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În loc de introducere 
 
 
 Aşa cum menţionează Gh. Al. Cazan în  
„ Introducere în filosofie”, problemele noastre la 
începutul secolului al XXI-lea sunt „ altele decât 
ale indianului din vremea lui Buddha, ale 
chinezului din vremea lui Confucius sau cele ale 
atenianului din timpul lui Socrate. Ele nu sunt 
identice nici cu cele din timpul lui Augustin, 
Bacon, Leibnitz, Kant, Hegel ori Marx.”1 Cu toate 
acestea ne redescoperim în opera acelor gânditori 
pe noi înşine, cu întrebări, cu răspunsuri pe care 
ni le-am dat sau pe care încă nu ni le-am dat. Este 
uimitor ca unele preocupări ale zilelor noastre să 
fie aceleaşi cu cele din timpuri de mult apuse, noi 
având avantajul de a ne baza pe un arsenal de 
cunoştinţe care s-au îmbogăţit cu fiecare deceniu, 
putând astfel să facem comparaţii şi asocieri în 
                                                 
1 Gh. Al. Cazan , „Introducere în filosofie”, Ed. Universitară, 
Bucureşti, 2006, p.5-6 
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vederea apropierii cât mai mult de marile 
adevăruri ale lumii şi ale vieţii. 
 Unele din aceste întrebări şi răspunsuri, 
care pe unii oameni de azi îi frământă şi mă 
frământă, încerc să le conturez în această carte, 
trecându-le prin prisma gândirii şi simţirii mele. 
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I. Ce este omul? 
 
 Primele întrebări care-mi vin în minte sunt 
legate de existenţa omului : Ce este omul?, Cum a 
luat naştere?, Ce scop are? Nici n-ar fi putut să 
primeze altele, de îndată ce facem parte din specia 
umană. Ar fi fost ca şi când aş căuta în grădina 
vecinului să găsesc ceea ce este în grădina mea. 
 Ce este omul? Răspunsurile sunt multe. Am 
să redau câteva. După Protagoras omul este 
măsura tuturor lucrurilor.  Pliniu îl consideră ca 
un paradox al naturii. După Pascal “omul este un 
neant faţă de infinit, un tot faţă de neant, o 
mijlocie între nimic şi tot”. Una dintre cele mai 
faimoase definiţii date omului este cea a lui 
Aristotel: “Omul este o fiinţă socială.” Platon 
îmbrăţişează ideea după care omul este în acelaşi 
timp trup şi suflet. Această concepţie dualistă 
despre fiinţa umană se va întâlni apoi în cultura 
antică, medievală şi modernă. Corpul şi sufletul 
sunt opuse substanţial, corpul făcând parte din 
realităţile sensibile fiind mobil, schimbător, 
perisabil, muritor, iar sufletul asemenea ideilor, 
neschimbător, nemuritor. 
 Totuşi nu văd justificată afirmaţia că ideea 
este neschimbătoare, pentru că orice s-ar spune, 
de-a lungul timpului şi unele idei se pot schimba. 
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De exemplu, ideea că pământul stă pe loc şi 
soarele se mişcă în jurul său, a fost infirmată de 
concepţia heliocentrică a lui Copernic, concepţie 
confirmată şi dezvoltată de Giordano Bruno şi de 
Galileo Galilei. Primul, un filozof materialist şi 
ateist italian din epoca Renaşterii, a fost 
întemniţat de Inchiziţie pentru convingerile sale şi 
ars pe rug la Roma. Cel de al doilea, Galileo 
Galilei, a fost şi el judecat de Inchiziţie pentru 
acelaşi motiv şi, după ce i s-a pronunţat sentinţa, 
ar fi spus: “Epur si muove”- “Şi totuşi se mişcă”, 
referindu-se la adevărul susţinut de el că pământul 
se învârteşte în jurul soarelui şi nu invers, cum se 
credea. 
 Într-un fel, chiar şi Platon, la un moment 
dat, ajunge să se îndoiască de eternitatea ideii şi 
recunoaşte că pentru el concepţia ce şi-o formase 
privind ideea era ca o linie directoare, numai că 
mereu i-a tot scăpat din mână, lăsându-l fără 
călăuză. Pe Platon îl durea faptul că n-ajunsese să 
legitimeze ideea, încât el însuşi, autorul ei, să fie 
sigur că nimic n-o mai poate clinti. Noţiunea de 
idee are o altă accepţiune pentru Platon decât cea 
dată de psihologie, ca o reflectare generalizată, 
reflectare a esenţei unui fenomen, o propoziţie cu 
sens, ci este redată în  utilizarea mai multor 
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cuvinte de către marele gânditor : “figură”, 
“forme”, “gen”, “esenţă”, “unitate”.2 
 Înaintaşul său, Socrate, socotit ca cel mai 
înţelept dintre greci, era şi el un idealist care se 
opunea concepţiilor materialiste ce considerau ca 
principii necreate, veşnice ale lumii: apa, aerul, 
focul, pamântul. El susţinea că zeii sunt 
atotputernici şi că ei au creat aceste elemente şi 
tot ceea ce există, poruncind acestor existenţe să 
săvârşească scopul care le-a fost dat. Omul, 
creaţie a zeilor după concepţia acestui gânditor, ca 
realitate supremă a cosmosului, este de natură 
divină, deoarece comportă aceeaşi esenţă ca 
esenţa lumii, aceasta fiind spiritual divin. 
 Fiind vorba de Socrate, trebuie să 
mărturisesc nespusa mea bucurie când, 
cercetându-i opera în timpul documentării, am 
găsit răspunsul pe care-l căutasem vreo doi- trei 
ani. Acest răspuns îl avusesem cândva, dar ne mai 
întrebuinţându-l l-am pierdut în uitare. 
 Pentru că nu-mi plac oamenii care se 
grozăvesc, mai întotdeauna le dădeam replica. Se 
întâmpla mai ales cu cei din familia mea. Nu 
rareori era cazul când, discutând cu fetele mele, 
numai ce auzeam spunându-mi-se: 

                                                 
2 Gh. Al Cazan, „Introducere în folosofie”, Ed. Universitară, 
Bucureşti, 2006, p. 207 
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- Am ştiut să rezolv toate problemele, se 
făloşea una din ele. 

- Să vedem dacă ai dreptate. 
O controlam şi găseam scăpări pe ici, pe colo. 

- Vezi că nu este cum spui tu? Aici n-ai 
aplicat formula corectă. 

- A! din neatenţie, dar ştiam, continua ea cu 
lauda. 

- Care este? 
- Stai puţin să mă gândesc… 
- N-o ştii. 
- Am un lapsus pe moment. 
- Socrate, un mare filozof al epocii sale, cu 

toate cunoştinţele pe care le avea, 
spunea : “ Singurul lucru pe care îl ştiu este că nu 
ştiu nimic”, o atenţionam eu. 

- Dacă era atât de deştept, de învăţat, ştia atât 
de multe, de ce spunea aşa? mă 

întreba fiică-mea. 
- Era conştient că oricât de multe ar şti omul 

şi oricât de pregătit ar fi, tot nu poate 
să cunoască totul, volumul de cunoştinţe al 
omenirii fiind vast, de necuprins chiar de tehnicile 
noi ale zilelor noastre, calculator, internet. 

Eu cel puţin, nu cred că există un om pe 
pământ care să ştie totul. Oricâte şcoli ar fi făcut, 
oricâte limbi ar cunoaşte, de ar fi umblat prin 
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toată lumea, cunoscând locuri, oameni, de ar fi 
studiat ani în şir prin cele mai mari biblioteci ale 
lumii dispunând de o capacitate de recepţionare a 
cunoştinţelor extraordinară, de o memorie pe 
măsură, de o judecată şi o putere de înţelegere 
nemaipomenite, de o minte luminată neîntâlnită, 
ce mai, înzestrat cu toate calităţile la modul 
superlativ, ei bine, un asemenea om tot n-ar putea 
şti totul. Că ar fi un mare învăţat, un geniu, un 
înţelept, asta este altceva. Ştim asemenea oameni 
care s-au remarcat într-un anumit domeniu, 
atotcunoscători în direcţia aceea, dar nu şi în alte 
domenii la fel de cunoscători. Îmi vine în minte 
cazul lui Napoleon Bonaparte, deşi poate că nu 
este cel mai ilustrativ, despre care se zicea că 
făcea trei lucruri deodată. Pentru că a fost 
preocupat de problemele principale politice şi 
ideologice ale secolului al XVIII- lea, el şi-a 
însuşit ideile marilor filosofi şi literaţi ai timpului, 
dar domeniul în care a excelat a fost acela al 
teoriei militare. A dezvoltat tactica şi strategia 
militară punând bazele teoriei militare din secolul 
al XIX-lea. A contribuit la dezvoltarea inovaţiilor 
militare din timpul războaielor revoluţionare. 
Fiind un strălucit comandant de oşti, în mod cert 
ştia totul în domeniul militar, dar în domeniul 
ştiinţelor exacte, să fi ştiut la fel? Era imposibil. 
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Dacă m-aş gândi şi la alte personalităţi, situaţia ar 
fi aceeaşi, după părerea mea. Iată de ce sunt 
convinsă că nici un om nu poate să ştie totul, nici 
acum, nici în viitor, fiindcă vastitatea 
cunoştinţelor e copleşitoare şi devine tot mai 
copleşitoare o dată cu dezvoltarea civilizaţiei. 
 Încă o problemă care se mai pune este 
aceea că ignoranţii, în înfumurarea lor, nu 
recunosc acest lucru, spre deosebire de oamenii 
înţelepţi care îşi dau seama de limitele propriei lor 
cunoaşteri, ca în cazul lui Socrate. Bineînţeles că 
acest principiu al său „ ştiu că nu ştiu nimic” 
trebuie considerat ca atare. Dacă este adevărat, 
înseamnă că se porneşte de la ignoranţa absolută, 
că aceasta este o necesitate de a se ajunge la 
ştiinţa sigură. Prin urmare ignoranţa ar fi o 
condiţie a ştiinţei şi filosofiei. În celălalt caz, dacă 
acest principiu este fals, înseamnă că Socrate şi-a 
făurit filosofia pe nesinceritate. Ideea falsităţii 
cade de la sine, ea fiind absurdă, cât despre prima 
posibilitate, ea necesită nuanţări.  
 Socrate a fost atât de dur în formularea 
acestui principiu, fiindcă îi critica pe cei care se 
credeau în materie de cunoaştere alfa şi omega, 
fără să recunoască atunci când nu ştiau ceva. 
Corect ar fi ca orice om, indiferent de gradul său 
de cultură, să fie conştient de ceea ce ştie şi de 



 15 

ceea ce nu ştie, recunoscând în faţa propriei 
persoane şi în faţa celor din jur acest lucru. Este 
mai ruşinos a spune că ştii ceva şi să se constate 
că nu ştii, decât a recunoaşte sincer de la început 
că nu ştii anumite lucruri. E mai bine să fii preţuit 
ca un om sincer decât ca un om mincinos. Pe de 
altă parte, dacă nu ştii ceva, şi nu pretinzi că ştii, 
te tentează să-l cunoşti pe acel ceva şi studiezi, 
cauţi, cercetezi, prin aceasta lărgindu-ţi orizontul 
de cunoştinţe, viziunea asupra lumii, altfel te 
plafonezi şi uiţi şi ce-ai ştiut. De aceea este bine 
de ţinut minte zicala bătrânească „ Omul învaţă 
până moare” şi o ştim toţi din propria noastră 
experienţă. Câte lucruri nu le-am învăţat în timp, 
după absolvirea şcolilor pe care le-am urmat şi 
continuăm să învăţăm până la moarte, uneori 
chiar fără să ne dăm seama. 
 Întorcându-mă la cele spuse mai înainte, 
replica o ştiam, dar nu-i mai ştiam autorul. Am 
întrebat colegi, prieteni, bibliotecari şi chiar elevi 
gândindu-mă că sunt la curent cu cunoştinţele 
proaspăt învăţate. Nicăieri nu am găsit răspunsul 
aşteptat. Abia acum am aflat că era vorba despre 
Socrate. Acest gânditor porneşte în filozofie de la 
principiul neştiinţei. În arătarea adevărului ia ca 
prim principiu principiul „ ştiu că nu ştiu nimic”.  
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 Pe bună dreptate acest principiu conduce la 
cercetare, la acumulare de noţiuni, la dezvoltarea 
orizontului de cunoaştere şi implicit la 
cunoaşterea adevărului. Fără acest principiu, 
ignoranţa te stăpâneşte, te limitează la ceea ce de 
bine de rău ai dobândit, fie ele cunoştinţe corecte, 
mai puţin corecte sau chiar false, şi în felul acesta 
nu vei ajunge a cunoaşte marile adevăruri şi a le 
înţelege totodată. 
 Referindu-mă la cele spuse mai înainte, 
dacă admitem că şi unii şi alţii dintre gânditori 
considerau că omul este corp şi suflet, totuşi, 
privind relaţia dintre acestea, se diferenţiau. De 
pildă Platon considera corpul şi sufletul ca două 
realităţi deosebite, fiind opuse substanţial. El 
absolutiza separaţia sufletului de corp aşa cum 
ideile sunt separate de lumea sensibilă. Pentru 
Platon exista un corp şi un suflet. În schimb, 
Aristotel considera că sufletul nu există fără corp. 
Deşi nu este corp, pentru el sufletul este corelat 
corpului. Pe de altă parte Heraclit şi Democrit 
socoteau că sufletul este la fel cu substanţa 
corporală, numai că are şi unele calităţi în plus. 
 René Descartes, un reprezentant al 
filozofiei moderne, deşi neagă relaţia corp şi 
suflet, totuşi afirmă în „ Prescurtarea 
Meditaţiilor” că sufletul omului este distinct de 
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corp, dar cu toate acestea este atât de strâns şi de 
unit cu corpul, încât alcătuieşte împreună un 
singur lucru ca şi „ cum ar fi cusut”3 de trup. 
 Aceste idei despre om au influenţat şi 
teologia. Natura duală a omului se găseşte şi în 
textele biblice. În „Epistola lui Pavel către 
romani” ( VII-14-21), aşa cum afirmă G. Brătescu 
în „ Studiul introductiv” la „Pasiunile sufletului” 
prezentate de René Descartes, personalitatea 
umană este înfăţişată ca o interacţiune a două 
elemente : legea de esenţă „duhovnicească” şi 
trupul „vândut sub păcat”. În acest text biblic se 
spune : „ Că nu fac  binele pe care-l voiesc, ci răul 
pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârşesc... Că 
după omul cel lăuntric, mă bucur de legea lui 
Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă 
lege luptându-se împotriva minţii mele şi 
făcându-mă rob legii păcatului care este în 
mădularele mele.” Între teologi şi Descartes există 
discrepanţe. Teologii şi Descartes afirmă că 
sufletul este nemuritor, iar trupul pieritor, dar, în 
timp ce teologii susţin că sufletul abdică de la 
demnitatea sa însoţindu-se cu trupul, filosoful 
spune că această însoţire este binefăcătoare pentru 
ambele componente ale fiinţei umane. Dacă 

                                                 
3 G. Brătescu, Studiu introductiv, Descartes, „Pasiunile sufletului”, 
Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1984, p. 17 
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pentru teologi pasiunea este un mesaj malefic, 
inspirat de diavol cu scopul de a tulbura ordinea 
sufletului, Descartes consideră că pasiunile pot fi 
un îndemn către fapte mari, generoase. Eu sunt şi 
pentru o afirmaţie şi pentru alta, depinde despre 
ce pasiuni este vorba. De pildă, pasiunea pentru 
muzică, manifestată la unii chiar din fragedă 
copilărie şi cultivată, a dus la apariţia unor 
adevărate talente şi valori nemuritoare în acest 
domeniu. De exemplu, George Enescu, care a 
cunoscut folclorul din copilărie prin intermediul 
tarafurilor populare, a fost pasionat de muzică, 
astfel încât încă de la vârsta de 7 ani studia la 
Conservatorul din Viena. A ajuns unul dintre cei 
mai mari muzicieni, cunoscut în ţară şi peste 
hotare. 
 De asemenea Wolfgang Amadeus Mozart, 
mare compozitor şi interpret austriac şi-a arătat 
însuşirile muzicale şi pasiunea pentru această artă 
încă din copilărie, fiind considerat „ copil- 
minune” şi exemplele ar putea continua cu pictori 
ca Nicolae Grigorescu, care a început de la vârsta 
de 12 ani să picteze icoane şi care a ajuns cel mai 
mare pictor român din sec. al XIX-lea, cu Blaise 
Pascal, un adevărat geniu al geometriei care, la 
doar 12 ani, a formulat teorema despre suma 
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unghiurilor unui triunghi, iar la 17 ani a publicat 
un eseu de geometrie.  
 Sunt însă şi de partea afirmaţiei teologiei că 
pasiunile generează şi acte malefice. Câte crime 
nu se fac din pasiunile exagerate din dragoste? 
Câte vicii nu duc la debusolarea oamenilor, în 
special alcoolul, căci după mine şi acesta este un 
fel de pasiune, că dacă virtuozului violonist îi 
tremură mâna pe coarde din pasiunea de a 
transpune întreaga sa fiinţă în melodia ce o 
interpretează, tot aşa şi alcoolistului îi tremură 
mâna pe pahar de a-l goli cât mai repede pentru a 
simţi plăcerea băuturii. 
 Trecând la un alt aspect legat de existenţa 
omului pe pământ, mulţi s-au întrebat şi se 
întreabă cum a luat naştere. Vechii filosofi greci 
au emis diferite idei. Au presupus existenţa unei 
substanţe ca principiu, ca origine, ca o cauză a 
lumii. Thales credea că apa este această substanţă 
eternă şi actuală a lumii, Anaximenes socotea 
aerul ca principiu al tuturor lucrurilor. Heraclit 
consideră că focul este principiul de geneză, 
esenţa comună a lucrurilor. Pentru Democrit 
principiile sunt atomul şi vidul. Aşa cum am mai 
amintit, Socrate se opunea concepţiilor 
materialiste care considerau ca principii necreate 
şi veşnice ale lumii apa, aerul, focul, pământul. 
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După concepţia lui, zeii sunt atotputernici şi ei au 
creat tot ceea ce există, deci şi aceste elemente. 
După părerea sa zeii au creat apa, cerul, focul, 
Soarele, Luna, lumina, întunericul. 
 Credinţa în zei o au şi alţi gânditori, cum ar 
fi Protagoras, care, în dialogul lui Platon 
povesteşte mitul ce este foarte asemănător cu al 
genezei. El povesteşte cum zeii, în momentul 
hotărât de destin, întruchipează în adâncul 
pământului din humă, din foc şi din substanţele 
care se pot combina cu huma şi focul, toate 
speciile muritoare. În textele biblice, la capitolul 2 
din Biblie, „Facerea lumii”, întâlnim o mare 
asemănare privind Geneza cu cele povestite de 
Protagoras. „ Atunci luând Domnul Dumnezeu 
ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa 
lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie.” 
 La început se credea, cum am arătat, că zeii 
au creat omul. Unii, cum a fost Anaximandros, 
spuneau că omul ar fi luat naştere din peşte şi ar fi 
evoluat, exact cum pe timpuri era promovată 
ideea lui Darwin că omul se trage din maimuţă. 
Dar mă întreb eu, care n-am fost de partea acestei 
teorii, cum se face că în mii de ani, prin evoluţie, 
s-a ajuns de la maimuţă la om, dar nu acelaşi 
lucru s-a întâmplat, după apariţia omului, când în 
iarăşi mii de ani, nu s-a mai continuat evoluţia şi 
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omul a rămas la stadiul iniţial ca individ al speciei 
sale? 
 Documentându-mă pentru această carte, 
abia acum am aflat ceea ce nu ştiusem, că 
asemenea aspect a frământat pe gânditori printre 
care şi pe Friederich Nietzsche. Dacă toate fiinţele 
au creat ceva mai bun deasupra lor şi omul trebuie 
să procedeze la fel prin selectarea tipurilor umane 
mai puternice aspirând la supraom, considerau ei: 
Dacă maimuţa este o fiinţă demnă de râs şi de 
ruşine pentru om, tot aşa omul trebuie să fie 
pentru supraom. Conform acestei viziuni, 
supraomul era sensul pământului. Dar, după cum 
am înţeles, această evoluţie se referea mai mult la 
dezvoltarea aspiraţiilor etice, a funcţiilor 
intelectuale şi nu la schimbarea înfăţişării omului. 
 Pe de altă parte, religia ne învaţă că la 
naştere, omul primeşte harul divin, acea scânteie 
divină care îi înnobilează sufletul. Maimuţa, din 
care Darwin susţinea că ne tragem, a primit-o 
oare? Nu cred, că dacă ar fi primit-o, ar fi 
capabilă de ceea ce este în stare să facă omul.  
 Referindu-ne la acelaşi capitol 2 din Biblie, 
iată ce se spune: “Pe câmp nu se afla niciun 
copăcel, iar iarba de pe el nu începuse a odrăsli 
pentru că Domnul Dumnezeu nu trimisese încă 
ploaie pe pământ şi nu era nimeni ca să lucreze 
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pământul”. Atunci Dumnezeu a hotărât să-l facă 
pe om fiindcă nu era nimeni care să lucreze 
pământul. Maimuţa lucrează pământul? Nu. Deci 
Dumnezeu a creat omul cu un anumit scop şi, cu 
aceasta, trecem la un alt aspect al existenţei 
omului şi anume acela al scopului său în lume.  
 În dialogul amintit mai înainte, al lui 
Platon, Protagoras povesteşte mitul potrivit căruia 
când zeii au hotărât să scoată din adâncul 
pământului la lumină fiinţele pe care le creaseră, 
poruncesc lui Prometeu şi lui Epimeteu să le 
împartă însuşirile cu care să fie înzestrate.  
Epimeteu îi cere lui Prometeu să-i lase lui în grijă 
sarcina aceasta şi, când va fi gata, să vină să 
inspecteze ce a făcut. Prometeu îi îngăduie acest 
lucru. Epimeteu îşi începe misiunea împărţind 
speţelor muritoare, unora puterea, altora iuţeala. 
Pe unele le-a înzestrat cu pene, pe altele cu solzi, 
cu peri tari, cu blană pentru a se putea apăra de 
frig. Le-a procurat iarba, fructele, rădăcinile, 
carnea celorlalte pentru a se hrăni şi a supravieţui. 
Epimeteu care avea o înţelepciune imperfectă, a 
observat că, fără să-şi dea seama, împărţise toate 
facultăţile naturale, şi pentru speţa umană nu-i 
mai rămăseseră decât puţine însuşiri. Când 
Prometeu a venit să cerceteze cum a lucrat 
Epimeteu, a văzut că, în timp ce toate speţele erau 
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echipate armonios, omul era gol, nu avea nici 
încălţăminte, nici acoperământ. Ca să-l salveze, se 
hotărăşte să fure îndemânarea artistică a lui 
Hefaistos şi a Atenei şi în acelaşi timp şi focul.  
 Prometeu a furat focul din cer şi l-a dat 
oamenilor, fiindcă îi iubea şi îi considera capabili 
să ia în mâna lor focul ca putere a naturii şi ca 
simbol al creaţiei, al progresului, deci al 
emancipării, aşa cum se desprinde şi din tragedia 
lui Eschil “Prometeu înlănţuit”. 
 În mitologia greacă, Prometeu era 
considerat ca titanul care a făcut posibilă 
dezvoltarea meşteşugurilor prin focul furat de la 
zei şi dăruit oamenilor. Deci, el este un simbol al 
triumfului omului în lupta cu forţele naturii pentru 
dezvoltarea civilizaţiei omeneşti. Din acest mit 
prometeic se desprinde scopul omului în lume. El 
a servit ca motiv de inspiraţie pentru reprezentanţi 
ai culturii ca: Byron, Beethoven, Goethe, Shelley. 
În unul din poemele sale în proză, G. Bogza îl 
consideră pe Prometeu ca “făuritor al lumii care 
urcă”, iar poetul englez P.B. Shelley, în poemul 
său dramatic “ Prometeu descătuşat”, îl consideră 
pe acest titan un “simbol al victoriei geniului 
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uman, purificat şi înălţat prin suferinţă şi dragoste 
deasupra forţelor răului”.4 
 Dacă pentru Platon omul este“animalul 
tehnic al creaţiei”, “homo faber”, pentru Cicero 
este fiinţa raţională, “homo sapiens”. Şi o părere 
şi alta contribuie la înţelegerea mai completă a 
scopului său.  
 În contrast cu importantul rol al omului, 
apar concepţii după care el s-ar fi născut cu unele 
insuficienţe, aşa cum am amintit pe cele 
prezentate în dialogul lui Platon “Protagoras”. 
Pliniu, de asemenea, gândeşte astfel. El susţinea 
că omul nu este avantajat ca alte animale cu un 
acoperământ de pene, solzi, blană. Omul nu se 
serveşte de instinctele, ci de achiziţiile sale, pe 
care le-a câştigat prin propria-i experienţă. Prin 
urmare, se pune întrebarea dacă natura a fost o 
mamă bună pentru el, sau o mamă vitregă. “Omul 
este singurul pe care natura îl azvârle în ziua 
naşterii sale, pe pământul gol, lăsându-l îndată în 
prada gemetelor şi plânsetelor.”5  
 Este adevărat că la naştere, plânsul 
copilului este aşteptat cu nerăbdare ca semn al 
existenţei şi al supravieţuirii. Ca mamă, am trăit 
                                                 
4 Aura Brais, „Dicţionar de literatură română şi universală pentru 
elevi”, Editura Coresi, Bucureşti, 2004, p. 409 
5 Tudor Vianu, „Studii de filozofia culturii”, Editura Eminescu, 
Bucureşti, 1982, p. 416 
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asemenea emoţie în primele momente de viaţă ale 
copiilor mei şi bucuria pe care mi-au oferit-o 
primele lor reacţii de viaţă. 
 Iată cum prezintă Tudor Vianu situaţia 
omului, citând cuvintele lui Pliniu din “Historia 
naturalis”: “ După ce a luat cunoştinţă de lumină, 
legături de care sunt scutite chiar animalele 
născute în sclavie, îi cuprind membrele şi i le 
înfăşoară strâns. Fericită naştere! Iată-l întins cu 
mâinile şi picioarele legate plângând, pe acela 
care trebuie să comande tuturor fiinţelor! Iată-l 
începându-şi viaţa prin chinuri, fără a fi făcut altă 
greşeală, decât aceea de a fi venit pe lume.”6 
Acest citat stârneşte compătimire, ironie, umor 
dar mai ales ne face să înţelegem strădania omului 
de a se adapta la condiţiile de viaţă, ceea ce 
reprezintă o direcţie a scopului său. El s-a născut 
gol, timid, neînarmat, dar îşi depăşeşte aceste 
limite. Învaţă să umble, să vorbească, îşi face 
haine cu care să se îmbrace, locuinţe care să-l 
adăpostească, şlefuieşte piatra şi întrebuinţează 
metalele pentru a-şi face arme de apărare şi 
obiecte de uz casnic, îşi caută şi-şi pregăteşte 
hrana. De aceea arătam mai înainte că 
insuficienţele cu care se naşte sunt şi în 

                                                 
6 Tudor Vianu, „Studii de filozofia culturii”, Editura Eminescu, 
Bucureşti, 1982, p. 416- 417. 
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detrimentul lui, dar şi în folosul său, că îl pun în 
situaţia de a lupta pentru a le depăşi. Niciun 
animal, oricât de puternic şi de înţelept ar fi fost, 
n-ar fi putut face ce a reuşit omul gol, slab şi 
timid. Deci, pe lângă aspectul debilităţii naturale a 
omului, apare în contrast aspectul omului ca rege 
al creaţiei, idee ce o întâlnim şi la Socrate, care 
spunea că zeii i-au dat omului tot ce-i trebuie şi 
omul este singura fiinţă responsabilă de ceea ce 
face. Renaşterea descoperă din nou demnitatea 
omului. Pico della Mirandola spune că omul nu 
este legat de nicio formă, el putând să-şi dea 
singur forma pe care şi-o doreşte. Prin aceasta 
obţine demnitatea de a se ridica deasupra 
creaturilor, dar şi riscă să coboare sub nivelul lor. 
Dacă pentru antichitate omul era un element 
determinat al cosmosului, pentru Renaştere omul 
este creatorul destinului său. În antichitate se 
credea că omul putea reflecta armonia universală, 
dar n-o putea spori. În Renaştere, omul îşi 
schimbă concepţia despre sine prin credinţa în 
valoarea creatoare a destinului omenesc. Nefiind 
legat de fatalităţile unei forme unice, omul se 
poate ridica în lumea superioară a fiinţelor divine, 
dar poate şi degenera în fiinţele inferioare şi 
brute. Referindu-se la cele susţinute de Pico della 
Mirandola, Tudor Vianu apreciază că “Libertatea 
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omului este pricina măreţiei şi mizeriei sale.”7 
Poate să acţioneze pentru perfecţionarea continuă 
a aptitudinilor sale, să muncească pentru un destin 
fericit, dar în acelaşi timp poate renunţa la efort, 
la îndemânare, la a-şi pune în valoare calităţile, 
decăzând din rolul pe care îl are în societate.  
 Mai mult, omul, reflectând asupra naturii 
sale, ştie că ea este sub semnul blestemului 
originar. Pentru că Adam a mâncat din pomul 
oprit, blestemul ce cade asupra lui îl face să 
piardă atât binefacerile raiului cât şi nemurirea. 
Omul deci, trebuie să muncească, să se reproducă, 
ca astfel să câştige nemurirea pentru specia lui, 
nemurire pe care Adam o pierduse pentru sine. Şi 
din această necesitate se desprinde rolul omului 
fie că este sau nu conştient de acesta. S-ar spune 
că şi animalele procedează aşa. Poate că da, însă o 
fac instinctual. 
 Leoaica păstrează ultima bucată din stârv 
pentru puiul ei, dar, dacă este hămesită de foame, 
n-o mai face, pe când o mamă indiferent în ce 
situaţie s-ar afla, îşi ia de la gură ultima bucăţică 
şi i-o dă copilului. Se spune că animalele se 
concentrează asupra a ceea ce este în faţa lor. 
Spre deosebire de ele, omul nu se îngrijeşte numai 

                                                 
7 Tudor Vianu, „Studii de filozofia culturii”, Editura Eminescu, 
Bucureşti, 1982, p. 418 
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de prezent, ci, prin raţiunea cu care este înzestrat, 
observă cauzele, efectele lucrurilor care îl 
înconjoară. Face asociaţii, compară raporturile 
lor, legând prezentul de trecut şi de viitor. Este 
adevărat dar mai sunt şi excepţii. Albinele îşi 
pregătesc hrana în stupul lor, rândunica vine să-şi 
aranjeze cuibul părăsit, hârciogii îşi adună boabe 
pentru iarnă, deci şi unele vieţuitoare fac o 
legătură între trecut, prezent şi viitor. Totuşi, orice 
s-ar spune, omul rămâne superior tuturor 
vieţuitoarelor. El are, datorită raţiunii, sentimentul 
ordinii, decenţei şi al măsurii care trebuie 
respectate în acţiunile şi cuvintele sale. Numai 
omul vede frumuseţea lucrurilor. Ca o completare 
a insuficienţei lui originare de care vorbeam, 
omul are conştiinţa de sine. Raţiunea devine 
însuşirea dominantă a omului care conduce spre 
setea de cunoaştere, de iubire a culturii. Este cu 
adevărat homo sapiens aşa cum apare în viziunea 
lui Cicero. 
 Naturalistul  Buffon, spre deosebire de 
Pliniu, îl priveşte pe om ca pe un rege adevărat. Îi 
găseşte superioritatea chiar pornind de la 
înfăţişarea sa exterioară, cu mersul său drept, cu 
ţinuta sa maiestuoasă, care subliniază nobleţea şi 
rangul său. Nu se târăşte pe pământ ca târâtoarele, 
nu are mersul patrupedelor, el merge cu capul sus 
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privind cerul. El domină celelalte animale, 
stăpâneşte natura. “Natura înfloreşte sub mâna 
omului şi cade de bătrâneţe şi boală acolo unde el 
lipseşte.”8 
 În concluzie, din spicuirile pe care le-am 
făcut din materialele documentare, mi-am putut 
da seama cât de complexă este problematica 
existenţei omului. Este firesc să fie aşa, pentru că 
a fost una din preocupările de seamă ale atâtor 
gânditori din diferite timpuri, din diferite state. 
Omul a fost privit în fel şi chip. A fost considerat 
de Platon animalul tehnic al creaţiei, de Cicero ca 
o fiinţă raţională. În epoca modernă, René 
Descartes, fondatorul raţionalismului clasic al 
cărui principiu era „ gândesc deci exist”, socotea 
omul ca subiect cunoscător. 
 În legătură cu acest dicton „ Cuget deci 
exist” nu pot să nu fac o remarcă. Cei ce se află în 
comă nu mai cugetă sub nici o formă, dar totuşi 
există. Atunci dictonul este valabil doar în 
anumite condiţii? 
 David Hume considera că înainte de a fi o 
fiinţă raţională, omul este o fiinţă sensibilă, se 
manifestă ca fiinţă empirică. Kant, luând în 
considerare şi raţionalismul şi empirismul 

                                                 
8 Tudor Vianu, „Studii de filozofia culturii”, Ed. Eminescu, Bucureşti, 
1982, p. 429 
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sintetizează aceste teorii, susţinând că omul nu 
poate fi doar animal raţional sau animal politic, ci 
el este persoană, obiect de respect. 
 După cum am mai amintit, unii gânditori îl 
consideră vitregit de natură, ca Pliniu, care spune 
că se naşte gol pe pământul gol. În schimb Pico 
della Mirandola îi descoperă demnitatea de a se 
ridica deasupra creaturilor. 
 Pe de altă parte, omul este apăsat de 
blestemul originar şi de unele insuficienţe 
naturale, cum apreciază unii filozofi, dar raţiunea 
îl face să fie superior, cum consideră alţii. Buffon 
îl priveşte ca pe un rege adevărat, în schimb 
Pascal îl vede ca pe un rege detronat şi părerile ar 
putea continua. 
 Fie ele cât de multe şi de diferite, îmi susţin 
părerea, aşa cum din toate se desprinde, că omul 
este fiinţa centrală a universului, fără de care 
acesta n-ar avea înfăţişarea pe care o are şi nici 
perspective de îmbunătăţire continuă a tuturor 
domeniilor ce-i dau armonia. 
 Omul este singura creatură care se 
deosebeşte net de toate celelalte, prin ţinuta sa 
maiestuoasă, având mersul biped, posedând cel 
mai elevat mijloc de comunicare, limbajul. 
Păsările comunică prin ciripit, prin cântec, 
patrupedele prin grohăit, lătrat, orăcăit, etc. 
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Singur, omul are un limbaj articulat, singur el se 
poate exprima oral şi în scris. Din aceste calităţi 
derivă atâtea şi atâtea altele ce-i sporesc 
superioritatea. Este singurul înzestrat cu raţiune, 
datorită cărui fapt îşi poate croi destinul prin 
muncă. Celelalte fiinţe nu muncesc. S-ar crede că 
nu este singurul care munceşte, că şi păsările îşi 
construiesc cuiburi, aducând în cioc fire de iarbă, 
de paie mai din aproape, mai din departe, 
aşezându-le cu o oarecare tehnică, sau albinele 
adună cu hărnicie polenul şi nectarul pentru 
mierea din stupul lor, dar aceste acţiuni sunt 
instinctuale, nu rodul unor judecăţi, a unor 
imaginaţii, a unui scop ca în cazul omului. 
Raţiunea pe care celelalte vieţuitoare nu o au este 
zestrea cea mai de preţ a omului, calitatea care îl 
apropie de Creator, care îi dă posibilitatea să ştie 
ce este, de unde vine, care-i este menirea în lume 
şi atâtea şi atâtea în legătură cu existenţa sa.  
 Omul a fost creat după chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu aşa cum ne învaţă 
religia. Ce vrem mai mult? Care animal a avut 
acest privilegiu? Niciunul. Omul este singurul 
care comunică cu Divinitatea prin rugăciuni, prin 
biserică, atât singur, cât şi împreună cu cei din 
jurul său, în timpul slujbelor religioase. Păcatul 
cel mare este că nu toţi avem asemenea 
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convingeri, că în zilele de sărbătoare, în loc să 
mergem la biserică, ne găsim alte îndeletniciri. 
Cât de benefică este rugăciunea făcută în comun! 
Pe bună dreptate se spune că acolo unde s-au 
adunat chiar numai 5-6 oameni să se roage 
împreună, acolo coboară harul lui Dumnezeu, cu 
atât mai mult când este vorba despre oficierea 
slujbelor religioase, după care te simţi liniştit şi 
împăcat pentru că simţi acea pace sufletească. 
“Omul trebuie să creadă ca să poată înţelege! Cu 
credinţa vezi până departe, mai departe decât vezi 
cu raţiunea. Credinţa este până la urmă, puterea 
de a iubi.”9 Părintele Ilarion Argatu spunea: 
“Rugăciunea îl îmbracă pe om cu putere”, dar 
despre credinţă voi vorbi mai la vale. 
 Omul este singurul care adaugă prin munca 
sa frumuseţe celor existente pe pământ. Face 
câmpiile roditoare, împădureşte dealurile, dă 
vigoare pădurilor, dă splendoare cursurilor 
râurilor, etc… 
 Şi peştii dau frumuseţe apelor, şi păsările, 
prin zborul lor şi ciripitul lor, înveselesc pădurile, 
dar aceasta o fac prin simpla prezenţă a lor, fără 
să depună efort. Prin urmare, Creatorul ne-a 
dăruit asemenea frumuseţi şi nu ele înşile. Omul 

                                                 
9 Graţia Lungu Constantinescu, „ Părintele Iustin Pârvu. Viaţa şi 
învăţăturile unui mărturisitor”, Iaşi, 2007, p. 531 
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este singurul stăpân al naturii. El poate interveni 
în a o schimba. Sădeşte pomi în terenurile 
alunecoase, perdele de păduri în locurile 
secetoase, face drenări în pământuri mlăştinoase, 
ştie să potrivească soiurile de culturi în funcţie de 
pământ şi de climă. 
 Este singurul însufleţit de o sete de 
cunoaştere, de inventivitate. Contemplă universul, 
cunoaşte stelele, constelaţiile. Pe cele care nu le 
vede şi le imaginează. Face calcule care nu dau 
greş privind astronomia cerească. Ştie să 
socotească data eclipselor şi le prevesteşte cu 
mult timp înainte. Cunoaşte vremea solstiţiilor, a 
echinoxurilor şi, după cum îl citează T. Vianu pe 
Campanella: “ când Dumnezeu schimbă ceva în 
cer, omul bagă de seamă şi notează anomalia şi 
iregularitatea; necontenit ridică table noi şi indice 
de lucruri foarte îndepărtate şi cunoaşte prin 
raţiune nu numai moartea şi viaţa omului, dar a 
tuturor animalelor, a statelor şi domniilor, ba 
chiar a lumii întregi, care urmează să piară prin 
foc.”10 Construieşte nave spaţiale şi călătoreşte în 
cosmos pentru a-l cunoaşte mai bine, obsedat de 
măreţia infinitului şi când coboară pe pământ îşi 
frământă mintea cu posibile alte existenţe de viaţă 

                                                 
10 Tudor Vianu, „Studii de filozofia culturii”, Ed. Eminescu, 
Bucureşti, 1982, p. 422 



 34 

decât cea terestră, cu posibile civilizaţii poate 
superioare celei din care provine. De-a lungul 
timpului a fost capabil de atâtea şi atâtea creaţii 
benefice pentru omenire: de la opaiţ până la 
tuburile fluorescente, de la râşniţă până la 
fabricile de făină, de la maşina cu aburi până la 
motoarele Diesel, de la bărcile plutitoare la 
marele Titanic şi mai departe, de la colibe la 
palate, de la plug la tractor, de la războiul de ţesut 
manual la războiul de ţesut mecanic, de la arcuri 
la arme sofisticate, atâtea şi atâtea invenţii, rod al 
minţii omului. În zilele noastre folosirea 
calculatoarelor, roboţilor ia avânt. Până şi în 
bucătăria gospodinelor roboţii le stau la îndemână 
uşurându-le munca şi asigurând un timp minim de 
efectuare a operaţiilor culinare.  
 În locul dughenelor, omul a creat 
supermarketurile, mallurile. Ca să călătorească 
din Europa în America nu mai are nevoie de 
săptămâni, cât făcea un vapor pe vremuri, ci ia 
avionul ajungând în 10-12 ore, dacă pleacă din 
ţara noastră. Veştile nu se mai trimit prin curieri, 
poştalioane, într-un timp îndelungat, ci telefonic 
şi mai des prin telefonia mobilă, în câteva minute.  
 Dacă asemenea invenţii sunt lăudabile, nu 
tot acelaşi lucru se poate spune despre 
descoperirile cu scop distructiv. Mă cutremur 
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gândindu-mă la cele întâmplate în anul 1945, 
când a fost lansată bomba atomică peste 
Hiroshima, care a ras oraşul de pe faţa pământului 
şi ale cărei consecinţe s-au resimţit ani de-a 
rândul după aceea. Îmi vine în minte imaginea 
acelei fetiţe, Sadako Sasaki care, îmbolnăvindu-se 
de leucemie, este tratată într-un spital. În speranţa 
că va scăpa cu viaţă, după o tradiţie niponă în 
fiecare zi făcea câte un cocor de hârtie cu care îşi 
decora pereţii camerei. N-a reuşit să facă cei o 
mie de cocori, cum îşi propusese, şi s-a stins din 
viaţă, fiindcă “uriaşa pasăre de fier care adusese 
ciuperca de foc învinsese aripile delicate de 
hârtie”. Nu trebuie să condamnăm însă omul în 
general pentru minţile diabolice ale unora.  
 Cu mintea, cu mâinile şi talentul său, omul 
a creat opere de artă nemuritoare, de care ne 
minunăm, mai ales cu ocazia excursiilor noastre 
în ţară şi peste hotare. Că trăiesc în Moldova, şi 
nu numai pentru acest fapt, nu pot să nu amintesc 
mănăstirile de aici: Humor, Moldoviţa, Suceviţa, 
Agapia, Neamţ, şi încă altele care reprezintă 
rarităţi arhitectonice de prim rang. Bisericile de 
lemn din Maramureş sunt opere artistice ale 
arhitecturii în lemn, datând din diferite epoci 
istorice. Sunt cunoscute cele şapte minuni ale 
lumii: farul din Alexandria, piramidele, Colosul 
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din Rodos reprezentând pe Helios, zeul Soarelui, 
mausoleul din Halicarnas, grădinile suspendate 
din Babilon, statuia lui Zeus din Olimpia, templul 
Dianei din Efes. Cunoştinţa noastră despre 
minunile lumii este depăşită astăzi, sau mai bine 
zis este îmbogăţită, prin albumul “1000 de minuni 
ale lumii. Comorile omenirii de pe cinci 
continente”, ediţie în limba română, 2005 prin 
Slovart Print s.r.a. Bratislava, Editura Aquila, 
tipărită în Slovacia. Acest album prezintă 
monumente, centre istorice, parcuri, palate, ruine, 
statui, rezervaţii şi multe altele, demne de a fi 
cunoscute, din diferite ţări ale lumii, toate 
reprezentând opera omului de pretutindeni, de-a 
lungul timpului. 
 Poate peste încă alte secole, cei din acel 
timp vor cunoaşte noi minuni ale lumii, fiindcă 
munca omului nu stagnează şi, cum ne mirăm noi 
văzându-le pe cele din timpuri de mult apuse, aşa 
vor proceda şi oamenii viitorului, cercetându-le 
pe cele existente azi. Interesant! Foarte interesant! 
Esenţial este faptul că omul este cel care face 
legătura dintre epoci prin ceea ce lasă ca 
moştenire, adică prin roadele muncii sale. De 
orice factură ar fi acestea, le lasă din tată în fiu, 
din generaţie în generaţie, din veac în veac. 
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 De câte ori răsfoiesc acest album, nu pot să 
nu revăd Turnul Eiffel. A fost construit din oţel, 
de inginerul Gustave Eiffel pentru Expoziţia 
Mondială din 1889. Pentru că s-a montat în vârful 
turnului o antenă de televiziune, înălţimea 
turnului s-a mărit, având astăzi 320,75 de metri. 
Milioane de turişti se înghesuie într-unul din 
lifturi, să ajungă tot mai sus, pentru a admira 
splendoarea oraşului de pe Sena.  
 De asemenea, mă opresc la clădirea 
parlamentului din Londra, foarte maiestuoasă şi 
foarte întinsă şi la turnul Big- Ben, care se află în 
partea de nord a clădirii parlamentului. Acest turn 
are cadrane mari situate pe cele patru laturi. Ele 
indică ora prin clopotul de 13 tone ale ceasului 
din turn, care bate. Sunetul lui este auzit în 
întreaga lume prin postul de radio britanic. 
Turnul, înalt de 97,5 metri, este un simbol al 
capitalei Angliei şi al întregii ţări.  
 Piramidele le văd ca pe trei munţi, pe lângă 
care oamenii par ca nişte furnici. Nici înainte şi 
nici după, regii nu şi-au ridicat monumente atât de 
mari precum faraonii din dinastia a IV-a ( 2575-
2465) i.C. Mă  tot gândesc cum a putut omul din 
acele timpuri, când utilajele de construcţie nu erau 
la nivelul celor de azi, să aducă acele blocuri mari 
de piatră şi să le zidească în piramide? Şi totuşi 



 38 

omul a putut, pentru că el este cea mai 
spectaculoasă dintre toate minunile lumii. 
 Pe de altă parte, omul trăieşte o viaţă 
spirituală deosebită de a celorlalte animale. Este 
însufleţit de anumite sentimente care conduc la 
definirea conduitei sale şi care-i influenţează 
activitatea, chiar şi priorităţile. De pildă, un 
îndrăgostit de frumos îl caută în muzică, în 
poezie, în pictură, în natură, etc... şi poate deveni 
poet, muzician, pictor, fermier. Un sentiment 
important este iubirea care stă la baza 
consolidării, familiilor, popoarelor. S-ar zice că şi 
animalele se iubesc unele pe altele, dar 
manifestarea acestei afecţiuni la ele diferă ca de la 
cer la pământ de ceea ce înseamnă iubire. Este 
adevărat că şi ele îşi mângâie puii, îi hrănesc, se 
joacă împreună cu ei, îi ocrotesc, dar când au 
crescut, se înstrăinează definitiv, ca şi când n-ar 
exista nicio legătură între ele şi aceştia. 

