adevărat să râdă, să aibă un umor stenic, 
constant chiar şi în situaţii dramatice, un asemenea om 
transcende aceste condiţionări ale jocului divin şi le trăieşte 
într-o stare de umor, conştient că toate reprezintă un joc 
iluzoriu. 
Din acest punct de vedere, râsul exprimă întotdeauna o stare de 
libertate lăuntrică. În momentul în care cineva, chiar cu intenţii 
agresive, este făcut să râdă, deja este dezarmat. Nu mai poate să 
aibă aceeaşi răutate, nu mai poate să aibă aceeaşi stare agresivă. 
Nu întâmplător gânditorul şi scriitorul Oscar Wilde spunea că 
dacă umanitatea ar fi învăţat să râdă, sensul istoriei acestei 
planete ar fi fost, fără îndoială, altul. 
De foarte multe ori această stare de seriozitate tâmpă, de 
orgoliu aberant i-a făcut pe oameni ca în loc să se deschidă şi să 
trateze cu umor anumite situaţii, să se încrânceneze, să se 
îndârjească, ceea ce a dus la războaie, la conflictele ale căror 
consecinţe le vedeţi în jur şi care, din cauza prostiei, încă 
afectează planeta. 
Tradiţia dacică este autentic spirituală. Faptul că dacii mureau 
râzând ţine de convingerea lor că nu există moarte, ci doar o 
translaţie. Aşa-zisa moarte le permitea să acceadă la lumile 
spirituale. În aceeaşi tradiţie se spune că atunci când se năştea 
cineva, ei plângeau. Pentru cel care nu înţelege, aveau o reacţie 
aproape paradoxală. Dacii considerau că la venirea pe lume 
omul a decăzut din stările paradisiace, spirituale şi s-a 
condiţionat în această existenţă materială. De aici şi atitudinea 
lor. Celui care nu cunoaşte aceste aspecte iniţiatice poate să i se 
pară că râsul dacilor era dement sau dezechilibrat. Dar nu este 
adevărat." 
 
 

De la Părintele Calistrat adunate 
 (Mănăstirea Vlădiceni, Iași) 

 
 

          "Atunci când treceţi prin greutăţi şi aveţi necazuri, rostește 
următoarele cu mare încredere şi lucrurile se vor îmbunătăţi în scurt 
timp. Când aveți câte o greutate sau un necaz, nu vă mai frământați 
până vi se sparge un vas de sânge la cap, sau vă îmbolnăviți de stress 
și luați tone de pastile ci spuneți așa: 
„Doamne Iisuse Hristoase, te primesc în inima mea ca Domn și 
Mântuitor personal! Fii Tu, rogu-te, Stăpânul vieții mele căci Ție îți 
predau duhul, sufletul și trupul meu ca să mă călăuzești Tu întru totul! 
Mă lepăd de cel rău și de toate practicile lui. Ia Tu trecutul meu, 
prezentul și viitorul! Amin 
Doamne, Eu am alunecat în necazul acesta, Tu ajută-mă să ies!” 
 

*** 
Zice o vorbă populară:  

"Cine nu-i mâncat de rele, nu știe a cânta de jele". 

Cine nu are un bătrân înțelept să și-l cumpere. 

„Bătrânețile nechibzuite sunt izvorul tuturor suferințelor și 
tristeților. A fi bătrân (în vârstă), nu este o obligație sau un 
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firesc biologic, este o datorie sacră, este o demnitate personală, 
este un dar divin de la Dumnezeu. 

O bătrânețe adevărată are în ea balsamul înțelepciunii, iar 
bătrânețea trăită frumos impune respect și venerație, nicidecum 
milă și compasiune. 

Respectul pentru cei vârstnici din jurul nostru, este mai întâi o 
datorie de educație sufletească și morală. Apoi respectul pentru 
vârstnici, se merită, se atrage, se lasă singur oferit, nu se 
impune cu forța, nu se cerșește, nu poate fi dat în mod obligat. 
Respectul rămâne act de educație și demnitate umană. 

Mila creștină, este act sufletesc și este împlinită oricui, 
indiferent de calitățile celui ce este miluit, după ideea: oferă, 
ajută, nu cântări nu judeca în locul lui Dumnezeu.”  