 Tot atât de importante sunt 
sentimentele religioase, neîntâlnite la animale, dar 
despre acestea voi vorbi într-un capitol aparte.  
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II. Oameni şi locuri 

 
 După cum istoria ne învaţă, omenirea, până 
a ajunge la ceea ce este astăzi, a trecut prin mai 
multe etape. În timpuri foarte, foarte îndepărtate, 
oamenii se hrăneau cu roadele naturii. Ei mâncau 
poame, rădăcini, scoici, peşte, vânatul pentru a 
cărui procurare foloseau unelte rudimentare ca 
arcul şi săgeata. Era perioada sălbăticiei. Din 
cauza instinctului sexual şi al foamei, cât şi din 
cauza reproducerii speciei, trăiau în cete, 
deplasându-se din loc în loc. Nu erau proprietăţi 
şi nici stăpâni unii asupra altora. Dacă se luptau, o 
făceau doar pentru hrană. Primele încercări de 
statornicire coincid cu primele începuturi ale 
familiei. Încălzirea bebeluşului nou născut i-a 
determinat pe oameni să găsească fel de fel de 
lucruri până la descoperirea focului. Pentru 
ocrotirea celui mic au fost puşi în situaţia de a 
face un adăpost, de a îmblânzi animale, deci să se 
statornicească. Ajung să se ocupe cu unele 
îndeletniciri ca olăritul, topirea metalelor, 
confecţionarea armelor. Este perioada barbariei, 
cum a denumit-o Morgan. Odată cu aşezarea în 
anumite locuri, începe proprietatea privată şi, 
fiindcă această aşezare nu s-a făcut deodată 
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pretutindeni, au început năvăliri, lupte, răpiri. Cei 
care ieşeau învingători îi robeau pe cei cuceriţi, 
folosindu-i la munca câmpului sau la alte munci. 
Aşa apare împărţirea oamenilor în clase şi odată 
cu aceasta inegalitatea socială.  
 Robii nemulţumiţi se răscoală şi ajung 
stăpâni pe o parte din uneltele cu care lucrează şi 
pe o parte din rodul muncii lor. Au o oarecare 
libertate, dar tot este deosebire de clase, că 
feudalul înlocuieşte pe stăpânul de robi.  
 Inventându-se unelte de muncă mai bune, 
dezvoltându-se căile de comunicaţie, navigaţia, 
comerţul, se dezvoltă manufactura, care este 
înlocuită apoi de marea industrie modernă ce 
creează piaţa universală. Organizaţia feudală a 
industriei şi a manufacturii nu mai corespunde. 
Luptele crâncene doboară feudalitatea. Clasa 
burgheziei are stăpânirea economică şi politică. 
Acum apar salariaţii. Văzând de ce parte atârnă 
biruinţa, chiar o parte din nobilime trece de partea 
burgheziei. Capitalul concentrându-se în mâna 
unor oameni în detrimentul celor mulţi care 
muncesc să-şi câştige existenţa, se ajunge la 
diferenţa netă socială prin apariţia marilor 
capitalişti. Aceste etape  nu s-au produs la fel 
peste tot. Sunt încă oameni care trăiesc în 
feudalism, ca cei de prin unele părţi ale Africii 
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sau ale Indiei. Prin unele locuri triburile, cu 
obiceiurile lor, se menţin. În timp ce unii oameni 
se bucură de nivelul civilizaţiei de azi, alţii au 
rămas cu secole în urmă. Este tot o nedreptate 
socială. N-ar trebui ca cei care au ajuns pe o 
treaptă superioară de dezvoltare să întindă mâna 
celorlalţi,  să-i ridice şi pe ei? 
 Aristotel, care considera omul ca o fiinţă 
socială, justifica în mod biologist sclavia, 
bazându-se pe propria-i concepţie despre relaţia 
dintre suflet şi corp. Dacă sufletul este superior 
corpului şi comandă acestuia, la fel este şi relaţia 
dintre raţiune şi obiecte. După el, sclavul, 
echivalentul corpului, al obiectelor, ar trebui să se 
supună, să asculte stăpânul, echivalentul raţiunii. 
Deci, din natură sclavul nu este al său ci al altui 
om şi, dacă s-a născut sclav, sclav trebuie să 
moară. Cu această idee nu sunt de acord. Cum 
poţi să accepţi acest lucru? 
 În schimb, privind formele statului, sunt de 
partea concepţiei sale. Considera ca forme 
esenţiale monarhia, aristocraţia şi democraţia care 
au stări excesive ce le poate altera menirea. 
Monarhia poate duce la tiranie, aristocraţia la  
oligarhie, iar democraţia la demagogie, ceea ce 
observăm şi în zilele noastre. Există mari oligarhi 
sau moguli cum se mai obişnuieşte să li se spună. 
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Sunt şi demagogi ca pe timpul lui Caragiale şi 
regretabil este că fac parte din clasa politică. 
Aristotel spunea că demagogia apare atunci când 
legea îşi pierde suveranitatea, aşa cum observăm 
şi noi azi în diferite cazuri. Considera că cea mai 
bună formă de stat e democraţia. Mult mai târziu, 
în sec. al XVIII-lea, J.J. Rousseau opta şi el 
pentru republică, pentru democraţie. Spuneam 
mai înainte că ideile se pot schimba. Este 
adevărat, dar nu în toate cazurile. De pildă, în 
ceea ce priveşte organizarea vieţii sociale, ceea ce 
era valabil pentru vechii greci care au trăit 
înaintea erei noastre, este valabil şi pentru noi, cei 
de azi. Platon, în dialogul său filozofic 
„Republica”, vorbea despre primatul cetăţii, al 
statului asupra individului. Socotea că tema 
avuţiei subminează orice cetate. Era pentru 
egalitatea femeii cu bărbatul atât în răspunderi cât 
şi în drepturi. După două milenii societatea o 
caută şi nu o găseşte pe deplin. Cunoaştem că 
uneori această egalitate este desconsiderată în 
detrimentul femeilor. Câte femei nu pot beneficia 
de anumite locuri de muncă sau de funcţii pentru 
că acestea se repartizează în primul rând 
bărbaţilor! De câte ori nu i se spune femeii : 
„Locul tău este la cratiţă”. Au trecut ani şi vor 
mai trece încă mulţi, până când această 
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mentalitate se va schimba. În legătură cu aceasta 
este bine de amintit că J.J. Rousseau admitea că 
„voinţa generală aşteaptă mereu să fie 
descoperită, iar propunerile legislative indică 
posibilitatea prezenţei acesteia”.11 
 Sub influenţa lui J.J. Rousseau, Kant afirma 
că, dacă la început credea că setea de cunoaştere 
constituie onoarea umanităţii, a ajuns ulterior la 
concluzia că singura condiţie să dea valoare 
celorlalte condiţii este stabilirea drepturilor 
omului. De aici se desprinde faptul cum anumiţi 
gânditori mai vechi sau mai noi acordau o 
importanţă deosebită acestor drepturi.  
 În dialogul său „Republica”, Platon insista 
asupra necesităţii unei stricte educaţii a tinerilor 
care, după părerea mea, în zilele noastre lasă mult 
de dorit. Din emisiunile televizate şi din câte 
cunoaştem privind unele practici neortodoxe din 
timpul unor examene sau concursuri pentru 
intrarea în diferite forme de învăţământ,  ne dăm 
seama de existenţa unor aspecte negative care se 
întâmplă, chiar dacă în cazuri izolate, dar marele 
neajuns este că ele există, nefiind benefice nici 
candidaţilor, nici părinţilor, nici şcolii şi nu în 
ultimă instanţă nici societăţii în care trăim. 

                                                 
11 Cristopher Want şi A. Klimowski, „ Câte ceva despre Kant”, 2004, 
p. 36. 
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Într-o altă ordine de idei, gândindu-mă la 
viaţa oamenilor de pe planeta noastră, îmi 
imaginez globul pământesc ca pe un enorm 
mozaic al popoarelor. Fiecare popor cu tradiţiile 
sale, cu credinţa lui, cu limba pe care o foloseşte 
ca mijloc de comunicare, cu cultura pe care o are 
şi cu atâtea şi atâtea aspecte distincte, trăieşte de 
veacuri pe un spaţiu geografic bine determinat 
care la rându-i are trăsăturile caracteristice 
specifice, cu un rol determinant în viaţa 
locuitorilor săi. Nu cunosc multe popoare, dar 
atâtea câte cunosc, datorită ieşirilor mele în afară, 
foarte puţine ce-i drept, mi-am format o părere 
despre diferenţa dintre ele. Nu pot să spun că 
nemţii sunt la fel ca sârbii, grecii sau indienii. Se 
deosebesc prin viaţa pe care o duc, prin felul lor 
de a fi.  

Pe nemţi i-am cunoscut imediat după 
Revoluţia din 1989 când, pentru prima dată, 
puteam călători în străinătate. Am rămas uimită 
de felul lor de trai, eu  care veneam dintr-o ţară 
comunistă, care dusesem o viaţă precară datorită 
condiţiilor de atunci. Am găsit în Germania ceea 
ce nu găsisem în ţara mea. Magazine bine 
aprovizionate cu fel şi fel de mărfuri, cu reclame 
la unele articole în faţa cărora nu puteai să nu te 
opreşti. Îmi amintesc că, întârziind să văd o 
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asemenea reclamă, mă rătăcisem într-un 
asemenea mare magazin. Era vorba de reclama 
pentru un robot de bucătărie care tăia morcovii, 
castraveţii, roşiile în diferite forme care, aşezate 
pe platouri, deveneau apetisante. Nu ştiai la ce să 
te uiţi mai întâi, câte articole existau. Când intrai 
în sectorul alimentar, ce să mai spun?! Eu, care 
făcusem sarmale din salam, căci cu greu se găsea 
carne, am rămas uimită când în galantare am 
văzut toate sortimentele de carne pentru toate 
felurile de mâncare : carne pentru friptură, pentru 
tocăniţă, carne măcinată pentru chifteluţe. M-au 
încântat preparatele şi semipreparatele care 
uşurau munca gospodinelor, cât şi ieftinătatea 
produselor. Cu o sută de mărci, cum era atunci 
moneda lor naţională, te aprovizionai cu de toate 
pentru o lună de zile. 

Eu, care nu plecasem din România cu nu 
ştiu câţi bani, că doar mă îngrijisem să am de 
drum dus şi întors, şi tot am fost mulţumită cu ce 
am putut aduce acasă. Mi-am dat seama cât de 
bine o duceau ei în comparaţie cu noi. Este drept 
că dacă la procurarea alimentelor şi articolelor de 
îmbrăcăminte stăteau bine, am înţeles din cele 
spuse de cei care trăiau acolo că îi afectau foarte 
mult chiriile. 
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În piaţă, produsele lor erau mult mai 
arătoase decât la noi, în schimb nu atât de 
gustoase. Am cumpărat roşii mari, frumoase, dar 
când am ajuns acasă şi le-am tăiat ca să le 
mănânc, am simţit că nu aveau gustul celor din 
România. La fel şi cu fructele. Atunci mi-am zis : 
„La pomul lăudat să nu te duci cu sacul!” 

Aşa cum afirmă Mircea Vulcănescu în „ 
Dimensiunea românească a existenţei”: „ Românii 
au admirat şi criticat totdeauna alte popoare”.12 
Noi am admirat la nemţi ordinea, disciplina şi 
respectarea cuvântului dat. Ei au anumite reguli 
de comportament. De exemplu nu poţi să-i 
deranjezi când vrei tu. Chiar rudele nu merg într-o 
vizită unele la altele fără să anunţe dinainte şi să 
primească acceptul. Noi, balcanicii, dăm buluc la 
un neam, cunoştinţă sau prieten, fără să-l mai 
întrebăm, având ca scuză „ Hai să vedem ce mai 
face cutare , că nu l-am văzut demult şi mi-e tare 
dor să-l revăd!” Aceasta se întâmplă din cauza 
firii noastre deschise, comunicative. Noi suntem 
mai sentimentali, ei sunt mai reci, mai distanţi. 
Din cauza aceasta, uneori vecinii de apartament 
nici nu se cunosc. Dacă se întâlnesc pe scară, în 
hol, se salută şi atât. Noi românii intrăm în 

                                                 
12 Mircea Vulcănescu, “ Dimensiunea românească a existenţei”, Ed. 
Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1991, p. 20 
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sufletul omului şi nu răbdăm să nu ne întrebăm 
vecinul unde merge, ce face, să-l invităm la o 
cafea, la o ţuică, şi apoi să te ţii la discuţii. În 
Germania nu este aşa, cel puţin în vremea în care 
am fost eu. Îmi aduc aminte că eram terorizată 
dacă trebuia să pregătesc şniţele în orele de după 
masă, timp de odihnă. Nu aveam voie să bat 
carnea că mi-aş fi pus vecinii în cap. Trebuia să 
aştept scurgerea acestui timp şi apoi să mă apuc 
de lucru. Cât am stat la fiică-mea, n-am intrat la 
vreo vecină în apartament şi nici invers nu s-a 
întâmplat. Am fost în vizite anunţate doar la 
rudele soţului ei. M-am simţit bine că erau 
oameni cumsecade, dar nu am fost în largul meu, 
pentru că nu cunoşteam limba. 

Cu toate că noi îi considerăm distanţi, sunt 
foarte amabili când intri în magazine. 
Vânzătoarele te întâmpină de la uşă cu întrebări şi 
invitaţii : „ Bine aţi venit la noi! Ce doriţi? Poftiţi 
să vedeţi!” Îţi arată, dacă eşti într-un magazin de 
haine, fel de fel de articole de vestimentaţie, 
îndemnându-te să le încerci, dându-ţi detalii şi, cu 
o asemenea reclamă, nu poţi să nu cumperi ceva. 
Dacă totuşi nu te-ai hotărât, vânzătoarea nu se va 
supăra şi când ieşi, ţi se adresează cu „Să mai 
poftiţi la noi!”. Acest mod de comerţ civilizat m-a 
impresionat foarte mult. 
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Pe stradă, să te ferească Dumnezeu să dai 
peste cineva din greşeală, să-l calci, să-l atingi şi 
să nu-i ceri scuze, că vei avea o mare problemă. 
Cu toată ordinea care-i caracterizează, am întâlnit 
şi neconformişti. Fete şi băieţi hipioţi, îmbrăcaţi 
mai mult în haine de culoare neagră, haioase, 
tunşi cum numai ei puteau fi aşa. Am văzut şi 
cântăreţi sau interpreţi ai unor scenete, care 
cântau la diferite instrumente sau cu vocea pe 
lângă care oamenii treceau, lăsându-le câte o 
marcă sau nimic şi ei îşi continuau programul. Nu 
mai văzusem până în 1990 asemenea interpreţi pe 
stradă care se deosebeau de cei cu caterincile pe 
care-i văzusem prin Bucureşti pe când eram 
studentă, îndemnând trecătorii să primească un 
bilet cu premoniţie norocoasă din ciocul unui 
papagal. După câţiva ani, asemenea lucru am 
văzut şi în Timişoara şi poate că obiceiul s-a 
extins şi în alte oraşe ale ţării, dar nu m-a mai 
impresionat, ca prima dată în Germania. 

Nemţilor le place foarte mult carnea 
asociată cu pastele făinoase, sosurile şi berea. La 
ei am mâncat prima dată cereale la micul dejun. 
Acum 18 ani mi s-a părut nefiresc şi chiar făceam 
haz de fiică-mea, acuzând-o că mă tratează ca pe 
nişte găini, iar ea râdea cu hohote şi încerca să mă 
convingă cât de mult contribuie cerealele la 
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sănătatea omului. Nu m-a convins atunci, nu m-
am convins nici eu, decât acum în ultimii ani, 
când au început să-mi şi placă şi să le simt lipsa. 

Îmi aduc aminte de încă o curiozitate din 
anii aceia când am fost în Germania. Pe distanţa, 
cred că, Fürth- Nürenberg, nu ştiu precis, am mers 
cu metroul, care pe unele porţiuni avea traseul la 
suprafaţă încât vedeai oamenii, clădirile, deci nu 
numai subteran. Nemţii sunt buni organizatori 
mai ales atunci când este vorba de manifestări 
distractive. S-a întâmplat să fiu acolo când s-a 
organizat festivalul de toamnă al producătorilor. 
Am mai amintit eu, în una din cărţile mele, cât de 
impresionată am fost atunci, că nu mai văzusem 
aşa ceva. Au trecut grupuri, grupuri, reprezentând 
diferite îndeletniciri, dansându-se pe muzica 
respectivă: meşteşugarii cu coşuri împletite din 
nuiele, viticultorii cu hârdaiele cu struguri şi cu 
presa de stors mustul, efectuând în mers, pe 
platforme, aceste îndeletniciri, morarii cu sacii de 
făină, brutarii cu coşurile cu pâine şi alte 
specialităţi ( cornuri, chifle, covrigi), florăresele 
cu coşuri cu tot felul de flori, care aruncau spre 
spectatori câte o floare. Au fost atâtea grupuri şi 
atâtea costumaţii şi atâta frumuseţe! Numai în 
filme văzusem aşa ceva,  la desfăşurarea 
Festivalului de la Rio de Janeiro. 
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În alt an, când am mers la fiică-mea, am 
fost mai aproape de lumea satului, pentru că ea îşi 
făcea casa în asemenea mediu. Şi aici m-am 
întâlnit cu aceeaşi ordine. La ei nu vezi animale 
mergând pe străzile din sat, deşi au vite şi 
grajduri. Merg la păscut pe drumuri lăturalnice. 

Mergând prin satul Gutenstetten ( Bună 
şedere) în care locuieşte fiică-mea, am trecut pe 
lângă grădinile oamenilor. Într-una din ele am 
zărit nişte bostani de dimensiuni mari, foarte 
frumoşi şi mulţi la număr. M-am întrebat cum de 
nu se fură, fiindcă nu exista gard, şi mergând, 
treceam chiar pe lângă ei. Mi s-a spus că nimeni 
nu ia de la celălalt. Am trecut şi printr-o livadă de 
meri, prin care ne ducea o potecă. Fiind toamnă, 
merii erau încărcaţi de fructe. Am dorit să rup 
câteva, că erau atât de frumoase! 

- Nu este voie, buni! m-a oprit nepoata mea 
care mă însoţea. 

- Nici măcar un măr nu pot lua? 
- Nu! Aici nu este ca în România. 
- Nu putem cere proprietarului? 
- Dar unde este proprietarul ca să-i ceri? Ai 

răbdare că mergem şi cumpărăm. 
Într-adevăr, locul era singuratic. N-aveai la 

cine să ceri încuviinţare. Pentru că atunci când îţi 
este interzis ceva, îţi doreşti tot mai mult să-l ai, 
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am grăbit-o pe nepoata mea să mergem să 
cumpărăm mere, ceea ce am şi făcut. Imediat am 
luat unul şi chiar nespălat fiind, am muşcat cu 
poftă din el. M-am gândit mult la grădinile fără 
garduri, pline de roade, din Gutenstetten şi 
neatinse decât de proprietari. 

Mi-am amintit că în România mai 
întâlnisem undeva grădini şi gospodării 
neîmprejmuite, anume în Apuseni, la Roşia 
Montană, o localitate pe vremea aceea, a anilor 
’70, când fusesem acolo, înecată în verdeaţă, în 
legendă, cu aerul încărcat cu mireasmă de mentă 
care te înviora. La acel loc mirific, aşa cum mi s-a 
părut mie atunci, mă gândesc adesea ca şi la 
grădinile bogate din Gutenstetten. 

M-a impresionat abundenţa de flori din 
Germania, care impunea frumuseţe şi admiraţie. 
Balcoanele caselor, grădinile din faţa lor, stativele 
de pe străzi, toate erau împodobite cu glastre din 
flori de toate culorile. Acum văd, spre satisfacţia 
mea, că şi în România acest obicei ia amploare, şi 
nu numai la noi, dovadă că sunt aspecte comune 
diferitelor popoare. 

Sârbii sunt un alt popor cu care am luat 
contact chiar înainte de a cunoaşte pe nemţi. 
Orasul Oravita , în care am locuit în Banat fiind 
aproape de graniţa acestei ţări, mă duceam adesea 
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la ei cu permisul de liberă trecere. Pentru prima 
dată ieşeam în afara hotarelor ţării. Pentru prima 
dată vedeam o altfel de organizare,  alt fel de 
oameni, un alt mod de viaţă. Trecând prin satele 
lor ca să merg la Biserica Albă sau la Vârşeţ, 
unde de obicei mă duceam, vedeam deosebirea 
stilului arhitectonic al caselor lor faţă de ale 
noastre. Mulţi români, mai ales cei de pe lângă 
Dunăre, când îşi construiau case îi imitau. 
Magazinele lor, de asemenea, erau bine 
aprovizionate, şi când intrai în ele simţeai un 
miros plăcut. Mă duceam cu mărfuri de-ale 
noastre, le vindeam la ei în piaţă, ca să fac rost de 
dinari pentru a cumpăra ce nu aveam noi.Sigur că 
un asemenea comerţ nu era uşor când trebuia să 
treci prin vama noastră şi vama lor, atât la dus cât 
şi la întors. Emoţii, aşteptări în vamă, întoarceri, 
confiscare de mărfuri, etc, care te făceau să 
renunţi de a mai merge la sârbi, ca după aceea, 
reuşind să aduci câte ceva acasă uitai, şi peste un 
timp o luai de la capăt. Cumpăram articole de 
îmbrăcăminte, alimente. Erau pe atunci la modă 
ginşii, blugii ca şi astăzi, helăncile. Am cumpărat 
asemenea articole pentru fetele mele, care abia 
aşteptau să mă întorc cu soţul de la sârbi. Nici nu 
despachetam bine, că ele le dibuiau prin bagaje, le 
îmbrăcau şi fericite începeau discuţiile privind 
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materialul, culoarea, croiul, marca de fabricaţie. 
După ce epuizau orice aspect pe această temă, îşi 
aduceau aminte de dulciuri şi-şi împărţeau 
ciocolatele, bomboanele, gumele de mestecat. Se 
căutau foarte mult pachetele cu praf de budincă, 
de frişcă, pacheţelele „Vegeta” care deschideau 
multe uşi, pentru că pe atunci la noi nu se găseau. 
Cât ne străduiam să le procurăm şi cât ne 
bucuram de ele! Acum,  când se găsesc pe toate 
drumurile, cum s-ar spune, nu le mai dăm aceeaşi 
importanţă. Cum este şi viaţa aceasta!? Când 
reuşeam să obţinem dinari mai mulţi, renunţând la 
altele mai mărunte, cumpăram perdele şi chiar 
covoare. Covoarele nu le puteam trece cu noi că 
nu ne dădea voie la graniţă. Le trimiteam prin 
poştă şi aşteptam să fim anunţaţi când sosesc la 
vamă la Moraviţa. Atunci ne duceam, plăteam o 
taxă şi le ridicam. Cât m-am mai zbătut şi atunci 
pentru covoare şi acum gem magazinele de ele! Şi 
iarăşi mă gândesc cum este viaţa. Le-am procurat 
atunci cu mult chin şi sacrificiu, ca acum să stea 
împachetate acasă, fiindcă, locuind în Moldova, 
nu le mai pot folosi. Este drept ceea ce ne învaţă 
religia că să nu ne adunăm comori pe pământ care 
vor fi atinse de rugină şi mâncate de molii, ci să 
ne adunăm comori în cer. 
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Spre deosebire de nemţi, sârbii sunt 
comunicativi, petrecăreţi, deschişi la fire, ceea ce 
îi apropie de noi. Eu şi soţul meu ne-am înţeles 
bine cu mulţi dintre cei pe care i-am cunoscut şi 
mai ales cu românii din Banatul sârbesc. Am fost 
la ei acasă, i-am invitat la noi. Era o familie la 
Straja, o localitate între Biserica Albă şi Vârşeţ, la 
care ne duceam mereu. Acolo lăsam marfa ce nu 
reuşeam s-o vindem, ca să n-o mai aducem în 
ţară. Niciodată nu lipsea nimic din ceea ce lăsam 
acolo. Erau oameni cinstiţi şi foarte primitori. De 
câte ori ajungeam la ei, nu ne lăsau să plecăm fără 
să ne dea să mâncăm. 

Chiar şi sârbii neaoşi erau ospitalieri. Fetele 
mele se împrieteniseră cu un asemenea tânăr sârb. 
Ne-a invitat la el acasă la Vârşeţ. Locuia cu mama 
lui care lucra la un ziar local. Am mâncat la ei, 
am dormit de vreo câteva ori, şi erau foarte 
bucuroşi când îi vizitam. Băiatul s-a oferit să ne 
ducă la Cula Vârşeţului, un hotel-restaurant aşezat 
pe cel mai înalt vârf al unui munte din jur. Ca să 
ajungi acolo, se urcă pe o serpentină îngustă şi 
prăpăstioasă. De sus se vede întreaga panoramă a 
oraşului Vârşeţ. Din judeţele Timiş şi Caraş- 
Severin, pe timp senin, se vede Cula Vârşeţului, 
care a ajuns proverbială. “ Dau cu tine de Cula 
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Vârşeţului”, spun locuitorii de aici unei personae 
care i-a necăjit cu ceva. 

Sârbii sunt slobozi la gură şi te iau în căruţa 
lor, vorba vine, chiar dacă nu te cunosc. Nu sunt 
distanţi ca nemţii. Le plac jocurile, glumele, 
cântecele. Cei din judeţele învecinate lor 
îndrăgesc foarte mult aceste melodii şi cântăreţii 
care le reprezintă. Pe vremea aceea Lepa Brena 
era vestită şi când venea să cânte la noi împreună 
cu alţi cântăreţi, sălile erau arhipline. Veneau la 
Timişoara şi se adunau oameni de prin satele cu 
populaţie sârbă numai ca să-i asculte. Şi noi 
mergeam la ei cu diferite ocazii. Odată am făcut 
parte dintr-o delegaţie a oraşului meu care a mers 
la Biserica Albă la sărbătoarea lor naţională.Am 
fost primiţi foarte bine şi, după partea oficială cu 
discursuri din partea noastră şi a lor, prin care se 
arătau realizările celor două oraşe, dorinţa de a 
ţine în viitor legătura, am fost invitaţi la masă. M-
a surprins că am mâncat împreună cu obştea, 
afară, mâncare gătită în cazane. Spun drept că n-
am să uit niciodată mâncarea de fasole cu cârnaţi 
pe care am mâncat-o atunci. A fost atât de 
gustoasă! M-am convins că mâncarea gătită în 
cazan este mai bună decât cea din cratiţă. Atunci 
am mâncat pentru prima dată cum mănâncă 
soldaţii la armată şi mi-a plăcut foarte, foarte 
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mult. Şi iarăşi mă întreb:“Ce ţi-e viaţa?” Treci 
prin situaţii unice cărora pe moment nu le dai 
importanţă, care în timp îţi revin în gând şi ai vrea 
să le mai ai, dar nu se mai poate. Ce păcat! 

Tot atunci am cunoscut un profesor de 
limbă sârbă, care făcea parte din delegaţia lor, cu 
care, prin intermediul translatorului, am schimbat 
opinii privind predarea limbilor materne în şcoli. 

În Serbia am două colege de clasă care au 
absolvit Şcoala normală de fete din Lugoj. Ele s-
au stabilit în Serbia şi, continuându-şi studiile ca 
şi mine, au devenit profesoare şi autoare de 
manuale şcolare. 

De sârbi mă mai leagă şi o ramură a 
arborelui meu genealogic. Bunicul meu, Vasile 
Blogovici, nu mai reţin din ce motive spunea 
mamă-mea, a trecut Dunărea înotând din Serbia în 
România. Aici a cunoscut-o pe bunică-mea 
Ecaterina, cu care s-a căsătorit, având trei fete, 
dintre care mama mea era cea mai mare. Îmi aduc 
vag aminte de el că mă lua în braţe şi mă 
mângâia. Era un om blajin, cu un zâmbet plin de 
bunătate. Aşa l-am cunoscut eu la primii ani ai 
copilăriei mele, când abia începeam să învăţ a 
merge. Aş fi dorit să ştiu mai multe despre el, 
despre bunica mea şi despre alte neamuri ale 
mele. La vârsta tinereţii nu m-a interesat, iar acum 
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la vârsta senectuţii, cei care m-ar fi putut informa 
nu mai sunt printre noi. Revine a nu ştiu câta oară 
întrebarea: “Ce este şi cu viaţa aceasta?!!” 

Ştiu din spusele mamei mele că bunicul era 
din satul Chiciova, judeţul Popoveni. Când 
mergeam în Serbia am întrebat despre acest sat, 
dar n-am primit date concrete, sigure. Unii 
spuneau că n-au auzit despre această localitate, 
alţii că au auzit, dar nu ştiau pe unde este aşezată. 
Probabil că era printr-o altă regiune a Serbiei, 
departe de zona prin care mergeam noi.  

Foarte asemănători la fire cu sârbii sunt 
grecii, în a căror ţară am fost de curând. Aşa cum 
m-am exprimat în una din cărţile mele, fusesem în 
Germania, în Serbia şi mi se pusese pată să merg 
în una din ţările din sudul Europei. Nu am dorit 
nici Italia, nici Spania, deşi aş fi putut să văd aici 
locuri frumoase, care mi-ar fi putut dezvălui 
trecutul interesant al acestor ţări ca şi viaţa de azi 
a oamenilor de acolo. Am ales să merg în Grecia, 
care încă din antichitate a fost leagănul unei 
culturi înfloritoare, în ţara „ secolului lui Pericle”, 
când s-a atins cea mai înaltă treaptă de înflorire 
economică şi politică ccunoscută până atunci, 
care a devenit model pentru întreaga artă şi 
cultură europeană. M-am dus cu dorinţa de a 
vedea Olimpul, considerat în mitologia greacă 
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lăcaşul zeilor. M-am dus să văd livezile de 
măslini şi minunatele livezi de lămâi. M-am dus 
să cunosc oamenii din această ţară, cu obiceiurile 
şi modul lor de viaţă. M-am dus pentru multe şi 
alte motive. 

Din puţinele zile petrecute în staţiunea Nei 
Pori şi în localităţile din jur, mi-am format o 
părere despre oamenii din această ţară. Sunt 
comunicativi, amabili. Mi-am dat seama de lucrul 
acesta fiind pusă în situaţia de a ajunge la vila 
unde locuia o colegă a fiicei mele şi nu ne puteam 
orienta. M-am străduit eu cu fiică-mea, căci cu ea 
am mers în excursie, dar nu reuşeam. Atunci am 
apelat la grecii pe care i-am întâlnit. Foarte 
binevoitori, ne-au explicat.  Ba mai mult, unul la a 
cărui poartă bătusem, a mers cu noi în zona 
blocurilor, în şlapi, cum era îmbrăcat pe-acasă, ca 
să ne arate despre ce bloc este vorba. De 
asemenea, dacă intrai într-un magazin, 
vânzătoarele aveau răbdare să-ţi arate ce doreşti, 
chiar dacă un client insista şi insista. Nici dacă, 
după ce le-ai tot solicitat şi n-ai cumpărat nimic, 
nu se supărau, aşa cum întâlnisem şi în Germania 
şi în Serbia. Ei obişnuiesc să expună marfa pe 
trotuar, în afara magazinelor. Te simţi ca în lumea 
arabă, că la arabi se procedează astfel, cum am 
văzut pe la televizor. Expun tot felul de mărfuri, 
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nu numai cele de sezon. Am rămas uimită, şi 
fiică-mea la fel, când alături de articolele de 
îmbrăcăminte de vară, erau expuse blănurile de 
iarnă. Asemenea blănuri au fost expuse şi în 
atelierul de icoane bizantine  Zindros. Chiar că în 
acest atelier nu-şi aveau locul nici iarna, dar 
probabil pentru reclamă, sau din dorinţa de a le 
cumpăra turiştii veniţi de pretutindeni le expuneau 
acolo. Când am intrat în acest atelier, am fost 
serviţi cu rahat foarte fin şi aromat, tăvălit prin 
zahăr pudră. Gazdele s-au dovedit foarte 
binevoitoare şi când am plecat, oferindu-ne bilete 
pentru tombola gratuită din autocar. 

Pentru a atrage clienţii, ofereau nişte 
facilităţi. Cumpărând dintr-un magazin din 
Platamonas nişte suveniruri, că se apropia ziua 
plecării noastre şi, cum noi suntem ahtiaţi după 
lucrurile din afară, nu pentru că ar fi mai de 
calitate ci pentru că sunt deosebite de ale noastre, 
am ales un număr considerabil de obiecte, cum 
suntem obişnuiţi, oriunde mergem, să aducem 
ceva şi pentru mama, şi pentru tata şi pentru sora, 
fratele, ăla micu’, aia mică, fapt care i-a 
determinat pe proprietarii magazinului să ne facă 
o reducere a costului; nu ştiu dacă pentru ei era 
considerabilă, dar pentru noi a fost. Au dat 
dovadă de aceeaşi amabilitate ce-i caracterizează 
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intrând în vorbă cu noi, în timp ce alegeam 
obiectele şi după aceea, privind viaţa din ţara 
noastră, viaţa lor, invitându-ne să mai venim la ei, 
etc.... 

Ceea ce m-a mai surprins la greci este 
încrederea pe care o au ei în oameni. Ne-am simţit 
acolo aşa cum se simţeau probabil românii pe 
vremea lui Vlad Ţepeş, când răufăcătorii erau 
traşi în ţeapă. Ne lăsam lucrurile pe plajă până 
mergeam să mâncăm, ca să nu le mai cărăm şi le 
găseam la întoarcere intacte. În prima zi, când am 
procedat astfel, n-am prea fost încrezătoare, dar 
după aceea nu mi-am mai făcut probleme, mai 
ales după ce am fost în excursie şi la insula 
Skiathos. Oraşul cu acelaşi nume de pe insulă este 
aşezat pe o colină cu străzi suprapuse, pe strada 
cea mai de sus aflându-se biserica Sfântul 
Nicolae. Ca să ajungi acolo trebuie să urci mai 
multe scări de piatră ale căror parapete sunt 
împodobite cu flori de toate soiurile, ce le acoperă 
ca nişte covoare multicolore. Este o splendoare să 
le vezi. Urcând pe treptele de piatră, am trecut pe 
lângă casele localnicilor, care se aflau chiar lângă 
aceste trepte fără să fie despărţite de garduri. M-a 
surprins faptul că multe din case aveau uşile larg 
deschise, că vedeai până în interiorul lor şi turiştii 
treceau în sus sau coborau în jos pe lângă ele, dar 
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acest du-te vino nu-i îngrijora pe proprietari, că ar 
putea cineva să intre în casă şi să ia ceva, mai ales 
că turiştii erau de toate neamurile, nu numai greci. 

La fel de surprinsă am fost când într-o 
dimineaţă am intrat cu fiică-mea într-un local să 
servească ea o cafea, eu un suc. După ce ni s-a 
adus ce-am cerut, patronul ne-a rugat să spunem, 
celor care vin, că este plecat pentru un moment, 
dar se întoarce. Am rămas singure în local, 
îndeplinindu-ne însărcinarea pe care ne-o lăsase 
patronul, deşi cu cei care intrau, cam greu ne 
înţelegeam, că nu ştiam greceşte, mai mult prin 
semne şi prin engleză, limbă cu care te poţi 
descurca în Grecia. S-a întors, i-am plătit 
consumaţia, ne-a mulţumit şi-am plecat. 

Eu m-am tot întrebat cum de a avut 
încredere în două străine pentru un timp chiar 
scurt. Dacă plecam şi-i lăsam localul de izbelişte, 
să iasă sau să intre cine vrea? Dacă plecam şi nu-i 
plăteam? Dacă luam ceva de acolo? Bineînţeles 
că noi n-am fi făcut acest lucru, dar m-a surprins 
încrederea lui, ceea ce l-a făcut să nu-şi pună 
asemenea întrebări, deci să nu fie îngrijorat. 

Fiind amabili, sunt şi prietenoşi. Cu toate 
că am stat puţine zile în Nei Pori, ne-am 
împrietenit cu câţiva oameni de acolo. Astfel ne-
am înţeles foarte bine cu ghida noastră cu care ne-
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am vizitat, ne-am fotografiat. Ea ne-a dat şi 
materialul după care se conducea ca să ne 
informeze privind locurile prin care treceam când 
mergeam în excursii. Cum nu poţi să fii atent la 
informaţiile date, să priveşti locurile respective, 
să-ţi şi notezi în acelaşi timp, este greu să le ţii 
minte pe toate. De aceea am apelat la această fată 
să ne împrumute materialul ei. A fost binevoitoare 
încât ne-a dăruit un exemplar. 

Ne-am împrietenit şi cu chelneriţele de pe 
faleză, care începuseră să ne cunoască gusturile, 
pentru că mâncam des în localurile unde serveau 
ele. Cum noi doream să cunoaştem cât de cât arta 
culinară grecească, cercetam cu atenţie lista, ne 
informam cum este felul respectiv de mâncare şi 
apoi comandam. 

Am mâncat salată de ton. Această salată, pe 
lângă bucăţelele de ton (un peşte marin răpitor 
care seamănă cu pălămida, ajungând până la 
lungimea de patru metri) avea multe legume, 
roşii, salată verde, castraveţi, măsline, aşa cum 
obişnuiesc grecii să mănânce.  

Altă dată am servit musaca şi salată 
grecească. Musacaua lor este foarte bună. Este 
pregătită cu un strat de cartofi, un strat de carne 
măcinată, unul de vinete şi deasupra un sufleu de 
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brânză. Şi ei mănâncă tocăniţă, preparată cam 
cum o pregătim noi, numită ckockienisto. 

La doamna Elena, o grecoaică get beget, 
obişnuiam să mâncăm gyros pita ( friptură de 
porc) şi gyros porţionat (bucăţele de carne fripte) 
şi bineînţeles, nelipsita salată grecească, pentru că 
se servea la toate meniurile. Când plecam o 
salutam cu „ iasu”, salutul lor, ceea ce o bucura. 

Învăţasem câteva cuvinte şi expresii 
greceşti în scurta noastră şedere : cali mera- bună 
dimineaţa, cali spera – bună seara, cali orecsi – 
poftă bună, Σfharisto- mulţumesc, ti canete?- ce 
mai faceţi?, calo- taxidi- drum bun, paracalo na 
peraso che na cato?- îmi permiteţi vă rog, să trec?, 
der xero na miliso elenica- nu ştiu să vorbesc 
greceşte. 

Din felul cum am fost servite mi-am dat 
seama că grecii sunt gurmanzi. Prima dată când 
am servit masa, ospătara ne-a adus un platou mare 
cu salată de ton, despre care am amintit, şi l-a pus 
în faţa mea. Tacâmurile cu şerveţelele şi cu 
paharele erau aşezate. Aşteptam să ne aducă nişte 
farfurii ca să ne servim din platoul adus. Mare ne-
a fost mirarea când a sosit cu încă un platou tot 
atât de mare încărcat cu salată şi l-a aşezat în faţa 
fiicei mele, urându-ne “poftă bună”. Ne-am uitat 
nedumerite una la alta şi am început să mâncăm 
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fiecare din platoul nostru, rămânând multă 
mâncare după ce am terminat. De atunci 
învăţasem lecţia. Întotdeauna comandam numai o 
porţie pe care o împărţeam şi numai bine ne 
săturam. 

Grecii mănâncă mult. Clima de acolo, 
mediul, sau construcţia lor fiziologică le dă o 
mare poftă de mâncare. Nu am găsit la ei nici 
ciorbe, nici supe, ce să mai zic de borşurile 
moldoveneşti pe care fiică-mea le-ar fi savurat. 

Spaghetele le pregătesc cu patru feluri de 
brânză. Într-adevăr sunt delicioase, dar eu n-am 
prea distins cele patru feluri de brânză. 

Când ne-a apucat pofta de a mânca ceva 
dulce, ne-am dus la “Cafeteria” şi am mâncat câte 
o cremă de vanilie şi câte o baclava. Crema de 
vanilie era obişnuită, dar baclavaua a fost foarte 
delicioasă, deşi nu se ridica la nivelul baclavalelor 
turceşti. 

Fiind ţara citricelor, găseşti din abundenţă 
mandarine, portocale, lămâi. Nu lipsesc nici 
bananele. Printre aceste fructe am văzut la ei un 
fel de dovleci lunguieţi cu coaja tare şi galbenă. 
M-am întrebat cum de expun dovlecii printre 
fructe. Cerând explicaţii vânzătorului, am înţeles 
că erau pepeni. Curioase, că de multe zile îi 
cercetam şi nu ştiam ce sunt, am cumpărat unul, 
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cel mai frumos. Abia am aşteptat să mergem la 
apartament să-l tăiem, să vedem ce gust are. 
Miezul este ca la pepenele turchestan. În gust 
simţi un amestec de pepene, de pară şi de puţin 
dovleac. Este zemos, nu făinos ca pepenele 
galben de la noi. Nu are parfumul pepenelui 
nostru, dar este delicios. Acum am văzut că au 
apărut ici şi colea şi prin aprozarele noastre. 

Ce m-a mai surprins la greci au fost leandri 
care străjuiesc drumurile, fiindcă la ei, în clima 
mediteraneeană rezistă la temperatura din tot 
cursul anului. Sunt ca nişte tufe mari, cu flori roz, 
albe, galbene, care sunt foarte frumoase. La 
Skiathos am văzut chiar şi o aloe uriaşă ca un 
copac, lângă care turiştii curioşi se fotografiau. 
Asemenea plante care la noi cresc în ghivece sau 
în vase mai mari, la ei cresc afară. În oraşul 
Platamonas am avut ocazia să admir florile mari, 
albe de laur din grădinile unor greci. Era o altă 
specie de laur, nu cea cu frunze persistente şi 
lucioase, asemănătoare frunzelor de dafin cu care 
se încununau odată împăraţii romani sau eroii, 
poeţii, oratorii. 

Am admirat livezile de măslini, dar nu şi pe 
cele de lămâi. Cât mi-aş fi dorit acest lucru! Mi s-
a spus că asemenea livezi sunt mai în sud, prin 
Peloponez. 
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Dacă nu am reuşit să văd asemenea livezi, 
despre care mi se spunea că sunt o minunăţie când 
lămâii sunt în floare şi când se simte parfumul 
florilor în preajmă, în schimb am reuşit să mă 
simt mai aproape de Dumnezeu când am urcat în 
cetatea mănăstirească Meteora, unde „ atmosfera 
plină de teamă, de înflăcărare poetică provoacă 
omului simplu, venit în pelerinaj, un fior 
evlavic”.13Pe stâncile gigantice „ mănăstirile 
Metamorfosis şi Varlaam par aşezate undeva la 
graniţa dintre cer şi pământ, în infinitul ce se 
întinde dincolo de lume, încercând să ajungă până 
la Dumnezeu”14. Măreţia acelor locuri te 
copleşeşte. Când cobori de acolo, de la mănăstirea 
Megalu Meteoru- Marele Meteor, numită şi 
Metamorfosis- Schimbarea la faţă, cea mai mare 
mănăstire dintre toate, te simţi spăşit, cu multă 
pace şi mulţumire sufletească. 

Chiar dacă n-aş mai fi cunoscut nimic în 
Grecia, ci doar această cetate mănăstirească care a 
fost obiectivul principal al excursiei mele şi tot aş 
fi fost satisfăcută că oboseala n-a fost zadarnică. 
Nu poţi descrie în cuvinte măreţia acelor locuri şi 
nici starea sufletească pe care o ai în faţa lor. 

                                                 
13 „Meteora”,Ediţie Gh. Tzoras, Kalambaka, traducere în lb.română, 
p.20 
14 Idem, p. 13 
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Numai dacă ajungi acolo îţi poţi da seama despre 
sălbăticia şi frumuseţea locului, despre 
grandoarea lui la dimensiunea colosalului, despre 
liniştea sfântă a înălţimilor, despre micimea 
alături de stâncile gigantice. Trăieşti un adevărat 
mister care te pătruinde până în străfundul 
sufletului. 

Am mai observat la greci că se respectă. 
Când este muncă, muncă, dacă este odihnă, 
odihnă. Ne dusesem într-una din primele zile ale 
sosirii noastre în Grecia în oraşul Platomonas, la 
vreo 4 km de staţiunea Nei Pori, în care locuiam. 
Drumul l-am parcurs pe jos ca astfel să cunoaştem 
cât mai multe aspecte privind specificul acelor 
locuri. Era căldură mare, deşi ne aflam în 
septembrie, dar, furate de ce aveam de văzut, de 
discuţia pe care o întreţineam cu fiică-mea, 
mersul pe jos mi s-a părut plăcut. Scopul nostru 
era să cumpărăm câte ceva din magazinele acestui 
oraş, numai că ele erau închise şi cam nimeni pe 
stradă. De ce oare? Ne-am întrebat.  

Erau orele prânzului şi-am înţeles că între 
orele 12 şi 16 totul era închis, fiindcă ei mănâncă, 
se odihnesc, îşi beau cafeaua. Ne-am întors 
dezamăgite în Nei  Pori şi am întâlnit aceeaşi 
pustietate. Nu era nimeni sau aproape nimeni pe 
stradă la orele acelea. Am fi tras şi noi un pui de 
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somn ca să fim în ton cu ei, dar nu ne-am permis, 
deşi, după drumul făcut, eram obosite, fiindcă, 
având puţin timp de şedere în Grecia, am preferat 
plaja. Aşa că ne-am dus la plajă să ne prăjim pe 
nisipul fierbinte, să ne răcorim în apa din Marea 
Egee şi să admirăm Olimpul care se profila în 
zare drept în faţa noastră. Atmosfera legendelor 
lui ne-a cuprins fără să ne dăm seama, făcându-ne 
să uităm de ghinionul pe care-l avusesem la 
Platamonas. 

Şi ca uitarea să fie deplină, fredonam 
melodia “Zorba Grecul” care ne încântase în 
călătoria cu vaporul la insula Skiathos. Atunci am 
înţeles că grecilor le plac foarte mult petrecerile şi 
de ce să nu recunosc că au nişte melodii foarte 
frumoase. Imediat le distingi când le auzi prin 
magazinele sau localurile noastre. Melodiile 
greceşti sunt îndrăgite de români şi nu numai. 
Organizatorii excursiei la Skiathos au fost atât de 
insistenţi, încât nu s-au lăsat până nu au antrenat 
turiştii la jocul specific lor, după melodia “Zorba 
Grecul”. 

Am cunoscut greci nu numai în ţara lor, ci 
şi în România, cum tot aşa cunosc sârbi, germani. 
Cum se manifestă aici se manifestă şi în patria 
mamă. 
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Oameni din alte ţări în afara celor amintite 
n-am cunoscut decât din spusele altora, din cărţi, 
din emisiunile televizate. Mi-ar fi plăcut să ajung 
prin alte continente şi ţări pentru acest scop, ca de 
pildă în India, China, Africa, America, dar cum 
nu se poate, mă mulţumesc cu informaţii primite 
prin mijloacele arătate mai sus şi-mi imaginez 
viaţa lor pe baza acestor date. Sigur că trebuie să 
ai şi o mare putere de imaginaţie ca să te apropii 
cât de cât de adevăr. Dacă-ţi lipseşte imaginaţia 
nu poţi să legi faptele cap la cap şi să-ţi formezi o 
părere corectă despre cum stau lucrurile în 
realitate. 

O ţară care te uimeşte prin diversitatea 
aspectelor de viaţă este India, cu o lume 
împestriţată unde coabitează bogăţia cu sărăcia, 
luxul cu mizeria. Cei care au vizitat Delhi şi alte 
câteva oraşe mi-au povestit cele văzute. Alături de 
blocuri elegante, case mari, se află corturi şi 
locuinţe umile, unele reducându-se doar la un 
acoperiş deasupra paturilor. Mă gândesc că sunt 
favorizaţi de o climă prielnică, dacă se rezumă 
doar la un acoperiş. Statul pe jos este un obicei 
frecvent şi la cei săraci şi la cei bogaţi. Oamenii 
de rând care vând ce vrei şi ce nu vrei pe străzi, 
stau aşezaţi pe jos sau chiar pe tarabele pe care se 
află articolele de vânzare. În marile restaurante, 
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de asemenea, se stă pe jos. Aici însă luxul îşi 
spune cuvântul. Înainte de a se servi masa, la 
aperitiv, la cocktail, cei care participă stau pe jos 
pe perne şi se delectează cu programul oferit de 
organizatori. Acest obicei cred că este 
caracteristic popoarelor orientale, cum am văzut 
în imaginile televizate înfăţişându-i pe chinezi, 
musulmani, arabi. În magazine, printre obiectele 
care îţi atrag atenţia, sunt covoarele, şi cele cu 
dimensiuni mai mari, dar mai ales cele cu 
dimensiuni mai mici, din mătase. Acestea se 
împachetează frumos, primind un volum mic şi 
uşor de transportat. De asemenea te atrag şalurile 
şi eşarfele de toate culorile, din mătase, simple 
sau decorate cu modele specifice orientului, care 
la capete au franjuri din fir metalic, foarte fine. 

Lăcaşurile lor de cult sunt moscheile mari, 
încăpătoare, în care nu poţi intra încălţat. Pe 
podeaua de marmură sunt desenate dreptunghiuri 
unde fiecare credincios îşi găseşte locul, îşi aşează 
un mic covoraş pe care stă în genunchi şi se 
roagă. Se întâmplă ca să şi doarmă unii dintre ei, 
întinşi la orizontală, dar nu găsesc explicaţia; fie 
din prea mare credinţă, fie că n-au adăpost, cum 
mai dormeau pe la noi prin gări cei care n-aveau 
unde. 
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Pe străzi este mare îmbulzeală, populaţia 
fiind numeroasă, în jur de un milliard de locuitori. 
Pe lângă oameni, întâlneşti elefanţi, maimuţe, 
cămile, capre. Occidentalul este surprins când dă 
şi peste un indigen care cântă unei vipere, unui 
şarpe încolăcit ce-şi învârteşte capul în ritmul 
muzicii. Elefanţii servesc ca mijloc de transport, 
ducând turiştii pe colinele pe care trebuie să urce 
pentru a vizita diferite obiective. Bietul elefant 
trebuie să care pe scăunelul improvizat de pe 
spate câte doi turişti, iar pe cap pe stăpânul său. 
Este adevărat că este un animal mare şi puternic, 
dar pe căldura aceea şi cât este el de greoi nu 
oboseşte? Şi vizitatorii sunt deranjaţi de 
temperaturile ridicate, dar uită de acest 
inconvenient atunci când sunt primiţi cu flori, cu 
ofrande cum numesc indienii şiragurile de flori pe 
care ţi le atârnă după gât ca nişte mari coliere 
naturale. Asemenea ofrande se găsesc de 
cumpărat şi la tarabele de pe străzi. Ele constituie 
simbol al respectului pentru persoana căreia i se 
oferă. Aceste întâmpinări deosebit de frumoase se 
practică în special la hoteluri, la restaurante. 
Serviciile din cadrul hotelurilor se fac de personae 
la fel de respectuoase. Poate chiar exagerat. 
Femeile de serviciu nu numai că-ţi dau în primire 
camera pregătită cu ce trebuie, dar îţi dă la mână 
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prosopul, săpunul, paharul pentru apă, cana, etc… 
Mijloacele de a face curăţenie nu se ridică la 
nivelul Occidentului nici în cele mai luxoase 
hoteluri. Femeile adună praful aplecându-se cu 
mătura şi şterg cu cârpa udă pe jos, cum se 
proceda la noi cu mulţi ani în urmă. Nu folosesc 
aspiratoare. 

Din cauza aglomeraţiei, autobuzele cu 
gratii la ferestre circulă arhipline. Ca taxiuri nu se 
folosesc automobilele, că nu s-ar putea strecura 
uşor printre oameni şi printre animale. Se folosesc 
nişte mijloace tip motocicletă care pe deasupra 
mai sunt şi înzorzonate cu ciucuri, figuri, 
fotografii. Pentru un moment, occidentalul se 
consideră într-un bâlci. 

Dacă în Grecia clădirile se remarcă prin 
culoarea albă, aici predomină culoarea roz, iar 
clădirile importante impresionează prin 
frontispicii dantelate în marmură. 

Femeile îmbracă rochii lungi, largi, 
colorate sau simple, din materiale subţiri, 
vaporoase, pentru a le proteja împotriva căldurii 
mari. Farmecul lor constă în alegerea şalurilor şi a 
eşarfelor. Încă n-au renunţat la obiceiul de a purta 
pe cap un fel de coş în care duc câte ceva. În satul 
în care m-am născut, se obişnuia la fel. Femeile 
aduceau de la fântână găleata cu apă sau ligheanul 
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cu rufe spălate, pe cap. Nici eu nu m-am dat 
îndărăt de la acest obicei, ba mai mult, îmi plăcea 
tânără fiind, să mă dau mare, deşi eram pe departe 
de restul consătencelor mele vârstnice. Nu 
înţelegeam cum de nu le cade găleata cu apă, când 
în mâini mai ţineau şi altceva, de pildă vreun 
ulcior tot cu apă. Eu trebuia să am mâinile libere 
sau cel puţin una, ca din când în când să mai ţin 
găleata. Deseori, când încercam să fac ca celelalte 
femei, mă alegeam cu o baie de apă rece din 
găleata ce se răsturna. Îmi amintesc că pentru a 
echilibra găleata, se folosea oblonicul( un mic 
cerc gros format din cârpe ce se legau cu sfoară). 
Dacă se uita oblonicul acasă, se făcea din foi de 
porumb sau din ramuri altul, iar iarna din şorţul 
de la brâu şi, dacă nici pe acesta nu-l aveai, era 
groaznic. Luai găleata de toartă, dar îţi venea mai 
greu să mergi cu ea. 

Revenind la portul indienilor, bărbaţii se 
îmbracă obişnuit, doar că poartă turbane ca să nu 
le fie cald. 

Mergând de-a lungul drumului vezi de o 
parte şi de alta aşezările sub cerul liber ale 
localnicilor. Simple acoperişuri, cum am mai 
amintit, sub care îi vezi cum gătesc, cum se 
bărbieresc bărbaţii uitându-se într-o oglindă 
atârnată într-un cui, cum se spală, aruncând apoi 



 74 

apa murdară. WC-ul lor este mai mult câmpul, ici 
colo câte o latrină, câte un pisoar pe care nu se 
sfiesc să-l folosească în văzul tuturor. 

Starea socială este deplorabilă pentru 
majoritatea populaţiei, fiindcă, aşa cum voi aminti 
mai amănunţit într-un alt capitol unde vor fi 
prezentate religiile, ei sunt împărţiţi în caste: 
bogaţii, clasa de mijloc şi săracii. Cei din urmă 
sunt cei mai numeroşi. Aceştia, când văd turişti 
europeni, cerşesc împreunându-şi mâinile a 
rugăciune. Nu sunt agresivi. Te apucă mila, 
văzându-i mai ales pe copiii care cerşesc. 

Occidentalii sunt adesea impresionaţi de 
legătura strânsă dintre viaţa zilnică şi religie. 
Indienii care încă venerează anumiţi zei se 
manifestă ca atare. Dacă turistul vrea să se 
fotografieze lângă statuia unui zeu, nu îi este 
permis să stea cu spatele la statuie, ci alături de 
ea. A sta cu spatele este un act de impietate pe 
care ei nu-l pot accepta. 

Fiecare popor este o piesă în mozaicul 
omenirii. Culoarea, limba de comunicare, religia, 
cultura, tradiţia, cu obiceiurile şi felul de a fi 
deosebesc popoarele. Uneori aceste deosebiri sunt 
semnificative de la un popor la altul, încât par de 
neconceput. 
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De exemplu, unele popoare orientale 
practicau şi mai practică poligamia ceea ce pentru 
occidentali este de neconceput. În India, până la 
începutul sec. al XIX-lea exista obiceiul ca la 
moartea unui bărbat, soţia să moară şi ea arsă în 
văzul tuturor, pe rugul funerar al soţului ei, ca să 
nu rămână o persoană exclusă. Popoarele 
occidentale n-ar fi recurs la un asemenea gest 
pentru nimic în lume, cum n-ar fi recurs nici la 
crucificare ce se mai practică inca de filipinezi, 
pentru ca Dumnezeu sa -i vindece cand au o boala 
grava si ca sa –si arate credinta  

Pe de altă parte, felul de a se îmbrăca, şi în 
special vestimentaţia femeilor le deosebesc: 
chinezoaicele poartă chimonouri, turcoaicele şi 
arăboaicele şalvari şi merg cu feţele acoperite, 
indiencele rochii lungi şi şaluri de toate felurile. 

Arta culinară iarăşi este deosebită, încât 
mai în toate ţările sunt restaurante specializate în 
meniurile fiecărui popor. De spui chinez, te 
gândeşti la orez, de spui italian, îţi vin în minte 
macaroanele, de spui grec, nu uiţi de salata 
grecească şi tot aşa, fiecare popor cu specificul 
lui. 

De limba de comunicare ce să mai vorbim. 
Dacă s-ar aduna la un loc numai cei care cunosc 
limbile de circulaţie mondială şi tot ar fi ca la 
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Turnul Babel; dar dacă s-ar lua în calcul toate 
limbile pământului? 

Occidentalii sunt surprinşi când în India 
văd oamenii de-a lungul străzilor locuind doar sub 
un acoperiş împreună cu maimuţe, elefanţi, 
cămile şi alte cele, sau când copiii năvălesc 
implorându-i să le dea câte ceva, socotindu-i ca 
fiind foarte bogaţi, mult superiori în comparaţie 
cu starea precară pe care o au ei. 

Pe lângă toate aceste deosebiri şi multe 
altele, sunt şi unele aspecte comune. La popoarele 
pe care le cunosc cât de cât, pentru că le-am 
vizitat ţara, am observat acelaşi fel de a se 
manifesta în anumite ocazii. De pildă succesul 
echipei de fotbal al ţării respective se serbează cu 
strigăte de bucurie, cu deplasări pe străzi, cu 
chefuri şi veselie toată noaptea, fără să se mai ţină 
seama de respectarea liniştii şi ordinii publice. La 
fel se întâmplă şi când se fac propagandele 
electorale. Se organizează după acelaşi tipic cam 
în fiecare ţară. 

Cele trei momente principale ale vieţii: 
naşterea, căsătoria, moartea sunt sărbătorite de 
toate popoarele, numai că fiecare au alte 
obiceiuri. Chiar şi folclorul le apropie. Motivele 
folclorului unui popor se pot întâlni şi la alt 
popor. De exemplu, motivul surpării zidurilor din 
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legenda” Meşterul Manole” există şi în creaţia 
populară greacă. Basmul “ Albă ca Zăpada”, care 
îi încântă pe copiii români, îi bucură şi pe copiii 
din Mexic, iar “Hansel şi Gretel”, poveste atât de 
plăcută celor mici din ţările Americii latine este 
încântătoare şi pentru cei din ţările occidentale. 

În zilele noastre, se tinde spre apropierea 
dintre popoare, mai ales de către cei tineri, prin 
cântec, prin modă, prin joc. Sunt cântece ale unor 
formaţii care înconjoară pământul, pe care 
tineretul oricărui popor le cântă cu plăcere. La fel 
şi jocurile, dansurile. Dacă înainte vreme 
nemuritorul vals unea tinerii multor popoare, 
acum este concurat dansul house cu mişcări 
libere, iar cântecul “ Dragostea din tei”, lansat de 
formaţia O-Zone, se extinde tot mai mult. Cartea 
“Twilight” în trei volume (“Amurg”, “Lună 
nouă”, “Eclipsa”), scrisă de Stephenie Meyer în 
care este vorba despre dragostea imposibilă dintre 
o frumoasă fată şi un vampir este foarte căutată în 
lume. 

Moda este acceptată de toate popoarele, 
bineînţeles în mai mică măsură de cele orientale. 
Am rămas surprinsă văzând la televizor 
chinezoaicele îmbrăcate ca în occident, fără 
chimonouri, dar nici cu costume uniforme, cum 
obişnuiau înainte.  
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 Poate că noua generaţie a omenirii va 
constitui un liant mai puternic între popoare prin 
receptivitate la innoiri, prin aceleaşi gusturi, 
aceleaşi dorinţe şi ar fi un act benefic pentru 
înţelegere, pentru pace, pentru iubire. 
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III. Credinţe şi religii 
 
 Vorbind despre primele începuturi ale 
manifestărilor religioase, P.P. Negulescu arată 
cum a luat naştere cultul spiritelor la cei vechi şi 
rolul acestuia. Omul primitiv credea că binele şi 
răul sunt acţiuni voluntare ale cuiva. Dacă îi 
mergea bine, gândea că cineva vrea să-i facă bine. 
Dacă nu-i mergea bine, gândea că cineva vrea să-i 
facă rău. Dacă acel cineva nu era vizibil, socotea 
că sufletul prietenilor sau demonilor morţi este 
cauza. Ca să împace acele suflete, veneau cu 
rugăciuni şi jertfe. Mă gândesc că şi în secolul 
nostru mai există asemenea concepţii sau cel 
puţin asemănătoare. Obişnuiesc unii oameni să 
spună azi, când ceva nu le merge cum ar dori: M-
a blestemat cutare ( fie că este viu, fie că este 
mort), de aceea totul îmi merge prost. Acest cult 
s-a transmis până în zilele noastre, dar diferit. 
Creştinii de azi nu mai cer prin rugăciuni ajutorul 
morţilor decât izolat. Spun aceasta gândindu-mă 
la văduvele cu copii mici, pe care îi consolează, 
dându-le speranţa că tatăl lor care a murit, de 
acolo de sus, îi vede şi ei să se roage să îi ajute să 
depăşească greutăţile, dar pentru aceasta să fie 
cuminţi. Prin rugăciuni se cere azi ajutorul lui 
Dumnezeu ca să le ierte morţilor păcatele. 
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 Primele grupări sociale, clanuri s-au 
întemeiat pe un asemenea cult al sufletului unui 
strămoş sau al sufletelor unui grup de strămoşi 
care cu vremea a fost întărit de religiile istorice. 
Întemeietorii religiilor istorice, care au fost uneori 
şi legislatori au înţeles importanţa cultului pentru 
perfecţionarea etică a omului, în sensul că omul 
trebuie să facă bine, să aibă o comportare 
frumoasă pentru a împăca sufletele celor morţi, că 
altfel vor da socoteală. În felul acesta urmăreau 
pregătirea oamenilor pentru respectarea ordinii 
civice. 

Prin urmare, de când a apărut pe pământ, 
omul a crezut în ceva, fiindcă şi-a dat seama de 
neputinţa sa în faţa altcuiva mai puternic decât el, 
de care se temea sau căruia simţea că trebuie să-i 
ceară ajutorul atunci când se afla în impas. Acest 
cineva atotoputernic a fost diferit, de la oamenii 
primitivi până la cei din epoca modernă, de la 
locuitorii din Africa până la cei din Groenlanda, 
sau de la cei din America de Sud la cei din Tibet 
ori din China. Cu toate acestea, iată ce remarcă 
Mircea Eliade: “Cea mai populară rugăciune a 
lumii e adresată “Tatălui nostru care este în 
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ceruri”, rugăciune care ar putea să fie şi cea mai 
străveche”.15 

Contemplarea boltei cereşti a provocat la 
omul primitiv şi provoacă la omul din zilele 
noastre o experienţă religioasă. De ce să nu 
admitem că într-o grea încercare pe care viaţa ne-
o dă, când nu găsim nici o soluţie de a ieşi din ea, 
singura noastră scăpare este să ne îndreptăm ochii 
spre cer şi cu strigăt de durere să cerem ajutorul 
tatălui ceresc. Am trecut prin asemenea momente 
şi am trăit atât deznădejdea, cât şi mulţumirea 
sufletească după ce am reuşit s-o depăşesc. Kant 
afirma: ”Două lucruri umplu sufletul cu mereu 
nouă şi crescândă admiraţie: cerul înstelat 
deasupra mea şi legea morală în mine.”16 

Primul îl situa în lumea sensibilă lărgindu-i 
orizontul de cunoaştere a spaţiului imens în care 
se află şi a timpului nelimitat. Al doilea, fiind 
vorba de eul său, îl situa într-o lume cu o 
adevărată infinitate de care numai cu intelectul îşi 
putea da seama şi de care se simţea legat în chip 
universal şi necesar, nu numai contingent. Primul 
distruge importanţa sa de creatură animală căci ce 
                                                 
15 Mircea Eliade, “ Tratat de istorie a religiilor”, ediţia a IV-a, 
traducere din franceză de Mariana Noica, Humanitas, Bucureşti, 2008, 
p. 58 
16 Immanuel  Kant, „ Despre frumos şi bine”, Ed. Minerva, Bucureşti, 
1991, p. 147 
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este omul pe lângă imensitatea spaţiului? Al 
doilea, dimpotrivă, înalţă valoarea sa ca aceea a 
unei inteligenţe care îi dă independenţă faţă de 
lumea senzorială. Dedublarea omului într-unul 
sensibil empiric şi altul suprasensibil raţional, 
corespunde celor două lumi, un univers al naturii 
şi un imperiu al libertăţii. 

Aproape toate credinţele consideră Fiinţa 
celestă divină creatoare a cosmosului, care dă 
rodnicie pământului. Aceste fiinţe, că se vor numi 
Dumnezeu în care credem noi creştinii, Baiam, 
divinitate din sud- estul Australiei, Puluga, Fiinţa 
supremă la una din populaţiile cele mai primitive 
ale Asiei din arhipelagul andamanez, Temaukel, 
zeul vânătorilor nomazi din Ţara de Foc, Tirawa  
„ părintele de sus” al indienilor, Kari, Fiinţa 
supremă a populaţiei semung din peninsula 
Malacea, Zeul ceresc al majorităţii populaţiei 
africane, etc... sunt atotştiutoare, atotvăzătoare, 
atotputernice. 

În ceea ce priveşte cultul acestor zei, diferă 
de la unii la alţii. Unii zei chiar sunt lipsiţi de cult 
şi nu sunt invocaţi decât în anumite împrejurări. 
Aşa de exemplu Nzambi, zeul ceresc al populaţiei 
Bantu din Africa s-a retras din cult. Acest zeu este 
considerat ca fiind distant şi inaccesibil oamenilor 
din Alunda, un alt trib Bantu. Viaţa religioasă a 
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populaţiei din acest trib este dominată de teama şi 
de cultul spiritelor. De aceea ei chiar şi pentru 
ploaie se adresează strămoşilor. Această situaţie 
se întâlneşte şi la alte grupări sociale din Africa, 
în sensul că se invocă spiritele morţilor în locul 
zeilor. Pentru asemenea credinte cerul are o 
semnificaţie religioasă prin transcendenţă şi 
infinit. Înaltul său este inaccesibil omului. Zonele 
superioare, siderale sunt locuite de fiinţe 
supraumane. Sufletele defuncţilor privilegiaţi urcă 
scara rituală treaptă cu treaptă, care duce la cer, 
abandonând condiţia umană. Subliniind calităţile 
cerului, Mircea Eliade afirmă: „ El este- pentru că 
este înalt, infinit, imuabil, puternic.”17 

După cum aminteam mai înainte, unii zei 
dispar din cult, aşa cum s-a întâmplat la Greci cu 
Uranus, care a fost înlocuit de Zeus, ce veghea de 
pe muntele Olimp. 

Când am fost în Grecia şi m-am găsit faţă 
în faţă cu acest munte, am fost învăluită de 
atmosfera „Legendelor Olimpului” care mi-au 
însufleţit imaginaţia şi mi-au înaripat gândul 
transpunându-mă în lumea mitică a vechilor greci. 
Mi-au trecut prin faţa ochilor minţii şi Zeus şi 
zeiţele Hera, soţia lui Zeus, cu Afrodita şi Atena, 

                                                 
17 Mircea Eliade, „ Tratatul de istorie a religiilor”, ediţia a IV-a, 
traducere din franceză de Mariana Noica, Humanitas, Bucureşti, p. 59 
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cărora li se aruncă mărul discordiei de către Eris, 
zeiţa discordiei. Nu a lipsit din această trecere nici 
Paris, nici mândra Elena împreună cu alţi zei. 

Ca şi Zeus, cel adorat pe Olimp, italicul 
Jupiter era adorat de asemenea pe înălţimi. 
Muntele fiind mai apropiat de cer, prin înălţime, 
verticalitate, supremaţie, participă la spaţiul 
trancendenţei. Este considerat ca întâlnindu-se cu 
pământul deci „punctul prin care trece Axa lumii, 
regiune saturată de sacralitate, loc în care se pot 
realiza trecerile între diferitele zone 
cosmice”.18Ca toţi zeii cereşti, Jupiter pedepsea 
cu tunetul pe cei ce nu-şi ţineau cuvântul dat sau 
pe cei ce nu respectau un tratat. Uneori asemenea 
manifestări ale naturii erau considerate ca puteri 
divine. De exemplu Parjanya, divinitatea indiană 
a uraganului, are structură celestă, domneşte 
asupra apelor, asupra tuturor făpturilor vii, trimite 
ploile şi în faţa furtunilor pe care le provoacă, 
Universul întreg tremură. 

Nu numai fenomenele naturii impuneau 
omului credinţă, ci şi astrele. S-a crezut cândva că 
întreaga umanitate a cunoscut cultul Soarelui. Mai 
târziu, de prin anul 1870, s-a observat că acest 
cult solar nu se întâlneşte decât în câteva regiuni 

                                                 
18 Mircea Eliade„Tratatul de istorie a religiilor”, ediţia a IV-a, 
traducere din franceză de Mariana Noica, Humanitas, Bucureşti, . 115 
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ale globului. Cultul Soarelui s-a bucurat de 
favoare numai în Egipt, Asia, Europa arhaică, 
Peru şi Mexic. Religia egipteană a fost dominată 
mai mult decât toate celelalte de cultul Soarelui, 
deşi s-a dovedit că supremaţia solară a fost 
precedată de alte figuri divine mai populare. Shu, 
zeul atmosferei, figură uraniană a fost identificat 
mai târziu cu Soarele. Un alt zeu, Osiris, cu toate 
că este de esenţă populară, e totuşi puternic. 
Faraonul însuşi cere Soarelui să-l ajute să nu cadă 
sub dominaţia lui Osiris, pentru că acest zeu 
reprezenta Asfinţitul, drumul morţilor, pe când 
Răsăritul era privilegiul Soarelui. 

În timp ce Soarele rămâne mereu acelaşi, 
Luna este un astru care creşte, descreşte şi 
dispare. Viaţa ei ca şi a omului este supusă legii 
universale a devenirii. Moartea ei este urmată de 
renaştere, de „luna nouă”. Unele populaţii 
nomade care trăiesc din vânătoare şi cules nu 
folosesc decât calendarul lunar. 

Toate divinităţile lunare au atribute 
acvatice. Zeiţa iraniană a apelor era şi o zeiţă 
lunară. La fel la unele populaţii amerindiene 
divinitatea solară este şi divinitatea apelor. 

Fiind o strânsă legătură între astre şi 
vegetaţie, un anumit număr de zei au puteri 
extinse. Astfel Dionysos este totodată zeu lunar şi 
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zeu al vegetaţiei. Osiris cumulează atributele 
lunii, ale apelor, ale vegetaţiei, ale agriculturii. 

Mircea Eliade, făcând o comparaţie, 
spunea: „Trei nopţi de-a rândul cerul rămâne 
întunecat; dar aşa cum luna renaşte în seara a 
patra, tot astfel şi morţii vor dobândi o nouă 
modalitate de existenţă.”19 În culturile evoluate 
din India, Grecia, Iran s-a păstrat călătoria în 
Lună după moarte, însă cu o nouă valoare. Unii 
australieni cred că „mortul” iese din mormânt 
cum iese Luna din întuneric. După Mircea Eliade, 
există o atât de mare asemănare între Lună şi om, 
încât el se poate privi şi regăsi în viaţa Lunii. 

De asemenea autorul tratează într-un 
capitol apele ca pe o substanţă primordială din 
care toate formele se nasc şi în care toate formele 
se reîntorc şi, în legătură cu aceasta, diferite 
ritualuri şi credinţe. Astfel ritualul băii sacre era 
practicat în cultul Marilor Zeiţe ale fecundităţii şi 
agriculturii. Începând cu secolul al XIII-lea, se 
practică în catolicism imersiunea crucifixului sau 
a statuilor Fecioarei Maria, ori ale sfinţilor pentru 
îndepărtarea secetei şi venirea ploii. Noi valenţe 
religioase i-a dat creştinismul acestui simbolism 

                                                 
19 Mircea Eliade, „Tratat de istorie a religiilor”, ediţia a IV-a, 
traducere din franceză de Mariana Noica, Humanitas, Bucureşti, 2008, 
p. 186 
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al imersiunii. Botezul Sfântului Ioan urmărea 
mântuirea sufletului, iertarea păcatelor. În 
creştinism, botezul este instrumentul principal de 
regenerare spirituală, fiindcă imersiunea în apa 
botezului echivalează cu îngroparea lui Hristos. 

În „Epistola către romani a Sfântului 
apostol Pavel( cap. 6-3) se spune: „Au nu ştiţi că 
toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru 
moartea lui ne-am botezat”. Mircea Eliade pentru 
o mai bună înţelegere, citează în continuare din 
aceeaşi epistolă: „Deci ne-am îngropat cu El, în 
moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a 
înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm 
şi noi întru înnoirea vieţii. Căci dacă am crescut 
împreună cu El, prin asemănarea morţii Lui, 
atunci vom fi părtaşi şi ai învierii Lui”(6,4-5). 

Apa a fost folosită în însăşi crearea omului. 
Dumnezeu a avut ca substanţă pământul, dar n-ar 
fi putut fi modelat dacă n-ar fi fost umezit şi 
înmuiat. Asupra apelor coboară Sfântul Duh care 
le sfinţeşte atunci când este invocat de preoţi în 
biserici, pentru ca după aceea aghiasma să fie dată 
creştinilor. La Bobotează, în ziua de 6 ianuarie, 
când se sărbătoreşte Botezul Domnului, Sfântul 
Duh coboară şi se opreşte asupra apelor pe care le 
impregnează cu virtute  sanctificanta  . Atunci 
este o importantă sărbătoare pentru ortodocşi, 



 88 

care merg în mare număr la biserică la slujba care 
se ţine în aer liber, indiferent cât ar fi de frig, 
aşteptând să ia apă sfinţită din butoaiele mari, apă 
pe care o păstrează tot anul şi din când în când 
beau din ea, spre sănătate şi binele lor. 

Am participat la asemenea slujbe. Te simţi 
mai aproape de Dumnezeu. Ai o linişte şi o pace 
care îţi încălzesc sufletul în pofida fulgilor de nea 
argintii care plutesc în aer, răcorindu-ţi faţa, şi a 
frigului care-ţi îngheaţă picioarele. Parcă ceva din 
Duhul Sfânt te pătrunde şi pe tine, credinciosule, 
dacă participi cu trup şi suflet la slujba religioasă 
ce se desfăşoară, atunci când stropii de apă 
sfinţită împrăştiaţi cu busuiocul preoţilor te ating. 
Toate apele sunt sfinţite atunci. În localităţile de 
pe lângă râurile mari, se practică obiceiul ca 
slujba să se ţină la marginea acestora şi preotul să 
arunce crucea în apă. Câţiva flăcăi înoată 
întrecându-se care s-o prindă. Cel care a reuşit, i-o 
aduce preotului în aplauzele tuturor. Se crede că 
aceluia îi va merge bine tot anul. Vreo 10 zile, 
după Bobotează, nu se spală rufele, fiindcă cei 
care au acest obicei, consideră că nu se cuvine a 
se folosi apa, imediat după sfinţire, la înlăturarea 
murdăriei de pe rufe. 

În legătură cu apa, există credinţa că ea 
potoleşte setea mortului. În Biblie, se spune că 
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bogatul, ajuns în flăcările iadului îl roagă pe 
Avraam să-l trimită pe Lazăr să-şi ude vârful 
degetului în apă şi să-i răcorească limba, că 
văpaia îl chinuia. Există obiceiul ca după 
îngroparea mortului, în camera în care a locuit, să 
fie un pahar cu apă timp de şase săptămâni, pentru 
ca sufletul mortului, când vine, să aibă să bea. 
Dăinuie şi credinţa că timp de şase săptămâni 
sufletul mortului umblă prin locurile pe unde a 
trăit, ca după aceea să se desprindă definitiv de 
ele, trecând în viaţa de dincolo. 

Sunt numeroase culte şi rituri privind 
izvoarele sau râurile. Prin faptul că ele curg, sunt 
vii, manifestă perenitatea, puterea, apa ca element 
cosmogonic încorporând o valoare sacră. Cum 
oamenii şi-au găsit divinităţi în elementele din 
cosmos, nici apele nu au fost neglijate. Din 
timpuri străvechi se vorbeşte despre nimfe în 
mitologia greacă, despre balauri în mitologia 
chineză. Analizând religia Japoniei, se va vedea 
că japonezii se închină balaurului şi îl socotesc ca 
pe un zeu, fiindcă el există pe coastele Japoniei de 
mii de ani, aşa cum am citit în cartea „ Răspunsuri 
duhovniceşti la întrebările credincioşilor ale 
părintelui Ilarion Argatu” scrisă de preotul Argatu 
V. Ioan, la p.15. 
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Pentru că ce am citit acolo m-a impresionat 
enorm, am să dau următorul citat: Părintele 
Ilarion Argatu care a slujit la Mănăstirea Cernica 
a fost întrebat de un credincios despre balaurul de 
la această mănăstire. 
„-Părinte, este adevărat că aici, la Mănăstirea 
Cernica, este un balaur care stă în loc şi mai iese 
din când în când la suprafaţă? L-aţi văzut? Este 
adevărat? 
- Da, este adevărat. L-am văzut. El există. Îşi are 
cuibul sub apă în malul lacului dinspre Biserica 
„Sfântul Nicolae”, chiar sub Sfântul Altar. De 
multe ori când am slujit la Biserica „Sfântul 
Nicolae”, de sub podea, venea un zgomot ciudat, 
seamănă zgomotul cu un plug care este tras pe 
pământ uscat şi pietros, un hârâit, ceva care 
scrijeleşte pământul, ceva imens care, în timp ce 
se mişcă, având solzi, scrijeleşte pământul.Toţi 
preoţii şi călugării ştiu de existenţa lui, dar... nu se 
tem. Nu se tem pentru că-l ştiu liniştit. Îl ştiu 
călugării de pe vremea Sfântului Calinic. 
Niciodată n-a ieşit la suprafaţă şi să facă vreun 
rău. Se hrăneşte cu peştele din lacul Cernica, cu 
broaşte şi alte fiinţe. Eu l-am văzut uitându-mă de 
aici din chilie pe geamul acela, care dă spre lac, 
plutea pe luciul apei. Este un balaur cu un singur 
cap, lung ca un şarpe, să aibă vreo 30 de metri şi o 
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circumferinţă de 10 metri. Este mare. Este uriaş. 
De câteva ori a traversat drumul de la poartă şi 
alte ori drumul de la mănăstire spre cimitir. 
Drumul, după cum îl vedeţi, nu este prea lat. Este 
ca o limbă de pământ lat de vreo 6-7 metri. De o 
parte şi de alta a lui este lacul Cernica. Atunci 
când a trecut dintr-o parte în cealaltă, toate tufele 
au fost strivite, parapetul de oţel de pe marginea 
drumului tăiat în două, iar asfaltul parcă a fost 
arat de un plug, de greutatea sa şi de solzii de pe 
pântece. 
 Să ştiţi că balauri există în foarte multe 
locuri şi mai ales în cele vechi, aşa cum este 
Cernica. Balaurii există în mări şi oceane. Nu este 
numai o poveste sau numai basme cu balauri, ci 
este o realitate. Am citit într-o revistă că pe coasta 
Japoniei, un submarin a detectat nişte fiinţe 
stranii, balauri cu mai multe capete. Capetele erau 
asemănătoare cu cele de cal... 
 În concluzie balaurii există. Sfânta 
Scriptură îi menţionează. La Apocalipsă se spune 
că la sfârşitul lumii, vor ieşi fiarele şi animalele 
din adâncul pământului care vor fi atât de 
fioroase, încât lumea se va îngrozi de ele. 
Muşcătura lor va fi ca de moarte. Nu au voie să 
iasă şi să vatăme lumea, decât numai atunci când 
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li se va porunci. Până atunci li s-a pus hotar şi 
aşteaptă vremea lor.” 

Dacă n-ar fi relatarea unui preot, nu mi-ar 
veni să cred cele spuse. O interesantă comparaţie 
face Mircea Eliade între botez şi potop, pornind 
de la tradiţiile acestora, ambele fiind o repetare 
simbolică a facerii lumii sau a omului nou. Astfel 
botezul reprezintă moarte şi îngropare, viaţă şi 
înviere. Când este scufundat în apă, omul vechi 
este îngropat şi când iese din apă apare un alt om 
nou, mântuit de păcate. În cazul potopului, 
tradiţiile vorbesc despre resorbirea omenirii în apă 
şi apariţia unei noi epoci cu o nouă umanitate 
respectându-se o necesitate ciclică a cosmosului şi 
a istoriei în care Luna joacă un important rol ca 
fiind simbolul devenirii ritmice, al morţii şi al 
învierii, cum arătam mai înainte. 
 De asemenea prezentând simboluri şi rituri 
ale reînnoirii, M. Eliade, printre acestea enumeră 
arborele, care pentru conştiinţa religioasă arhaică 
el repetă, rezumă şi simbolizează Cosmosul, 
fiindcă rodeşte şi se regenerează periodic. În 
tradiţia veche indiană, Universul era reprezentat 
printr-un arbore răsturnat cu rădăcina în cer şi cu 
ramurile întinse pe pământ, acestea fiind aerul, 
focul, apa, pământul. Fie că este vorba de tradiţia 
ebraică a „Arborelui Vieţii”, sau de tradiţia 
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islamică a „ Arborelui Fericirii” sau de tradiţiile 
altor popoare, toate înfăţişează arborele răsturnat. 
 Cartea lui Mircea Eliade „ Tratat de istorie 
a religiilor”, cu descrierea acestor simboluri şi 
mituri, m-a făcut să înţeleg mai bine alungarea lui 
Adam din rai. Până acum n-am ştiut că în mijlocul 
raiului au existat doi pomi: Pomul Vieţii şi Pomul 
Cunoaşterii binelui şi răului. Ştiam numai de 
existenţa unuia. Dumnezeu i-a interzis lui Adam 
să mănânce din Pomul Cunoaşterii binelui şi 
răului, că dacă va mânca va muri. Cum cred unii 
savanţi, Pomul Vieţii care putea să dea nemurirea 
era ascuns. Şarpele îndeamnă pe Adam şi Eva să 
mănânce din Pomul Cunoaşterii că aşa nu va 
muri, ci va căpăta îndumnezeirea, însă aceasta n-o 
puteau primi decât dacă ar fi mâncat din pomul 
Vieţii. Deci Adam a primit doar înţelepciunea. 
Şarpele l-a ispitit să mănânce din pomul 
Cunoaşterii, fiindcă era spiritul răului şi ca atare 
se împotrivea nemuririi omului. O altă explicaţie 
a ispitirii este aceea că şarpele voia nemurirea 
pentru sine şi trebuia el să descopere Pomul Vieţii 
ascuns printre arborii din rai, pentru a gusta cel 
dintâi din roadele lui. Îndemnându-l pe Adam să 
cunoască binele şi răul prin înţelepciunea lui, 
acesta i-ar fi spus unde se afla Pomul Vieţii. Acest 
ansamblu: omul primordial, în căutarea nemuririi, 
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Pomul Vieţii, şarpele se întâlneşte şi în alte 
tradiţii care duc la concluzia că nemurirea se 
dobândeşte cu greu. 
 Omul primitiv, chiar şi în unele forme ale 
materiei întâlnea o realitate şi o forţă care 
aparţineau unei lumi, alta decât aceea din care 
făcea parte, aşa cum considera el. De exemplu 
poate n-a adorat pietrele ca pietre, ci pentru că ele 
veneau de undeva, imitau ceva, foloseau ca 
instrumente de acţiune spirituală ca obiecte de 
energie pentru propria lui apărare. Piatra ocrotea 
împotriva hoţilor, animalelor, dar mai ales 
împotriva morţii. Obiceiurile de a depune câte o 
stâncă enormă alături de mormânt ca să menţină 
sufletul mortului în vecinătatea celor vii, de a face 
ca femeile tinere să alunece de-a lungul unei 
pietre consacrate pentru a avea copii, de a se 
îngriji de sănătate frecându-se cu anumite pietre, 
au fost anulate odată cu revoluţia religioasă prin 
aderare la creştinism. Unele pietre devin sacre 
pentru că reprezintă o forţă sacră, sau pentru că un 
eveniment religios s-a petrecut în vecinătatea lor, 
cum este cazul pietrei pe care a dormit Iacov şi în 
vis a văzut scara îngerilor care ducea spre cer. 
Alte pietre devin sacre prin simbolismul lor dat de 
însăşi forma pe care o au, sau de o altă 
caracteristică. Un rol important, în simbolistica 
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arhaică a Chinei, l-a jucat piatra preţioasă jadul. 
Se crede că această piatră întrupează puterea şi în 
medicină se foloseşte şi azi. Chiar în oraşul meu 
funcţionează un cabinet de ceragem unde se 
foloseşte presopunctura, termopunctura cu jadul. 
La început oamenii n-au prea avut încredere, dar 
pentru că acest tratament este gratuit, s-a 
răspândit vestea din om în om şi în câteva luni 
numărul pacienţilor a crescut, încât acum trebuie 
să stea la rând ca să poată intra în cabinet. Cei cu 
care am discutat mi-au spus că se bucură de acest 
tratament. Au simţit unele dureri după primele 
şedinţe, aşa cum au fost deja avertizaţi, dar după 
aceea durerile au dispărut şi bolile de care 
sufereau s-au ameliorat din ce în ce mai mult. 
Singura problemă care îi cam îngrijorează este că 
acest tratament cu jad ar da dependenţă, încolo 
totul ar fi bine. 
 Am arătat mai înainte unele simboluri şi 
mituri ale reinnoirii dând ca exemplu arborele, al 
cărui rol este înfăţişat de Mircea Eliade în cartea 
sa. Autorul revine asupra altor elemente din 
natură cu aceeaşi importanţă în mitologia 
populară. Asociază femeia cu agricultura prin 
fecunditatea femeii şi fecunditatea gliei, 
solidaritate care a dat naştere multor credinţe şi 
mituri. În unele părţi, se crede că însămânţările 
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vor fi mai fructuoase dacă se fac de o femeie 
gravidă. Gândul la primăvară, cu activităţile 
acestui anotimp, ca aratul şi semănatul apar şi în 
obiceiurile de iarnă. La Anul Nou de pildă, 
colindătorii care merg cu Pluguşorul sunt puşi să 
brăzdeze cu un plug improvizat zăpada de prin 
curţile gospodarilor şi să arunce seminţe de grâu 
ca anul să fie roditor. Ce mă bucuram în copilărie, 
când flăcăii brăzdau zăpada din curte cu urările 
obişnuite: 
„ Mâine anul se înnoieşte/ Pluguşorul se porneşte/ 
Şi începe-a colinda/ Pe la case a ura/ Mânaţi măi, 
hăi, hăi!” Aveau ce brăzda, că stratul de zăpadă 
era foarte gros, nu ca acum când pământul este 
negru şi îngheţat în mare parte a anotimpului rece. 
În tradiţiile populare europene, sunt sărbători ale 
primăverii care celebrează tocmai regenerarea 
vegetaţiei şi a omului. În aceste obiceiuri, este 
vorba de lupta dintre iarnă şi vară cu izgonirea 
iernii, sau a morţii şi aducerea primăverii, a vieţii. 
În oraşul de unde sunt eu, în a patra duminică din 
Postul Mare,  la fel cum menţionează Mircea 
Eliade, are loc un asemenea carnaval. Fete şi 
băieţi costumaţi în fel şi chip merg pe străzile 
oraşului însoţiţi de muzică. Este „Făşancul” sau 
sărbătoarea „ leoarfelor” cum se spune în Banat. 
În alte părţi se stimulează bătaia şi alungarea unei 
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persoane care reprezintă iarna, sau se fac păpuşi 
din paie şi din crengi, care se ard ori se aruncă în 
apă. Sărbători ale primăverii sunt şi Maialul (1 
Mai) sau Sânzienele, cu obiceiuri specifice 
fiecărei regiuni. 
 În zona Caransebeşului de pildă, la 
Sânziene fetele mergeau afară de sat, se 
dezbrăcau după ce se asigurau că nu le vede 
nimeni şi îşi spălau faţa şi corpul cu roua florilor 
mirositoare, rostind înainte de ivitul soarelui: 
 -„ Bună dimineaţa, 
 Râul lui Iordan 
 Şi apa lui Viorean, 
 - Mai şezi cu noi 
 Pe scaun de aur! 
 - N-am venit să şăd, 
 Ci am venit să mă spăl 
 Pe faţă, 
 Pe braţă, 
 Mândră frumoasă să fiu! 
 Celor bătrâni vestită 
 Celor tineri iubită!”20 
Folcloristul E. Hodoş explică apoi că Viorean este 
nume ce se dă boilor, iar apa lui Viorean nu poate 

                                                 
20 Enea Hodoş, „ Poezii poporale din Banat”, vol. III (Descântece), p. 
10 
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fi decât o metaforă, înţelesul propriu fiind roua de 
pe câmp. 
 Am vorbit despre diferite credinţe cu 
multiplele feluri de manifestare, dar trebuie să 
revin asupra ortodoxiei, una dintre formele 
principale ale creştinismului, căreia îi aparţine 
mare majoritate a poporului nostru. Numele-i 
provine din grecescul „orthos”- drept, corect şi 
„doxa”- credinţă. Denumirea de ortodoxie s-a 
impus definitiv pentru biserica orientală după 
marea schismă din 1054. Primele sinoade 
ecumenice de la Niceea 325 şi cel de la 
Constantinopol 381, au stabilit simbolul de 
credinţă ( Crezul) care este sinteza dogmatică a 
ortodoxiei. Cu privire la Crez, Episcopul Kallisto 
Ware arată: „ În Crez nu spunem că există un 
Dumnezeu , ci cred într-unul Dumnezeu. E 
deosebire a spune „ cred că” şi „ cred în”. 
Credinţa nu înseamnă a presupune că ceva ar 
putea fi adevărat, ci siguranţa că cineva există şi e 
prezent.”21De asemenea afirmă că noi nu ni-l 
putem imagina pe Dumnezeu după asemănarea 
noastră, fiindcă omul este creat după chipul lui 
Dumnezeu, dar nu şi invers. „ Dumnezeu e o 
taină, invizibil, imperceptibil, transcendent, 

                                                 
21 Episcop Kallisto Ware, „ Ortodoxia, calea dreptei credinţe”, 
Trinitas, Iaşi, 1999, p. 18 
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dincolo de toate cuvintele, dincolo de toată 
înţelegerea.”22 
 Tot aşa gândeşte şi înţeleptul indian 
Paramhansa Yogananda căutând să explice 
apariţia sectelor. El spune că Dumnezeu este unul, 
dar căile către el sunt multe. Au apărut atâtea 
secte, pentru că înţelegerea oamenilor este 
limitată şi, în loc să caute ce parte din ei este 
creată în imaginea lui Dumnezeu, ei caută să-l 
găsească pe Dumnezeu în imaginea lor umană. În 
legătură cu aceasta, părintele Cleopa specifică: „ 
Nouă ne spune scriptura că omul este chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu, dar nu după forma cea 
din afară, ci după cea sufletească.”23 
 Unii oameni se mai îndoiesc de existenţa 
lui Dumnezeu. L-a văzut cineva? spun ei. Dacă nu 
l-a văzut, cum să credem că există? caută să 
argumenteze. Unor astfel de oameni, părintele 
Cleopa a avut ocazia să le demonstreze existenţa 
lui Dumnezeu, nu în biserică, aşa cum ne-am fi 
aşteptat, ci călătorind cu trenul de la Paşcani la 
Bacău prin anul 1957. În compartimentul său a 
intrat un grup de ofiţeri superiori. Îl întreabă de 
unde este. Nu le spune de la Sihăstria, ci de la 
                                                 
22 Episcop Kallisto Ware, „ Ortodoxia, calea dreptei credinţe”, 
Trinitas, Iaşi, 1999, p. 13 
23 Arhimandrit Ioanichie Bălan, „Ne vorbeşte părintele Cleopa”, Ed. 
Episcopiei Romanului, 1998, p. 90 
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Mănăstirea Neamţ. Îl întreabă cum este povestea 
că Dumnezeu a făcut lumea, că ei au o altă 
concepţie despre lume, la care părintele le 
răspunde că dacă ar începe povestea cu 
Dumnezeu, trenul cu care mergeau ar trebui să 
înconjoare pământul de trei ori şi tot n-ar putea s-
o termine, că atât este de lungă. Ofiţerii nu-l iau în 
serios pe părinte. Se ridică un maior şi-i spune că 
este o nebunie să creadă cineva în ceva ce nu se 
vede. Părintele le răspunde: 
- Păi eu v-am spus că dumneavoastră toţi n-aveţi 
minte. Toţi sunteţi nebuni. Stiţi de ce? Am tot 
dreptul să vă fac nebuni. 
- Dar pentru ce? 
- Pentru că eu n-am văzut mintea nimănui 
niciodată! Şi atunci nu-i o nebunie să cred că 
aveţi minte, dacă n-am văzut-o? 
- Uite, băi, ne-a luat popa front!- adică în loc”24 
- Stai , măi, că cu popa ai de lucru! 
- Afară de asta, se crede de toată lumea de pe glob 
că oamenii au minte? Se crede. Fără să se vadă. Şi 
dumneavoastră credeţi, şi eu, dar nu vedem 
mintea. 
Apoi părintele le arată că nici gândirea, nici viaţa 
nu le-au văzut, că acestea sunt puterile sufleteşti. 