*** 
Adeseori, mulți dintre noi ne întrebăm de ce Dumnezeu nu ne 
ajută, de ce nu ne sprijină?  
Chiar uneori ajungem sa spunem: 
"Toată viața am mers la biserică, m-am rugat, dar numai rău 
mi-a mers, de ce oare"? 
O întrebare mai hazlie, sună așa: 
Pentru mersul la biserică, ne-ar trebuie scrisă carte de muncă, 
sau ar trebui să facem curățire de patimi în sufletul nostru? 
Când intrăm pe poarta bisericii, noi trebuie să fim în curs de 
desăvârșire, să înviem omul cel nou, duhovnicesc. 
Dar atâta timp cât nu scoatem veninul urii, a invidiei, a răutății, 
a orgoliului, al ambiției și demonul iubirii de sine, niciodată nu 
vom avea liniște în suflet, nici pace în inimă, nici lumină în 
minte. 
 

                               
 

*** 

Ori de câte ori sufletul vă este năpădit de probleme sau 
sănătatea este subrezită, citiți această rugăciune de mare folos 
și veți vedea cât de puternică poate fi.  

Pentru ca rugăciunea să aibă eficiență maximă, este bine să fie 
citită între orele 00.00 -03.00 când cerurile sunt deschise și este 
ascultată de Divinitate. 

„Milostivă să-mi fii mie Preasfântă Treime; Milostivă să-mi fii 
mie Preasfântă Născătoare de Dumnezeu; Milostivi să-mi fiți 
mie cei 4 Evangheliști ai Domnului; Milostiv să-mi fii mie 
Sfinte Ioane Botezătorule al Domnului; Milostivi să-mi fiți mie 
cei 12 Apostoli ai Domnului; Milostivi să-mi fiți mie cei 70 
Apostoli ai Domnului; Milostivi să-mi fiți mie toți sfinţii din 
ceruri și toate puterile cerești; 

Milostivi să-mi fiți mie toți Sfintii Părinți din ceruri; Milostivi 
să-mi fiți mie toți Sfinții Mucenici din ceruri; Milostivi să-mi 
fiți mie toți Sfinții Cuvioși din ceruri; Milostivi să-mi fiți mie 
toți Sfinții Părinți Ierarhi din ceruri; Milostivi să-mi fiți mie toți 
Sfinții Martiri din ceruri; Milostivi să-mi fiți mie toți Sfinții 
Prooroci din ceruri; Milostivi să-mi fiți mie toți Sfinții Pustnici 
din ceruri; Milostive să-mi fiți mie toate Sfintele Cuvioase 
Femei din ceruri; Milostive să-mi fiți mie toate Sfintele 
Mucenițe Fecioare din ceruri; 

Milostivi să-mi fiți mie toți Sfinții Arhangheli din ceruri; 
Milostivi să-mi fiți mie toți Sfinții Îngeri din ceruri; Milostivi 
să-mi fiți mie toți Sfinții zilei de astăzi; Milostivă să-mi fii mie 
toată puterea cea lucrătoare a cerului; Milostiv să-mi fii mie 
Sfinte Patron al meu (numele); Milostiv să-mi fii mie Sfinte 
Patron al casei (numele); Milostiv să-mi fii mie îngerașul meu 
sfânt păzitor”. Sursă: ParinteleCalistrat 

Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei 
 
Rugăciunea I 
Ţie, Dumnezeul şi Făcătorului meu în Treime Sfântă slăvit, 
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, mă închin, Îţi încredinţez 
sufletul şi trupul meu şi mă rog: Tu mă binecuvântează, Tu mă 
miluieşte, şi de orice rău lumesc, diavolesc şi trupesc mă 
izbăveşte. Şi dă-mi cu pace, fără de păcat să petrec ziua 
aceasta, întru slava Ta şi spre mântuirea sufletului meu. Amin. 
 