                                                 
24Arhimandrit Ioanichie Bălan, „Ne vorbeşte părintele Cleopa”, Ed. 
Episcopiei Romanului, 1998, p. 86 



 101 

Nu le-a văzut nimeni şi totuşi ele există. Nici 
sufletul nu se vede şi există.…. 
- Nu puteţi clipi o dată din ochi fără Dumnezeu, 
fraţilor. 
- Dar de ce, părinte? 
- Viaţa este de la Dumnezeu, dătătorul de viaţă şi 
dacă ai murit mai clipeşte din ochi dacă poţi! Mai 
poţi clipi dacă mori?”25 
 Au discutat despre constelaţii, despre 
primul astronaut, Gagarin, despre câte vânturi bat 
pe faţa pământului, şi cum se formează ele, despre 
zodii şi câte grade are fiecare zodie, cât stă 
soarele în fiecare grad, etc... 
 Discuţia a fost frumoasă, hazlie, dar şi 
serioasă, încât unii l-au şi sărutat pe obraz, i-au 
dat cireşe, bomboane şi chiar pomelnice.  
 Aici pe pământ trăim ca nişte musafiri. 
Credinţa în Dumnezeu, în Sfânta Treime, în 
Sfânta Fecioară Maria, în sfinţi, îngeri ajută pe 
credincioşi în ceea ce fac şi în mântuirea 
sufletelor lor. 
 „Prezenţa îngerului păzitor alături de om e 
de fapt cazul particular al unei prezenţe angelice 
la toate nivelurile lumii create. Fiecare district al 
lumii create e administrat prin mandat divin de 

                                                 
25 Arhimandrit Ioanichie Bălan, „Ne vorbeşte părintele Cleopa”, Ed. 
Episcopiei Romanului, 1998, p. 96 
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cetele îngereşti care constituie un soi de protecţie 
transcendentală a realului.”26 
 După cum afirmă Andrei Pleşu, chiar şi 
Sfânta Fecioară Maria are înger păzitor fiindcă 
are fire omenească. De altfel, în „Acatistul 
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Izbăvitoare” 
se spune: „Mulţimi de îngeri vin la porunca ta, 
Maica noastră, să ne izbăvească pe noi din 
nevoi.... Bucură-te Împărăteasa cetelor de sus, al 
căror ajutor ceresc îl dăruieşti nouă. Bucură-te cea 
care pomeneşti îngerilor să ne păzească pe noi.” 
 Citind cartea lui Andrei Pleşu, am desprins 
multe lucruri în legătură cu acţiunea îngerilor şi 
anume că protectorii cereşti ne sunt ca nişte fraţi 
mai mari. Scopul protecţiei este nu de a ne apăra 
de ceva, ci în vederea destinaţiei noastre 
spirituale. Se întâmplă ca atunci când ne-a 
ameninţat un pericol şi l-am depăşit cu bine, să 
spunem că îngerul păzitor ne-a ferit, dar el poate 
nu ne-a ferit de acel pericol, ci ne-a întărit de a 
lupta cu viaţa. Felul protecţiei este transcendent. 
Îngerul păzitor ne menţine vii, ferindu-ne de 
molima sufletească şi trupească. Nu există nimeni 
pe lume care să nu fie în grija unei instanţe 
angelice. 

                                                 
26 Andrei Pleşu, „Despre îngeri”, Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 84 
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 Părintele Cleopa povesteşte un fapt real 
auzit de la arhimandritul Ilarion Nicoară care 
demonstrează această grijă până la sfârşitul vieţii 
omului. În anul 1952, pe când acesta era stareţ la 
Mănăstirea Bodiş- Bodrog- Arad a venit la el 
părintele Ilarion Iova şi i-a zis: 
- „ Părinte stareţ, să ştii că peste trei săptămâni, 
voi trece în cele veşnice, între orele 11-12 
noaptea. Te rog foarte mult să ai grijă să fii la 
căpătâiul meu şi să-mi ţii lumânarea când mă voi 
sfârşi, dar să nu uiţi!” 
 După un timp, Iova Ilarion s-a îmbolnăvit 
şi i s-a luat şi graiul. Stareţul, fiind ocupat cu 
treburile mănăstirii, a uitat de cele spuse de 
Ilarion Iova. Într-o seară, după ce se culcase în 
chilie, pe la orele 11 fără un sfert, dintr-odată s-a 
deschis uşa chiliei în care dormea şi a apărut 
figura părintelui Ilarion venind spre patul său cu 
mâna ridicată şi cu degetul arătător ameninţător: 
„Ţi-am spus să nu dormi!” Stareţul a sărit ca ars, 
s-a îmbrăcat şi s-a dus în chilia bolnavului pe care 
l-a găsit cu ochii închişi, în stare de agonie. S-a 
interesat dacă nu cumva a ieşit afară bolnavul. 
Toţi l-au asigurat că n-a ieşit fiind în agonie. S-a 
aşezat pe marginea patului celui bolnav şi se ruga. 
Deodată bolnavul, adică părintele Ilarion Iova se 
ridică, se şterge pe barbă, îl îmbrăţişează pe stareţ 
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sărutându-l pe amândoi obrajii şi-i zice: „Îţi 
mulţumesc pentru tot ce mi-ai făcut!” Apoi s-a 
culcat dându-şi duhul în mâna lui Dumnezeu, în 
timp ce stareţul îi ţinea lumânarea aprinsă, aşa 
cum îi promisese. Stareţul emoţionat mărturiseşte: 
„Socotesc că figura aceea care a venit noaptea în 
chilia mea nu era altceva decât sufletul părintelui 
Ilarion, sau poate a îngerului păzitor, căci dorea 
mult să fiu aproape de el la sfârşit.”27 
 Poate nici de data aceasta n-aş crede dacă 
n-ar fi mărturisirea unui stareţ. 
 Să  nu ne gândim că un om răufăcător ar 
face excepţie. Dimpotrivă, poate că de el se 
îngrijeşte mai mult. Îngerul ca un drastic pedagog 
poate aduce şi dezastrul, deşi noi ni-l închipuim 
mărinimos. Este bun, dar neîndurător în bunătatea 
sa, deci vindecarea adusă de înger poate fi amară. 
Un fapt trăit de mine mi-a dat de gândit atunci şi 
acum. Într-o iarnă mă întorceam de la îndeplinirea 
unei fapte bune. Mergând pe stradă am alunecat, 
am căzut şi mi-am fracturat mâna. Durerea a fost 
atât de puternică încât pentru câteva momente mi-
am pierdut cunoştinţa. Când mi-am revenit, am 
văzut nişte bule lucioase de aer ca nişte steluţe şi 
parcă mă cuprindea un somn din care n-aş fi vrut 

                                                 
27 Ierom. Nicodim Grosu, „Întâmplări auzite şi povestite de părintele 
Cleopa”, Ed. Geea, Botoşani, 1999, p. 18-20 
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să mă mai trezesc. Pentru ce îngerul şi Dumnezeu 
m-or fi pedepsit? Pentru fapta bună pe care o 
săvârşisem? În niciun caz. Cred că m-au pedepsit 
pentru a-mi încerca felul de a gândi. Voi cugeta 
că forţele cereşti tocmai când credeam că făcusem 
bine, mi-au dat acel necaz, şi să cârtesc împotriva 
lor, sau voi cugeta la necesitatea vreunei palme 
date de sus ca să mă trezesc, nu la realitatea 
fizică, ci la realitatea spirituală şi să accept 
încercarea dată? 
 Prin înger suntem un episod din istoria 
divină, participăm la marşul cosmic al 
Providenţei. Aşa este. Am citit în cărţi religioase 
că fiecare om are un înger păzitor şi acesta este 
mai tare sau mai slab, după faptele pe care le face 
fiecare. El însoţeşte omul peste tot. Atunci când 
omul se duce la biserică, îl însoţeşte stând 
deasupra capului său. Când nu merge la Sfânta 
liturghie, îngerul se duce şi omul rămâne acasă 
doar cu vrăjmaşul care-i dă putere să lucreze şi să 
lucreze şi să lucreze, că în timpul săptămânii n-a 
făcut-o. La sfârşitul fiecărei zile, îngerul păzitor 
merge să raporteze lui Dumnezeu tot ce am făcut 
în ziua aceea. Vine şi diavolul şi arată faptele rele, 
care sunt mai multe, că aşa este omul. Când se 
face acest raport despre sufletul respectiv, este 
timpul acela când adormi un sfert de oră, o 



 106 

jumătate de oră foarte profund, când lipseşte 
îngerul de lângă trup. După aceea, îngerul se 
întoarce şi-ti veghează somnul. Prin urmare, 
îngerii “cufundă fiecare existenţă particulară în 
substanţa hrănitoare a universului dincolo de 
limitele văzute”.28 “Îngerul este amprenta 
dumnezeiască supra- individuală a destinului 
nostru.”29 
 Fiecare naţiune are un înger şi totuşi există 
războaie, din cauza îngerilor căzuţi care se 
substituie protectorilor iniţiali, nu că îngerii unor 
naţiuni nu au dreptul să le îngrădească acţiunile, 
fiindcă libertatea este darul suprem pe care îl 
oferă Creatorul. 
 Andrei Pleşu vorbeşte despre tăcerea 
îngerilor ca despre o tăcere dumnezeiască. Ei ni 
se adresează fără cuvinte. “o ploaie căzând egal 
pe suprafaţa unui lac poate fi mai plină de îngeri 
decât un op. de teologie.”30 
 Autorul chiar dă un exemplu din experienţa 
proprie atunci, când privind apusul smuls din 
vârful peniţei în timp ce scria, a înţeles că acela 
era un gest al îngerului. Are perfectă dreptate. Nu 
se poate ca măcar o dată în viaţă, contemplând cu 

                                                 
28 Andrei Pleşu, ”Despre îngeri”, Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 122 
29 Idem, p. 120 
30 Ibidem, p. 185 
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întreaga-ţi fire frumosul din natura înconjurătoare, 
să nu simţi acelaşi lucru. 
 Îmi amintesc de un fragment din cartea 
“Câte ceva despre Kant” de Christopher Want şi 
Andrzej Klimowski pe care-l dau în continuare 
“Uimirea învecinată cu spaima, groaza şi fiorul 
sfânt care îl cuprind pe spectator în faţa priveliştii 
masivelor muntoase care se înalţă până la cer, a 
prăpastiei adânci şi a apei care spumegă pe fundul 
ei, a pustiurilor întunecate care invită la reflecţii 
sumbre ş.a.m.d. nu consituie o frică reală, dacă 
spectatorul se ştie în siguranţă. Ele sunt doar o 
încercare de a ne cufunda în ea cu imaginaţia 
pentru a simţi forţa acestei facultăţi de a îmbina 
emoţia sufletului produsă astfel, cu liniştea lui, 
aşa încât să devenim superiori naturii din noi, deci 
şi naturii exterioare nouă, întrucât ea poate 
influenţa sentimentul nostru de bunăstare.”31 
 În contrast cu strădania îngerilor care vor să 
ajute omul, îndemnându-l la fapte bune, este 
efortul diavolilor de a pune stăpânire pe sufletul 
lui. Pentru aceasta încearcă fel şi fel de mijloace. 
Părintele Ilarion Argatu povestea cum, în timpul 
când era prigonit, a venit la el Maica Domnului 
înconjurată de lumină, cu un veşmânt foarte 

                                                 
31 Christopher Want şi Andrzej Klimowski, „ Câte ceva despre Kant”, 
traducere de Alexandru Borş, 2004, p. 147 
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frumos. Preotul, convins că a venit să-l mângâie 
în necazul său, fiindcă stătea ascuns, fiind urmărit 
în timpul prigoanei sale, s-a apropiat să-i sărute 
picioarele. Când a ridicat veşmântul, a văzut că 
avea un picior de cal şi unul de pasăre. Dându-şi 
seama cine este, a rostit: “A! Tu eşti? Să te certe 
pe tine Domnul, tu care ai venit aici.” Atunci 
imaginea a pocnit, răspândind scântei peste tot, 
pentru că Diavolul voia să-l sperie că va aprinde 
casa. Preotul a grăit din nou: „Aş vrea să văd şi eu 
foc aprins în casa mea, dacă va îngădui Domnul”. 
Atunci au dispărut toate scânteile, a ieşit pe 
poartă, trântind poarta cu zgomot tare.32 Dacă n-ar 
fi cuvintele unui preot, nu aş crede. 
 La o manifestare de tipul acesta, am asistat 
şi eu, din întâmplare, la o biserică din apropiere, 
când preotul făcea slujbă pentru înlăturarea 
duhului rău dintr-o femeie posedată. În timp ce 
citea preotul, am auzit un duduit îngrozitor ce ne-
a zguduit pe toţi şi un strigăt înfiorător ce ne-a 
speriat, care venea de la femeia aceea. Preotul a 
luptat mult punându-i crucea pe cap şi rostind tare 
cuvintele rugăciunilor până când a reuşit s-o 
potolească. Era epuizată, obosită după această 

                                                 
32 Pr. Argatu V. Ioan, „Răspunsuri duhovniceşti la întrebările 
credincioşilor ale părintelui Ilarion Argatu”, Mila creştină, Fălticeni, 
2005, p. 97 
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luptă cu duhul rău, care în final a părăsit-o. Acest 
fapt m-a marcat pentru multă vreme şi n-aş mai 
vrea să văd aşa ceva. 
 Aminteam mai înainte că biserica ortodoxă 
ne îndeamnă cum să ne trăim viaţa pe pământ ca 
să putem câştiga viaţa viitoare care va fi pe 
măsura faptelor fiecăruia. De aici imaginea raiului 
şi a iadului pe care toţi ortodocşii şi nu numai ei, 
o au. Deşi nimeni nu ştie cum va fi în rai sau în 
iad, anumite experienţe ale celor reveniţi din 
moarte clinică, unele viziuni ale feţelor 
bisericeşti, texte biblice, dau o imagine a celor 
două locuri care ne-ar aştepta după moarte. Raiul 
este plin de verdeaţă, iadul este stăpânit de foc. 
„Şi am văzut pe morţi, pe cei mari şi pe cei mici 
stând în faţa tronului şi cărţile au fost deschise, şi 
o altă carte a fost deschisă, care este Carta vieţii şi 
morţii, am fost judecaţi din cele scrise în cărţi 
potrivit cu faptele lor” ( Apocalipsa Sfântului 
Ioan teologul- 20,12) 
„ Iar cine n-a fost scris în Cartea vieţii a fost 
aruncat în iezerul de foc.”( Apocalipsa -20,16) 
„ Şi eu, Ioan, sunt cel ce am văzut şi am auzit 
acestea, iar când am auzit şi am văzut, am căzut 
să mă închin înaintea picioarelor îngerului care 
mi-a arătat acestea.” ( Apocalipsa- 22,8) 
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 Cu multă imaginaţie şi într-un stil umoristic 
redă I.B. Deleanu raiul şi iadul, prin intermediul 
unuia dintre personaje din opera sa „Ţiganiada”. 
Într-una din luptele ţiganilor cu turcii, Parpanghel 
leşină şi în această stare se vede călătorind la rai 
şi la iad. Când îşi revine, povesteşte ce-a văzut. 
 „ Acolo vezi tot zile sănine 
 Şi ceriu limpede fără nori 

Vânturele drăgălaşe, line 
Dulce suflând prin frunze şi flori 
Tot feliu dă păsărele ciudate 
Cu viersuri cântând pre minunate 
 
Râuri dă lapte dulce pă vale 
Curg acolo şi dă unt pâraie, 
Ţărmuri-s dă mămăligă moale 
O, ce sântă şi bună tocmeală! 
Mănânci cât vrei şi bei făr’ socoteală” 

 Fiind vorba de aspiraţiile ţiganilor spre 
îndestulare, de dorinţa lor de a avea bucate din 
belşug, se aminteşte despre gardurile împletite cu 
cârnaţi, despre ramurile copacilor de care 
spânzură covrigi, turte, colaci şi câte altele care 
arată cât de frumos este raiul în contrast cu iadul a 
cărui caracteristică principală este dogoarea 
focului. 
 Dracii îşi închină câte un pahar cu: 
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 „ Păcură, smoală, răşină- aprinsă 
 Şi cu topită piatră pucioasă 
 Este băutura lor întinsă, 
 Iar de mâncat jar cu spuză doară” 
 În „ Silogismele amărăciunii”, Emil Cioran 
prezintă: infernul- precis ca un proces verbal; 
purgatoriul- fals ca orice aluzie la cele cereşti; 
paradisul- etalare de plăsmuiri serbede. 
 Imaginându-ne ce va fi dincolo de această 
viaţă, nu trebuie să neglijăm actul morţii, care de 
fapt este poarta prin care vom trece la cele ce ne 
aşteaptă. Este adevărat că nu vrem să ne gândim 
la moarte când viaţa ne stă înainte, dar nu o facem 
nici când ajungem spre sfârşitul ei. Seneca 
spunea: „ Nimeni nu este atât de bătrân încât să 
nu spună pe drept încă o zi( de viaţă).”33 
 Fie tânăr, fie bătrân, toţi iubim viaţa chiar 
şi atunci când nu trăim pe roze. De ne paşte un 
necaz, ne mai blestemăm ceasul în care ne-am 
născut, îl mai rugăm pe Dumnezeu să ne ia de pe 
pământ, dar după aceea regretăm, căci, conform 
maximei lui Schopenhauer din dicţionarul mai sus 
amintit, „ iubirea de viaţă nu-i în fond decât frica 
de moarte”-p.569. Ne temem de ea fiindcă nu 
ştim cum este când mori. 

                                                 
33 Th. Simescky, „Dicţionar al înţelepciunii”, Ed. Junimea, Iaşi, 1979, 
p. 70 
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 Mi-a căzut în mână cartea doctorului 
Raymond Moody, „Viaţa după moarte”, care m-a 
uimit prin cele ce relatează. După îndelungate 
cercetări, cunoscând experienţa celor în moarte 
clinică, celor ajunşi foarte aproape de moarte în 
urma unor îmbolnăviri grave, a acelora care în 
timp ce mureau povesteau persoanelor prezente 
prin ce treceau, a ajuns la nişte concluzii extrem 
de interesante. Predând la o universitate din 
Carolina de Nord, după ce-şi luase doctoratul în 
filozofie, unii dintre studenţi îşi relatau şi ei 
asemenea experienţe din familiile lor. După 
îndelungate cercetări, a ajuns la următoarea 
concluzie:  
 În momentul în care moare, atingând 
punctul unei mari confuzii trupeşti şi auzindu-i pe 
cei din jur că îl declară mort, omul începe să audă 
un zumzet sau un sunet puternic. În timpul acela 
se simte mişcându-se rapid printr-un tunel lung şi 
întunecat. După aceea se vede pe sine în afara 
trupului fizic. La o vreme este obişnuit cu 
condiţia lui ciudată. Observă că încă are un trup, 
dar diferit de trupul fizic pe care l-a părăsit. Încep 
să se întâmple alte lucruri. Vin persoane să-l 
întâmpine şi să-l ajute. Îşi dă seama că sunt 
spiritele unor rudenii şi ale unor prieteni care au 
murit deja. Apare o fiinţă de lumină caldă, 
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iubitoare, încât n-a mai întâlnit aşa ceva. Această 
fiinţă îi cere fără cuvinte să-şi evalueze viaţa şi-l 
ajută arătându-i o reluare instantanee a 
momentelor majore din viaţa lui. Nu se aude 
niciun fel de voce sau sunete fizice. Este un fel de 
transfer de gânduri. Lumina fiinţei este de o 
strălucire de nedescris, dar nu răneşte ochii, 
fiindcă în acel punct, omul nu are ochi fizici care 
să fie orbiţi. Cei intervievaţi spuneau că derularea 
vieţii lor se făcea rapid, dar ei îşi aminteau de 
toate momentele trăite. Fiinţa de lumină încerca 
să arate câte ceva în fiecare din acele reluări şi în 
tot acest timp accentua importanţa iubirii. Nu era 
ca şi cum s-ar fi ştiut ce-au făcut oamenii. Ştia 
deja. Era mai mult un prilej de reflecţie pentru ei. 
 La un moment dat, cel care moare se 
apropie de un fel de graniţă pe care cei care au 
trăit asemenea experienţă au văzut-o ca o apă, ca 
un fel de pâclă cenuşie, uşă, gard, sau simplă 
linie, reprezentând limita dintre viaţa pământească 
şi viaţa de apoi. Celor cărora le era hărăzit să se 
întoarcă la viaţa pământească nu le-a părut bine, 
fiindcă se obişnuiseră cu experienţa în viaţa de 
apoi. Erau copleşiţi de sentimente intense de 
bucurie, iubire şi pace. 
 De aceea cei care au trecut prin asemenea 
experienţe nu se mai tem de moarte, fiindcă ştiu 
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cum este, ba mai mult, consideră moartea ca o 
evadare din închisoare. Ea nu mai este privită ca o 
anihilare, o adormire, o uitare, ci ca o trecere 
dintr-o viaţă în alta. 
 Iată un fapt din atâtea, relatat de autor în 
cartea sa: 

„ – Acum nu mai mi-e frică să mor. Nu 
doresc să mor şi nici nu aş avea o astfel de dorinţă 
chiar acum. Nu vreau să trăiesc acolo în cealaltă 
parte tocmai că sunt destinat să trăiesc aici. Totuşi 
motivul pentru care nu mi-e teamă să mor este că 
ştiu unde voi merge când plec de aici, ştiu pentru 
că am fost deja acolo.”34 

Sunt cuvintele unei persoane care a trecut 
prin asemenea experienţă. Aceşti oameni nu se 
temeau de moarte pentru că modelul răsplată- 
pedeapsă în viaţa de apoi era abandonat. Fiinţa de 
lumină care i-a întâmpinat a răspuns cu înţelegere 
şi chiar cu umor, nu cu ură şi mânie. 

Chiar dacă presupun că aşa a fost, părerea 
mea este că faptele noastre vor duce la răsplată 
sau pedeapsă, când vom ajunge dincolo, aşa cum 
reiese din textele religioase. Altfel ce rol ar mai 
avea moralitatea omului, învăţăturile religioase. 
Putem să omorâm aici, să ne facem de cap, că 

                                                 
34 Raymond Moody, „Viaţa după viaţă”, traducere de V. Zatuşevschi, 
New York, Bantam Books, 1975, p. 95 
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dincolo nu vom da socoteală nimănui? Nu se 
poate. Aceşti oameni care au vrut asemenea 
experienţă vor fi fost bine întâmpinaţi de fiinţa de 
lumină, dar n-au trecut graniţa dintre viaţă şi 
moarte despre care am amintit, că nu s-ar mai fi 
întors să povestească. Ei au trecut doar în primul 
stadiu şi probabil că în acesta, nu se pune 
problema răsplată- pedeapsă, dar după ce treci 
graniţa în următorul stadiu, situaţia se schimbă. 
Aceasta este părerea mea. În „Biblie”, sunt texte 
din care am citat mai înainte, în care este vorba 
despre cei judecaţi după cărţile sfinte şi despre cei 
care, nefiind scrişi în „ Cartea vieţii” au fost 
aruncaţi în iezerul cu foc. 

Pe de altă parte, am citit în mai multe cărţi 
despre fapte care confirmă totuşi existenţa 
răsplată- pedeapsă în viaţa de dincolo. Am să 
redau unul dintre ele, auzit şi povestit de părintele 
Cleopa. 

Când a sunat mobilizarea în 1916, un 
bărbat din Moldova a avut un vis noaptea, unde a 
venit la el un tânăr şi i-a spus că va merge pe front 
şi nu se va mai întoarce. Să-i spună soţiei sale să 
nu se mai căsătorească şi să facă cele de trebuinţă 
pentru sufletul lui şi al ei. Deşteptându-se, i-a 
spus soţiei ce a visat şi chiar aşa s-a întâmplat, 
fiindcă el a murit în război. Soţia nu s-a mai 
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căsătorit. A avut grijă de cei doi copii ai ei. S-a 
îmbrăcat în negru, trăia în post şi rugăciune, a 
vândut lucrurile de valoare, maşină de treierat, 
trăsură, ca să cumpere pâine să împartă la săraci şi 
icoane pe care le da de pomană. În camera ei, 
avea o icoană mare cu chipurile Sfinţilor Mihail şi 
Gavril, la care se ruga cu lacrimi să-i arate unde 
sunt milosteniile pe care le făcea ea. Într-o zi, pe 
când se ruga, deodată apare Sfântul Arhanghel 
Mihail cu sabia de foc în mână şi, învârtind-o pe 
la gura ei, s-a desprins sufletul ei din corp şi a 
rămas moartă. S-au făcut pregătirile de 
înmormântare. A treia zi, când venise lume din 
multe sate pe unde ea făcuse milostenii, preoţii 
făceau slujba de înmormântare. Când neamurile i-
au ridicat coliva la „veşnica pomenire”, ea a sărit 
din sicriu drept în mijlocul casei, şi oamenii se 
uitau speriaţi. Ea le-a spus că are multe de 
povestit, dar nu în acea zi, că este obosită, fiindcă 
de trei zile umblă prin locuri necunoscute, însă să 
vină a doua zi. Atunci a venit lume din toate 
părţile, curioasă să afle ce le spune. Le-a povestit 
cum a călătorit cu Sfântul Arhanghel Mihail, 
trecând prin 24 de vămi şi la fiecare o înconjurau 
diavoli negri şi o întrebau de faptele ei. A ajuns să 
vadă oameni care mâncau din ligheane mari 
viermi şi multe necurăţenii, pentru că nu postiseră 
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miercurea şi vinerea. A văzut-o pe soacră-sa care 
plângea de foame şi nişte muşte cât vrăbiile o 
înţepau sângerând-o pentru că ea nu miluise 
săracii şi, când veneau să-i ceară pomană, îi 
alunga. A văzut cum erau pedepsiţi cei ce 
avuseseră viciul fumatului, femeile ce făcuseră 
avorturi care erau supte de şerpi, atâtea şi atâtea 
pedepse pentru fiecare categorie de păcătoşi. De 
asemenea a văzut cum erau răsplătiţi cei cu fapte 
bune, când a ajuns într-un loc cu pomi de tot felul, 
flori frumoase, păsări ce cântau în multe glasuri, 
iarba fiind de aur. Printre pomi erau mese întinse 
cu tot felul de bucate, cu căniţe cu vin şi lapte, cu 
farfurii cu mâncare, cu numele, celor pentru care 
erau date, scrise pe ele. Oamenii mâncau şi se 
veseleau, iar altele erau fără oameni. 

Arhanghelul Mihail i-a spus: „Acestea sunt 
ale celor ce şi-au dat în viaţă de pomană şi ei se 
veselesc de ele, iar cei ce încă n-au murit, îi 
aşteaptă aici. Şi să ştii că numai cei ce şi-au dat de 
pomana lor sau pentru altcineva, se îndulcesc din 
ele, altul nu poate.”35 

L-a văzut şi pe soţul ei şi a fost foarte 
bucuroasă, dar nu s-a putut apropia de el, că s-a 
aşezat deodată ca un gard de sârmă între ei. I-a 

                                                 
35 Ierom. Nicodim Grosu,”Întâmplări auzite şi povestite de părintele 
Cleopa”, Ed. Geea, 1999, p. 65 
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spus că nu s-a căsătorit şi el i-a răspuns: „Ştiu tot 
şi le văd! Ştiu milosteniile pe care le făcuşi până 
acum şi mă bucur că m-ai ascultat. Iată aceşti 
soldaţi, camarazi de-ai mei, care sunt în acest loc 
fericit, dar sunt trişti că soţiile lor s-au 
căsătorit.”36 

I-a mai spus că vede tot ceea ce fac ei pe 
pământ, cum se joacă copiii în acel moment, deşi 
ea nu putea să-i vadă. 

Ce pot să zic? Să nu iau în serios o 
asemenea întâmplare? Atunci nu trebuie să iau în 
serios nici experienţele unor oameni privind 
acelaşi domeniu de viaţă şi de moarte, fie că 
aceştia sunt din România, din Moldova, cum este 
cazul anterior, din America, din India, cum am 
amintit în cuprinsul acestui capitol, sau din alte 
colţuri ale lumii care, desigur că sunt, dar despre 
care eu încă n-am auzit. Şi este atâta asemănare 
între aceste experienţe de viaţă, indiferent de locul 
şi timpul în care s-au produs, de oamenii care le-
au trăit, încât aproape sunt identice??! 

Cum să-mi explic atunci? Decât că ele au 
existat şi poate că mai există, numai că eu încă nu 
le ştiu, în primul rând că sunt rare, în al doilea 
rând că nu se fac cunoscute întotdeauna şi în al 

                                                 
36 Ierom. Nicodim Grosu,”Întâmplări auzite şi povestite de părintele 
Cleopa”, Ed. Geea, 1999, p. 66 
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treilea rând, că nu citesc extrem de mult, ca să dau 
peste asemenea fapte. 

Ceea ce mă intrigă însă este neconcordanţa 
dintre cele văzute şi cele descrise de preoţi. 
Oamenii spun că au văzut mese întinse cu bucate 
alese, cu căni cu vin şi cu lapte, din care cei cu 
fapte bune mâncau şi beau fericiţi. Preoţii, 
dimpotrivă, spun că morţii nu mănâncă şi nici nu 
beau şi că pomenile care se fac pentru morţi nu 
sunt pentru a-i bucura pe ei cu bucatele pe care le 
dăm de pomană, ci pentru a-i uşura de păcatele pe 
care le-au făcut, în vederea mântuirii sufletului 
lor. Am auzit pe la pomeni un asemenea dialog: 

- Părinte, sfinţiţi vinul acesta roşu din via 
noastră, să-l dau oamenilor să-l bea cu poftă, că 
tare-i mai plăcea răposatului meu soţ. 

Femeia le turna în pahare vinul şi-i 
îndemna pe meseni cu toată inima. 

- Beţi, să bea şi soţul meu pe unde o fi, să-
şi potolească setea săracu’, că tare mult îi mai 
plăcea acest vin. 

- El o fi băut cât a fost vin, dar acum nu 
mai bea; o domolea preotul. 

- N-o mai bea el părinte, dar o bea sufletul 
lui. 

- Nici sufletul nu mai bea. Ştiu că oamenii 
aşa cred şi se străduiesc să dea de pomană 
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bucatele care-i plăceau în viaţă mortului, băuturile 
pe care obişnuia să le bea, dar nu este aşa. Ceea 
ce se dă de pomană nu este ca să mănânce sau să 
bea mortul, ci este ofranda celor vii pentru 
mântuirea sufletului lui. De aceea este bine să ne 
rugăm pentru ei, să facem milostenii, ca 
Dumnezeu să le ierte păcatele. 

Părintele Ilarion Argatu spunea: „Cei morţi 
nu-şi pot schimba starea în care se află. Numai cei 
vii o pot face, prin rugăciuni, pomeniri şi 
milostenii. Nu socoti că păgubeşti din cauza 
cheltuielilor pe care trebuie să le faci, pentru că 
nu vei pierde nimic din ceea ce cheltuieşti şi din 
ceea ce dai de pomană pentru sufletul morţilor, 
pentru că tot ce dai îţi aparţine şi sunt ale tale... fă 
cu toată dragostea şi inima ca şi cum ai face 
pentru binele sufletului tău şi pentru tine, fără să-
ţi pară rău de ceva.”37 
 Toate cazurile relatate în cartea amintită 
caută să arate posibilitatea existenţei vieţii de 
dincolo şi nu certitudinea ei, după cum recunoaşte 
însuşi autorul. 
„ Iată-mă aşadar, oferind nu „concluzii”, 
„demonstraţii”, sau „dovezi”, ci doar un bagaj 

                                                 
37 Pr. Argatu V. Ioan, „ Răspunsuri duhovniceşti la întrebările 
credincioşilor ale părintelui Ilarion Argatu”, Ed. Mila creştină, 
Fălticeni, 2005, p. 175-176 
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mai puţin definit: impresii, întrebări, analogii, 
fapte tulburătoare în căutarea unei explicaţii....38În 
ochii tuturor acestor oameni, experienţa lor în 
vecinătatea morţii era încărcată de evenimente 
foarte reale, de-a lungul contactelor pe care le-am 
avut cu ei, aceste evenimente au devenit reale şi 
pentru mine... Eu cred că până şi cea mai mică 
rază de lumină proiectată asupra morţii nu poate fi 
decât benefică pentru cunoaşterea acestui 
fenomen.” 
 Am citit, undeva, că în timpul morţii, 
defunctul nu simte durere. Spasmele, gemetele, 
sufocările sau mai stiu ce fel de reacţii are, sunt 
doar manifestări ale corpului care luptă cu o 
situaţie nouă, aceea a muririi. Moartea nu este 
deci o durere a defunctului, căci el nu mai simte 
nimic, aceasta rămâne pentru persoanele din jur. 
 Dacă după cele arătate mai înainte, nu 
trebuie să ne mai temem de moarte, cum rămâne 
cu frica faţă de morţi. La popoarele antice, teama 
de morţi era mai mare decât aceea de moarte. 
Vedeau în ei posibili strigoi care trebuiau 
satisfăcuţi şi fermecaţi prin ritualuri pentru a nu 
putea să facă rău. Şi în zilele noastre sunt oameni 
bântuiţi de această teamă. Imaginându-i, se tem 

                                                 
38 Raymond Moody, „Viaţă după viaţă”, traducere de V. Zatuşevschi, 
New York, Bantam Books, 1975, p. 189-190 
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de întuneric, nu pot dormi noaptea, merg la preoţi 
să le citească rugăciuni. Când îi visează, le dau de 
pomană. De fapt biserica ortodoxă are un cult al 
morţilor nu pentru că unii oameni se tem de ei, ci 
pentru a le da bucuria iertării şi mântuirii celor ce 
ne-au fost dragi. Cei morţi nu-şi pot schimba 
starea în care se află, numai cei vii o pot face prin 
milostenii, rugăciuni, pomeni. 
 Aminteam în capitolul anterior că omul 
contemplă universul, cunoaşte stelele şi 
constelaţiile, face calcule care nu dau greş privind 
astronomia cerească şi arătam cum. 
 Din antichitate şi până în zilele noastre 
astrologia a evoluat mult. Astrologii erau oameni 
înţelepţi. Ei trebuiau să ştie matematică, 
astronomie, astrologie, medicină şi ani şi ani au 
trăit pe la curţile regale ca sfătuitori ai regilor. 
 Sunt şi azi demnitari, politicieni, vedete 
care apelează la astrologi şi nu numai, că mai 
cercetează şi clarvăzătoare sau ghicitoare ca să le 
spună ce li se va întâmpla în viitor, iar uneori, 
chiar cu gânduri rele, de a blestema pe cineva, de 
a-i face rău, pentru a înlătura concurenţa sau 
pentru alte motive. 
 După opinia preoţilor ortodocşi, astrele nu 
decid viaţa noastră. Ele numai ne dau semne dacă, 
de pildă, o zi va fi frumoasă sau va fi urâtă, dacă 
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va fi secetă sau ploi necontenite. De asemenea 
susţin că cei ce apelează la clarvăzători o fac 
pentru a se-ndepărta de Dumnezeu. Este adevărat 
că şi cei trei magi au mers după stea până au ajuns 
să-l găsească pe pruncul Iisus, dar când au ajuns 
acolo, s-au închinat lui. 
 Nu sunt de acord cu cei ce se consideră 
clarvăzători, cu unii dintre ei, care nici nu posedă 
în măsura impusă cunoştinţele date de astronomie 
( ştiinţă care se ocupă cu studiul aştrilor, a 
galaxiilor, al universului) şi de astrologie ( ştiinţă 
care se ocupă cu prezicerea viitorului pe baza 
studierii poziţiei şi mişcării aştrilor, a 
constelaţiilor, sau a unor fenomene cereşti), dar 
spun celor care îi solicită fel şi fel de lucruri care 
uneori se potrivesc dintr-o simplă coincidenţă, 
alteori nu. 
 Această încredere a unora în clarvăzători, 
prezicători, vrăjitori, astrologi şi cum s-or mai fi 
chemând este tot un fel de credinţă, deosebită de 
cele amintite până acum, care de multe ori 
derutează. 
 Am să prezint un fapt concret pe care l-am 
petrecut în tinereţe. Domnişoară fiind şi 
preocupându-mă, ca pe orice fată, viitorul meu, 
m-am dus la un prezicător dintr-un mare oraş al 
ţării, altul decât Bucureştiul. Nu-l numesc că n-
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are importanţă. Se auzise de el că este foarte 
vestit.  
M-am dus cu multă încredere, că nu era o simplă 
ghicitoare pe care să n-o iei în seamă. Am făcut 
drum lung, am cheltuit şi bani, deşi eram 
strâmtorată, dar am făcut-o. Ajungând la el după 
adresa pe care mi-o dăduse cineva, am sunat şi a 
ieşit chiar respectivul, un bărbat cam de vreo 40-
45 de ani, nu prea primitor. I-am spus ce doresc şi 
n-a vrut să mă primească. Pe atunci erau şi ei 
urmăriţi, fiindcă nu exista libertatea de opinii din 
lumea democratică de azi. Am plecat dezamăgită 
şi, mai mergând prin oraş, m-am gândit să mai 
încerc o dată, ca oboseala şi cheltuiala mea să nu 
fie zadarnice. De data aceasta m-a primit 
spunându-mi: 
 - Nu vă supăraţi, domnişoară, că prima 
dată, când aţi venit, nu ştiam ce gânduri aveţi (se 
temea să nu-l denunţ). Acum ştiu că aţi venit cu 
gânduri bune. 
 M-a invitat înăuntru, mi-a spus să stau pe 
scaun, la o masă la care s-a aşezat şi el în partea 
opusă. M-a pus să-mi scriu data naşterii pe o 
hârtie, mi-a citit în palmă şi, deodată, a început 
să-mi înşire fapte care nu prezintă interes decât 
pentru mine. Ce m-a frapat însă a fost adresarea 
directă şi sigură folosind numele meu. De unde îl 
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ştia?, fiindcă nu m-a încercat cum se procedează 
în asemenea practici ( e nume de floare, e nume 
de regine, e nume de sfinte, etc...)el a fost sigur că 
aşa mă cheamă. N-aş putea spune că unele 
preziceri nu s-au potrivit. De pildă mi-a spus că 
atunci trăiam la sat,la Bâcleş , dar îmi voi petrece 
viaţa la oraş, şi aşa şi este, că voi avea trei copii în 
viaţă, şi a avut dreptate, că voi urca pe trepte 
înalte ale profesiei mele, şi aşa s-a întâmplat, etc... 
 A greşit însă anunţându-mi data morţii, 
care mi-a prezis-o la 49 de ani, o moarte rapidă. 
Că va fi rapidă, s-ar putea, fiindcă am probleme 
cu inima şi un stop cardiac nu este exclus, dar iată 
că , ajutându-mi bunul Dumnezeu, am trecut de 
49, de 59, de 79 de ani. Va fi 89 de ani? Numai 
Dumnezeu ştie?! 
 De ce spuneam că asemenea credinţe 
derutează? În toţi aceşti ani terminaţi cu 9, mă 
aşteptam la ceea ce este mai rău, dar nu este bine 
şi nici benefic pentru persoana în cauză. 
 În concluzie, multe ar fi de spus în legătură 
cu obiceiurile, credinţele, miturile, fiindcă ele fac 
parte intrinsecă din viaţa oamenilor, de când s-au 
născut până când mor, din cele mai vechi timpuri 
şi până în cele mai noi. 
 Cu toate diferenţele dintre popoare, ele au 
elemente comune. În ceea ce priveşte fenomenul 



 126 

religios, orice definiţie ce i se dă, opune sacrul şi 
viaţa religioasă profanului şi vieţii laice. Fiindcă 
asemenea fenomene religioase sunt destul de 
complexe, este foarte greu să delimitezi sfera 
noţiunii de sacru a fenomenului religios. 
 În toate civilizaţiile, arta a fost expresia 
vieţii religioase, deşi astăzi noi o considerăm 
străină de cultura şi credinţele în cadrul în care a 
apărut. 
 S-a  crezut într-un timp că, odată cu 
progresele civilizaţiei materiale, religiile vor 
dispărea. Realitatea a dovedit-o că lumea 
contemporană nu a renunţat la religii. Prin anii 
1960- 1970 critica atitudinii religioase atribuită 
lui Marx, Freud, Nietzsche era la modă, ca apoi să 
cadă în dizgraţie. 
 Marile religii sunt creştinismul, iudaismul, 
islamismul, hinduismul şi budhismul. 
 Creştinismul, doctrină religioasă numită 
după Iisus Hristos a luat naştere în Imperiul 
Roman în sec. I e.n. în timpul orânduirii 
sclavagiste. Această religie ne este cunoscută de 
la origini şi până în zilele noastre datorită 
discipolilor lui Iisus Hristos, prin scrierile din 
vremea primelor generaţii de creştini. Cele patru 
Evanghelii de la Matei, Marcu, Luca şi Ioan sunt 
mărturii despre viaţa, vorbele, faptele, moartea şi 
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învierea lui Iisus Hristos. Acestea alcătuiesc Noul 
Testament recunoscut de creştini ca „Sfânta 
Scriptură”. Noul Testament împreună cu Vechiul 
Testament, pe care îl au în comun cu evreii, 
alcătuiesc „Biblia Creştină”. 
 „ Prin iudaism, în care îşi are rădăcinile, 
creştinismul se defineşte ca o religie revelată, 
pentru că Dumnezeu s-a făcut el însuşi cunoscut 
oamenilor şi le-a dezvăluit promisiunile de 
legământ pe care el le propune pentru fericirea 
lor. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu pentru 
credincioşi.”39 

Iisus ştia că a fost anunţat şi prefigurat de 
întreaga istorie a lui Israel, consemnată în Vechiul 
Testament. Această religie propovăduieşte iubirea 
faţă de Dumnezeu, iubirea faţă de aproapele. 
Însuşi Dumnezeu este iubire. El din iubire pentru 
oameni l-a jertfit pe Iisus. Hristos însuşi şi-a dat 
viaţa pentru mântuirea omenirii. Dumnezeu nu a 
părăsit pe oameni, lăsându-i în seama forţelor 
malefice, ci i-a ales pentru a fi “sfinţi fără de 
prihană în faţa lui, în a sa iubire.” 

Dacă preoţii lui Israel ofereau jertfe de 
animale, noul legământ instaurat între Dumnezeu 

                                                 
39 Phillipe Gaudin, “Marile religii”, traducere, Ed. Orizonturi, 
Bucureşti, 1995, p. 22 
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şi oameni, Iisus îl pecetluieşte prin propriul său 
sânge, prin propria-i viaţă, prin jertfa crucii. 

Încă de la începutul misiunii sale, Iisus a 
adunat mulţimi, a atras ucenici, a ales pe cei 
doisprezece apostoli. Cifra doisprezece aminteşte 
cele douăsprezece triburi care alcătuiau poporul 
lui Israel. 

Începând cu Cincizecimea, când Duhul 
Sfânt se revarsă asupra apostolilor care vorbesc 
oamenilor adunaţi în pelerinaj la Ierusalim, 
fiecăruia în limba lui, despre minunile lui 
Dumnezeu, biserica se înfăţişează ca o comunitate 
de credincioşi. Ei continuă opera lui Hristos 
întemeind comunităţi creştine în Siria, Asia Mică, 
Grecia, ajungând până la Roma. În oraşele 
principale înfiinţează biserici. Se instaurează o 
ierarhie a preoţilor. 

Iisus Hristos îi trimite pe cei doisprezece 
apostoli să predice, dar în acelaşi timp le dă 
sarcina să şi boteze, botezul fiind primul dintre 
tainele care marchează etapele vieţii creştine. 
 Semnul crucii este propriu creştinilor, 
gestul cu care noi începem să ne încheiem 
rugăciunea. „Crucea este simbolul supliciului 
morţii, pe care Iisus îl transformă în jertfirea vieţii 
lui pentru împăcarea păcătoşilor cu Dumnezeu, 
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dar în acelaşi timp evocă slava în care Hristos, 
înălţat de pe pământ, îi va trage pe toţi după el.”40 
 Mărturia Sfântului Apostol Ioan este o 
dovadă că ceea ce este scris în Biblie nu este 
fabulaţie, ci adevăr. Iată ce spune acest apostol în 
prima sa epistolă sobornicească: 
„Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu 
ochii noştri, ce am privit, şi mâinile noastre au 
pipăit despre Cuvântul vieţii, aceea vă vestim. 
Pentru că viaţa s-a arătat şi am văzut-o, şi 
mărturisim şi vă vestim viaţa cea de veci care era 
la Tatăl şi s-a arătat nouă. Ce-am văzut şi am 
auzit aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi 
împărtăşire cu noi. Iar împărtăşirea voatră este cu 
Tatăl şi cu Fiul său Iisus Christos. Şi acestea vi le 
scriem ca a noastră bucurie să fie desăvârşită.”41 
(Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol 
Ioan – 1, 1-4.) 
 O dată cu extinderea creştinismului, ia 
naştere la sfârşitul secolului al III lea, 
monahismul. Apar în răsărit mănăstirile ortodoxe 
din Palestina, după cele de la Muntele Athos şi în 
apus mănăstirile de la Lérins şi Marsilia. 

                                                 
40 Philippe Gaudin „Marile religii”, traducere,Ed . Orizonturi, 
Bucureşti, 1995,p.260. 
41 Idem, p. 264. 
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 Creştinismul este influenţat de împărţirea 
Imperiului Roman în două. In Imperiul Roman de 
Răsărit, denumit şi bizantin se manifestă cultura 
grecească şi se vorbeşte limba greacă, în timp ce 
în Imperiul Roman de Apus se dezvoltă cultura 
latină şi se foloseşte limba latină. Ambele imperii 
rămân pe poziţii. Patriarhul de la Constantinopol 
caută să fie recunoscut tot mai mult în imperiul 
său ca o autoritate comparabilă cu a Papei din 
Apus. La rândul său,  Papa, ca succesor al lui 
Petru, tinde să-şi afirme întâietatea în întreaga 
Biserică. Astfel intervine în treburile patriarhiilor 
răsăritene. Neînţelegerile duc uneori la rupturi ale 
comuniunii dintre Bisericile de la Roma şi cea de 
la Constantinopol. În apus, practicile sunt mai 
monarhice, papa având un rol civil, chiar şi 
politic, pe când în răsărit structurile sunt mai 
sinodale fiindcă patriarhii prezidează consiliile de 
episcopi, colaborând cu ei. 
 Creştinismul este una dintre cele mai 
răspândite religii monoteiste. Nu are un caracter 
unitar, datorită condiţiilor istorice. Când turcii 
cuceresc Constantinopolul în anul 1453, părăsit 
de Apus, Imperiul de Răsărit dispare. Rusia 
refuză unirea sa cu Florenţa considerându-se  
moştenitoarea  Bizanţului, iar Moscova este 
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denumită „a treia Romă”; „a doua Romă fusese 
Constantinopolul”. 
 Prin schisma din 1054, ortodoxismul s-a 
separat de catolicism. Dacă importanţa acordată 
Papei, succesor al lui Petru este o trăsătură 
specifică a catolicismului, fidelitatea faţă de 
gândirea şi opera  părinţilor Bisericii este o 
caracteristică a ortodoxiei. 
 Mai târziu, în sec. XVI s-au desprins din 
catolicism bisericile şi sectele protestante. 
 O altă mare religie este iudaismul, adoptat 
de poporul evreu. Istoria acestui popor este cea 
mai frământată şi în perioada biblică se leagă de 
prezenţa lui Avraam, originar din Ur, oraş în 
Caldeea (Mesopotamia), Irakul de azi. Aşa după 
cum se menţionează în Vechiul Testament, 
Avraam şi familia sa părăsesc oraşul Ur şi se 
îndreaptă spre Canaan, că aşa îi poruncise 
Dumnezeu. Această ţară este aşezată între cele 
două puteri ale Orientului Mijlociu, Mesopotamia 
la nord şi Egiptul la sud. 
 Din cauza foametei urmaşii lui Avraam 
părăsesc Canaanul şi se refugiază în Egipt, unde, 
datorită lui Iacob, unul din fiii lui Avraam, la 
început trăiau bine, apoi în robie. Dumnezeu i-a 
făgăduit lui Avraam că îi va dezrobi şi-i va aduce 
în Canaan. 
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 Persecutaţi crunt de noul faraon al 
Egiptului, Moise, un evreu crescut la curtea 
acestuia, îi convinge să părăsească ţara. 
Traversează Marea Roşie, care, cu ajutorul 
Domnului, se despică în două şi se îndreaptă spre 
deşertul Sinai.Pe muntele Horeb, în faţa întregului 
popor, Dumnezeu i se arată lui Moise, rostindu-i 
cele zece porunci pe care el le scrie pe Tablele 
Legii. Patruzeci de ani evreii străbat deşertul sub 
conducerea lui Moise şi a fratelui său, preotul 
Aaron. Poporul se revoltă împotriva unei 
asemenea vieţi rătăcitoare, dar de fiecare dată 
rebelii sunt pedepsiţi prin intervenţia divină. După 
moartea lui Moise, evreii luptă şi intră în posesia 
pământului făgăduinţei, adică în Canaan, sub 
conducerea lui Iosua. Ţara este împărţită în 
douăsprezece triburi care poartă numele fiilor lui 
Iacob. Saul este primul rege al Israelului. După el 
urmează David, care stabileşte capitala la 
Ierusalim. Urmează apoi fiul său Solomon, care 
va construi Templul unde sunt aşezate Tablele 
Legii ale lui Moise. Când moare Solomon, încep 
certurile şi ţara se scindează în regatul lui Israel la 
nord, cu capitala Samaria, şi regatul lui Iuda la 
sud, cu capitala la Ierusalim. 
 În anul 586 î.Hr. regatul lui Iuda este 
cucerit de Nabucodonosor, regele Babilonului şi 
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locuitorii lui sunt luaţi ostatici, iar Templul este 
distrus. 
 Când Cirus pune stăpânire pe Babilon 
întemeind imperiul persan, îi tratează pe evrei cu  
bunăvoinţă, lăsându-i să se întoarcă la Ierusalim şi 
să-şi reclădească Templul. 
 Iudeea, care era o provincie a imperiului 
persan devine mai târziu o provincei a imperiului 
macedonean sub Alexandru Macedon şi apoi este 
cucerită de romani. Titus asediază Ierusalimul şi 
distruge cel de-al doilea Templu. Datorită acestor 
evenimente, evreii se răspândesc în diferite părţi 
ale Occidentului şi Orientului. 
„...perioadele în care s-a format, s-a extins şi s-a 
consolidat iudaismul, care au cunoscut 
începuturile creştinismului au fost cele în cursul 
cărora evreii au dorit să marcheze identificarea 
lor, preluarea de către ei a tot ce aparţinea epocii 
întemeietoare, când fuseseră numiţi „poporul 
evreu”, „poporul lui Israel”42. 
 Biblia evreiască, pe care creştinii o numesc 
Vechiul Testament, este cartea cu cei mai mulţi 
cititori în lume, având şi cele mai multe traduceri. 
Chiar dacă este cartea poporului evreu, ea este 
cartea universală. A fost privită ca fiind Cuvântul 

                                                 
42 Philippe Gaudin, “Marile religii”, Ed. Orizonturi, Bucureşti, 1995, 
traducere, p.54. 
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lui Dumnezeu cel divin de către primii stăpâni ai 
lui Israel. 
 O parte a Bibliei o constituie cea numită 
Torah. Acest cuvânt este folosit cu mai multe 
înţelesuri (legi individuale sau grupuri de legi, 
oracol profetic, mesaj al unui profet). Moise 
însuşi a primit întreaga Torah pe muntele Sinai, 
după cum considera tradiţia evreiască. O altă 
parte o constituie cărţile profetice şi în ultima sunt 
trecute scrierile sau hagiografele (Psalmii, 
Cronicile). 
 Termenul „Torah” se foloseşte în literatura 
rabinică pentru a desemna întreaga Biblie pentru a 
considera Cuvântul lui Dumnezeu ca adevăr 
revelat. 
 Ideea fundamentală a Bibliei şi a 
iudaismului este unitatea absolută a lui 
Dumnezeu. Această afirmaţie a fost repetată de 
profeţii lui Israel în lupta lor neobosită împotriva 
idolatriei: „Ascultă, Israele, Domnul este 
Dumnezeul nostru, El, Unul.” 
 Pentru Avraam, pentru Biblie şi tradiţia 
evreiască Dumnezeu este Creatorul şi Providenţa 
lumii. El se manifestă prin dreptate, prin iubire, 
prin adevăr. Una dintre credinţele cele mai 
profunde ale iudaismului este credinţa în venirea 
lui Mesia. 
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 Venirea lui Israel în Canaan, pe pământul 
său, face parte din promisiunea făcută de 
Dumnezeu lui Avraam şi este condiţionată de 
fidelitatea acestui popor faţă de Torah. 
 Pe acest pământ, Dumnezeu a ales ca 
reşedinţă Ierusalimul. Moria, ţinutul în care 
Avraam şi-a dovedit credinţa necondiţionată în 
Dumnezeu, a fost identificată cu colina din 
Ierusalim, muntele Sion, pe care fusese construit 
Templul. 
 Cultul colectiv al lui Israel din vremurile 
străvechi era concentrat în jurul Templului din 
Ierusalim şi se exprima prin jertfire de animale. 
După distrugerea templului, fariseii, fiind 
încurajaţi de profeţi, consideră că este superior 
cultul rugăciunii celui al jertfelor. Porţile 
rugăciunii şi ale căinţei nu au fost niciodată 
închise. Sărbătorirea zilei de sâmbătă, shabbatul, 
zi încredinţată de Dumnezeu lui Israel, ca semn al 
legământului încheiat cu el în amintirea a două 
evenimente: facerea lumii şi ieşirea din Egipt. 
 Iudaismul sfinţeşte mai degrabă timpul 
decât locurile. În Torah se spune: „şi a 
binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea şi a sfinţit-
o, căci întru ea s-a odihnit de toată lucrarea sa pe 
care a făcut-o Dumnezeu” („Facerea” 2, 3). 
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 Anul evreiesc are două începuturi: Anul 
Nou de toamnă care evocă facerea lumii şi Anul 
Nou de primăvară, sărbătoarea de Pessah 
( Paştele), care evocă naşterea lui Israel. 
 Islamul, o altă mare religie a omenirii este 
puţin cunoscută de publicul din Occident. Ea a 
atras masele cele mai frustrate din punct de 
vedere economic şi cele mai limitate intelectual. 
 Este foarte interesant de ştiut că islamul 
este socotit de Coran ca adevărata religie, 
indiferent de profetul care a iniţiat-o. Islamul este 
„adeziunea la pacea lui Dumnezeu” propovăduită 
de toţi trimişii lui Dumnezeu, Avraam, Moise şi, 
în sfârşit Mahomed. Această religie a luat naştere 
la Mecca în Arabia, la începutul secolului al VII-
lea d. Hr. 
 Societatea arabă înaintea Islamului era 
formată dintr-un popor nomad alcătuit din familii, 
clanuri şi triburi. Legăturile de familie sunt sacre. 
Principala sursă de bogăţie a arabilor era creşterea 
vitelor mici (oi, capre) cu care se puteau deplasa 
dintr-un loc într-altul, fiind nomazi. Mai aveau 
două animale îndrăgite, calul, care era ca un 
obiect de lux, de mândrie pentru ei, şi cămila, 
foarte folositoare pentru carnea şi laptele ei. Părul 
de cămilă era folosit la pături. Acest animal era 
singurul mijloc de transport în deşert, pentru că 
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rezista la foame şi la sete. Pentru atâtea foloase 
cămila devenise ca o monedă de schimb. Chiar se 
spunea cutare marfă valorează atâtea cămile; o 
călătorie costă atâtea cămile. 
 Arabii care nu erau nomazi trăiau în oraşele 
de pe lângă oaze. Alţii de ocupau de comerţ 
înlesnind legăturile dintre regiuni şi continente. 
 Cultul religios era un politeism, dar nu un 
politeism adevărat, fiindcă credem într-un singur 
Dumnezeu care nu domneşte singur, ci are ca 
asociaţi divinităţi care au o putere autonomă. 
Aceşti idoli erau intermediari între Dumnezeu şi 
oameni. 
 În Arabia, erau şi triburi evreieşti care se 
stabiliseră după cea de-a doua distrugere a 
Templului din Ierusalim de către romani. Existau 
forme de creştinism destul de răspândite. Din 
punct de vedere al culturii, cunoştinţele lor se 
bazau pe experienţă şi pe intuiţie, se transmiteau 
pe cale orală prin bătrânii înţelepţi, şeicii. Aveau 
o literatură orală bogată. Fiecare învăţa pe de rost 
mii de versuri. Erau foarte sensibili la poezie, la 
cuvinte, cu toate că în mare măsură erau 
analfabeţi. Stabileau punctele de reper denumind 
anii după evenimentul cel mai important (anul 
foametei, anul unui anumit război...). 
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 Cronicarii arabi relatează că un general 
abisinian se interesa de arabi ca să-i 
evanghelizeze. Spre a-i îndepărta de sanctuarele 
de la Mecca venerate de arabi, a construit o 
catedrală în capitala Yemenului invitând triburile 
să vină acolo în pelerinaj. Arabii nu s-au sinchisit, 
ba mai mult, un beduin a urinat în acea catedrală. 
Generalul s-a supărat şi-a hotărât să distrugă 
locaşul lor din Mecca, pornind cu armata 
imperială bine echipată, precedată de elefanţi, 
animale fioroase nemaivăzute până atunci. 
Oficialităţile din Mecca au căutat să negocieze. În 
momentul acela, cronicarii spun, şi se confirmă şi 
de Coran, din cer a început să plouă cu pietre. 
După aceea, o epidemie a făcut ravagii în armata 
abisinienilor şi a elefanţilor lor. Anul acela a fost 
anul Elefantului. 
 În acest an, s-a născut Mahomed. 
Rămânând orfan, l-a luat unchiul său care s-a 
ocupat de educaţia lui. Devine un om de prestigiu 
datorită onestităţii şi corectitudinii sale. Se 
căsătoreşte cu o negustoreasă bogată din Mecca. 
Aceasta îl cere în căsătorie, deşi era mai în vârstă 
cu 15 ani decât el, pentru a fi sprijinită în 
drumurile cu caravana, drumuri periculoase, fiind 
vorba de vânzarea mărfurilor în ţările îndepărtate. 
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 La 30 de ani, Mahomed a început să 
mediteze asupra existenţei lui Dumnezeu, asupra 
cultului arabilor care-şi avea centrul la Mecca. Cu 
zece ani mai târziu, pe când se reculegea într-o 
peşteră, are o viziune. Un vizitator cu faţă umană 
îi spune să citească învâţându-l ce trebuie să 
citească şi de ce trebuie să citească. Mahomed, 
surprins, aleargă la soţia lui să-i spună. În drum 
spre Mecca, aude un glas din cer care îi spune: 
„Eu sunt arhanghelul Gavril şi tu eşti Mesagerul 
Domnului”. Aceste revelaţii se repetă. 
 El transmite mesajul oamenilor, dar aceştia 
nu-l iau în seamă. Cei care-l urmează sunt 
oamenii săraci, robii şi tinerii. Din cauza celor 
care sunt împotriva  lui Mohamed şi a celor 
propovăduite de el, o sută de persoane sunt 
sfătuite să plece în Abisinia. Un grup de 
musulmani reuşesc să fugă din Mecca să-şi 
salveze religia, punându-se sub protecţia unui 
rege preot creştin. De remarcat este faptul că 
Islamul la începutul său este sprijinit de un 
creştin. Ani întregi Mahomed a ţinut predici într-o 
atmosferă ostentativă. Potrivnicii vroiau să-l ucidă 
pe Mahomed. În noaptea în care era pusă la punct 
crima, Dumnezeu i-a poruncit profetului să 
părăsească Mecca şi să plece la o cetate 
înconjurată de noi oaze, la nordul acestei aşezări, 



 140 

locuită de două triburi cu care Mohamed avusese 
relaţii când aceştia veneau în pelerinaj la Mecca. 
Aici profetul este primit ca un rege. Mohamed 
construieşte moscheea şi casa sa, organizează 
oraşul care primeşte numele de Medina. 
Mohamed deţine puterea religioasă ca profet, iar 
mai târziu şi puterea executivă civilă şi militară. 
Având aceste atribuţii, începe să trimită 
predicatori la toate triburile, cetăţile şi 
metropolele din vecinătatea Arabiei. Adepţii 
asociaţionismului care aveau centrul la Mecca au 
pornit cu armată pentru a zdrobi pe musulmanii 
adunaţi la Medina. După opt ani de conflicte 
armate, Mahomed intră victorios în Mecca, fără 
vărsare de sânge şi decretează amnistie pentru 
vechii lui duşmani. Devenise omul cel mai 
popular din întreaga Arabie. 
 Coranul luptă împotriva celor care îl 
asociază pe Dumnezeu cu alte divinităţi. 
Dumnezeu sau Allah este baza fiecărei credinţe. 
Allah nu este Dumnezeul musulmanilor. Această 
afirmaţie echivalează cu afirmaţiile; ”Dumnezeu”, 
dumnezeul românilor, „Dieu”, dumnezeul 
francezilor, „God”, dumnezeul anglo-saxonilor. 
Deci, din punct de vedere al limbii, termenii sunt 
diferiţi. Ca existenţă, Dumnezeu este acelaşi 
pentru toţi. Creştinii arabi, încă din perioada 
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preislamică îl invocă pe Allah în bisericile lor şi 
Evanghelia de la Ioan. În islam, noţiunea de 
Dumnezeu este asociată cu Unicul, 
Atotputernicul, Omniprezentul, Creatorul 
pământului şi al cerului, demn de veneraţie şi 
supunere. 
 Musulmanii cred şi ei în îngeri. Dacă omul 
a fost făcut din pământ, îngerii au ieşit din 
lumină. În tradiţia musulmană omul este mai 
important decât îngerul , pentru că în timp ce 
supunerea îngerului faţă de Dumnezeu emană 
spontan, firesc fiind transparent şi ceresc, omul ca 
să ajungă la înălţimile cereşti, la transparenţa 
sufletului, trebuie să-şi înfrângă patimile, ispitele 
printr-o luptă asiduă. 
 Coranul exprimă întâietatea omului faţă de 
îngeri: „Şi când am spus îngerilor: „Îngenunchiaţi 
în faţa lui Adam”, ei au îngenunchiat”43. 
 Coranul atrage cititorul prin două aspecte: 
prin cugetările intelectuale asupra sensului 
existenţei şi prin frumuseţea literară 
impresionantă care încântă sufletul. Activitatea 
intelectului uman este necesară credinţei, fiindcă 
garantează convingerea şi realizarea oricărui 

                                                 
43 Philippe Gaudin, „Marile religii”, Ed. Orizonturi, Bucureşti, 1995, 
traducere, p. 166. 
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angajament responsabil. Această activitate face 
posibilă meditaţia. 
 Coranul a fost dezvăluit profetului 
Mahomed timp de douăzeci şi trei de ani ca el şi 
însoţitorii săi să-l poată învăţa şi să-l recomande 
în viaţa lor zilnică. Profetul avea scribi care 
transcriau fiecare revelaţie. Coranul era scris pe 
foi de palmier şi pe oase. În acelaşi timp, sute de 
persoane învăţau pe dinafară Coranul. 
 În Coran, Iisus rămâne fiul omului şi nu 
fiul lui Dumnezeu că altfel s-ar întina unicitatea 
lui Dumnezeu şi monoteismul absolut. Sunt 
cinstiţi şi apostolii fără să li se dea numele şi 
numărul lor. 
 În islam, în centrul religiei, se află mesajul 
nu mesagerul. Profetul este doar slujitorul lui 
Dumnezeu care îşi împlineşte misiunea, după care 
moare. 
 Profeţiile, prin intermediul profeţilor, 
dovedesc că omul este liber şi responsabil, că de 
n-ar fi aşa, Dumnezeu ar fi putut schimba 
sufletele şi voinţele de sus, din cer. Profetul 
Mahomed nu a făcut miracole ca Noe, Moise, 
Iisus. Miracolul său este o „cărţulie veşnic 
atrăgătoare, un text care invită oamenii să-l 
citească, să-l interpreteze cu propria lor 
inteligenţă”.  
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 Recunoaşterea credinţei este primul stâlp în 
islam şi rugăciunea este cel de-al doilea stâlp. 
 Coranul recomandă cinci rugăciuni: două 
rugăciuni de lumină care se fac la prânz şi după 
amiază. Acestea se fac în tăcere. Fiecare alege din 
Coran scurte versete şi le adresează lui 
Dumnezeu. Trei rugăciuni de umbră se fac după 
apusul soarelui, noaptea sau în zori. Acestea sunt 
rostite cu glas tare de credincios sau de imam.(cel 
care îndrumă rugăciunea colectivă). 
 Înainte de rugăciune, musulmanul se spală 
pe faţă, pe antebraţe, se şterge pe cap şi îşi spală 
picioarele, chiar dacă aceste părţi sunt curate. 
Spălarea are un rol simbolic, acela de a te curăţa 
de rele. 
 Islamul combate sărăcia îndemnând la 
muncă, la independenţa financiară care face ca 
omul să fie demn. Cu toate acestea, milostenia, un 
alt stâlp al islamului, are sensul mai mult de 
puritate orientată în special spre suflet, prevede un 
impozit impus pe bogăţie sau lux. Acest impozit 
este destinat oamenilor lipsiţi de mijloace pentru a 
le salva demnitatea.  
 Din impozitul adunat de la colectivitate, 
beneficiau şi străinii sau fiii drumului care veneau 
de cine ştie unde şi se aciuau printre musulmani, 
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considerând că aceştia aveau o situaţie fragilă, că 
nu se bucurau de drepturile autohtonilor. 
 Spre deosebire de alte religii, postul la ei 
este foarte sever. Ramadanul este o lună a anului 
în care postesc în amintirea primei revelaţii a 
Coranului. Cei care postesc renunţă la hrana 
solidă şi lichidă ca şi la relaţii sexuale din zori şi 
până la apusul soarelui, toată luna. Cred că în 
această lună ei mănâncă numai seara, după ce 
apune soarele. 
 O dată în viaţă, musulmanul trebuie să 
meargă în pelerinaj la Mecca. Această adunare 
anuală întruneşte milioane de musulmani din toată 
lumea. Toate etniile, culorile, limbile, fără 
discriminare se adună aci într-un imens congres. 
Pelerinul, pentru a ucide în Satana răul, aruncă cu 
pietre, iar când atinge cu piciorul piatra neagră, 
atinge mâna lui Dumnezeu. 
 Una dintre cele mai vechi religii este 
hinduismul. Leagănul său este India, dar astăzi se 
întâlneşte şi în alte părţi ale lumii. Numele îi vine 
de la fluviul Indus, care udă bazinul Indusului din 
Pakistan. Hinduşii, primii locuitori ai acestui 
bazin care veniseră din alte părţi şi-au continuat 
migraţia şi se aflau de data aceasta în bazinul 
Gangelui din India, înainte de secolul al VI-lea î. 
Hr. Lor li s-au alăturat invadatorii turci în secolul 
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al XI-lea. Ei şi-au impus obiceiurile, numindu-i 
induşi pe cei care, de la Indus până la Gange şi 
chiar mai departe, nu împărtăşeau credinţele lor. 
 Hinduismul se naşte dintr-un politeism 
având convingerea că mai multe divinităţi 
guvernează universul. 
 Pentru a înţelege obligaţiile unui hindus 
impuse de religia sa, trebuie cunoscută structura 
socială din India. Populaţia Indiei este bazată pe 
sistemul castelor amintit în capitolul precedent. 
Casta veritabilă este o familie sau grupuri de 
familii care au ceva în comun, fie originea, fie 
meseria şi acel ceva în comun este apărat cu 
încrâncenare. Practică endogamia,  căsătoria în 
interiorul grupului. O persoană rămâne membră a 
unei caste toată viaţa. Un sat din India cuprinde 
familii ce aparţin mai multor caste care nu se 
amestecă, dar sunt interdependente, fiindcă aceste 
caste au nevoie unele de altele pentru a vieţui, 
pentru a fi reprezentate pe plan religios, 
administrativ sau cultural. 
 Pe de altă parte, societatea indiană este 
compusă din mai multe clase sociale. Prima este 
cea a brahmanilor, însărcinată cu cultura. Înainte 
cei din această clasă organizau viaţa religioasă, 
ocupându-se de comentariile Scripturilor sacre, de 
unde şi numele, fiindcă brahman înseamnă sacru. 
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Castele de brahmani se menţin şi azi, dar cuprind 
şi profesori universitari, învăţători, ziarişti, 
editori, oameni politici, cu alte cuvinte 
intelectuali. 
 O altă clasă socială este cea a războinicilor. 
Odinioară se ocupau de ordinea în ţară- regii, 
conducătorii de armată. Azi printre ei se află şi 
oameni de provenienţă inferioară, fiindcă 
regiunea în care se aflau le rezervase o putere 
politică asemănătoare cu cea a unui rege. 
 Clasa socială a negustorilor, a crescătorilor 
de vite, a agricultorilor care asigură bunurile 
necesare este împărţită în clanuri. Din această 
clasă făcea parte Gandhi, numele lui însemnând 
„parfumier”. Fiind în slujba guvernatorului local, 
familia lui s-a lansat în politică. Aceste trei clase 
sociale considerate nobile „pure”, prezenţa lor în 
temple era acceptată, fiindcă nu întinează. 
 A patra clasă socială este cea a servitorilor, 
a subalternilor, care face şi ea parte din sistemul 
de caste. 
 Paria sunt în afara sistemului. Paria este 
orice persoană a cărui meserie îl pune în contact 
cu materii impure, cum ar fi gunoierii, groparii. 
 După cum am citit, ceea ce stă la baza 
castelor este concepţia despre pur şi impur. Se 
practică endogomia ca familia să se ferească de 
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contaminările exterioare. La fel, clasa socială 
superioară se fereşte de contaminările exterioare 
cum ar fi oameni de joasă speţă, parveniţi, 
etc...refuzând să se amestece cu ei. Aşa stând 
lucrurile, mă gândesc că şi clasele sociale sunt tot 
un fel de caste, pentru că, prin definiţie, casta este 
un grup social închis care-şi păstrează privilegiile 
şi interesele. 
 În India, este cel mai greu să nu aparţii 
niciunei caste. Copiii străzii sunt cei mai 
defavorizaţi şi prin urmare exploataţi, fiind în 
afara castelor. 
 Ceea ce creştinismul pune în seama iubirii 
pentru aproapele, hinduismul pune în seama 
datoriei capului de familie. Hindusul, mai ales 
dacă este brahman şi cap de familie, cinsteşte zeii 
familiei şi ai castei, este ospitalier, asigură traiul 
familiei sale. Viaţa capului de familie este 
formată de timpuriu. Copilul la 10-12 ani, chiar şi 
în epoca modernă, intră în comunitatea adulţilor 
unde se iniţiază. 
 Când copiii au devenit adulţi şi nu mai avea 
grija lor, odinioară, brahmanul părăsea această 
responsabilitate, se retrăgea în pădurea de la 
marginea satului sau pleca pe drumuri în căutarea 
unei adevărate fericiri spirituale ca şi când ar fi 
căutat cealaltă viaţă. 
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 Aşa a procedat Buddha care şi-a părăsit 
familia, la vârsta de 29 de ani, deşi nu era 
brahman, ci aparţinea războinicilor. 
 Arătam mai înainte concepţia hinduşilor 
despre pur şi impur. Pentru ei bucătăria este locul 
cel mai sacru al casei, fiindcă acolo se pregăteşte 
hrana care trebuie  să fie pură. Este mai sacră şi 
decât micul sanctuar al casei unde sunt venerate 
divinităţile familiei. Celebrarea naşterii căsătoriei, 
a iniţierii se face dimineaţa la răsăritul soarelui. 
 Hinduismul se prezintă ca un pluriteism, 
mai multe teisme care nu se exclud, ci sunt 
complementare. Ei spun că divinul este prea bogat 
pentru a se exprima printr-un singur zeu. Dacă 
asta este situaţia după cum am citit, înseamnă că 
şi în zilele noastre, unii oameni mai cred în zei. 
Am fost surprinsă când am aflat că încă la hinduşi 
se mai fac jertfe de animale închinate lui Kali, 
zeiţa tutelară a Calcuttei. Citind acestea, m-am 
reîntors cu gândul la epoca lui Moise, când 
asemenea obicei era la ordinea zilei. Aceeaşi 
surprindere am avut-o când am aflat că şi 
crucificarea se  foloseşte încă ,în Filipine ,cum am 
mai amintit in  cuprinsul   acestei carti, asa  cum  
se    proceda     pe   vremea lui Iisus Hristos. 
Pentru hinduism, misterul divinului stă în Sinele 
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impersonal despre care vorbea înţeleptul 
Paramhansa Yogananda. 
 Tot în India, în secolul al VI-lea şi al V-lea 
î. Hr., ia naştere o altă mare religie, budismul. 
Mai mulţi intelectuali căutau să dea răspunsuri la 
marile întrebări privind concepţia despre lume, 
viaţă, moarte, despre om. În această diversitate de 
explicaţii, Buddha îşi va ţine predicile sale. Se 
credea că, după multe existenţe anterioare, 
animale, umane şi de alte feluri, se hotărăşte 
pentru ultima oară să se manifeste pe tărâmul 
Indiei, din compasiune pentru făpturile aflate în 
suferinţă aici. Se naşte prinţ într-o familie bogată. 
S-a bucurat de o viaţă îndestulată, de studii, de 
căsătorie. În jur de 30 de ani, alege sihăstria şi, 
după mai mulţi ani de căutări, descoperă metoda 
ce poate elibera fiinţa de patimi. Negândindu-se 
numai la propria-i persoană, se hotărăşte să 
răspândescă învăţătura sa timp de 40 de ani, 
călătorind prin valea Gangelui. La o vârstă 
înaintată, considerând că şi-a îndeplinit misiunea, 
se retrage şi moare. 
 La baza învăţăturii sale stau cele patru 
adevăruri sfinte: universalitatea suferinţei, primul 
adevăr, cauza suferinţei-setea, dorinţa, 
ataşamentul, cel de-al doilea adevăr, speranţa unei 
eliberări, al treilea adevăr şi în sfârşit ultimul 
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adevăr îl constituie înţelepciunea care se referă la 
gândire şi înţelegere dreaptă. Drumul spre 
eliberare, spre Nirvana poate fi urmat de toţi, dar 
călugărul va fi idealul de conduită al budismului 
antic, pentru că el atinge dezvoltarea Sinelui de 
care vorbeam mai înainte prin sine şi prin acesta 
găseşte starea de fericire, realizată prin eliberarea 
de grijile vieţii şi prin contopirea sufletului 
individual cu esenţa divină cu ajutorul 
contemplaţiei şi ascezei. 
 De la Buddha au rămas culegeri de texte ca: 
sutrele (predicile atribuite profetului), vinaya 
(regulile monastice). O altă culegere, abhidharma 
(doctrină aprofundată, una dintre cele trei 
componente ale canonului budist) a fost introdusă 
mai târziu. Diversele puncte ale doctrinei lui 
Buddha au dat naştere mai târziu mai multor 
şcoli. 
 Călugării şi laicii erau componentele 
comunităţii. 
 În timpul vieţii lui Buddha şi după aceea, 
călugării sunt numiţi cerşetori, fiindcă nu aveau o 
ocupaţie productivă şi trăiau din pomenile 
boierilor. Duceau o viaţă nestabilă. Cele mai 
multe mănăstiri erau grupuri de colibe instalate în 
grădini puse la dispoziţie de laici. Erau puţine şi 
foarte îndepărtate unele de altele. 
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 De la mijlocul dimineţii, călugării mergeau 
să cerşească, pe străzile satului sau ale târgului, 
hrana pe care o împărţeau cu călugării care nu 
puteau să meargă. Hrana primită trebuia 
consumată până la prânz, că nu aveau voie să facă 
rezerve. Cu timpul, când se dezvoltă mănăstirile, 
laicii vin şi fac donaţii din ce în ce mai mari, ceea 
ce face cu aceste locaşuri să se transforme în mari 
puteri economice şi politice, fapt pentru care în 
845 sunt interzise în China şi distruse în Japonia. 
 Laicii sunt şi ei credincioşi şi se angajează 
să respecte preceptele morale sperând la o 
renaştere mai bună. 
 Budismul s-a răspândit  în China, Japonia, 
Franţa, Tibet. Trebuie menţionat faptul că Dalai 
Lama este conducătorul spiritual al unei singure 
ramuri, aceea a budismului tibetan, şi nu al tuturor 
budiştilor. Cu toate că nu îmi place să vorbesc 
despre reîncarnare, sunt nevoită s-o indic pentru 
că face parte din concepţia filozofică ce stă la 
baza budismului. Reîncarnarea este văzută ca un 
ciclu de naşteri şi morţi, deci trăirea mai multor 
vieţi ce ar face posibilă mântuirea sufletului, zic 
eu, sau perfecţionarea Sinelui după budişti. Dacă 
acest ciclu înseamnă un fel de pedeapsă, Nirvana 
este concepută ca un paradis drept răsplată pentru 
cei merituoşi. 
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 Nu pot concepe trăirea mai multor vieţi 
prin reîncarnare în fiinţe umane şi cu atât mai 
mult în animale. Dacă cineva după moarte doreşte 
lucruri de pe pământ, sau dacă vrea să-şi 
desăvârşească mântuirea, trebuie să se întoarcă, să 
se reîncarneze pentru împlinirea dorinţelor aşa 
cum se afirmă în „Esenţa realizării Sinelui”? Cum 
vine asta? Poate face fiecare ce vrea? 
 Prin secolul al XIII-lea, budismul aproape 
că dispăruse în India, fapt la care au contribuit şi 
invaziile musulmane. La sfârşitul secolului al 
XIX-lea, cunoaşte o reînnoire. Un călugăr din 
Ceylon luptă pentru a realiza unirea budiştilor din 
lume. Un alt factor care contribuie la această 
reînnoire este acţiunea lui Ambedkari, născut într-
o castă de paria. Datorită unor împrejurări 
favorabile îşi face studiile în Statele Unite şi în 
Anglia. Întors în India vrea să distrugă sistemul 
de caste, socotindu-l ca sursa tuturor relelor. 
 Având intenţia de a se converti optează 
pentru budism şi îndeamnă pe paria să facă la fel. 
După ce moare, cu toate greutăţile întâmpinate, 
adepţii săi fac din Ambedkar cel de-al patrulea 
refugiu al budismului lor şi în felul acesta India 
rămâne patria budismului. În fiecare an, mii de 
pelerini vin aici din întreaga lume. 
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 Sintetizând cele prezentate în legătură cu 
marile religii, sunt demne de menţionat pe 
deoparte asemănările, iar pe de alta prin ce se 
deosebesc. 
 Toate marile religii au un început în veacuri 
îndepărtate înainte de Hristos. Cea mai veche 
dintre ele pare să fie hinduismul. Aceste religii 
sunt răspândite datorită existenţei a câte a unui 
profet: Moise, Mahomed, Buddha, cu excepţia 
creştinismului al cărui propovăduitor este Iisus 
Hristos. El nu este profet, ci fiul lui Dumnezeu, 
parte componentă a Sfintei Treimi. 
 Toate religiile sunt convinse că adevărul lor 
există. Se conduc după doctrina specifică 
fiecăreia, cuprinsă în Vechiul Testament, Biblia 
(Vechiul şi Noul Testament) pentru creştini, 
Coranul pentru musulmani, culegerile cu predicile 
şi regulile monastice atribuite lui Buddha pentru 
budişti. 
 Se bazează pe credinţa omului în o 
existenţă cu puteri supranaturale de care se teme 
şi al cărui cuvânt trebuie să-l asculte. Prin 
dogmele lor orientează oamenii spre o conduită 
morală de aşa manieră, încât să lupte pentru 
mântuirea sufletului lor, ca să poată atinge 
fericirea într-o altă viaţă. Eşti şi nu eşti şi vei 
ajunge undeva după moarte. Morala este 
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domeniul practic în care religiile intervin şi ea 
deosebeşte binele de rău. Răutatea oamenilor este 
permanentă. Nietzsche avea o vorbă în legătură cu 
acestea: ”maimuţa este un animal prea blajin ca 
omul să se fi tras din ea”44. 
 Au locaşuri sfinte în care se desfăşoară 
slujbele religioase spre deosebire de unele secte 
componente ale unor religii, care folosesc case 
destinate acestui scop. 
 În ceea ce priveşte deosebirile, dacă la 
începuturile lor unele religii au cunoscut într-un 
fel sau altul politeismul, singura religie 
monoteistă de când a luat naştere este 
creştinismul. 
 Fiecare religie prevede un semn specific al 
închinării şi un mod diferit al rugăciunii. Cea mai 
severă religie mi s-a părut a fi islamul prin felul în 
care se fac rugăciunile individuale şi colective. 
Musulmanul înainte de rugăciune se spală după 
un anume rit, chiar dacă este curat. De asemenea, 
postul din timpul lunii Ramadanului este foarte 
exigent. 
 O mare deosebire există între religiile 
monoteiste pe de o parte şi hinduism şi budism pe 
de altă parte. Cele din urmă încă mai cred în zei. 

                                                 
44 Philippe Gaudin „Marile religii”, Ed. Orizonturi, Bucureşti, 1995, 
traducere, p.429. 
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 Budismul spre deosebire de celelalte religii 
este o religie oarecum eterogenă cu multe forme 
de mainfestare în funcţie de ţara în care se 
practică. 
 Partea bună a acestor religii este că ele 
conduc la o mai bună comportare a omului în 
familie şi în viaţa socială, iar partea rea e că 
uneori produc conflicte mari între unele grupări 
sociale, sau chiar între popoare. 
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IV. Viaţa omenirii 
 
 După opiniile marilor cercetători, timp de 
mii de ani Pământul a fost locuit de strămoşii 
omului, hominienii, apoi de oameni asemănători 
cu noi. Primul strămoş al omului modern este 
homo habilis care a trăit în sudul şi estul Africii 
cu 3-4 milioane de ani în urmă. El cioplea unelte 
din piatră şi-şi făcea adăposturi din crengi. Pare să 
se fi aventurat în Europa? Se pune această 
întrebare, deoarece descendentul său, homo 
erectus, originar tot din Africa, cel care a 
descoperit focul şi a perfecţionat uneltele, a 
populat Asia şi Europa. 

Grupurile de homo erectus au ajuns în 
Orientul Apropiat, unele au traversat Asia, în timp 
ce altele au pornit spre vest până în Europa. Mai 
târziu, alte grupuri se instalează în China. În 
continentul nostru, homo erectus descoperă 
pământuri reci, nu ca cele ale Africii de est pe 
care s-a născut. Probabil clima caldă de acolo a 
favorizat apariţia primului leagăn al omenirii. 
 Cu toate că în aceea vreme calota glacială 
acoperea nordul Europei şi gheţurile masivele 
muntoase, era o climă rece, dar stabilă şi uscată, 
care favoriza dezvoltarea vieţii. Omul erectus a 
trăit printre reni, cai, bivoli sălbatici, rinoceri. El a 
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dispărut ca specie prin anii 300.000 î. Hr. 
Succesorul său, homo sapiens va avea sarcina de 
a cuceri restul Pământului. Va cuceri Lumea 
Nouă, începând cu Siberia şi continuând cu 
Australia. 
 Ultima glaciaţiune care a apărut acum 
115.000 de ani şi a durat 105.000 de ani a făcut 
viaţa foarte grea. Două specii de oameni trăiesc în 
această perioadă: omul de Neanderthal şi 
strămoşul nostru, omul de Cro- Magnon, ale cărui 
triburi coabitează pe teritoriul Europei timp de 
câteva mii de ani, înainte ca omul de Neanderthal 
să dispară pe la 30.000 de ani î. Hr. 
 Au trecut 35.000 de ani de când omul 
modern, actual, adică homo sapiens sapiens a 
populat palneta. El încetează de a mai fi doar 
prădător, vânător, devenind un producător prin a 
începe să cultive. Primele populaţii care încep să 
cultive grâul, orzul şi să crească animale sunt cele 
care trăiau în jurul anului 10.000 î. Hr., în 
regiunea numită „ cornul fertil” de la Eufrat până 
în Iordania. Acolo, vânătorii şi culegătorii se 
stabilesc în sate, în preajma izvoarelor de apă. 
Practicarea agriculturii survine la începutul 
perioadei neolitice („noua epocă a pietrei”), când 
tehnica pietrei tăiate este înlocuită cu cea a pietrei 
şlefuite. Ea facilitează părăsirea vieţii nomade în 
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formarea vieţii stabile, cum am mai amintit în 
capitolele anterioare. Această schimbare începută 
în Orient şi în Orientul Mijlociu, influenţează 
evoluţia acestei regiuni a lumii înaintea altora. 
Cătunele se transformă în sate care se fortifică 
pentru a rezista eventualelor asalturi din partea 
altor sate, că se dădea lupta pentru pământul 
defrişat şi cultivat. Sporind populaţia, vechile sate 
cedează locul primelor oraşe care şi ele ridică 
ziduri de apărare împotriva hoardelor nomade. 
 Cel mai vechi oraş din lume, Ierihonul, în 
mileniul  al IV –lea , a  fost  ţinta       unui astfel 
de atac, iar prin anii 1220 î. Hr.,oraşul va cădea în 
timpul unui ordin întreprins de triburile ebraice 
venite din Egipt şi care se îndreptau spre 
Palestina. 
 Pentru că viaţa le impunea, chiar din 
preistorie, oamenii au fost nevoiţi să descopere 
metalele şi focul, să le prelucreze, să folosească 
plugul la aratul ogoarelor, roata la mori de 
măcinat grânele sau la tescuit, pentru producţia de 
vin şi de ulei, la meşteşugul olăritului sau la 
transport. Primul vehicul cu roţi s-a folosit în 
Mesopotamia de Jos, cu puţin după 3500 î. Hr. 
 De la 3000 la secolul al VIII-lea î. Hr. se 
poate vorbi despre începuturile istoriei. Acum se 
inventează scrierea care constituie o etapă 
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decisivă în istoria umanităţii. Istoria scrierii 
începe în Sumer, o ţară în Orientul Mijlociu, în 
sudul Mesopotamiei. Scrierea cuneiformă, 
inventată de sumerieni, îşi datorează numele 
aspectului ei de cuie. Este utilizată până în era 
creştină şi răspândită în diferite ţinuturi ale 
Orientului Mijlociu. Această scriere a inspirat 
hieroglifele egiptene în Est, în India şi în China. 
Scrierea era în serviciul templului şi al palatului. 
Pentru că scrierea apare în Mesopotamia, această 
ţară poate fi considerată „leagăn al civilizaţiei”.45 
 Încetul cu încetul, viaţa omeniri evoluează. 
Apar regatele, imperiile, codurile de legi, palatele, 
piramidele, templele, în diferite colţuri ale lumii. 
Istoria poporului evreu ne este cunoscută din 
Vechiul Testament. După ce multă vreme au dus 
o viaţă nomadă, evreii s-au stabilit în Egipt. 
Acolo, fiind persecutaţi, migrează sub conducerea 
lui Moise. Când ajung pe „pământul făgăduinţei”, 
Palestina era roditoare, ei trebuie să lupte cu 
popoarele din regiune, dintre care filistenii sunt 
cei mai de temut. Căderea Ierihonului este un 
episod cunoscut din aceste războaie. Fiind 
împărţiţi în triburi, evreii se organizează şi îşi aleg 
rege. Saul şi David sunt primii regi ai lor. 

                                                 
45 “Istoria lumii de la origini până în anul 2000”, Larousse 1999, 
versiune în limba română, Ed. Olimp, Bucureşti, 2000, p. 49. 
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Începând cu David, puterea religioasă se 
concentrează în mâinile suveranului. David face 
din Iebus, o cetate cucerită de la canaaneeni, 
capitala sa Ierusalim, iar urmaşul său Solomon 
înfrumuseţează Ierusalimul şi construieşte primul 
templu pentru adăpostirea Chivotului 
Legământului, simbol al revelaţiei divine. În acest 
cufăr preţios se aflau cele două table de piatră ale 
lui Moise, prin care Dumnezeul evreilor a încris 
carta alianţei încheiate cu poporul său. 
Documentul este evocat în Biblie prin cele zece 
porunci. Momente din istoria poporului evreu 
sunt redate şi în cap.„Credinţe şi religii”. 
 Ceea ce nu înţeleg este viaţa într-un fel 
libertină a oamenilor din acele timpuri. Citind 
Vechiul Testament, am văzut că se admitea 
incestul şi adulterul, trăind tată cu fiică, frate cu 
soră, unchi cu nepoată, iar un bărbat putea avea 
mai multe femei. 

De exemplu, Solomon a avut 700 de femei 
şi 300 de concubine. Vorbind cu preoţi, mi-au 
explicat că înainte de venirea lui Iisus Hristos nu 
se stabiliseră nişte reguli de morală care să fie 
respectate. Pe de altă parte, oamenii erau puţini la 
număr, iar destinul omenirii era de a spori din ce 
în ce pe pământ, aşa cum arată Biblia, că 
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Dumnezeu, după ce a  creat pe Adam şi Eva, i-a 
binecuvântat:  
„ Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul...”. 
Probabil, din nevoia înmulţirii oamenilor se 
admiteau aceste practici, care acum sunt 
considerate ca păcate, abateri de la normele unei 
convieţuiri normale şi chiar pedepsite. Poate tot 
din acest motiv viaţa omului în vremea aceea era 
lungă, de sute de ani. 

O altă realitate existentă în acele vremuri 
îndepărtate, este prezenţa viziunilor dese pe care 
le aveau oamenii şi în special profeţii, când 
Dumnezeu le spunea ce au de făcut sau îi mustra 
pentru neascultare. Dacă ne referim numai la 
Moise, Biblia dă numeroase viziuni ale acestuia. 
Cel care le va citi va fi uimit. În zilele noastre nu 
se mai întâmplă aşa ceva, decât foarte rar, 
probabil persoanelor cu înzestrări paranormale. 
De ce oare? Suntem mai răi, mai păcătoşi decât 
cei din prima generaţie a omenirii? Avem cine să 
ne îndrume pe drumul cel bun, ceea ce face 
biserica prin slujitorii ei şi nu mai este neapărat 
necesară intervenţia divină? Suntem mai 
cunoscători după atâtea secole de civilizaţie? 

Un asemenea miracol a existat când 
Petrache Lupu povestea la Maglavit cum i s-a 
arătat Dumnezeu şi ce i s-a spus să transmită 
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oamenilor, ca ei să se pocăiască. Oamenii veneau 
din toată ţara ca într-un pelerinaj ca să-l asculte. 
Eram mică pe-atunci şi m-am dus cu părinţii mei. 
Am plecat noaptea cu căruţa, că era o distanţă 
bună de mers din comuna mea,Bâcleş, până la 
Maglavit. Când am ajuns era lume multă şi mulţi 
bolnavi care veniseră cu speranţa că se vor 
vindeca. Petrache Lupu, îmbrăcat ca ciobanii, s-a 
urcat pe un piedestal înalt şi vorbea mulţimii 
înfăţişând viziunea pe care o avusese cu 
Dumnezeu prefigurat într-un moş. Oamenii se 
sugestionau unii pe alţii, spunând că văd o aureolă 
în jurul capului său. M-am uitat şi eu cu atenţie, 
dar n-am văzut-o. Mai mult mi-o închipuiam. 
Sugestionată fiind de vorbele celor din jur, mi se 
părea că văd în jurul capului său, o lumină 
albăstruie, străvezie, abia perceptibilă. 