Rugăciunea a II-a 
În mâinile preamăritei Tale milostiviri, o, Doamne al meu, îţi 
încredinţez sufletul şi trupul meu, simţurile şi vorbele mele, 
cugetele şi gândurile mele, faptele mele şi toate mişcările 
trupului şi sufletului meu; intrarea şi ieşirea mea, credinţa şi 
vieţuirea mea, trecerea şi sfârşitul vieţii mele, ziua şi ceasul 
ultimei mele suflări, moartea mea, adormirea sufletului şi a 
trupului meu. O, Preamilostive Doamne, Care cu bunătatea şi 
nerăutatea ta acoperi păcatele întregii lumi, Tu pe mine care 
sunt cel mai păcătos dintre toţi oamenii, mă primeşte în mâinile 
Tale şi mă izbăveşte de tot răul, curăţă mulţimea fărădelegilor 
mele, îndreptează viaţa mea cea rea şi ticăloasă, fereşte-mă de 
căderile în păcat ce vor să vină, ca niciodată să nu mânii iubirea 
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Ta de oameni cu care acoperi neputinţa mea de diavoli, de 
patimi şi de oamenii cei răi. Pe vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi 
intoarce-i, şi pe mine mă călăuzeşte pe calea cea mântuitoare ca 
să ajung la Tine, limanul dorinţelor mele. Dăruieşte-mi sfârşit 
creştinesc, cu pace şi neruşinat, păzeşte-mă de duhurile răutăţii, 
iar la Înfricoşata Judecată, Milostiv fii robului Tău şi mă 
numără cu oile cele binecuvântate de-a dreapta Ta, ca împreună 
cu ele, pe Tine Creatorul Meu, să Te slăvesc în veci. Amin. 
 
Rugăciunea a III-a 
Slavă Ţie, împărate, Dumnezeule Atotputernice, Care cu 
purtarea Ta de grijă cea Dumnezeiască şi de oameni iubitoare, 
m-ai învrednicit pe mine păcătosul şi nevrednicul, a mă scula şi 
a dobândi intrare în Sfântă Casa Ta, primeşte, Doamne, şi 
glasul rugăciunii mele ca şi al sfinteleor şi înţelegătoarelor Tale 
puteri, şi binevoieşte ca din inimă curată şi cu duh de umilinţă, 
să Ţi se aducă Ţie laudă din necuratele mele buze, ca şi eu să 
mă fac părtaş fecioarelor înţelepte cu luminata făclie a 
sufletului meu şi să Te slăvesc pe Tine Dumnezeu Cuvântul, 
Cel slăvit în Tatăl şi în Duhul Sfânt. Amin. 

 
 
PSALMUL 142 
Al lui David. 
1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru 
credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. 
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-
i drept înaintea Ta. 
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în 
picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din 
veacuri. 
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul 
meu . 
5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la 
toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit . 
6. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un 
pământ însetoșat. 

7. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți 
întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se 
coboară în mormânt . 
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. 
Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul 
meu. 
9. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
10. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. 
Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. 
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru 
dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu . 
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți 
cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 
 

*** 
 
„Acum când satana chinuie pământul și îl tulbură, chinuindu-i 
pe ei, ne chinuiesc și pe noi!  
Pentru că ei fac deja lucruri care sunt împotriva lui Dumnezeu, 
a bisericii, a creștinului, a creștinismului și a omului. 
Se inventează noi metode de subjugare și sclavagism modern, 
pe toate direcțiile, muncă multă, salarii mici, prețuri, msri, 
inflație, impozite exagerate, te fură statul cu 70% din tot ce 
caștigi, iar ei vorbesc de prosperitatw, democrație și trai decent. 
Ceaușescu ne-a scos din Evul-Mediu, ne-a electrificat țara, ne-a 
asfaltat România, iar astăzi în mare prietenie cu "înțelepții UE", 
cărora slugărim pe gratis, ne întorc incompetenții guvernanți de 
astăzi, în mod voit și nesimțit la lumânare, opaiț, lampă cu gaz, 
când întregul sistem energetic, este munca poporului, iar 
fiecare stâlp și conductor de energie astăzi este vândut gratis la 
straini, ne merităm pe deplin nepasarea și lipsa de civism. 
Mai este puțină vreme și o să ajungem vremea iobăgiei din 
Transilvania, când era sub Imperiul Hortist-habzburgic, nu este 
ceva nou în istorie, dar dacă stăm nepasători ne merităm 
soarta.”  
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