În acele timpuri când apar cetăţile şi regii, 
se pun bazele organizării militare, ale structurii 
sociale, familiale ale legislaţiei. Noţiunile 
subordonează activităţile umane omagiilor 
închinate zeilor. În diversitatea panteonurilor 
politeiste apare religia monoteistă- sincretică a 
evreilor din antichitate. Din acest moment toate 
elementele istoriei popoarelor sunt adunate la un 
loc. 
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Antichitatea clasică este perioada din 
istorie în care civilizaţiile din bazinul 
mediteraneean, în special cea din Grecia, 
elaborează în domeniile politicii, gândirii şi artei, 
modele ce vor servi ca referinţă vremurilor ce vor 
urma. Un asemenea model îl oferă „secolul lui 
Pericle, cea mai frumoasă perioadă a democraţiei 
ateniene şi a imperiului atenian”46. 

Pericle a ştiut să creeze un echilibru social 
asigurând tuturor cetăţenilor o viaţă decentă şi o 
liberă exercitare a suveranităţii lor şi să atragă pe 
toţi la a-şi aduce servicii cetăţii. Privind drepturile 
publice reale ale persoanelor de decizie şi 
participarea lor la problemele statului, democraţia 
ateniană era mai largă decât cea din sistemele 
noastre reprezentative. Cu toate acestea, femeile, 
străinii şi sclavii erau îndepărtaţi de la drepturile 
publice. 

Prosperitatea economică mergea mână în 
mână cu pacea, asigurată de influenţa Atenei 
asupra lumii egeene. Se dezvoltă arhitectura, 
construindu-se impunătoare temple, statui, 
punctul culminant al arhitecturii şi artei greceşti 
fiind Acropole. În realizarea acestor grandioase 

                                                 
46 „ Istoria lumii de la origini până în anul 2000”, Larousse 1999, 
versiune în limba română, Ed. Olimp, Bucureşti, 2000, p. 100 
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monumente, un rol important l-a avut sculptorul 
Fidias. 

Înfloreşte cultura. Vechea Grecie a fost ţara 
atâtor oameni de seamă, printre care 
matematicianul Pitagora, medicul filozof 
Hipocrat, matematicianul şi fizicianul Arhimede, 
filozofii Socrate, Platon şi Aristotel. 

Am să mă opresc asupra filozofului 
Socrate, în acelaşi timp şi profesor, care a fost 
condamnat la moarte, fiind acuzat de impietate, că 
nu ar fi recunoscut zeii omagişti de stat şi, un alt 
cap al acuzării era coruperea tinerilor. Voi reda 
citatul prin care Socrate se apără, răspunzându-i 
unui anume Meletos, care-l acuză:  
„ Spune-ne, Meletos, dacă tu cunoşti vreun tânăr 
pe care influenţa mea să-l fi transformat din 
credincios în duşman al religiei, din moderat în 
violent, din cumpătat în risipitor, din sobru în 
beţivan, din harnic în leneş sau, mă rog, sclav al 
vreunei alte plăceri mârşave...Şi aşa cum oamenii 
bolnavi ascultă mai mult de medici decât de 
părinţii lor, şi aşa cum, pentru a conduce un 
război se aleg cei mai buni strategi, tot aşa şi 
reputaţia mea ca profesor face ca, în domeniul 
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filosofiei, tinerii să aibă mai multă încredere în 
mine decât în părinţii lor.”47 

Condamnat la moarte cu o majoritate de 60 
de voturi, bătrânul filosof Socrate, trecut de 70 de 
ani, este întrebat, după datini, ce pedeapsă vrea. 
Cere să bea cucută, aceasta fiind cea mai mare 
recompensă pe care statul putea să o acorde 
cetăţenilor merituoşi. În închisoarea din Atena, 
Socrate bea curajos cucuta în faţa discipolilor săi, 
care plâng. Este de necrezut că aceasta se petrece 
într-o cetate a cărei toleranţă devenise proverbială 
în antichitate. 

Grecia este cunoscută şi prin educaţia 
spartană care urmărea să formeze din băieţi 
războinici destoinici, prin selecţie şi din fete 
reproducătoare puternice. Urmărindu-se călirea 
corpului, bebeluşii debili, urâţi, cu malformaţii, 
erau condamnaţi la moarte. 

Nu degeaba Grecia antică este ţara primelor 
jocuri olimpice care, până la sfârşitul secolului al 
IV-lea, constituie un eveniment sportiv important. 
Se desfăşurau din patru în patru ani la Olimpia, în 
nord-vestul Peloponesului. În această ţară s-au 
creat faimoasele „legende ale Olimpului” în jurul 

                                                 
47 „ Istoria lumii de la origini până în anul 2000”, Larousse 1999, 
versiune în limba română, Ed. Olimp, Bucureşti, 2000, p. 109. 
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cetăţilor care populau acest munte în mitologia 
greacă. 

În această perioadă, în bazinul Mării 
Mediterane, un rol important are constituirea 
imperiului roman. După războaiele punice 
împotriva Cartaginei, după cucerirea Galiei de 
Cezar, dominaţia romană se extinde în Grecia, 
Siria, Egipt, creându-se un mare imperiu a cărei 
ocupaţie se extinde în Spania, Anglia, Dacia. 
Iudeea este şi ea supusă, devenind provincie 
romană administrată de un procurator. În anii 
domniei lui Irod se naşte Iisus, iar misiunea sa pe 
care şi-o începe în jurul vârstei de 30 de ani se 
desfăşoară în timpul guvernării lui Ponţiu Pilat, 
procurator al Iudeii. Anunţarea de către Iisus a 
instaurării unei împărăţii divine, este înţeleasă de 
unii ca iminenţa unei tulburări politice. De aceea, 
Iisus este arestat în grădina Ghetsimani, unde îşi 
petrecuse noaptea în rugăciune, fiindcă ştia ce va 
urma. Când au venit să-l prindă, Simon-Petru 
având sabie, a scos-o şi a lovit sluga arhiereului, 
tăindu-i urechea dreaptă. Iisus i-a spus lui Petru: 
„Pune sabia în teacă. Nu voi bea oare paharul pe 
care Mi l-a dat Tatăl?”. 

Iisus este judecat, supus la chinuri 
îngrozitoare, batjocorit punându-i-se coroana de 
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spini pe cap ca unui rege al iudeilor, după care a 
fost dus pe muntele Golgota unde a fost răstignit. 

Mai în toţi anii, mă uit la filmul care 
înfăţişează acest episod tragic din viaţa 
Mântuitorului, film ce se difuzează în jurul 
Sfintelor Paşti. De fiecare dată sunt impresionată 
până la lacrimi şi mă gândesc cum de oamenii au 
putut să fie atât de răi, să nu se fi înduioşat de 
suferinţa fizică şi sufletească a lui Iisus, şi mă 
întreb cum ne mai rabdă pământul!? După cum se 
ştie, Iisus îşi dă duhul pe cruce după ce, cerând 
apă, i s-a dat un burete inmuiat în oţet, ca să se 
împlinească tot ceea ce era de împlinit. A fost 
înmormântat şi a treia zi a înviat. La 50 de zile 
după agonia de pe Golgota, are loc Pogorârea 
Duhului Sfânt. Acesta este evenimentul hotărâtor 
pentru noua religie. Duhul Sfânt îi umple pe toţi 
ucenicii care merg să propovăduiască tuturor 
neamurilor în limba fiecăruia, evanghelia. 
Creştinismul se consolidează ca religie, credinţă, 
dar nu este absolvit de persecuţii. Astfel, când a 
avut loc marele incendiu al Romei, de care a fost 
acuzat Nero, era nevoie să se găsească un ţap 
ispăşitor şi atunci se găsesc vinovaţi vreo 200 de 
creştini care nemulţumiseră pe zeii tutelari ai 
Romei. Transformaţi în torţe vii, iluminează 
serbările oferite de Nero poporului său. Până la 
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urmă nu se ştie nici dacă Nero a fost vinovatul, 
pentru că unii spun că au văzut oameni aruncând 
torţe peste case.Vina ar cădea asupra împăratului 
numai în cazul în care aceşti oameni ar fi fost puşi 
de el. Ar fi fost în stare să dea foc capitalei sale? 
Ca să reconstruiască oraşul din temelii? Cine 
ştie?! 

Omenirea trece prin tot mai multe 
manifestări de expansiuni imperiale. În afara 
Imperiului Roman se cunosc şi alte asemenea 
tendinţe. De pildă, Nabucodonosor al II-lea a 
purtat războaie victorioase împotriva Egiptului, 
recuperând Siria, Fenicia şi Palestina, pierdute 
ulterior şi printr- o serie de alte cuceriri, a lărgit 
considerabil limitele statului babilonian. În Biblie 
se aminteşte că acest stat cuprindea 127 de ţări în 
care regele Artaxerxe al perşilor a dat ordin 
fiecărei ţări, în limba ei, cu scrierea ei, ca iudeii  
să fie lăsaţi în pace, fiindcă unul dintre ei îl 
anunţase pe rege de o uneltire pusă la cale de 
duşmanii lui, în felul acesta salvându-i viaţa. 

Mă întreb dacă regele de atunci al 
Babilonului stăpânea 127 de state, cât de mare să 
fi fost regatul lui, sau cât de mici ca întindere 
acele numeroase ţări?! Era vorba de un imperiu, 
deşi el nu purta titlu de împărat. De fapt cuvântul 
„imperiu” provine din latinescul „imperium”- 
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autoritate, stat. Această denumire o avea un stat 
monarhic, al cărui şef era împăratul. Denumirea 
de „imperiu” s-a folosit însă şi pentru desemnarea 
marilor metropole şi a posesiunilor lor coloniale, 
ca de exemplu imperiul britanic. 

O altă mişcare expansionistă este 
intreprinsă de Alexandru cel Mare. I se spunea şi 
Alexandru Macedon fiindcă a fost un mare 
comandant de oşti şi conducător de stat 
macedonean. După ce a cucerit cetăţile greceşti a 
pornit o expediţie victorioasă împotriva 
imperiului persan. A ajuns până în India şi a 
întemeiat un mare stat ce se întindea de la Dunăre 
până la fluviul Ind. 

Din cauza războaielor civile între 
pretendenţii la sceptru şi a năvălirilor barbare, 
Imperiul Roman decade, ajungându-se la 
scindarea sa în Imperiul Roman de Răsărit cu 
capitala la Constantinopol şiImperiulRoman de 
Apus cu capitala în Ravena. Împăratul roman 
Constantin I clădeşte o nouă Romă în Orient pe 
locul unde se afla cândva Bizanţul, un străvechi 
oraş grecesc, dându-i numele său de 
Constantinopol, astăzi Istanbul. În acest imperiu 
se dezvoltă arta bizantină care se caracterizează 
prin dragostea pentru culoare şi prin măiestria 
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aranjării mozaicului, care este mai presus de 
orice. 

Constantin I pune capăt persecuţiilor 
împotriva creştinilor asigurând triumful credinţei 
lor. Acest eveniment marchează începutul Evului 
Mediu, perioadă a strălucirii creştinismului, care 
mobilizează mulţimile pe drumurile de pelerinaj 
sau pe cele care participă la cruciade în Ţara 
Sfântă, Creştinismul se impune în viziunea 
socială şi ideologică a Occidentului. În arta 
Imperiului Roman  de Apus se întâlneau 
inflenţele Romei, ale barbarilor şi ale Bizanţului. 

La mijlocul secolului al XI-lea, imperiul 
bizantin atinge apogeul. Cuprinde nordul Italiei, 
Balcanii în întregime şi o mare parte din Anatolia, 
fiind cea mai mare putere a lumii medievale. Apar 
o serie de neînţelegeri, ceea ce duce la 
îndepărtarea dintre Orient şi Occident, la ruptura 
dintre Bizanţ şi Occident. Când Constantin I a 
venit să se instaleze la Constantinopol, primatul 
continuă să fie cel al Romei pentru că episcopii ei, 
papii sunt urmaşii Sfântului Petru. Dispariţia 
Imperiului Roman de Apus nu schimbă această 
situaţie, dar mai târziu patriarhul 
Constantinopolului apare tot mai mult ca un rival 
al papei. Începând din 1030, papii sunt desemnaţi 
de Sfântul imperiu germanic, pe care Bizanţul nu-
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l recunoaşte. Pe de altă parte patriarhul 
Constantinopolului, având o autonomie religioasă 
de necontestat, refuză să i se supună, dar la 
jumătatea secolului al XV-lea Bizanţul cade sub 
loviturile armatei otomane. 

Imperiul otoman fusese format în sec. al 
XIII-lea din turcii veniţi din Anatolia şi urmărea 
să se extindă spre răsărit, îndeosebi spre Balcani, 
unde se izbesc de rezistenţa Ţărilor Române şi a 
Albaniei. În timpul sultanului Suliman I 
Magnificul, este cea mai victorioasă parte a 
imperiului, când sunt cucerite mai multe state ca 
Egiptul, Ungaria, Algeria, Tunisia, Tripolitania. 
El cucereşte Bagdadul şi asediază Viena. După 
această perioadă de victorii, acest imperiu are 
eşecuri în faţa trupelor creştine, în faţa 
austriecilor, apoi a imperiului rus. 

Ca o lege a istoriei, toate aceste imperii se 
înalţă şi decad şi roata vremii se învârteşte pentru 
popoarele lumii. Dacă de-a lungul antichităţii, 
Egiptul, Grecia şi Roma au organizat expediţii cu 
scop comercial mai ales, dar uneori şi ştiinţific, 
campanii militare care au mers în regiuni 
sălbatice şi au extins hotarele lumii cunoscute, 
mişcarea se inversează începând din secolul al III-
lea d.Hr. De acum înainte popoarele barbare sunt 
cele care merg să descopere ţări cu o civilizaţie 
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veche, fiind atrase de bogăţiile acestora. Aşa se 
întamplă că barbarii dau năvală asupra Romei şi 
asupra diferitelor regiuni. 

Năvălitorii barbari se împart în trei grupuri: 
goţii, vizigoţii, ostrogoţii, francii, burgunzii, 
vandalii,  toate de origine germanică, veniţi din 
Scandinavia; al doilea grup îi cuprinde pe iranieni 
originari din Iran; al treilea grup este format din 
huni, triburi mongole duşmane Chinei. 

Dintre toţi, mongolii sunt cei mai cruzi. Din 
Japonia până la hotarele Occidentului îşi croiesc 
imense imperii semănând groază şi moarte. 
Reuşesc să stăpânească puteri care până atunci 
fuseseră neînvinse, China şi Persia. Triburile lor 
erau aşezate la nord-est de lacul Baikal. Sub 
conducerea lui Ginghis-han, care reuneşte aceste 
triburi învingându-i pe tătari şi pe alte populaţii, 
sunt cucerite China, Turkestanul, Iranul. La 
moartea lui Ginghis-han, imperiul mongol se 
întinde de la Marea Caspică şi nordul Indiei până 
în Manciuria. Urmaşii lui continuă cuceririle. 
Bulgarii de pe Volga sunt primele victime. 
Mongolii devastează nord-estul Rusiei, cuceresc 
apoi Ungaria, Polonia. Cavalerii teutoni, conduşi 
de Henric de Silezia, îi înfruntă pe mongoli. 
Moartea lui Ogodai, unul dintre mai marii 
mongolilor şi convocarea unei adunări pentru 
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stabilirea succesiunii îi determină să-şi oprească 
ofensiva. „Hoarda de aur”, cum erau supranumiţi, 
face cale întoarsă, pârjolind totul în drumul lor. 
Iată că şi acest imperiu a fost efemer. 

La fel se va întâmpla şi cu alte imperii din 
lume, unul dintre ele fiind imperiul lui Napoleon. 
După ce supune aproape întreaga Europă cu 
excepţia Angliei, porneşte împotriva ţarului 
Rusiei. Armata pătrunde în Moscova, dar ruşii 
incendiază oraşul şi împiedică aprovizionarea 
armatei franceze. Datorită unei ierni cu 
temperaturi  scăzute ca în răsărit, oastea lui 
Napoleon este decimată şi el este este nevoit să se 
retragă, fiind înfrânt. Celelalte naţiuni ocupate se 
ridică împotriva puterii imperiale, Franţa fiind 
atacată din toate părţile. 

La fel se întâmplă şi cu imperiul rus când în 
războiul ruso-japonez, pentru prima dată, o 
naţiune europeană este înfrântă, adică Rusia. 
Revoluţia din 1917, pune capăt ţarilor din Rusia, 
care erau un fel de împăraţi ai acestui popor. 

Pentru aceste imperii, pentru supremaţia 
puterii, popoarele lumii luptă, conduse de 
războinici ambiţioşi sau mai puţin ambiţioşi, de 
bărbaţi destoinici sau mai puţin destoinici. Aceste 
războaie au existat de când lumea şi s-au 
perfecţionat o dată cu lumea. 
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S-a ajuns de la arme din piatră la arme din 
metal, de la arcul cu săgeţi la puşti, de la tunuri la 
tancuri, de la grenade la bomba nucleară. Câte 
popoare atâtea războaie soldate cu pierderi de 
vieţi omeneşti, cu distrugeri, cu pagube de tot 
felul. Nu cred să fi existat vreun popor care să nu 
fi participat cât de cât la aşa ceva. De ce oare atât 
neînţelegeri şi atâtea frământări? 

Nu putem uita cele două războaie mondiale 
în care a fost antrenată şi ţara noastră. Cauza 
primului război mondial a fost omorârea 
arhiducelui Franz Ferdinand, moştenitor al 
Austro-Ungariei, la Sarajevo, capitala provinciei 
Bosnia-Herţegovina, unde se afla cu ocazia unor 
manevre militare anuale. Această regiune era 
populată de slavi şi aflată sub influenţă rusă, 
constituind o primejdie pentru imperiul austro-
ungar. În plus, vizita a fost programată în ziua de 
Sfântul Gavril, sărbătoare naţională a sârbilor, 
fiind considerată ca o provocare. Pentru că 
Belgradul nu admite ca poliţia austriacă să 
conducă ancheta pe teritoriul său îndepărtându-le 
pe autorităţile sârbe, războiul izbucneşte. Rusia se 
mobilizează ca aliată a sârbilor, Germania declară 
război ţarului, Franţa având un conflict cu 
Germania din cauza pierderii Alsaciei şi Lorenei, 
se aliază cu Rusia. Anglia, rivală maritimă a 



 175 

Germaniei, intră şi ea în război. Toate aceste state 
intră în război având fiecare interesele sale. 
Generalul Lyantey,  rezident general al Franţei în 
Maroc declara: „ Sunt complet nebuni! Un război 
între europeni înseamnă un război civil, cea mai 
monumentală tâmpenie pe care lumea a făcut-o 
vreodată”48. 

Într-adevăr a fost o „tâmpenie” pentru că s-
a soldat cu 10.000.000 de morţi. Cu toate că se 
aştepta ca acesta să fie ultimul război mondial, a 
avut loc şi cel de-al doilea. 

În anul 1939 Germania invadează Polonia . 
Acţiunea aceasta va angaja Europa în război. 
Franţa şi Anglia declară război Germaniei. 
Negocierile eşuează fiindcă Germania şi Sovietele 
semnează un pact de neagresiune, cu clauza 
secretă de împărţire a Poloniei. Uniunea Sovietică 
invadează şi ea Polonia pentru a ocupa teritoriile 
ce-i reveneau în urma pactului secret germano-
sovietic. 230.000 de polonezi, printre care 15.000 
de ofiţeri sunt luaţi prizonieri. Aceştia sunt 
împuşcaţi din ordinul lui Stalin şi îngropaţi în 
pădurea de la Katin de lângă Smolensk. Acest 
masacru, sovieticii îl trec pe seama naziştilor. 
Abia în 1992 s-a recunoscut adevărul prin 

                                                 
48 „Istoria lumii de la origini până în anul 2000”, Larousse 1999, 
versiune în limba română, Ed. Olimp, Bucureşti, 2000,p. 499 
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afirmaţia lui Mihail Gorbaciov. Preşedintele Boris 
Elţân a înmânat autorităţilor poloneze copia 
ordinului semnat de Stalin, care dusese la 
executarea prizonierilor polonezi. Germanii ocupă 
Belgia, Ţările de Jos, Franţa. În urma acestei 
situaţii, Anglia rămâne singură în faţa Germaniei, 
dar fiind hotărâtă să reziste şi populaţia fiind 
însufleţită de cuvintele conducătorului ei, 
Churchill, într-o bătălie de dimensiunile unei 
epopei, învinge, înlocuind un război fulger cum îl 
dorea Hitler, cu un război lung defavorabil 
Germaniei. 

Germania, ocupând ţară după ţară în 
Europa, ajunge până la Stalingrad unde armata 
este încercuită de trupele sovietice şi înfrântă. 
Stalingradul constituie prima înfrângere pentru 
germani. Armata sovietică îi urmăreşte până la 
Berlin. 

În ţările ocupate, guvernele optează fie 
pentru colaborare, fie pentru rezistenţă, iar între 
marile puteri se duc tratative. Astfel, din 1942, 
discuţiile strânse dintre britanici şi americani fac 
ca pe ordinea de zi a aliaţilor să stea deschiderea 
celui de-al doilea front din Vest. Aliaţii plănuiesc 
o debarcare pe coastele franceze. Această 
debarcare din Normandia este considerată ca cea 
mai mare operaţiune amfibie din toate timpurile, 



 177 

datorită imensei armate care participă, şi a 
numeroaselor arme de război care au acţionat 
deodată: „50.000 de oameni înghesuiţi în bărci, 
alţii care sosesc pe calea aerului, fiind paraşutaţi, 
1500 de tancuri, 3000 de tunuri, 13.000 de 
vehicule, 500 de nave de război care protejau 
acţiunea, o forţă aeriană de 500 de avioane.”49 

Germania nu avea cum să reziste în faţa 
unui asemenea atac şi capitulează. Conducătorii 
celor trei puteri chiar înainte de a se termina 
războiul, ştiind că-l vor câştiga, Roosevelt, Stalin 
şi Churchill se întâlnesc la Ialta pentru a pregăti 
pacea. 

În timpul celui de-al doilea război mondial 
m-am confruntat şi eu cu greutăţile prin care 
treceam toţi. Am fost speriată de zgomotul 
avioanelor, de al bombelor, deşi fiind în pragul 
adolescenţei nu prea îmi dădeam seama ce se 
întâmplă. Păstrez în minte, totuşi unele fapte. Era 
în noaptea Paştelui din anul 1944, cred. Eu 
făceam baie, pregătindu-mă pentru a doua zi, 
când trebuia să mergem la biserică. În timp ce mă 
spălam pe cap, am auzit zgomotul avioanelor care 
de data aceasta era tot mai puternic, mai persistent 
şi de durată mai lungă ca de obicei. M-am grăbit 

                                                 
49 „Istoria lumii de la origini până în anul 2000”, Larousse 1999, 
versiune în limba română, Ed. Olimp, Bucureşti, 2000, p.558. 
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să mă şterg repede, să mă îmbrac şi să ies afară 
împreună cu ai mei. Au ieşit şi vecinii. Nu ştiam 
ce se întâmplă, ca deodată să vedem o ploaie de 
jerbe de scântei, şi s-auzim nişte bubuituri 
groaznice în partea de apus. Fratele meu spunea 
că bombardează moara. Aveam în comună o 
moară mare care deservea toate localităţile din 
jur. Eu, deşi mai mică, mi-am închipuit că nu 
moara era obiectivul, ci oraşul Turnu – Severin ce 
se afla la 40 de km de localitatea mea natală. Până 
la urmă toţi au fost de părere că este vorba despre 
oraş, că acolo aveau ce bombarda, în special 
portul. Când exploda o bombă, simţeam cum se 
cutremură pământul, parcă ar fi fost lângă noi. 
Poate că şi frica amplifica percepţia noastră. Am 
mai stat de vorbă ce-am mai stat, îngroziţi de cele 
ce se întâmplau, deşi noi încă nu eram în pericol 
şi, după ce bombardamentul a încetat, am plecat 
spre casele noastre. Ne-am pregătit să plecăm la 
biserică până a nu se face ziuă, ca să luăm 
Sfintele Paşti. Mama mea, după obicei, a luat într-
un şervet ouă roşii să dea de pomană peste 
mormintele morţilor. 

La biserică, lume multă ca de obicei, dar 
parcă şi mai multă atunci, fiindcă oamenii 
fuseseră speriaţi de bombardamentul de mai 
înainte. În timpul slujbei, s-a auzit iarăşi raidul de 



 179 

avioane. Toţi s-au înghesuit care mai de care să 
iasă afară din biserică, să se împrăştie, temându-
se de moarte. În înghesuiala aceea, ouăle mamei 
din şervet s-au făcut mleci. Când, cu greu, am 
ieşit, am auzit-o pe mama: 

- Ce pomană mai pot face eu?! Se uita cu 
milă la ouăle strivite. Bată-vă Dumnezeu, să vă 
bată! 
Eu n-am de lucru şi în inocenţa mea, uitându-mă 
în şervet îi spun mamei râzând: 

- Chisăliţa asta i-o dăm lui Lăbuş (câinele 
nostru). Ce-o să se bucure!(continuam să râd). 
            - Mai poţi să râzi, fată nemintoasă,  că 
mâine ăştia ne vor face şi pe noi chisăliţă. 
 Ce n-am priceput atunci, şi nici acum nu 
sunt dumirită, este faptul că în timp ce treceau 
avioanele aliaţilor, se aruncau pe lângă nişte afişe, 
fire de betea, pe care eu abia aşteptam să le adun 
că nu erau multe, ici colo câte una. Ce-or fi fost 
acelea, nu ştiu, şi nici ce scop ar fi avut, nu 
pricep. 
 De asemenea, reţin cât de greu se circula cu 
trenul. Când mergeam la şcoala normală din 
Lugoj, ale cărei cursuri le urmam, nu aveam loc 
în compartimente, că erau soldaţi germani şi 
multă aglomeraţie. Mergeam pe partea de 
deasupra tampoanelor trenului. Îmi îngheţau 
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mâinile, ţinându-mă de una din bare să nu cad, cu 
cealaltă bagajul pe care-l aveam. Curentul, 
zăpada, frigul făceau această călătorie, cam de 6 
ore, un adevărat coşmar pe care n-am să-l uit 
niciodată. Dacă eu nu uit acest lucru, poate minor 
pe lângă altele, cum ar fi putut să uite cei care au 
participat pe front, care au văzut moartea cu ochii, 
dar printr-un adevărat miracol au putut scăpa cu 
viaţă. Ei nu mai sunt printre noi, însă poveştile lor 
rămân în amintirea urmaşilor. Unul din fraţii mei 
mi-a povestit cum a căzut prizonier la ruşi şi cât a 
îndurat. Doi ani de zile n-am ştiut nimic de el. L-
am considerat mort. Nu ne venea să credem când, 
după doi ani, a venit acasă şi a avut ce ne spune. 
Celălalt frate al meu a luptat în Munţii Tatra, 
alături de sovietici, împotriva armatelor naziste. 
Şi el şi-a depănat firul faptelor prin care trecuse. 
De câteva ori era să fie împuşcat de ruşi, cărora le 
plăcea să bea şi la beţie nu mai ţineau cont că îi 
eşti aliat sau nu. 
 Am îndurat lipsuri mari când ni s-a luat ce 
aveam şi de către cei care au trecut spre răsărit şi 
de cei care au trecut spre vest, care şi-au petrecut 
victoriile fiecare în felul lor, s-a cântat „ Lily 
Marlen”ca şi „Katiuşa”, s-a jucat damen- vals ca 
şi kazaciocul, s-a băut bere ca şi votcă, în timp ce 
poporul nostru era la pământ. Păcat că cel de-al 
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doilea război mondial, cu toată amploarea lui, n-a 
reuşit să dea o lecţie marilor puteri încrâncenate. 
Încordarea dintre Est şi Vest duce la Războiul 
Rece. 
 Cu toate că Statele Unite şi Uniunea 
Sovietică împreună cu aliaţii lor nu ajung la un 
conflict deschis generalizat, stabilitatea lumii nu 
este asigurată. Au loc crize internaţionale şi 
războaie ca în Algeria, Indochina, cel din Kuweit, 
zis şi războiul din Golf, Vietnam, unele legate de 
decolonizare. În Est, prăbuşirea blocului comunist 
duce la conflicte soldate cu morţi, aşa cum s-a 
întâmplat  în fosta Iugoslavie. Situaţia socială şi 
economică a unor întregi continente, cum ar fi 
Africa, nu se ameliorează deloc. 
 Cele 18 republici de U.R.S.S. vor să scape 
de sub tutela Kremlinului şi doresc să provoace 
destrămarea uniunii. Un rol important îl are 
libertatea impusă de Gorbaciov, începând cu anul 
1985. Lituania, Letonia şi Estonia devin 
independente înaintea altor republici. 
 În Orientul Mijlociu raporturile israelieno-
palestiniene, încă nu sunt rezolvate. Chiar în 
momentul de faţă, atacurile din fâşia Gaza, fac ca 
aceasta să fie cea mai periculoasă zonă de pe 
pământ. Conflictul în această zonă a început cu 
mulţi ani în urmă. Încă din 1975, s-au confruntat 
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violent miliţiile creştine şi palestiniene, în marile 
oraşe din Liban într-un adevărat război civil. 
Intervenind puterile străine Israelul şi Siria, în 
Liban izbucneşte războiul. Acolo trăiesc 17 
comunităţi cu istorii diferite, cu opinii religioase  
şi politice, de asemenea diferite şi chiar 
contradictorii. La acestea se mai adaugă şi 
refugiaţii din Palestina care vin în număr mare 
după 1948. Aceştia, de religie musulmană, vin cu 
organizaţiile lor politice, constituind nuclee de 
operaţiuni împotriva Israelului sau de organizare a 
acţiunilor teroriste în străinătate. Disputa începe 
între Israel, care doreşte restaurarea unui stat 
puternic care să controleze organizaţiile 
rezistenţei palestiniene, şi palestinieni care doresc 
în numele solidarităţii arabe să lege destinul 
Libanului de cel al refugiaţilor din Israel. După un 
război civil de vreo doi ani, ţara este împărţită în 
două: nordul, unde Siria menţine o oarecare 
ordine şi sudul, unde palestinienii se agită. În 
1981, Israelul ocupă Libanul de sud pentru a pune 
capăt acţiunilor teroriste. 
 Gruparea Hamas bombardează Israelul, 
trimiţând rachete ucigătoare. La rândul său, 
Israelul atacă Hamasul, dispunând de o armată 
mai puternică. Această confruntare se soldează cu 
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pierderi de vieţi omeneşti şi distrugeri materiale şi 
din partea Israelului şi din partea palestinienilor. 
 Sunt distruse moschei, şcoli, magazine, 
case, mor copii, femei care nu au nici o vină. O 
româncă refugiată din fâşia Gaza împreună cu 
soţul ei palestinian, povestea într-o emisiune la 
televizor că au trăit un adevărat coşmar, pe care 
nu l-au mai putut îndura şi au plecat, renunţând la 
tot ce aveau acolo. 
 Acest conflict din Orientul Mijlociu, printre 
altele, are la bază opinii religioase diferite, cum 
am arătat  mai sus. Asemenea neînţelegeri nu sunt 
numai în această zonă. Ele se întâlnesc mai peste 
tot şi datează din timpuri străvechi, chiar înainte 
de apariţia religiilor. Astfel, evreii în peregrinările 
lor timp îndelungat, de la fuga din Egipt până la 
restabilirea în Palestina, au de luptat cu popoarele 
care credeau în diferiţi zei. În Biblie se arată una 
dintre luptele filistenilor cu israeliţii. Filistenii, 
care credeau în zei, înving şi în luptă, cade Saul al 
israeliţilor. Filistenii l-au dezbrăcat, i-au luat 
capul, armele şi au trimis prin ţara filistenilor să 
se vestească aceasta în faţa idolilor acestora şi a 
poporului. Armele le-au pus în templul zeilor lor. 
Am amintit cum 200 de creştini învinuiţi pe 
nedrept de incendiul Romei în timpul împăratului 
Nero sunt executaţi prin ardere de vii de romanii 
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care credeau în zei. În timpul împăratului 
Diocleţian se interzice prin lege trecerea la 
creştinism şi mulţi dintre creştini sunt martirizaţi. 
 Cele mai sângeroase sunt cruciadele, al 
căror scop este nobil dar ale căror practici sunt de 
condamnat. Papa Urban al II-lea cere creştinilor 
din Europa să meargă la cruciadă pentru 
eliberarea Ierusalimului de sub dominaţia 
musulmanilor. În drumul lor, cruciaţii comit 
masacre în comunităţile evreieşti pentru că îi 
consideră pe evrei asasinii lui Iisus. Au existat 
prigoane locale, dar nici una n-a atins amploarea 
acestor pogromuri din anul 1096. Unii suverani 
protejează populaţiile evreieşti, alţii însă dezvoltă 
antisemitismul. Biserica îi acuză că se dedau la 
cămătărie. În unele ţări ca Franţa, Anglia,  trebuie 
să poarte semne distincte ca să fie cunoscuţi de 
restul populaţiei. Sunt supuşi unor tributuri şi 
orice rău s-ar întâmpla este lăsat în seama 
evreilor. Conducătorii Angliei şi ai Franţei îi 
expulzează din regatele lor. Când a apărut ciuma 
neagră, la mijlocul secolului al XV-lea , fiind 
acuzaţi că au otrăvit fântânile în Renania, în 
Provence şi în toate ţinuturile unde trăiau, sunt 
masacraţi. 
 În timpul cruciadelor, nu numai evreii au 
de suferit ci şi musulmanii care stăpâneau 
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Ierusalimul, pentru că, de fapt lupta impotriva lor 
se ducea. Pe unde treceau, cruciaţii musulmanii 
erau măcelăriţi, ba chiar mai mult, foametea i-a 
determinat pe cruciaţi să comită acte de 
canibalism, după cum reiese din citatul pe care l-
am găsit în „Istoria Lumii”:”... după 20 de zile 
soldaţii noştri (fiind vorba despre cei din 
Franţa,n.a.) au suferit o cumplită foamete. Mi-e 
ruşine să o spun, erau atât de înnebuniţi de foame, 
încât au smuls bucăţi de carne din cadavrele 
sarazinilor care muriseră acolo, le-au gătit, le-au 
mestecat şi devorat cu un apetit sălbatic, chiar 
atunci când aceste bucăţi nu erau destul de fripte 
pe foc. Şi astfel asediatorii s-au dovedit mai răi 
decât asediaţii.”50 (După Fulcher de Chartres, 
Historia Hierosolymitana) 
 Când cruciaţii au intrat în Ierusalim, au ucis 
atâţia, încât păşeau în sânge până la glezne. 
 Oare pe cine trebuie să condamne istoria? 
Pe musulmanii care au tras pe creştini în sabie, de 
a căror furie n-a scăpat nici poporul nostru, sau pe 
creştinii care au ajuns să-i şi devoreze pe 
musulmani? Cred că şi unii şi alţii sunt de 
condamnat. Omenirea uneori a tras învăţăminte 
din marile confruntări, alteori nu le-a luat în 
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seamă. Dovadă că, după câteva sute de ani de la 
aceste cruciade, turcii nu şi-au primit lecţia şi au 
continuat să prigonească popoarele pe care le 
stăpâneau cum au procedat şi cu Constantin 
Brâncoveanu, domnitorul Ţării Româneşti, pe 
care l-au ucis împreună cu cei patru fii ai săi, 
fiindcă nu s-a lepădat de legea creştină. Acest 
domnitor este o pildă de o puternică şi adevărată 
credinţă. În legătură cu credinţa poporului nostru, 
Dan Puric, citându-l pe Simion mehedinţi în 
cartea sa „ Cine suntem noi”, arată că, pe 
pământul românesc, creştinismul ne-a prins 
nemuritori, fiindcă dacii aveau credinţă în 
nemurire. Ei se bucurau în faţa morţii. 
 Cruciaţii cuceresc Constantinopolul, oraş 
ortodox, capitala imperiului bizantin care este 
desfiinţat şi înlocuit cu imperiul de răsărit. 
 Tot cu scopuri religioase, în timpul 
cruciadelor, ia naştere Închiziţia, ce urmărea 
pedepsirea ereziei. Aceasta cade mai întâi în 
sarcina episcopilor, iar mai târziu legaţii oficiali ai 
papei prezidează tribunalul. A fost creată în 
Franţa, ca mai apoi să fie răspândită în întreaga 
Europă. Inchiziţia devenise o adevărată 
sperietoare pentru cei care aveau de a face cu ea, 
fiindcă inchizitorul apela la constrângere prin 
tortură, autorizată chiar de papă. Pedepsele 
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mergeau de la confiscarea bunurilor materiale 
până la pedeapsa cu moartea prin foc. 
 Cu timpul, Inchiziţia îşi lărgeşte activitatea. 
Ea condamnă la ardere pe rug pe creştinii care 
trec la protestantism, pe vrăjitori care sunt socotiţi  
ca sectanţi ai diavolului. Represiunea împotriva 
vrăjitoriei a fost atât de intensă încât expresia 
„vânătoare de vrăjitoare” rămâne până în „zilele 
noastre sinonimă cu urmări arbitrare şi abuzive”51. 
Armata cruciaţilor baroni din Franţa devastează 
oraşul Béziers din sudul ţării, considerat eretic, 
măcelărind populaţia, ucigând pe oricine le iese în 
cale, chiar şi pe preoţi. Dau foc oraşului neocolind 
nici catedrala. Victime ale Inchiziţiei sunt şi 
oameni de ştiinţă despre care am mai amintit, ca 
Giordano Bruno, filosoful italian materialist care 
a dezvoltat concepţia heliocentrică a lui Copernic 
după care Pământul se mişcă în jurul Soarelui şi 
nu invers, şi a cerut confiscarea averilor bisericii 
catolice. Refuzând să renunţe la convingerile sale 
a fost ars pe rug la Roma. La fel s-a întâmplat şi 
cu astronomul italian Galileo Galilei care trebuia 
să se lepede de „erorile”sale, în genunchi,  în faţa 
tribunalului Inchiziţiei. Galileo este bănuit că 
foloseşte tezele lui Copernic despre mişcarea 

                                                 
51 „ Istoria lumii de la origini până în anul 2000”, Larousse 1999, 
versiune în limba română, Ed. Olimp, Bucureşti, 2000, p. 271. 
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planetelor în jurul Soarelui, teze care erau 
interzise de catolici. 
 Biserica afirma că Pământul este centrul în 
care gravitează toţi aştrii, cu care Galilei nu este 
de acord, demonstrând că Soarele e centrul lumii 
şi că Pământul se mişcă şi nu este centrul lumii. 
Se spune că la proces s-ar fi ridicat şi ar fi lovit 
pământul cu piciorul spunând „Eppur si muove” 
adică „ Şi totuşi se învârteşte”. I se dă domiciliu 
forţat lângă Florenţa. 
 Au fost şi alte războaie religioase ca cele 
din Franţa, între catolici şi protestanţi, care 
culminează cu masacrul protestanţilor la Paris din 
noaptea Sfântului Bartolomeu din (23-24) august 
1572. Catolicii, în nebunia lor, ucid aproape 
30.000 de persoane . Oamenii sunt înecaţi, 
simulându-se un botez. Cadavrele, dar uneori şi 
oamenii încă vii sunt mutilaţi tăindu-li-se 
capetele, scoţându-li-se inimile şi expuse ca 
trofee. Considerând această cruzime ca fiind un 
act  pios, ei pervertesc duhul iubirii divine. 
 Printre altele, neînţelegerile pe bază de 
convingeri religioase au făcut să cadă capul 
reginei Maria Stuart, o catolică frumoasă, fiică a 
lui Iacob al V-lea a Scoţiei, care din cauza unor 
peripeţii scandaloase, care servesc drept pretext 
pentru revolta nobilimii protestante, este silită să 
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abdice refugiindu-se la verişoara ei, protestanta 
Elisabeta a Angliei. Maria Stuart devine 
stingheritoare pentru Elisabeta întrucât,  fiind 
strănepoată a lui Henric al VII-lea, are drepturi la 
coroana Angliei, deoarece Elisabeta nu avea 
copii. Este un motiv în plus pentru ca Elisabeta s-
o învinovăţească de o tentativă de asasinat 
împotriva persoanei sale regale. Maria Stuart este 
condamnată la moarte. În timpul execuţiei 
„Ţinând crucifixul în mâini, îngenunchează 
dinaintea butucului. Călăul tulburat loveşte fără 
vlagă. Va trebui să mai lovească o dată... Buzele, 
afirmă medicul, se mai mişcă puţin timp. 
Căţeluşul Mariei, descoperit ghemuit sub ea, nu 
poate fi gonit de acolo”.52 
 Ironia sorţii face ca mai târziu, cruda regină 
Elisabeta I, să recunoască pe patul de moarte ca 
urmaş la tronul Angliei pe fiul verişoarei şi 
duşmancei sale regina Scoţiei, Maria Stuart, pe 
care o condamnase la moarte prin decapitare. 
 O altă latură a oprimării pe care omenirea o 
cunoaşte este cea a crimelor rasiste. Cei mai vizaţi 
sunt negrii. La sfârţitul războiului de recesiune 
din America, atunci când Sudul rural agricol, 
adept al economiei liber, este înfrânt de Nordul 

                                                 
52 “Istoria lumii de la origini până în anul 2000”, Larousse 1999, 
versiune în limba română, Ed. Olimp, Bucureşti, 2000, p. 331. 
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mai industrializat şi mai urbanizat, Ku Klux 
Klanul s-a îndreptat mai ales împotriva negrilor! 
Abolirea sclaviei şi acordarea dreptului la vot 
negrilor înfurie pe albii din sud. Un grup de ofiţeri 
confederaţi înfiinţează această organizaţie pentru 
a teroriza oamenii de culoare. Îmbrăcaţi în alb cu 
glugi pe cap, cei din această grupare biciuiesc 
persoanele de culoare, îi spânzură, îi împuşcă, îi 
ard de vii, castrează, înjunghie femeile 
însărcinate. Cu toate că mişcarea lor este 
interzisă, supravieţuieşte, inspirată de ideologia 
micilor grupări neonaziste. 
 Din focul luptelor şi al încrâncenărilor se 
nasc şi lucruri bune. Astfel războaiele, şi mai ales 
cel de-al doilea război mondial, determină unele 
state slăbite în urma luptelor purtate, să fie 
nevoite să renunţe la coloniile pe care le deţineau. 
Pe de altă parte elitele din ţările coloniale, care au 
învăţat în şcolile europene despre ideile de 
libertate şi dreptate, vor să fie aplicate şi la ei 
acasă şi cer puterilor care le dominau înfăptuirea 
lor. Primul val de decolonizare după cel de-al 
doilea război mondial începe în Asia. Guvernul 
britanic, pentru a evita un război de independenţă, 
începe în 1945 negocierile care duc la 
independenţa Indiei. 
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 În 1946, Vietnamul lui Ho Si Min cere 
independenţa, sprijinit de U.R.S.S. şi de China. 
Franţa acceptă proclamarea independeţei cu 
condiţia de a fi instaurat împăratul Bao Dai, 
detronat în 1945. Acest război colonial devine o 
înfruntare între Est şi Vest. Războiul din 
Indochina ia sfârşit pentru Franţa, dar Vietnamul 
încă nu intră într-o perioadă de pace, pentru că 
acordurile de la Geneva împart ţara în două şi 
Statele Unite intervin pentru a evita cucerirea 
Sudului de către Nord. 
 Când colonizarea ia sfârşit în Asia în anul 
1955, în Africa se află abia la început. Ţările din 
Asia ieşite de sub dominaţie colonială 
organizează la Bandung, în Indonezia, conferinţa 
popoarelor afro-asiatice. Pentru prima dată ţările 
lumii a treia îşi proclamă solidaritatea împotriva 
colonialismului ca şi egalitatea între toate 
naţiunile. Se cere cooperarea economică mondială 
pentru a se lupta împotriva sărăciei şi 
subdezvoltării.Ţările lumii a treia se impun pe 
scena politică internaţională. Începe o nouă epocă. 
Dacă în 1945, lumea fusese despărţită în două, 
după această conferinţă, trei lumi vor coexista: 
Vestul, Estul şi Sudul, dispărând complexul de 
inferioritate al popoarelor de culoare. 
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 O colonizare de lungă durată pe care o 
întreprinde Franţa în Algeria, ia sfârşit. 
Colonizarea a început în anul 1827 şi s-a 
definitivat în 1970. Acest timp îndelungat a făcut 
ca un mare număr de europeni să se stabilească în 
Algeria. În această ţară, încep luptele pentru 
eliberare. Încă din 1959, De Gaulle iind pentru 
autodeterminarea poporului algerian, încep 
negocierile cu Frontul de Eliberare Naţională 
algerian. În 1962 este decretată încetarea focului. 
Războiul ia sfârşit şi Algeria iese de sub 
dominaţia franceză. 
 Aspectul cel mai important, demn de 
amintit este destinderea, chiar dacă nu este totală, 
a omenirii în urma războaielor ce-o bântuiseră. 
 În anul 1989, se deschide zidul Berlinului 
şi a frontierei dintre R.D.G. şi R.F.G. Acest zid al 
ruşinii fusese clădit în 1961 pentru a separa 
Berlinul de Est de Berlinul de Vest, separând 
totodată Europa capitalistă de Europa socialistă. 
 Se creează două blocuri de alianţe rivale: 
N.A.T.O. şi Pactul de la Varşovia. U.R.S.S. 
impune comunismul în ţările de est. Cu 
răsturnarea acestor regimuri din Europa, în 1989, 
apare un nou climat internaţional. 
 Mă gândesc că războaiele, năvălirile 
barbare, ocupaţiile unor state de către altele, 
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colonizările, pe lângă toate relele lor, au şi o parte 
bună fiindcă au contribuit într-un fel la 
uniformizarea omenirii. Cei mai civilizaţi au 
influenţat pe cei mai primitivi, contribuind la 
ridicarea  nivelului lor de viaţă, chiar dacă 
asuprirea exista. În asemenea condiţii s-au născut 
unele popoare, cum este şi poporul nostru care a 
luat naştere în urma cuceririi Daciei de către 
romani şi a colonizării acestei provincii. 
Devenind în contact unele popoare cu altele s-au 
influenţat reciproc privind limba, cultura, 
obiceiurile, concepţiile despre adevăr, lume, 
frumos, ideile de libertate, egalitate. Datorită 
căsătoriilor efectuate s-au înfrăţit chiar fără să 
vrea prin încrengăturile lor genealogice. N-ar fi 
exclus ca în noi să existe puţin din vechii daci, 
puţin din romani şi nu este de râs dacă admitem 
că moştenim şi o fibră de la unul din popoarele 
barbare care au trecut pe-aici. De altfel, există 
obiceiul de a ne considera descendenţi ai dacilor 
sau ai romanilor după lobul urechii. Urechea care 
are lobul inferior lipit de obraz este semnul 
dacilor. Cea care are lobul inferior despărţit de 
obraz, este semnul romanilor. 
 Omenirea a fost marcată în bine sau în rău 
de diferite evenimente. O parte pozitivă o 
constituie construcţiile grandioase. 
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 Înainte de Hristos cu 221 de ani, primul 
împărat al chinezilor, Qin, realizează unificarea 
Chinei fărămiţată în mai multe regate. El 
prelungeşte tronsoanele de lucrări pentru fiecare 
regat în vederea apărării împotriva vecinilor săi, 
pe o linie de apărare de 6000 de km. Aşa se naşte 
„Marele Zid” care va fi reconstruit mai târziu de 
dinastia Ming. Un milion de condamnaţi la muncă 
zilnică au participat la construcţie. Este format din 
pietre mari şi mici, întărit cu blocuri mari de 
piatră având 6-8 m înălţime şi 8-10 m grosime. Pe 
creasta lui pot circula care cu atelaje. Zidul este o 
lucrare unică în lume şi este vizitat de turişti 
chinezi şi de pe întregul glob. Îndeplinea mai 
multe roluri: de apărare, de comunicaţie şi are o 
funcţie economică, pentru că în punctele de 
joncţiune ale zidului cu drumurile comerciale s-au 
creat oraşe care au devenit centre de schimb ale 
regatului cu civilizaţiile stepelor. Acest zid este 
singura construcţie  de  pe  Pământ vizibilă de pe 
Lună. 
 Tot atât de grandioase sunt şi piramidele de 
dimensiuni colosale. Au fost înălţate în 
Mesopotamia de către babilonieni şi asirieni în 
Persia, în India, dar cele mai importante sunt cele 
din Egipt şi din Mexic. În Egipt, printre cele mai 
cunoscute sunt cele de la Gizeh, aproape de Cairo, 
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construite pentru faraonii Kheops, Khefren şi 
Mykerinos. 
 Piramida lui Kheops, considerată printre 
cele 7 minuni ale antichităţii, (astăzi, minunile 
lumii ating cifra de 1000), avea 1,46 m înălţime, 
latura de 230,736 m şi cuprindea 2.521.000 m3 de 
piatră. Feţele piramidei erau placate cu blocuri de 
granit şlefuit. În interior există culoare, încăperi în 
care era depus sarcofagul. Kheops îşi avea 
capitala Memfis, nu departe de locul pe care era 
amplasat Cairo. 
 În secolul al XX-lea, în Valea Regilor, pe 
malul vestic al Nilului, au fost scoase la lumină 
multe dintre mormintele faraonilor. Se credea că 
nu mai sunt necesare cercetări arheologice în ţară, 
dar englezul bogat Carnavon era convins că mai 
sunt comori arheologice de găsit, căci exista un 
nume Tutankamon fără mormânt. Însistând cu 
săpăturile, au descoperit intrarea într-un mormânt. 
Comori fabuloase de mii de ani stăteau acolo. Se 
afla un tron de aur, vase, figuri de animale. Au 
mai dat de o poartă care era ferecată străjuită de 
soldaţi cu şorţuri şi sandale aurite. Au găsit un 
cufăr înalt de 3 metri, zăvorât, decorat cu aur şi 
faianţă şi înlăuntrul lui alt cufăr. Sarcofagul a fost 
deschis mult mai târziu. Pe capac era înfăţişat 
faraonul sub înfăţişarea zeului Osiris. Deschizând 
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al doilea cufăr, au dat peste al treilea, un sicriu de 
peste 1,8 m din aur masiv. Au fost scoase mai 
multe sigilii cu grijă, capacul a fost ridicat şi un 
nou sarcofag dintr-o piatră gălbuie, de forma 
corpului omenesc, adăpostea mumia, masca era 
din aur curat şi o coroniţă din flori uscate era 
aşezată pe piept. Degetele de la mâini şi picioare 
erau acoperite cu tuburi de aur. 
 Publicul credea că cei care intră în 
mormântul faraonului, mai devreme sau mai 
târziu, mor, sunt loviţi de blestem. Ziarele din 
1923, scriau că moartea Lordului Carnavon, care 
fusese înţepat de un ţânţar, dar s-a zvonit că de un 
scorpion, a fost blestemul faraonului. Fratele 
vitreg al Lordului Carnavon s-a sinucis. 
Infirmiera care l-a îngrijit pe Carnavon, soţia lui, 
unul dintre secretarii arheologului participant 
Carter şi savantul care a făcut radiografia mumiei 
au murit la scurt timp după aceea. 
 Un ministru egiptean a vrut să viziteze 
mormântul, ca să descifreze misterul. O cobră, 
simbol al faraonilor şi o viperă ar fi ieşit din 
mormânt, dispărând după aceea. Întorcându-se în 
Cairo, ministrul a murit. Un muzeograf de la 
Cairo, care a aprobat expunerea la Paris a 
tezaurului lui Tutankamon, a murit din cauza unei 
hemoragii cerebrale. Din aceeaşi cauză a murit şi 
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succesorul lui, care a aprobat o expoziţie 
asemănătoare la Londra. 
 „Simple coincidenţe? Este sigur că foarte 
mulţi dintre cei care au lucrat la şantierul 
arheologic sau au studiat mumia au trăit ani 
lungi... Dacă există vreun blestem este destul de 
ciudat modul în care se manifestă”53. 
 Pe linia construcţiilor impresionante pot fi 
amintite blocurile zgârie-nori. Primul este 
construit în Chicago. Concepţia de zgârie-nori 
datează de la începuturile antichităţii. Arhitecţii 
din vechea Mesopotamie se bazau însă pe alte 
metode de construcţie care să ducă la rezistenţa 
unor asemenea clădiri foarte înalte. Primele 
clădiri de asemenea tip mesopotamiene datează 
din mileniul al III-lea î. Hr. 
 Sigur, sunt multe construcţii impunătoare 
în lume, dar nu pot să nu amintesc Casa Poporului 
de la noi, construită în timpul lui N. Ceauşescu. 
Ce l-a determinat pe acest conducător s-o 
construiască, a fost orgoliul său şi ambiţia de a 
arăta lumii ce putem noi. 
 Omenirea a trecut şi trece prin diferite 
primejdii. Dezlănţuirile naturii nu cruţă oamenii 
din anumite zone care se confruntă cu inundaţii, 

                                                 
53 Mihaela Puiu, „Pagini de aur din istoria universală”, Ed. Porţile 
Orientului, Iaşi, 2002, p. 39. 
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cutremure, deplasări de pământ, incendii, 
taifunuri. 
 Olanda este una din ţările care a cunoscut 
furia apei din cele mai vechi timpuri. Inundaţia 
din 1134 reprezintă un avertisment. Oamenii de 
acolo luptă cu apele construind diguri. 
Cataclismele însă le distrug şi digurile trebuie 
reconstruite. Abia în ultimul timp a început 
construirea unor diguri ultramoderne care vor 
învinge puterea Mării Nordului. 
 Bangladeshul este o altă ţară condamnată. 
Este o imensă deltă unde se întâlnesc două dintre 
cele mai mari fluvii ale lumii, Gangele şi 
Brahmaputra.  Nu deţine decât foarte puţin din 
terenurile înalte. Când apele fluviilor cresc şi dacă 
mai vin cicloni, Bangladeshul devine o imensă 
câmpie inundată cum s-a întâmplat 1974. 
Sistemul colonial,o instabilitate politică, a dus la 
starea precară a acestei ţări. Cu toate acestea, ţara 
caută să dezvolte un program de irigaţii şi 
îndiguiri care să-i asigure un viitor mai bun. 
 În anii din urmă şi noi am trecut prin 
asemenea situaţii, când regiuni din ţara noastră au 
fost inundate. Pagubele s-au soldat cu pierderi de 
vieţi omeneşti, cu case distruse, drumuri şi poduri 
la fel, vite înecate, terenuri agricole sub ape. 
Văzând imaginile de la televizor, te îngrozeai. Ce-
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o fi fost în inima bieţilor oameni care şi-au 
pierdut totul?! 
 Multe alte regiuni din Europa, din alte părţi 
ale Globului au trecut prin aşa ceva şi nu este 
exclus să mai trecem. 
 Dezastrele sunt provocate şi de alunecări de 
terenuri, cutremure. 
 Terra a fost zguduită de mai multe ori. Pe 
noi, cel mai mult ne-a afectat cutremurul din 1940 
şi cel din 1977. Eram tânără la primul cutremur. 
Când am simţit primele dârdâituri nu ne-am 
dumirit. Imediat după ce ele s-au accentuat, am 
ieşit afară speriaţi. Primul care a ieşit a fost fratele 
meu. Ne-a spus că a avut senzaţia că pământul se 
scufundă, în timp ce se legăna. Tatăl meu a rămas 
în casă. Nu am păţit nimic. Când am intrat, l-am 
găsit pe tata în genunchi, rugându-se. Întrebându-l 
de ce nu a ieşit, ne-a răspuns că ori în casă ori 
afară, dacă este să mori, mori, şi că în asemenea 
momente, numai Dumnezeu te scapă, de aceea s-a 
rugat. 
 La cutremurul din 1977, ne uitam la 
televizor. Deodată s-a stins, iar s-a aprins, dar pe 
ecran nu se mai vedeau imagini, ci doar nişte linii. 
Când eram gata să strigăm revoltaţi ce s-a 
întâmplat cu aparatul, am simţit o duduitură 
puternică şi lucrurile din cameră au început să se 
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mişte. Am ieşit afară împreună cu vecinii şi ne era 
frică să nu se repete. Nici atunci, în zona în care 
locuiam eu, nu s-a întâmplat nimic, în schimb 
Bucureştiul a fost grav afectat. În zilele care au 
urmat se transmiteau la televizor imagini 
devastatoare din acest oraş şi numele celor care 
muriseră. Au pierit atunci mulţi oameni de seamă. 
A fost un adevărat dezastru. 
 Aşa s-a întâmplat şi cu oraşul Lisabona în 
anul 1755. În ziua aceea de 1 noiembrie era o 
vreme foarte frumoasă. Deodată dimineaţa, 
pământul se clătină şi se deschide. Lisabona este 
rasă de pe faţa pământului de cutremurul care s-a 
simţit până în Scandinavia şi în Noua Anglie. 
Pământul s-a cutremurat aici din cauză că placa 
tectonică pe care se află Africa şi Mediterana se 
afundă lent sub placa Europei. La zona de contact 
în care se găseşte şi Portugalia, cutremurele apar 
la intervale regulate cu o violenţă diferită, care au 
culminat cu cel din 1755. 
 Alt oraş distrus din aceeaşi cauză este San 
Francisco. Cutremurul din 1906 provoacă un 
incendiu uriaş care distruge oraşul aproape în 
totalitate. San Francisco se simte în permanenţă 
ameninţat de falia San Andreas, fiind în centrul 
uneia dintre cele mai nesigure regiuni din lume. 
Ea corespunde contactului între placa Pacificului 
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şi placa Americii de Nord. Cele două plăci, în loc 
să intre una sub cealaltă ca de obicei, ele se freacă 
marginal. Aceste frecări stau la originea 
instabilităţii seismice permanente în jurul oraşului 
San Francisco. 
 Şi oraşul Tokio a trecut printr-o asemenea 
situaţie în anul 1923. 
 O altă categorie de distrugeri a oamenilor 
în masă sunt bolile. Una dintre ele este lepra, 
marele flagel al Evului Mediu. În Occident, există 
în secolul al XII-lea, un mare număr de leproşi, 
datorită cruciadelor care prilejuiau legătura cu 
Palestina, unde lepra era endemică. Această boală 
se manifestă sub dublu aspect: forma 
tuberculoidală, care infiltrează încet nervii, 
paralizează, atrofiază extremităţile corpului până 
la amputarea degetelor de la mâini, de la picioare, 
a mâinilor. Evoluează în 20-30 de ani. Forma 
lepromatoasă, mult mai contagioasă, formează 
noduli care infiltrează pielea. Osul orificiului 
nazal este erodat, cerul gurii este găurit, 
paralizează şi atrofiază. În 2-5 ani, apare moartea. 
Se spune că această boală ar fi apărut mult mai 
înainte, în secolul al II-lea d.Hr., în Franţa, unde 
ar fi fost prima leprozerie pentru tratarea 
bolnavilor. 
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 Tot atât de gravă este şi ciuma neagră. Ea a 
făcut ravagii în Europa la jumătatea secolului al 
XIV-lea. A fost transmisă din Asia. Bolnavului îi 
apar ganglioni la gât, la subsuoară, care se 
întăresc, se înnegresc, dându-i febră. O altă 
formă, ciuma pulmonară  se manifestă prin 
expectoraţii cu sânge. Înainte de apariţia 
antibioticelor, cele două forme provocau moartea. 
 Mai târziu, în Europa face ravagii sifilisul. 
Apare prima dată în Barcelona. A fost adus din 
Haiti, de către marinarii lui Cristofor Columb, 
întorşi din Lumea Nouă. Se aude că această boală, 
care se transmite pe cale sexuală, ar fi putut exista 
pe toate continentele încă din preistorie, dar să fi 
fost confundată cu alte boli, cum ar fi lepra. 
Datorită mijloacelor de transmitere este 
considerată ca o boală ruşinoasă. 
 „Un virus mai ucigător decât un război 
mondial” dă naştere gripei spaniole, care în 
timpul primului război mondial se răspândeşte în 
întreaga lume, producând 20.000.000 de decese. 
Se manifestă prin febră, oboseală, dureri 
musculare, tulburări respiratorii şi uneori 
digestive. Este foarte molipsitoare şi foarte 
periculoasă pentru persoanele în vârstă şi pentru 
cele cu insuficienţă cardiacă. Încă din 1940 există 
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antibiotice împotriva virusului şi a patogenilor ce 
o produc. 
 Chiar dacă suntem în mileniul III, bolile nu 
ne ocolesc. Cea mai de temut este SIDA 
provocată de virusul HIV 2. Focarul acestei boli 
se pare că ar fi în Africa, fiindcă cea mai mare 
parte a primilor bolnavi contaminaţi a fost pe 
continentul african. Prin anii 1975, boala a luat 
forma unei epidemii în Zair, apoi s-a extins  şi în 
alte părţi ale lumii. Contaminarea se face pe cale 
sexuală sau pe cale sanguină. 
 Iată că în zilele noastre nu se mai vorbeşte 
de tuberculoză, care a ocupat şi ea un rang în 
ierarhia bolilor, ci acum ne îngrijorează sida, 
cancerul, bolile de inimă şi nu în ultimul rând 
boala vitezei. Spun aceasta fiindcă în lume s-au 
înmulţit automobilele, circulaţia este intensă, iar 
conducătorii auto tocmai acum când ar trebui să 
fie mai precauţi, suferă de boala amintită mai 
înainte. Nu este zi să nu se comunice accidente 
grave, chiar mortale de circulaţie. Dacă s-ar 
totaliza şi cred că se totalizează câţi mor din 
cauza aceasta pe planetă, numărul trebuie să fie 
extrem de mare. 
 Omenirea ajunge să ştie mai multe despre 
ea datorită unor oameni mai mult sau mai puţin 
aventurieri care se pornesc în a o cunoaşte, mânaţi 
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de anumite scopuri. Această tendinţă a existat cu 
mai puţin de un milion de ani, când oamenii 
preistorici au început să exploreze Terra. Am 
amintit că ei au plecat din Africa orientală 
considerată leagănul omenirii, îndreptându-se 
spre Asia de sud-est şi spre Europa. Mult mai 
târziu această acţiune este continuată de oameni ai 
perioadelor istorice respective. Aşa se ajunge la 
marile descoperiri geografice. 
 Unul dintre aceşti oameni este Marco Polo. 
Făcea parte dintr-o familie de comercianţi 
aventurieri. La vârsta de 16 ani, în 1271, pleacă 
cu tatăl şi cu unchiul său spre Orient. Primirea 
veneţienilor la Shangdu, la nord- est de Pekin, 
este fastuoasă pentru tatăl şi unchiul său. Mai 
fuseseră acolo cu mulţi ani în urmă. Hanul îi 
întreabă despre felul de viaţă din Occident şi se 
împrieteneşte cu Marco Polo care, în cadrul unor 
misiuni pe care şi le asumă, merge în Tibet şi în 
China de Sud. În 1291 cei trei neguţători se oferă 
să însoţească pe o prietenă care trebuia să se 
căsătorească în India. Ei părăsesc China, se 
îndreaptă spre Sud, merg de-a lungul coastelor 
Indiei. După aceea, deghizaţi în cerşetori, dar 
ascunzând pietre preţioase merg pe uscat până în 
America, apoi prin Marea Neagră şi Mediterană 
ajung la Veneţia. Ei povestesc despre China 
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înfăţişând cele ce văzuseră, încât oamenilor nu le 
venea să creadă. Marco Polo le vorbeşte despre 
regiuni în care nestematele se culeg la fel ca 
pietrele. 
 În anul 1492, Cristofor Columb descoperă 
America după mai multe peripeţii. Acest 
aventurier era fiul unui ţesător genovez. După o 
călătorie pe mare timp de 50 de zile, fără să 
întâlnească nimic, în timp ce marinarii răzvrătiţi 
vroiau să facă cale întoarsă, deodată zăresc 
pământul şi debarcă pe o insuliţă din Bahamas, 
arhipelag din oceanul Atlantic situat la sud-est de 
Florida. Descoperise un nou continent, dar el nu 
ştia acest lucru. Credea că a ajuns prin Extremul 
Orient. De aceea îi convinge pe suveranii spanioli 
să organizeze mai multe expediţii. În cea de-a 
patra expediţie, el trece fără să bănuiască pe lângă 
imperiul aztec, de-a lungul Americii Centrale. 
Întorcându-se din această expediţie cu mâinile 
goale, cum s-ar zice, este denigrat, istovit şi nu 
mai pleacă niciodată. Amerigo Vespucci 
demonstrează că este vorba de o lume nouă ceea 
ce descoperise Columb şi-i va da numele de 
America, după numele său. O mare ironie a sorţii 
şi o ultimă dureroasă palmă pentru Columb! 
 În 1498, Vasco da Gama ocoleşte Africa 
prin Oceanul Indian şi ajunge în India. Îşi începe 
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călătoria din ordinul regelui Portugaliei şi merge 
pe urmele unui alt marinar portughez, Bartolomeu 
Dias. Depăşeşte Capul Bunei Speranţe mergând 
de-a lungul coastelor Africii, trece prin Oceanul 
Indian şi ajunge în portul Calicut din India. 
Găseşte un continent imens în mâinile 
musulmanilor. Îşi procură produsele râvnite ca 
mirodenii şi pietre preţioase şi se întoarce în 
Lisabona făcând o cale anevoioasă. 
 Primul înconjur al lumii este făcut de 
Magellan. Nobilul portughez, cu toate că şi-a 
slujit ţara, a obţinut victorii, şi-a făcut şi duşmani. 
De aceea, prigonit de regele Portugaliei, trece în 
Spania, unde îşi face un proiect care sa-i aducă 
avere şi glorie. Magellan propune explorarea unei 
noi căi maritime spre Orient. În timpul expediţiei, 
are multe necazuri cu locotenenţii săi aroganţi. 
Trebuie să potolească certurile dintre ei. 
Comandantul uneia dintre nave aţâţă echipajul 
îndemnându-l să se întoarcă în Sevillia. Un 
naufragiu îl face să mai piardă încă o navă 
rămânând numai cu trei din cele cinci cu câte 
plecase la drum. Cu greu străbate prin strâmtoarea 
care-i va purta numele, ajungând la oceanul pe 
care-l numeşte bucuros „Pacific” lăsând în urmă 
insula „Ţara de foc”. În loc să meargă iarăşi spre 
nord pe coastele continentului, Magellan 
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îndrăzneşte să cucerească oceanul. Marinarii sunt 
istoviţi, alimentele şi apa sunt pe sfârşite. Mor 
numeroşi marinari. Ajung în arhipelagul Filipine. 
Magellan este ucis, fiind angajat în bătălia dintre 
cei doi regi locali. Sebastian Elcano are sarcina 
încheierii misiunii, din cauză că muriseră mulţi 
marinari, o navă este arsă. Una din cele două 
rămase încearcă să ajungă în posesiunile spaniole 
din America Centrală, dar portughezii intră în 
acţiune şi întemniţează echipajul. 
 Elcano, după ce a încărcat corabia cu 
mirodenii, se întoarce la Sevillia pe drumul bine 
cunoscut, ocolind Africa. Cu sacrificiul vieţii lui, 
Magellan deschide drumurile maritime pentru 
negustori. Alături de aceşti importanţi 
descoperitori, se poate vorbi şi despre scoţianul 
David Livingstone, medic şi misionar, care 
soseşte în Africa în 1840 şi rămâne acolo până la 
sfârşitul vieţii. El doreşte să convertească negrii la 
creştinism şi să exploreze regiunile necunoscute. 
În ultima călătorie, înainte de a muri, la lacul 
Tanganyika descoperă cascadele din Zambezi 
„descrise de către negrii Macololos ca un abur 
care urcă cu zgomot de tunet.”54. Le botează cu 
numele de „Victoria Falls” în cinstea reginei 

                                                 
54 “Istoria lumii de la origini până în anul 2000”, Larousse 1999, 
versiune în limba română, Ed. Olimp, Bucureşti, 2000, p. 419. 
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Angliei. Nu este de acord cu oroarea cu care 
negustorii arabi îi tratează pe sclavi. Lumea 
occidentală, nemaiprimind veşti despre el, este 
trimis un ziarist american să-l caute. Acesta îl 
găseşte la Ujiji, pe lacul Tanganyika, în zdrenţe, 
chinuit de febră. Este sfătuit să meargă în Anglia, 
dar Livingstone refuză. În 1873, un slujitor de-al 
său îl găseşte  lângă patul în care dormea înţepenit 
cu capul între mâini. Murise în timp ce se ruga. 
 Au trecut secole de la expediţiile acestor 
oameni, dar lumea încă este explorată cu alte 
mijloace, cu alte visuri. Nu ne aşteptăm să ni se 
aducă de pe Lună mirodenii, pietre preţioase şi 
alte cele, cum se aduceau acum sute de ani, din 
părţi ale lumii necunoscute, dar poate visăm să ne 
petrecem vreun sejur pe Selena. Pentru mine acest 
vis devine utopic, pentru că nu mi-a mai rămas 
decât puţin timp de a vieţui. Cred că nici copiii 
mei nu-l vor trăi, poate nepoţii sau mai degrabă 
strănepoţii se vor bucura, dacă aceste visuri nu 
vor rămâne decât simple vise de noapte. Oricum 
oamenii speră şi bine fac, că altfel n-ar fi existat 
temerarele încercări ale zborurilor în cosmos. Iurii 
Gagarin este primul care inaugurează drumul în 
cosmos. 
 U.R.S.S. după cel de-al doilea război 
mondial, vrea să recupereze rămânerea în urmă 
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faţă de americanii care deţineau arma atomică. 
Mulţi ani studiază şi pun la punct folosirea 
sateliţilor şi rachetelor. Cu unul dintre sateliţi, 
trimit în spaţiu căţeaua Laika, prima fiinţă care 
ajunge în cosmos. Apoi este trimis Gagarin care, 
împreună cu alţi piloţi militari voluntari primesc o 
instruire teoretică timp de şase luni şi fac apoi un 
antrenament pe maşini ce simulează condiţiile 
zborului, încă şase luni. Cel mai bun fiind 
Gagarin, lui i se încredinţează misiunea. Naveta 
Vostok, al cărei nume înseamnă „Orient” este 
transportată pe baza de lansare şi în 12 aprilie 
1961 ea este lansată, începând revoluţia în jurul 
Pământului. Gagarin este primul om care a 
admirat Pământul de la o distanţă de 200-300 km. 
Îmi amintesc de cele comunicate atunci prin 
mass-media şi mai ales felul în care a descris 
cosmonautul priveliştea tulburătoare a pământului 
când i-a văzut rotunzimea şi i-a apărut luminos ca 
orice corp ceresc în timpul nopţii. Toată lumea a 
fost prinsă în actul cel mai solidar al ei. N-a 
contat popor, n-a contat religie, nici divergenţele 
între state, toată omenirea, unită parcă într-un 
singur corp, privea cu emoţie acest zbor şi cu mai 
mare emoţie întoarcerea cosmonautului pe 
Pământ. 
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 Aceeaşi solidaritate a omenirii s-a 
manifestat şi când primul om a păşit pe Lună. 
 Americanii erau neliniştiţi din cauza 
succeselor sovieticilor în spaţiu. Ei voiau să 
demonstreze că pot respinge orice atac al ruşilor 
şi accelerează programul spaţial. Se fac mai multe 
încercări pentru zborul spre Lună. Punerea la 
punct a acestora nu este uşoară. La un 
antrenament, trei americani sunt arşi de vii în 
cabina lor. 
 La 19 iulie 1969, ora 21 şi 17, pentru prima 
dată, un obiect cu oameni la bord se aşează pe 
solul Lunii. Pământenii urmăresc cu interes acel 
moment. Cei doi cosmonauţi, în vidul care îi 
înconjoară adună eşantioane, fac fotografii, 
instalează aparate care să transmită date pe 
Pământ. Înfig un drapel american în solul lunar. 
La întoarcere, după îndeplinirea misiunii, 
cosmonauţii stau în carantină 21 de zile, ca nu 
cumva să fi adus vreun microorganism lunar. 
 În timp ce americanii încercau să 
cucerească Luna, sovieticii, parcă întrecându-se 
cu ei, lansează staţia Mir, prima care este locuită 
în permanenţă. Aceasta inaugurează o nouă 
generaţie de staţii orbitale. Scopul zborurilor 
staţiei Mir a fost de cercetare a consecinţelor 
suferite de om după o petrecere mai îndelungată 
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în spaţiu. Recordul celui mai lung zbor l-a deţinut 
Valeri Poliakov, care a rămas în spaţiu 437 de zile 
şi 18 ore. S-a observat că şederea îndelungată în 
spaţiu duce la stres, plictiseală, irascibilitate. 
 Încercările de cucerire a spaţiului 
extraterestru s-au extins. Agenţia spaţială 
americană şi Agenţia spaţială europeană trimit 
sonde înzestrate cu aparatură necesară în jurul 
unor planete pentru a le explora de departe. 
 Omenirea se bucură şi de altfel de cuceriri 
în diverse domenii, care îi fac viaţa mai plăcută, 
mai uşoară, mai palpitantă. Amintirea câtorva din 
ele nu strică. 
 Inventarea tiparului perfecţionează 
comunicarea prin scriere, cea care fusese 
inventată în jurul anului 3000 î.Hr. Omenirii i-a 
trebuit o perioadă foarte îndelungată, de mii de 
ani ca să ajungă la revoluţionarea modalităţilor de 
folosire a scrierii. Prima carte tipărită în lume a 
fost o Biblie în latină realizată în 1455 la Mainz,  
de doi asociaţi, Gutenberg şi Iohann Fust, care 
până la urmă se ceartă şi se despart. Câţiva ani 
mai târziu, Gutenberg reuşeşte să înfiinţeze  o 
nouă tipografie. 
 Tiparul este dictat de o mare necesitate. În 
vremea aceea, chiar dacă majoritatea populaţiei 
era analfabetă, existau în oraşe oameni ştiutori de 
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carte. Pe de altă parte credincioşii nu se 
mulţumeau numai cu cele ce se predică în 
biserică. Ei vor să se informeze din textele 
religioase şi mai ales din Biblie, cartea de căpătâi 
a creştinilor. Astfel, numărul cititorilor creşte, cel 
al copiştilor fiind insuficient. Tiparul nu este 
produsul numai al lui Gutenberg, ci al unor serii 
de căutări, de invenţii, fiindcă se pune problema 
hârtiei care trebuie să fie folosită. Pergamentul 
utilizat până atunci nu era bun. Invenţia 
chinezească a hârtiei este premergătoare invenţiei 
tiparului. 
 Acum cărţile tipărite sunt mai ieftine decât 
manuscrisele şi apar într-un tiraj mai mare. Biblia, 
care este cea mai veche dintre cărţile tipărite este 
şi cea mai vândută şi în secolul al XX-lea a fost 
tradusă în 279 de limbi. 
 Epoca modernă este inaugurată de maşina 
cu aburi. Pentru prima dată se poate produce 
energie motrice independent de circumstanţele 
naturale. Dacă până aici se foloseau morile de 
vânt, morile plasate pe cursul apelor, de data 
aceasta se schimbă situaţia. Maşina cu aburi 
contribuie la dezvoltarea industrială. Ea face 
posibilă locomoţia terestră. 
 În cazul locomotivei, ca şi în cazul 
tiparului, folosirea ei este legată de calea ferată, 
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cum şi tiparul era legat de folosirea hârtiei. M-am 
mirat când am citit că înainte, pentru transportul 
cărbunelui dintr-o mină până într-un port, şinele 
erau făcute din lemn. Abia după 1765 sunt făcute 
din fontă, apoi din fier. Locomotiva lui George 
Stephenson inaugurează prima linie comercială 
pentru transportul exclusiv de marfă. Tot el 
construieşte prima locomotivă la transportul 
pasagerilor. Cu toate că s-au înregistrat unele 
accidente, folosindu-se acest mijloc de circulaţie 
care au stârnit teama oamenilor, trenul era prea 
necesar ca să se renunţe la el. Se vor construi noi 
şi noi linii în Occident şi apoi în toată lumea. 
 Dacă trenul le oferea un mijloc de 
deplasare terestră, oamenii erau tentaţi  să 
găsească şi un mijloc de deplasare aerian. Pionerii 
zborului sunt mulţi şi au existat şi în timpul 
antichităţii greceşti. Ei au studiat zborul păsărilor 
ca să-şi dea seama cum să construiască aparatul 
de zbor. Englezul George Cayley, „tatăl navigaţiei 
aeriene” este primul care arată importanţa 
aerodinamică a aripilor fixe, după experimentele 
făcute cu modele de planoare. Fraţii Wright îşi 
aduc o mare contribuţie la perfecţionarea 
aparatului de zbor. Nu-l putem uita pe Aurel 
Vlaicu, inventator şi pilot român, unul dintre 
pionierii aviaţiei mondiale. A proiectat primul 
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avion de construcţie metalică din lume. Încercând 
să treacă Carpaţii, s-a prăbuşit cu avionul lângă 
Câmpina în 1913. 
 Un alt român cu aceleaşi preocupări a fost 
Traian Vuia. A urmat Politehnica, apoi Facultatea 
de Drept la Budapesta. După aceea a plecat la 
Paris unde s-a ocupat de studiul construcţiei 
aeronavelor mai grele decât aerul. În 1906, la 
Montesson, a efectuat primul zbor din lume cu 
mijloace proprii de bord ale aparatului. 
 Transportul pe apă a evoluat şi el. De la 
corăbiile cu pânză al căror mers era favorizat de 
direcţia vântului până la cele mai performante 
vapoare s-a scurs multă vreme. În 1912, cel mai 
mare vapor al lumii, Titanicul, a fost înghiţit de 
ape, înregistrându-se 1490 de victime. Vaporul se 
deplasa cu o viteză prea mare pentru a evita 
aisbergurile. Ca să scurteze traseul  s-a dus prea 
mult înspre o zonă periculoasă din Atlanticul de 
Nord. 
 Am urmărit de câteva ori ecranizarea 
tragediei acestei scufundări şi de fiecare dată am 
fost foarte impresionată. Dacă pe noi spectatorii, 
ne mişcă profund asemenea întâmplări, mă 
gândesc ce-or fi simţit bieţii naufragiaţi înainte de 
a muri şi cei care au avut şansa să supravieţuiască. 
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Chiar şi simulările din film sunt înfiorătoare, dar 
realitatea cum va fi fost în acele ore?!! 
 Mijlocul de transport la ordinea zilei azi, 
este automobilul. Primul se construieşte în anul 
1885 de către  germanul Carl Benz. De atunci şi 
până acum s-a perfecţionat din ce în ce mai mult, 
fabricându-se numeroase modele care mai de care 
mai îmbunătăţite, mai elegante. Explozia de 
automobile solicită şi străzi, centuri de 
comunicaţie pe măsură. În caz contrar, circulaţia 
este împiedicată din cauza traficului aglomerat şi, 
în loc să fie un avantaj mersul cu automobilul, 
este o mare pacoste în unele sectoare. Pe de altă 
parte se întâmplă multe accidente, cum aminteam 
mai înainte, din cauza bolii vitezei şi din alte 
motive. Iată deci că şi în acest domeniu ca şi în 
altele trebuie luate în considerare ambele aspecte: 
şi cel bun şi cel rău. 
 O evoluţie îndelungată cunoaşte şi fixarea 
realităţii în imagini prin intermediul fotografiei. 
Dacă înainte de aceasta numai desenul, pictura, 
gravura, imortalizau imaginile, o dată cu 
fotografia, situaţia se schimbă. Tehnicile 
fotografice se impun în domenii intelectuale, 
ştiinţifice şi artistice. Istoria fotografiei este veche 
şi dublă cum am mai văzut şi la alte invenţii. 
Priveşte de fapt două domenii: optica ce crează 
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imaginea şi fotochimia care o fixează. Camera 
obscură, din al cărei principiu derivă optica, a fost 
inventată spre sfârşitul secolului al X-lea, iar 
Giordano Cardano are ideea primului obiectiv. 
Cel care realizează primul clişeu fotografic este 
Niepce.  
 Au trecut ani de când se fotografia cu 
camera obscură şi până la folosirea aparatelor de 
fotografiat tot mai sofisticate, ori a telefoanelor 
mobile. Îmi amintesc cum, când eram mică şi mă 
fotografiam cu ocazia bâlciurilor anuale, stăteam 
în faţa unui aparat ca o cutie mare acoperită cu un 
material negru sub care fotograful îşi bagă capul 
şi-ţi spunea să stai mai la dreapta, mai la stânga, 
să priveşti mai sus, mai jos, să zâmbeşti, apoi 
învârtea el pe acolo ceva, îşi scotea capul şi 
fotografia era gata. Îmi vine şi acum să râd, eu 
care sunt de modă veche de acest procedeu. Ce să 
mai zic de tineretul care navighează pe internet?! 
 După aproape 70 de ani de la inventarea 
fotografiei, „fraţii Lumiere folosesc imagini 
mobile pentru a da iluzia mişcării şi aşa ia naştere 
cinematograful. El se bazează pe persistenţa 
retiniană, fenomen fiziologic care dă posibilitate 
retinei să păstreze pentru o clipă imaginea de la 
sfârşitul excitării optice. Acest fenomen de 
persistenţă retiniană a fost recunoscut încă din 
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antichitate de Ptolomeu şi Pliniu, dar efectele sale 
nu sunt folosite în scopuri ludice decât la sfârşitul 
secolului al XIX –lea. Janssen obţine primul film 
din istorie, care numără 48 de fotografii. Mai 
mulţi inventatori îşi aduc contribuţia la 
dezvoltarea mecanismului cinematografului 
printre care şi Edison, dar fraţii Lumière sunt cei 
care definitivează invenţia. 
 Cinematograful este depăşit de televiziune 
pentru că aceasta intră în casele oamenilor. Primul 
eveniment transmis de televiziune este 
încoronarea  tinerei Elisabeta a II-a a Marii 
Britanii, în 1953. Încoronarea a fost transmisă în 
direct în mai multe ţări europene şi retransmisă în 
Statele Unite. De fapt, televiziunea nu era la 
începutul ei, fiindcă postul de televiziune B.B.C. 
din Marea Britanie este inaugurat în 1936 şi 
transmitea publicului englez 12 ore de program pe 
săptămână. 
 Televiziunea ia avânt intrând în casa 
majorităţii familiilor. Există sute de canale de 
televiziune. Gradul de dezvoltare cel mai mare îl 
are în Statele Unite. Telespectatorul poate urmări 
ce se petrece în lumea întreagă. Pe lângă aceste 
avantaje sunt şi neajunsuri, pentru că, probabil din 
raţiuni comerciale, sunt difuzate şi aspecte care nu 
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sunt benefice pentru educarea tineretului, pentru 
lărgirea orizontului cultural al telespectatorilor. 
 Este adevărat că s-au luat nişte măsuri 
privind remedierea acestor neajunsuri, dar nu sunt 
suficiente. De exemplu, s-a introdus sigla 
„AP”(cu acordul părinţilor) la unele emisiuni, în 
cazul ţării noastre, dar dacă părinţii nu sunt acasă, 
copiii închid postul dacă văd această siglă, sau 
sunt tentaţi şi mai mult să urmărească emisiunea? 
Aşa cum se ştie, când ceva îţi este interzis, tocmai 
pentru că nu-ţi este permis, îţi doreşti şi mai mult 
acel ceva. 
 Televiziunea pare să fie concurată de 
internet mai ales în rândurile tineretului care şi în 
şcoli şi acasă lucrează cu calculatoarele. 
 Internetul permite stabilirea de legături 
dintre toate calculatoarele de pe planetă, fiind o 
reţea electronică. Din 1993, el se impune pe scena 
mediatică prin inventarea unui program de 
Software Mozaic care permite transformarea lui 
într-un aparat la dispoziţia fiecăruia. Cel care 
inventează primul program de acest fel este un 
tânăr student din Illinois, stat din America. El nu 
câştiga pe atunci decât câţiva dolari pe săptămână. 
Serviciile internetului sunt numeroase. Eu nefiind 
cunoscătoare în domeniul acesta, nu mă pot 
pronunţa, numai un utilizator le-ar putea enumera. 
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 Grija pentru sănătatea omului a dus şi ea la 
descoperiri cum ar fi vaccinarea. La sfârşitul 
secolului al XVIII-lea, bântuia variola, boală 
mortală în aceea vreme. Pentru protejarea 
populaţiei s-au întreprins mai multe acţiuni 
precum şi aceea de inoculare a variolei. China 
cunoaşte acest procedeu de inoculare mult mai 
devreme. Cu sute de ani înainte, în China, se 
cunoştea tehnica de „variolizare” care consta în 
administrarea de coji de la pustule uscate pe cale 
nazală. Tehnica se răspândeşte până în Europa 
Răsăriteană. Se spune că o femeie din Caucaz ca 
să nu se îmbolnăvească, se înţepa uşor cu ace 
muiate în puroi variolic. 
 În 1796, doctorul englez Edward Jenner ia 
o pustulă de vaccina(variolă umană dar mai puţin 
virulentă) de la o slujnică infectată şi o inoculează 
în braţul unui tânăr. Acesta devine primul 
vaccinat în istorie. 
 Mai târziu Pasteur arată că imunizarea 
autoinfecţioasă presupune ca virulenţa agentului 
infecţios să fie atenuată artificial, în schimb 
capacitatea de stimulare a organismului ce-l 
primeşte să fie păstrată. 
 Vaccinarea a contribuit  şi contribuie la 
combaterea multor boli. Ea se poate face şi pe 
cale bucală, administrându-se pastile. 
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 În legătură cu protejarea sănătăţii şi a vieţii 
oamenilor este demn de amintit înfiinţarea Crucii 
Roşii. Cel care-şi aduce din plin aportul la 
înfiinţarea acestei organizaţii este elveţianul Henri 
Dunant.  Din întâmplare, aflându-se pe câmpul de 
luptă de la Solferino, unde se înfruntaseră 
austriecii şi trupele franco- sarde, care se soldează 
cu un număr foarte mare de morţi, este 
impresionat de ceea ce vede. Întorcându-se în 
Elveţia îşi impune proiectul de a se crea societăţi 
pentru ajutorarea victimelor de război, indiferent 
de naţionalitate, şi cere elaborarea unui 
regulament internaţional. 
 Convenţia de la Geneva din 1864 este 
urmată după aceea de crearea în numeroase ţări de 
comitete naţionale ale Crucii Roşii sau ale 
Semilunei Roşii în statele musulmane. 
 În timpul primului război mondial, 
infirmierele Crucii Roşii îşi desfăşurau activitatea 
pe toate fronturile. În timp de pace, Crucea Roşie 
îşi diversifică formele de ajutorare. Participă la 
ajutorul în caz de catastrofe, ajutorul pentru 
sărmani. Organizaţia Naţiunilor Unite a creat alte 
agenţii pentru ajutorul internaţional printre care se 
numără Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi 
UNICEF-ul pentru protecţia copiilor din întreaga 
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lume, în cadrul căruia activează cu succes şi 
Andreea Marin. 
 Omenirea a beneficiat de numeroase alte 
invenţii pe lângă cele pe care le-am amintit, dar a 
şi suferit din partea celor cu scop distructiv. 
 Ea nu poate uita dezastrele provocate de 
bomba atomică lansată în anul 1945, deasupra 
oraşelor Hiroshima şi Nagasaki, despre care am 
amintit în capitolul „Ce este omul”. Nu poate uita 
nici urmările catastrofei de la Cernobîl din aprilie 
1986. Guvernul sovietic a dat dovadă de o mare 
neglijenţă atunci când, bazându-se pe dezvoltarea 
producţiei de energie nucleară, nu s-a îngrijit şi de 
riscurile în care este expusă populaţia. Acea uzină 
a fost construită cu unele deficienţe de care nu s-a 
ţinut cont. Sovieticii au vrut să ţină sub tăcere cele 
întâmplate la Cernobîl, când a avut loc explozia. 
Cele care s-au sesizat primele au fost Suedia şi 
Finlanda care au simţit un curent foarte puternic 
de radioactivitate deasupra ţărilor lor şi au 
divulgat faptul că a avut loc un accident grav la 
centrala nucleară de la Cernobîl. Abia mai târziu, 
Gorbaciov, şeful statului sovietic recunoaşte 
producerea accidentului şi cere colaborare 
internaţională. 
 Explozia a degajat în aer, până la 1500 m, 
produse radioactive, iar apoi vaporii de apă 
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emanaţi au propulsat produse iradiante timp de 
patru luni. Pe o arie extinsă, persoanele au suferit 
şi vor suferi după această catastrofă. Ţara noastră 
nu a fost scutită, mai ales populaţia din Moldova, 
care era mai aproape de acea zonă. Norul 
radioactiv a ajuns şi la celălalt capăt al ţării, în 
Banat, dar mult mai rarefiat. 
 Într-una din zilele acelea, mă pregăteam cu 
soţul meu să mergem la stâna de pe deal pentru a 
cumpăra un miel, căci era vremea Paştilor. Când 
am ieşit afară am văzut un fel de ceaţă roşiatică, şi 
aerul părea înecăcios. Ne-am şi spus că era vorba 
de influenţa Cernobîlului că se anunţase la radio. 
N-am luat în seamă riscurile, considerându-ne 
mai departe de locul dezastrului. Mult mai târziu 
am simţit gâtul uscat şi îl simt şi acum la trecerea 
de la toamnă la iarnă. Să fie din cauza vârstei? 
Dar şi atunci când eram mai tânără am avut 
această neplăcere pe care n-o mai avusesem până 
la evenimentul de la Cernobîl. Ştiu că s-au luat 
măsuri în ţara noastră, dându-se pastile de calciu 
lactic populaţiei. Se recomanda ca oamenii să iasă 
cât mai puţin din casă până se imprăştie norul 
radioactiv şi să spele bine salata şi alte verdeţuri 
din grădină. Cu toate acestea s-au înmulţit 
cazurile de afecţiuni ale tiroidei şi mai ales cele 
de cancer. 
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 Acum, colac peste pupăză, ca încă o 
invenţie apărură cipurile biometrice care ne 
îngrijorează. Nu prea suntem informaţi ce şi cum 
este cu ele, deşi în alte state această problemă s-a 
pus cu câţiva ani înainte. 
 După câte se anunţă la televizor, prin lege, 
vom fi obligaţi să ne încadrăm într-un plan 
naţional şi mondial de urmărire şi supraveghere. 
Acest proiect răpeşte libertatea şi intimitatea 
oamenilor, pentru că cipul biometric conţine 
amprenta digitală, imaginea feţei, datele 
personale. Acest cip, dacă se trece pe paşapoarte, 
permise auto şi orice act personal, înseamnă că 
cel în faţa căruia le prezinţi va şti totul despre 
tine, chiar mai mult decât i-ar fi necesar să te 
identifice ca persoană. 
 Ce rost are? Dacă de pildă ai încălcat o 
regulă de circulaţie şi ţi se ia permisul de 
conducere auto, nu este suficient să ţi se ştie 
numele, adresa şi dacă ai mai avut abateri de acest 
gen? De ce trebuie ca poliţistul respectiv să afle şi 
alte lucruri care nu sunt interesante pentru a-ţi 
explica sancţiunea? De ce să te privească aşa cum 
te-ar privi într-o oglindă? De asemenea dacă te 
duci la bancă pentru un împrumut sau pentru o 
depunere şi ţi se cere să- ţi controleze mâna în 
care ţi s-a introdus cipul, cum se aude, de ce 
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trebuie ca salariatul respectiv să ştie totul ce se 
leagă de afacerile tale băneşti (împrumuturi, 
cheltuieli, dobânzi, venituri, etc., fiindcă toate 
cred că vor fi trecute în cip)? Ca să nu-ţi acorde 
împrumutul cerut, dacă nu ai un venit convenabil, 
sau dacă mai ai şi alte împrumuturi? Aceste date 
se pot afla prin ceea ce declari tu pe propria-ţi 
răspundere, cum s-a procedat până acum. De ce să 
ţi se implanteze cipul în mână, care, după cum se 
crede poate să provoace cancer, boală de care ne 
temem cu toţii. 
 Cei care sunt pentru folosirea lor, vin cu 
diverse argumente. Cipul biometric, având toate 
datele despre noi stocate şi codate ne-ar elibera de 
povara documentelor pe care să le purtăm asupra 
noastră. Acest lucru nu ne incomodează, că 
suntem obişnuiţi cu actualul sistem. Ele ar fi utile 
în combaterea terorismului, pentru că cei în cauză 
ar fi mai uşor localizaţi şi găsiţi. Dacă ni se face 
rău şi cădem pe stradă, fie la noi în ţară fie în 
afară, datorită acestor cipuri biometrice, imediat 
suntem identificaţi şi ni se aplică tratamentul 
corespunzător, că probabil cipul biometric conţine 
şi date privind sănătatea noastră. Să admitem şi 
acest lucru, dar de ce să se folosească numărul 
666, cifra fiarei, după cum stă scris în Biblie şi nu 
alt număr? Dacă se ţine morţiş de a se folosi 
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numai şi numai acest număr, chiar că mă tem că 
profeţia din Biblie se va îndeplini la fel ca alte 
proorociri. Am recitit „Apocalipsa” şi am găsit la 
capitolul 13, versete 16-18: „ Şi ea (adică fiara) îi 
sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei 
bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei 
robi să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau 
pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau 
vinde, decât cel care are semnul, adică numele 
fiarei, sau numărul semnului fiarei. Aici este 
înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească 
numărul fiarei căci este număr de om şi numărul 
ei este şase sute şaizeci şi şase.” 
 Dacă această profeţie scrisă în Biblie acum 
2000 de ani trebuie să se înfăptuiască, se va 
înfăptui, aşa cum răstignirea lui Iisus pentru 
mântuirea păcatelor noastre s-a întâmplat după 
cum se proorocise, şi însuşi Mântuitorul ştia acest 
lucru şi nu s-a abătut. 
 În legătură cu aceasta, am şi dat un citat la 
începutul acestui capitol, în care îl mustră pe unul 
din mucenicii săi, cel ce se repede să-i taie 
urechea unuia dintre soldaţii care-l prinseseră în 
grădina Ghetsimani, spunându-i să-l lase în pace, 
fiindcă ceea ce este scris să se întâmple, trebuie să 
se întâmple. 
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 Înseamnă că, chiar dacă ne împotrivim, 
cipurile vor fi folosite, dar mult mai târziu. Dacă 
este să fie aşa, să acceptăm, că aceasta este voinţa 
de sus, dar să nu ne resemnăm, ci să luăm 
atitudine împotriva acestor cipuri ca măcar prin 
aceasta să întârziem aplicarea lor. 
 Oamenii în majoritate sunt împotrivă. 
Asociaţia civică Dreptate a organizat în luna 
martie a acestui an un marş de protest în 
Bucureşti, împotriva implementării cipurilor 
biometrice în documente. Cetăţenii vor ca 
Biserica Ortodoxă Română să se declare 
împotriva lor, aşa cum au procedat celelalte 
biserici ortodoxe din alte ţări. Ar fi fost bine dacă 
un asemenea miting de protest s-ar fi organizat în 
toată ţara, în aceeaşi zi, ca lumea să iasă pe străzi 
să protesteze, aşa cum s-a întâmplat în Grecia. 
 Cum celelalte ţări le-au respins, noi românii 
nu putem face la fel? Dacă democraţia este 
puterea poporului, atunci să se ţină cont de voinţa 
lui. Părintele Iustin Pârvu, pe care îl admir pentru 
tenacitatea împotrivirii sale, spune că vremea în 
care ne aflăm este premergătoare profeţiei de care 
aminteam mai înainte. În spatele acestui sistem de 
codare şi stocare a datelor de identificare se 
ascunde „un întreg plan demonic prin care de 
bună voie îţi vinzi sufletul diavolului.” 
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 Gândindu-mă la acestea, trebuie să facem 
totul pentru a nu admite cipurile biometrice. Ne-
am născut, trăim în credinţa faţă de Dumnezeu, 
trebuie să murim în această credinţă, chiar cu 
preţul vieţii noastre, cum bine spune părintele 
Iustin Pârvu, când vorbeşte despre faptul că a 
sosit vremea muceniciei. 
 Sper însă că voinţa poporului nostru, 
gândirea multor capete luminate din conducerea 
statului şi nu numai, hotărârea fermă şi autoritară 
a Bisericii Ortodoxe Române să ducă şi la noi, 
cum s-a procedat în alte ţări, la renunţarea la acest 
sistem de identificare, să nu ne condamne urmaşii 
noştri că nu am făcut nimic în acest sens. 

În urma celor spuse până aici, percep 
omenirea ca un tot al unui conglomerat de 
popoare mai mari sau mai mici. Acest tot stabil pe 
Terra se manifestă printr-o veşnică mişcare între 
părţile lui şi această mişcare condiţionează 
transformarea permanentă a omului şi a omenirii. 
Părţile se ceartă, se bat, se distrug una pe cealaltă, 
câştigă sau pierd, cad şi se ridică, înfloresc 
civilizaţii vechi şi noi, toate acestea pentru 
evoluţia continuă a omenirii. Cu fiecare pas mic 
sau gigant, omenirea învaţă lecţiile vieţii una după 
alta, uneori le aplică, alteori le uită, dar oricum 
experienţa ei devine tot mai bogată şi omenirea 
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tot mai înţeleaptă, dar în acelaşi timp şi mai 
orgolioasă şi această ambiţie rău înţeleasă o 
împinge cu câte un pas înapoi. Ar fi prea frumos 
ca totul să fie perfect la scară mondială. Cu toate 
acestea un echilibru există, şi există în toate, fără 
de care omenirea nu ar fi ce este. Destinul ei este 
condus de cineva în care marea majoritate a 
omenirii crede, indiferent de formele în care îşi 
manifestă credinţa.  
 Important este faptul că există credinţa în 
acel cineva unic, mai preus de toate, manifestată 
în toate limbile  pământului şi la toate popoarele 
cu nesemnificative excepţii. 
 Oare explozia demografică de după cel de-
al doilea război mondial să nu fie o compensaţie a 
pierderilor de vieţi omeneşti din timpul 
războiului? Sau faptul că natalitatea în lumea a 
treia este mai mare pentru a compensa decesele 
mai numeroase din cauza condiţiilor precare de 
viaţă? Iată exemple de menţinere a echilibrului 
privind spectrul populaţiei mondiale. Această 
echilibrare cine o produce? Nu acel cineva, mai 
presus de toate de care vorbeam.? 
 În legătură cu densitatea populaţiei Terrei 
care azi depăşeşte 8 miliarde de locuitori, India şi 
China deţinând două cincimi, se ajunsese la 
concluzia că creşterea prea mare a natalităţii ar 



 229 

duce la suprapopularea Pământului şi cum ar 
putea planeta să-i hrănească pe toţi oamenii? 
 Pentru viitor s-au făcut nişte previziuni. 
Ţările a căror populaţie va creşte mai mult sunt 
cele mai sărace. În cazul acesta vor fi imigraţii în 
ţările civilizate. Oraşele din lumea a treia nu vor 
mai putea cuprinde populaţiile din mediul rural. 
Vor fi luate cu asalt de noii veniţi ca Mexico în 
America Centrală sau Cairo în Egipt. Pe de altă 
parte, dacă se ia în considerare rata scăderii 
fecundităţii în unele ţări occidentale, cum ar fi 
Germania, atunci nu se mai poate asigura înnoirea 
generaţiilor. 
 Presupunând că rata de fecundare din 
Germania s-ar generaliza în întreaga lume, ar 
însemna că în jurul anului 2400 să nu mai fie 
deloc oameni pe pământ.55 
 Toate acestea sunt scenarii, previziuni, 
presupuneri. În fond nu depind de oameni. Totul 
depinde de o forţă mai presus de toate care 
controlează şi coordonează destinul omenirii. 
 
 
 
 

                                                 
55 “Istoria lumii de la origini până în anul 2000”, Larousse 1999, 
versiune în limba română, Ed. Olimp, Bucureşti, 2000, p.79. 
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V. Fapte mai puţin obişnuite, mai puţin 
cunoscute, controversate 

 
 Că învăţăm până murim e adevărat, 
deoarece cunoştinţele noastre se îmbogăţesc în 
permanenţă cu ceea  ce n-am ştiut până la un 
moment dat, sau am ştiut prea puţin. În legătură 
cu acestea câte nu-mi sunt necunoscute?!! O 
grămadă ar fi prea puţin spus. Nu se pot număra, 
atâtea sunt de multe!! 
 De pildă, despre templieri abia acum am 
aflat şi eu nişte fapte, că, sinceră să fiu nu prea 
ştiam cine ştie ce. Prin intermediul unor cărţi, al 
internetului, am găsit informaţii interesante. 
Aceşti călugări erau organizaţi în Ordinul 
călugăresc şi militar internaţional. 
 Din cartea „Ultimul templier” de Raymond 
Khoury, tradusă din limba engleză, am aflat cum 
a luat naştere Ordinul lor. În 1099 ia sfârşit prima 
cruciadă şi Ţara Sfântă este scoasă de sub 
dominaţia musulmană. De acest fapt se bucură 
Ierusalimul şi întreaga Europă. Mii de pelerini fac 
călătorii la locurile sfinte, ca să capete mântuirea. 
Aceştia nu bănuiau la câte pericole se pot expune. 
După eliberarea Ţării Sfinte, cruciaţii s-au retras 
la casele lor în Europa. Turcii care pierduseră 
teritorii însemnate în urma conflictului cu 
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armatele creştine, nu puteau uita aceste fapte. De 
aceea, mulţi pelerini nu mai ajungeau la 
destinaţie, fiind jefuiţi şi chiar omorâţi. Erau 
jefuiţi de către bandiţii arabi. În 1118, o armată de 
prădători sarazini au omorât trei sute de pelerini 
pe drumurile dintre oraşul-port Jaffa de pe coasta 
Palestinei şi oraşul sfânt al Ierusalimului. Se zice 
că atunci nouă cavaleri plini de credinţă au sosit 
la Balduin, regele Ierusalimului şi i-au oferit 
ajutorul, jurând pentru păstrarea celor trei 
legăminte: al sărăciei, al castităţii şi al supunerii, 
plus al patrulea, acela de a apăra pe toţi pelerinii 
creştini pe parcursul călătoriei de la coasta 
Palestinei până la oraşul Ierusalim. Regele 
Balduin, fiind foarte impresionat, i-a primit să 
locuiască alături de el, într-o aripă a palatului care 
fusese construit pe locul de odinioară al templului 
lui Solomon. Aşa a luat naştere prin 1118-1119,  
Ordinul Cavalerilor lui Hristos şi ai Templului lui 
Solomon, sau cum li s-a mai spus, cavalerii 
templieri. Ideea eroismului acestor templieri a stat 
la baza multor poveştiri uneori exagerate şi 
controversate. Mulţi i-au admirat şi mai ales 
tinerii doreau să facă parte din Ordinul lor. 
 Pe de altă parte se spune că renegau pe 
Hristos, că adorau broasca ţestoasă sau pisica şi se 
închinau la idoli. Practicau sodomia. Nu le era 
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străină nici homosexualitatea şi nici folosirea 
drogurilor. La primirea în Ordin, sărutau părţile 
corpului dezgolit al noului frate. 
 Cu toate că erau numiţi cavalerii săraci ai 
lui Hristos, cei care intrau în acest Ordin veneau 
cu mari contribuţii materiale şi dispuneau de mari 
bogăţii. 
 Nobilii şi bogaţii europeni îi sprijineau, 
oferindu-le bani şi proprietăţi. Erau sprijiniţi şi de 
papa, care era considerat de toţi regii lumii 
creştine şi de toate popoarele ca autoritatea 
supremă a creştinătăţii. Acesta a şi fost unul din 
motivele pentru care regele Franţei Filip cel 
Frumos ia măsuri împotriva lor. Acest rege 
porunceşte să fie arestaţi toţi membrii Ordinului 
Templierilor într-o zi păstrată secretă. Astfel, în 
1307, în ziua stabilită, 13 octombrie sunt arestaţi 
şi le se confiscă averile. Templierii erau antrenaţi 
în arta războiului şi de la apărarea pelerinilor au 
ajuns să fie apărătorii pământului sfânt. 
 În mai puţin de o sută de ani, devin una 
dintre organizaţiile cele mai bogate şi influente în 
Europa, fiind întrecuţi doar de papalitate. Au fost 
primii bancheri care au facilitat diferite credite 
Curţilor regale şi nobililor europeni şi care au 
depus la adăpost banii pelerinilor pe care îi 
protejau, prin intermediul cecurilor. Pelerinii 
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depuneau banii la un castel al lor din Europa, ca 
să nu fie jefuiţi în timpul călătoriei şi îi ridicau la 
Ierusalim pe baza cecurilor. Pe atunci banii erau 
piese de aur sau de argint care ar fi putut stârni 
uşor lăcomia atacatorilor. Iată că şi în acel timp 
îndepărtat se foloseau cecurile şi acestea datorită 
templierilor. 
 Cu toată bogăţia şi influenţa lor, din cauza 
unei conjuncturi nefericite, templierii au fost 
învinşi. În secolul al XIII-lea, musulmanii au 
cucerit din nou Ierusalimul, de data aceasta pentru 
totdeauna. Creştinătatea n-a mai organizat 
cruciade. Templierii au fost ultimii care au părăsit 
oraşul după înfrângerea de la Acra, în 1291. 
Întorşi în Europa au devenit inutili: nu mai existau 
pelerini pe care să-i apere, pierduseră Ţara Sfântă, 
nu şi-au mai regăsit căminele de odinioară. 
 Cartea amintită, „Ultimul templier” revine 
mereu la Înfrângerea de la Acra  1291, derulând 
fapte de legendă şi reale de atunci şi până în zilele 
noastre. 
 Acţiunea porneşte de la atacarea muzeului 
Metropolitan din New-York, în care intră patru 
călăreţi şi lovesc vitrinele cu săbiile, producând 
pagube. Exponatele sunt strivite sub copitele 
cailor, iar oamenii loviţi şi călcaţi de aceste 
animale. Cu greu pot pătrunde poliţiştii în 
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învălmăşeala mulţimii înspăimântate. Ei încearcă 
să-l încercuiască pe unul dintre cavaleri, care în 
acel moment sloboade un prim ropot de gloanţe, 
doborând oameni, vitrine, chiar poliţişti. La 
muzeu, se afla şi Tess, de meserie arheolog, care 
devine unul dintre personajele principale. Stând 
ghemuită într-un colţ, văzu cum un călăreţ sparge 
cu sabia o vitrină de unde luă o cutie cu butoane 
şi pârghii. O admiră, după care murmură câteva 
cuvinte pe care ea de-abia le auzi: „Veritas vos 
liberalit”, „Adevărul vă va elibera”. La faţa 
locului venise şi Sean Reilly, agent FBI. După un 
timp, Tess se întâlneşte cu Reilly cu care face 
cunoştinţă la o cafea şi aduc vorba despre cele 
întâmplate la muzeu, ea fiind nedumerită ce a fost 
cu templierii aceia, aşa cum îi numeşte, pentru că 
purtau mantii şi cruci pe ele ca cei din vechiul 
Ordin al lor. În discuţie au vorbit şi despre 
dictonul „Veritas vas liberalit” care stă scris 
deasupra intrării într-un castel din nordul Franţei 
ce a aparţinut templierilor. Se întreabă ce să fi 
căutat codificatorul, care aparţinea Vaticanului şi 
pe care l-a luat unul dintre cavaleri, de la muzeul 
Metropolitan? De fapt Vaticanul împrumutase 
muzeului unele exponate printre care şi acest 
codificator al cărui secret putea fi dezvăluit lumii 
întregi; ceea ce nu i-ar fi picat bine papei. 
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 Tess vroia să afle cum stă treaba cu 
templierii şi arta lor în ale codificării. Se 
interesează de biblioteci, dar în zadar. Era 
convinsă că, dacă există o legătură între templieri 
şi jaful de la muzeu, profesorul de istorie Vance 
de la Universitatea Columbia şi-ar da seama. De 
aceea caută să-l întâlnească, să-l întrebe. Fiind de 
negăsit, îl întâlneşte la mormântul soţiei şi fiicei 
sale. Surprinsă, îl recunoaşte pe Vance ca fiind 
ce-l de-al patrulea călăreţ care luase codificatorul 
de la muzeu, pentru ca să descifreze un manuscris 
vechi,  despre care vorbea un templier pe patul de 
moarte. 
 Dându-şi seama vru să plece, dar Vance o 
împuşcă cu o armă paralizantă ca s-o imobilizeze, 
nu s-o omoare. Este dusă într-un loc ca o 
catacombă sub o biserică. Tess îl întreabă de ce a 
luat codificatorul. Vance îi povesteşte că a fost în 
sudul Franţei la Languedoc, un loc cu istorie 
foarte bogată, şi a auzit acolo o poveste 
interesantă care datează de sute de ani. Era vorba 
de un preot care a fost chemat la căpătâiul unui 
călugăr bătrân, care trăgea să moară. Bătrânul era 
unul din din tre descendenţii templierilor. Preotul 
a fost şocat de cele ce-i povestise templierul pe 
patul de moarte, încât i-a albit părul şi din aceea 
zi n-a mai zâmbit. Bătrânul îi arătase şi nişte 
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hârtii. Vance, intrigat de această,  poveste a vrut 
să afle ce-i cu manuscrisul respectiv, ce conţine 
el, unde-l poate găsi. L-a căutat prin Franţa, prin 
Spania, până când l-a găsit într-un vechi castel al 
templierilor. În timp ce-i povestea lui Tess, i-a 
arătat şi manuscrisul, spunându-i că de aceea a 
luat codificatorul de la muzeu, ca să-l descifreze. 
Tess reuşeşte să sustragă documentele şi, cu greu, 
rătăcind printre atâtea canale ale catacombei, 
scapă în cele din urmă de Vance, care o urmărea 
pentru a-i înapoia acele hârtii. Când i le-a arătat 
lui Reilly, acesta le-a fotografiat cu ajutorul unui 
alt agent F.B.I.  
 El ştia că S.U.A., în urma atacurilor 
teroriste din 11 septembrie, luaseră măsura ca 
toate obiectele ce intră prin aeroporturile din ţară 
să fie riguros controlate, scanate. De aceea s-a dus 
la aeroportul prin care intraseră exponatele trimise 
de Vatican pentru muzeul Metropolitan. 
Cercetând monitorul, Reilly găseşte pe ecran 
codificatorul cu toate componentele lui, după care 
reconstruieşte un codificator dintr-un plastic gros 
şi tranparent. Cu acesta descifrează scrisoarea 
templierului Aimard, datată mai 1291, în care, 
printre altele, se spunea : „ Cu mare tristeţe în 
suflet va anunţăm că fortăreaţa din Acra nu se mai 
află sub oblăduirea noastră. Am părăsit oraşul la 
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căderea nopţii, privind cu inimile grele cum se 
mistuia în flăcările păgâne.”56 După această 
bătălie de la Acra, templierii, părăsind fortăreaţa 
şi întrocându-se spre ţară, din cauza unei furtuni 
puternice pe mare, naufragiind, pierd trofeul lor 
secret, cu care-i ţinuseră în şah timp de 200 de ani 
pe mai marii bisericii catolice. Fiind prinşi de 
furtună, pun cufărul cu relicvele în gâtul de lemn 
al şoimului dela etrava corabiei, pe care o 
părăsesc în moment ce se scufundă, luând o barcă 
în care plutesc în voia valurilor şi a sorţii, şi aşa 
ajung la marginea unei insule, în care dau de satul 
Fonsalis, după cum le spune un bătrân localnic. 
Se adăpostesc la biserica din sat, lângă care se 
afla o salcie plângătoare. Aimard, împreună cu un 
alt templier, Martin, îngroapă sub lespedea din 
dosul bisericii un sac din piele. Pentru că-i 
slăbiseră puterile din cauza loviturilor din timpul 
naufragiului, şi fiind rănit într-o bătaie cu nişte 
călăreţi din partea locului, Aimard îşi dă seama că 
trebuie să rămână la Fonsalis, nemaiputând 
continua drumul. De aceea îi încredinţează lui 
Martin secretul templierilor. Acest secret al 
Ordinului, de la începutul începutului, numai 
nouă templieri îl cunoşteau, şi a rămas ca lege ca 

                                                 
56 Raymond Khoury „ Ultimul templier”, traducere din engleză, Ed. 
Nemira, Bucureşti, 2006, p. 280 
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niciodată mai mult de nouă să nu-i afle taina, fiind 
sursa temerii şi invidiei bisericii catolice. Martin 
rămâne şocat de cele ce-i povesteşte Aimard. 
După aceasta, Aimard îi dă o scrisoare codificată, 
pe care o făcuse în dublu exemplar, ca cei patru 
templieri care trebuia să plece ca s-o ducă în 
Franţa, să se împartă în două grupuri, spre 
siguranţa ajungerii ei la destinaţie. Această 
scrisoare, prin împrejurările arătate ajunge în 
copie, după sute de ani, în mâinile agenţilor F.B.I. 
şi ale lui Tess.  

Tess este obsedată de cuvântul Fonsalis, 
care apărea în scrisoare, probabil localitatea de 
unde a fost trimisă, şi vrea cu orice preţ să ştie 
unde se află aceasta. A cercetat, împreună cei de 
la F.B.I. cu care colabora, prin arhive vechi, dar 
n-au găsit niciun indiciu. Cartografia fiind pe 
atunci foarte rudimentară, au cercetat puţine hărţi, 
care nu i-au satisfăcut. Atunci, încăpăţânată cum 
era, şi-a propus să plece de una singură, pentru a o 
descoperi. Reilly îşi dă seama la timp despre 
planul ei şi n-o lasă singură să se aventureze.  

De aceea Tess şi Reilly pornesc în căutarea 
localităţii. Iau avionul până la Istambul şi 
continuă drumul spre Fonsalis, trecând pe lângă 
muntele Ararat. Pe vârful înaltelor culmi armene, 
se profila un obiect ce semăna cu o corabie despre 
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care se spunea că ar fi Arca lui Noe. Orientându-
se pas cu pas după hartă, după notiţele ce le aveau 
şi după cele scrise în scrisoarea  lui Aimard, au 
ajuns unde trebuia să fie localitatea pe care o 
căutau, dar în locul ei, au dat peste un lac mare. 
Satul căutat era pe fundul acestui lac, pentru că 
fusese inundat în 1973. Întâlnindu-se cu un 
inginer turc, îi explică acestuia că sunt arheologi, 
că se interesează de locaşurile sfinte şi ar dori să 
ştie pe unde a fost biserica satului. Acesta le arată 
şi le dă nişte costume de scafandri. Ei coboară în 
apa lacului, îndreptându-se spre locul unde a fost 
biserica lângă care se găsea o fântână şi rădăcina 
unui copac foarte mare. Acum ştiau că sunt la 
Fonsalis, adică fântâna salciei; fons-puţ, salis-
salcie. Orientându-se după scrisoarea lui Aimard, 
caută în dosul bisericii, sub o lespede şi găsesc un 
săculeţ de piele de mărimea unui rucsac strâns la 
gură cu un şiret lung, în care părea să fie ceva 
voluminos şi greu. Când au ieşit afară, că li se 
termina rezerva de aer, au fost surprinşi văzând că 
deasupra îi aştepta Vance. Sub ameninţare, le luă 
sacul şi-l desfăcu „scoţând un astrolab pe care îl 
foloseau astronomii arabi ca să determine ora 
exactă şi navigatorii portughezi pentru a calcula 
latitudinea. Tot în sac au mai găsit un manuscris 
de la Aimard. 
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 Prin urmare scrisoarea lui Aimard nu era o 
păcăleală. Copia codificatorului construită de FBI 
îşi făcuse datoria cu vârf şi îndesat. 
 Pe când discutau despre cele găsite, Vance 
le spune că una dintre principalele acuzaţii aduse 
templierilor, care le-a pecetluit soarta a fost 
apropierea lor de ceilalţi locuitori ai Ţării Sfinte, 
musulmanii şi evreii, cu care făceau tot felul de 
târguri, dar mai ales schimb de informaţii legate 
de practici mistice. Viziunea lor era unificarea 
celor trei mari religii. 
 „Închipuiţi-vă numai: creştini, evrei şi 
musulmani, toţi la un loc. Şi de ce nu, la urma 
urmei? Cu toţii venerăm acelaşi Dumnezeu. Nu 
suntem noi copiii lui Avraam? E un subiect de 
meditaţie. Închipuiţi-vă cum ar arăta azi 
omenirea, dacă ei ar fi reuşit. Am fi trăit într-o 
lume infinit mai bună. Atâta vărsare de sânge şi 
durere care ar fi putut fi evitate ... astăzi mai mult 
decât oricând. Vieţile a milioane de oameni care 
au murit fără rost ar fi putut fi salvate, n-ar mai fi 
existat nici Inchiziţia, nici Holocaustul, nici 
războaie peste războaie în Balcani şi în Orientul 
Mijlociu, nici avioane deturnate şi dirijate în 
zgârie-norii americani.”57 . 
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 Templierii nu s-au gândit că vor fi 
expulzaţi din Ţara Sfântă înainte de a pune planul 
lor în aplicare, când Templul Şoimului a fost 
înghiţit de ape. Tess vrea cu orice preţ să continue 
cercetarea pentru a găsi cufărul luat de ape. 
Reilly, renunţând să mai caute pe fundul mării, 
este lăsat în mijlocul pustiului şi Tess cu Vance 
pleacă în acest scop, chiar dacă nu se suportau. 
Soseşte monseniorul De Angelis cu elicopterul, îl 
întreabă pe Reilly despre cei doi şi împreună cu 
agentul FBI aterizează pe o bază militară lângă 
Karakasu, de unde pornesc spre Italia. Ajunşi la 
Roma, află că şi Cardinalul vrea să ştie secretul 
templierilor şi-i cere sprijinul lui Reilly şi mai 
spune că, legat de religie, lucrurile trebuie să 
rămână aşa, astfel întreaga omenire ar fi zguduită.  
 De fapt şi Vance fusese de părere că, dacă 
templierii ar fi reuşit să pună sub semnul 
întrebării anumite credinţe şi dogme împreună cu 
anumite comunităţi musulmane şi evreieşti, ar fi 
început împreună să pună bazele unei noi viziuni 
asupra lumii. 
 La 60 de km de coastele Turciei, Reilly 
voia să-i găsească pe Tess şi pe Vance care 
porniseră pe mare, fără el, ca să găsească Templul 
Şoimului. S-au pus în mişcare toate forţele pentru 
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a da de ei. Sincronizarea dintre agenţii din 
elicoptere, cei de la bordul vaselor de patrulă şi 
cei rămaşi pe uscat era perfectă. Reilly era de 6 
zile pe mare şi se cam săturase. Trebuia să se 
retragă, fiindcă se apropiau două fronturi de 
furtună. Nava de scufundări pe care se afla Tess 
cu Vance fusese reperată şi Reilly, care era pe un 
vas de patrulă, le spune să plece, că se apropie 
furtuna. În acel moment, Reilly se gândeşte la 
scrisoarea lui Aimard, care amintea de o altă 
furtună ce provocase acel naufragiu groaznic. Ei 
refuză şi atunci rămâne şi Reilly. Vance, cu 
ajutorul scafandrilor scoate capul de şoim şi în 
furtună pleacă cu vasul, lăsând scafandrii în apă. 
 Tess văzând asta, ia capul de şoim şi-i dă 
drumul în apă. Vasul în care se află se scufundă. 
Este salvată de Reilly care în lupta cu valurile este 
lovit în cap de o bârnă. Cu ultimele sforţări, Tess 
se salvează pe ea şi pe Reilly pe o plută 
improvizată. 
 Sunt găsiţi de nişte pescari greci dintr-o 
insulă grecească mică. Sunt duşi la medicul lor de 
pe insulă. Reilly trebuia transportat la spitalul de 
urgenţă din Rhodos. Familiile celor patru pescari 
care-i salvaseră şi ceilalţi oameni se rugau ca ei să 
se facă bine. Cât timp Reilly este sub 
supraveghere medicală, Tess, care se simţea acum 
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bine, pleacă de-a lungul plajei şi, spre fericirea ei 
găseşte capul de şoim pe care valurile îl aduseseră 
la ţărm, ca şi pe ei. 
 Gândurile i se întoarseră înapoi în timp, la 
ultimele zile ale tâmplierilor, la Aimard şi 
tovarăşii lui, la călătoria anevoioasă la bordul 
Templului Şoimului. Îşi aminti cuvintele din 
scrisoarea lui Aimard, care indicau locul unde se 
află caseta, anume într-o nişă scobită în gâtul 
şoimului. Acolo a şi găsit-o, a deschis-o şi 
înlăuntru era o carte cu coperte din piele. Codexul 
era într-o stare bună. Literele erau unele şterse pe 
jumătate, altele abia se observau. Era prima 
persoană care, după şapte sute de ani, descoperise 
comoara legendară a nu mai puţin legendarilor 
cavaleri templieri. Luă în mână o filă scrisă în 
aramaică, limbă pe care o cunoştea din alte 
cercetări ale ei. 
 Într-o zi, întâlnindu-se cu Vance care şi el 
naufragiase tot pe plaja acestei insule, sunt nevoiţi 
să-i dea manuscrisul găsit în capul de şoim, fiind 
ameninţaţi cu cuţitul de acesta. În încăierarea 
dintre Reilly şi Vance, Vance se prăbuşeşte în 
prăpastie şi foile îngălbenite ale codexului 
alunecă după el, înmuindu-se în apa sărată şi 
învolburată a mării. O singură filă a mai fost 
salvată de Reilly. Ţinând-o în mână, Tess se gândi 
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la noaptea aceea de la muzeu, la oamenii 
împuşcaţi fără milă şi în acel moment se hotărâ ce 
să facă: „...împăcată, mototoli pergamentul până 
ce-l făcu cât un ghemotoc pe care îl azvârli cu 
toată puterea către hău, urmărindu-l cum pluteşte 
uşor prin aer, pentru ca apoi să dispară în mare”.58 
 Că templierii au fost sau nu deţinătorii unui 
mare secret bun sau rău legat de începuturile 
bisericii creştine, nu ştia ce să spună nici Reilly, 
agentul FBI. 
 Cu toate acestea, romanul prezintă 
eforturile Bisericii, Statului, FBI-ului şi chiar a 
unor persoane particulare de a cunoaşte aceste 
secrete ale templierilor, dacă ele au existat, care, 
dacă ar fi fost dezvăluite, se credea că ar fi 
zguduit omenirea. De aceea toţi cooperează în 
acest scop, uneori înfruntându-se, ameninţându-se 
unii pe alţii, luptând pentru a fi primii care să 
ajungă la aceste secrete. Ei se grupează în două 
tabere: cei care vor să fie dezvăluite pentru ca 
lumea să ştie adevărul şi cei care, dimpotrivă vor 
să nu fie cunoscute pentru a nu se strica ordinea 
stabilită în lume de secole. Se pare că voinţa 
acestei ultime grupări triumfă, fiindcă chiar cei 
care şi-ar fi dat viaţa pentru aflarea adevărului 
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renunţă ca şi Tess, pasionata femeie care aruncă 
preţiosul document în mare, pentru care luptase 
atâta, dându-şi seama că este mai bine ca lucrurile 
să rămână aşa cum sunt. 
 Ultimul templier, după care se dă titlul 
romanului, este însuşi Martin care, după un drum 
lung, de luni de zile, cu multe, foarte multe 
peripeţii, ajunge la Paris cu scrisoarea lui Aimard, 
prietenul său, tocmai în momentul când marele 
maestru al ordinului, Molay este ars pe rug. 
Rămăsese singur. De ceilalţi templieri nu mai ştia 
nimic. Îndurerat, părăsi Parisul cu gândul de a se 
retrage spre ţinutul străbunilor săi sau la 
Languedoc, să ducă un trai mai liniştit până la 
sfârşitul zilelor. El este cel care, pe patul de 
moarte, povesteşte preotului fapte 
nemaipomenite, care-l uimesc. Acel preot, despre 
care amintea şi Vance, din acea zi n-a mai zâmbit 
niciodată, iar părul i-a albit, atât a fost de şocat de 
cele ce-i destăinuise călugărul.  
 Revenind la pedepsirea templierilor, ofiţerii 
regelui încep interogatoriile folosind tortura 
pentru a smulge adevărul. Interogatoriile sunt 
continuate şi de inchizitorii bisericii care dau la 
iveală vinovăţia acestor templieri: renegarea lui 
Hristos, închinarea la idoli, practicarea ritualurilor 
obscene, a sodomiei, cupiditatea, negarea 
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sacramentelor. Din mărturisirile lor a reieşit că 
organizau şi întâlniri nocturne secrete. În faţa 
acestor multor acuzaţii, Papa Clement al V-lea îi 
dă dreptate lui Filip cel Frumos şi, printr-o 
scrisoare oficială ( bulă papală) ordonă tuturor 
regilor şi principilor din Europa să-i aresteze pe 
templieri. Aceştia au fost concentraţi în câteva 
închisori. Uriaşa avere a templierilor a fost 
confiscată de regele Filip cel Frumos care era 
mereu în căutare de bani. Legenda spune însă că 
templierii, prinzând de veste ce li se va întâmpla, 
îşi mutaseră comoara într-un loc secret, şi că 
oamenii lui Filip cel Frumos n-au mai găsit nimic. 
Cu toate că papa nu a condamnat Ordinul, doar l-a 
desfiinţat, templierii sunt victima luptei politice 
pe care o duce monarhul ca reprezentant al puterii 
temporare împotriva papei, deţinătorul puterii 
spirituale. Filip cel Frumos a lichidat poate un 
obstacol în crearea unui nou ordin militar care să 
recucerească Ţara Sfântă pe care o pierduse 
regele în 1291. 
 După darea verdictului, au fost condamnaţi 
pentru erezie şi arşi pe rug la Paris, sau 
întemniţaţi pe viaţă. Jacques de Molay, marele 
maestru este ars pe rug, Raimond Templier este 
condamnat la 76 de ani închisoare. La arderea pe 
rug a lui Jacques de Molay, asistă chiar Martin, 
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după cum ne indică romanul amintit, în acele 
clipe fiind cuprins de groază şi de revoltă 
împotriva papei Clement şi a regelui Filip cel 
Frumos. 
 Se spune că întreaga putere şi misterul 
cavalerilor ar avea rădăcinile în Templul Sfânt, 
unde au locuit cei nouă, când i-au oferit sprijinul 
regelui Balduin al Ierusalimului, de a apăra 
pelerinii ce veneau în Ţara Sfântă. 
 În Templul Sfânt se afla Chivotul Legii. 
Romanii înăbuşă o rebeliune în Ierusalim şi 
dărâmă templul, invadând Israelul. Evreii au 
împrăştiat comori însemnate din templu pe tot 
teritoriul actualului Israel. Ei au lăsat o hartă cu 
aceste comori. Templierii au săpat 9 ani o reţea de 
tunele pe sub templu. Ce au găsit acolo e mister, 
dacă au găsit ceva. 
 În 1947, un belduin, umblând să găsească o 
oaie rătăcită, a dat peste o serie de manuscrise 
evreieşti, vechi de peste 2000 de ani- 
manuscrisele de la Marea Moartă. Un arheolog 
britanic a pornit pe urma acestor manuscrise în 
1952, şi a ajuns aroape de ruinele Templului 
Sfânt, dar cineva fusese înaintea sa. După 
pelerinele cu cruce roşie pe ele, şi după săbiile 
rămase acolo, şi-a dat seama că fuseseră cavalerii 
templieri. Ce au descoperit ei acolo? Versiunile 
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descoperirii sunt multe. Au descoperit Sfântul 
Graal despre care am mai amintit? După 1952, 
când au fost artefactele descoperite, templierii au 
cunoscut o incredibilă recunoaştere şi papa 
Inocenţiu le-a acordat privilegii însemnate. Să fi 
fost o simplă coincidenţă sau au şantajat 
Vaticanul?! Poate! După şapte secole, templierii 
au fost absolviţi de vina lor şi papa a fost chemat 
în judecată de urmaşii templierilor. 
 După 1990, şi în ţara noastră au fost 
nominalizaţi templieri. Primii cavaleri templieri 
români au fost investiţi la Paris. Templierii 
români i-au adus un omagiu lui Adrian Pintea. La 
înmormântarea artistului, s-a văzut că templierii 
există şi în societatea contemporană românească. 
 Asemenea manifestări de tipul celor ale 
templierilor au o obârşie mai veche. Istoricii din 
lumea antică relatau că de la începuturile 
civilizaţiei egiptene şi până la prăbuşirea Romei, 
lângă templele din oraşe ca Teba, Eleusis sau Efes 
erau incinte destinate preoţilor, numite „şcoli ale 
misterelor”. Aici elitele politice şi culturale 
deprindeau tehnici de meditaţie. După ani de 
pregătire, Platon, Eschil, Alexandru cel Mare, 
Cezar August, Cicero şi alţii erau iniţiaţi într-un 
tip de filozofie secretă. Se făceau exerciţii de 
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respiraţie, dansuri sacre, reprezentaţii teatrale, 
consum de substanţe halucinogene. 
 Acestea duceau la stări alterate de 
cunoştinţă în care iniţiatul percepea lumea în alt 
fel de mod decât în realitate. Cei care dezvăluiau 
profanilor cele învăţate erau executaţi, aşa cum s-
a întâmplat cu doi tineri din Efes care, curioşi s-au 
dus să vadă. În lumea antică, învăţăturile predate 
în şcolile misterelor erau păzite drastic, aşa cum 
sunt păstrate azi secretele nucleare. Mă miră mult 
acest lucru! 
 În secolul al III-lea, când creştinismul a 
devenit religie de stat, în Imperiul Roman, 
templele antice au fost închise. Totuşi, membrii 
noii elite conducătoare din care făceau parte şi 
unii lideri ai bisericii au format noi societăţi, 
continuând cu străvechile secrete. Antica şi 
secreta filozofie provenită din şcolile misterelor a 
fost păstrată şi transmisă de-a lungul timpului de 
societăţile secrete ale cavalerilor templieri şi 
rozacrucieni. Această filozofie a fost ascunsă de 
ochii publicului şi când a fost adusă pe primul 
plan, s-a făcut în aşa fel, încât să nu fie 
recunoscută decât de iniţiaţi. 
 În lumea antică şi creştină, filozofia secretă 
a fost păstrată prin ameninţarea cu moartea. În 
epoca postcreştină, ea este încă însoţită de temeri, 
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dar este vorba mai degrabă de ameninţarea unei 
morţi sociale decât de execuţii fizice. 
 Credinţa în fiinţe fără trup, după preceptele 
esenţiale ale acestei filozofii secrete, este o 
nebunie curată. Scriitori ca Fraţii Grimm, Lewis 
Carroll şi cei care au creat „Vrăjitorul din Oz” şi 
„Mary Poppins” care credeau în filozofia secretă, 
voiau ca tinerii să înceapă să gândească invers, să 
submineze modul materialist în care este 
percepută viaţa, să-i elibereze de un mod de 
gândire convenţional. La fel şi din opera lui 
Rabelais înrudit în concepţii cu ei, se constată că 
supranaturalul nu este considerat ceva ieşit din 
comun. Obiectele imaginare sunt percepute ca şi 
cele concrete. Asemenea filozofie poate fi 
observată în „Gargantua şi Pantagruel” sau în 
„Călătoriile lui Gulliver”. 
 Rabelais, în romanul său „Gargantua şi 
Pantagruel”, poartă eroii în călătorii de explorare 
pe numeroase mări în timpul cărora văd 
sumedenii de minuni, se luptă cu oameni-pisici, 
armate de cârnaţi şi uriaşi care mănâncă mori de 
vânt, până ajung pe o insulă misterioasă unde sunt 
conduşi într-o sală de iniţiere, într-un templu 
subpământean. Călătoriile subterane se referă în 
realitate la fiziologia ocultă, fiind călătorii în 
interiorul corpului. În partea cea mai adâncă a 
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templului este o fântână a vieţii din care curge 
vinul pe care îl beau pelerinii. 
 Cervantes, de asemenea, îl prezintă pe Don 
Quijote, cavaler bătrâior ce se luptă cu morile de 
vânt pe care le crede nişte uriaşi, pentru 
Dulcineea frumoasă, aşa cum i se pare lui. El 
trăieşte o a doua copilărie în care roadele 
imaginaţiei sunt mult mai reale. Acest personaj 
are multe peripeţii. Este coborât de scutierul său 
într-o grotă, unde cade într-un somn adânc şi se 
trezeşte pe o pajişte frumoasă. Ajunge la un palat 
de cristal şi este întâmpinat de un bătrân cu glugă, 
Montesinos care îi spune că este de multă vreme 
aşteptat. Acesta îl conduce pe nişte trepte şi dă 
peste un catafalc de marmură pe care era întins un 
cavaler vrăjit. Don Quijote va rupe vraja şi-l va 
readuce la viaţă pe cavaler, aşa cum povestise 
Merlin, cel care îl vrăjise. 
 În centrul romanului, se află relatarea unei 
iniţieri. Chiar şi faptul că scutierul Sancho Panza 
acceptă să primească 3300 de lovituri de bici 
pentru ca Dulcineea să-şi recapete frumuseţea, 
presupunându-se că i se făcuseră farmece, ne 
trimite cu gândul la practicile de iniţiere. 
 Piesele lui Shakespeare au şi ele stări de 
conştiinţă alterată. Să fi fost şi el un iniţiat? 
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 Conexiuni cu templierii a avut şi Columb, 
unul dintre marii descoperitori geografici. Era 
căsătorit cu fiica unui fost Mare Maestru al 
Cavalerilor lui Cristos, un ordin portughez care se 
dezvoltase după ce templierii au fost obligaţi să 
intre în ilegalitate. El scrisese reginei Isabella a 
Angliei că speră să găsească „butoiul cu aur” care 
să finanţeze recucerirea Ierusalimului. Autorul 
„Istoriei secrete a lumii”, Jonathan Black îşi pune 
întrebarea dacă este posibil ca şi cei care au fost 
fondatori ai ştiinţelor moderne materialist 
ştiinţifice să fi crezut în secret în cu totul altceva 
ca Newton, Kepler, Voltaire, Dostoievski, Edison, 
să fi fost iniţiaţi într-o tradiţie secretă şi învăţaţi să 
creadă în puterea minţii asupra materiei, să 
comunice cu spirite neîntrupate. Carol cel Mare, 
Dante, Ioana d’Arc, Shakespeare, Beethoven, 
Leonardo da Vinci, Michelangelo, Bach, Mozart, 
Goethe, Napoleon să fi nutrit şi ei convingeri 
considerate azi false? Newton a practicat alchimie 
toată viaţa, Voltaire a participat la activităţile de 
magie ceremonială, Napoleon a afirmat că este 
îndrumat de steaua sa şi nu vorbea metaforic, ci se 
referea la spiritul care i-a conferit măreţie şi care 
i-a arătat ce destin îl aşteaptă. 
 Giordano Bruno credea în străvechea 
înţelepciune a egiptenilor. Considera că pământul 
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se roteşte în jurul soarelui pentru că aşa credeau 
preoţii iniţiaţi din lumea antică. Darwin obişnuia 
să asiste la şedinţe de spiritism. Edison, cel care a 
inventat fonograful, Graham Bell, inventatorul 
telefonului, amândoi considerau că fenomenele 
oculte constituie un domeniu perfect respectabil 
de cercetare. Edison chiar a încercat să 
construiască un aparat radio care să poată accesa 
lumile spirituale. Toate acestea m-au mirat, dar şi 
că televiziunea a fost inventată în urma 
încercărilor de a capta influenţele oculte asupra 
gazelor care fluctuau în faţa unui tub catodic, m-a 
dat gata?!! 
 Marile descoperiri ştiinţifice ale acestor 
oameni amintiţi mai înainte „au fost posibile 
graţie cercetărilor pe care le-au efectuat în 
domeniul supranaturalului”59. Aşa să fie oare? 
Mare semn de întrebare. Încă un exemplu pe care 
îl dă cartea  „Istoria secretă a lumii” este şi acela 
că descoperitorul structurii ADN-ului se afla într-
o stare alterată de conştiinţă în urma unei doze de 
halucinogen când a realizat acest lucru. Este 
vorba despre genialul biolog de la Cambridge, 
Francis Crick. Halucinogenele erau folosite încă 
de pe vremea şcolilor misterelor în tehnicile de 

                                                 
59 Jonathan Black „Istoria secretă a lumii”, traducere din limba 
engleză, Ed. Nemira, Bucureşti, 2008, p.313. 
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atingere a unor stări de conştiinţă şi a unor 
realităţi superioare. 
 Autorul Jonathan Black, menţionează în 
cartea sa „Istoria secretă a lumii” că dacă în 
epocile anterioare, marile impulsuri evolutive au 
avut loc în India, Persia, Egipt, Grecia, Roma şi 
Europa de nord, următoarele vor veni din Europa 
de est şi Rusia şi că acesta ar fi motivul pentru 
care guvernele sub influenţă francmasonică din 
America şi Marea Britanie s-au implicat în 
regiunea respectivă. 
 Se spune că  francmasoneria se trage din 
Ordinul Templierilor. Pe internet am văzut că 
marele secret al templierilor, Sfântul Graal, a fost 
dus mai departe şi păstrat de o organizaţie care a 
luat fiinţă câteva sute de ani mai târziu, şi a 
dăinuit până în zilele noastre,francmasoneria. 
Privind acest secret, poate să fie vorba de cupa 
din care a băut Iisus Hristos la cina cea de taină, 
de suliţa cu care a fost împuns când a fost 
răstignit, de manuscrise legate de viaţa 
Mântuitorului.  

În Scoţia se află castelul Rosslyn, construit 
în anul 1446, în care există simboluri şi ale 
templierilor şi ale francmasoneriei. Aici sunt 
statuete şi sculpturi enigmatice, bănuindu-se că ar 
ascunde un cod care să ducă la marea lor 
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comoară. Cel mai mare rang al francmasoneriei 
este „ Cavalerul templier”. Oare şi 
francmasoneria să aibă o putere financiară imensă 
ca şi a cavalerilor templieri?? Preşedinţi 
americani în număr de 14, printre care George 
Washington, creatorul S.U.A., au fost membrii 
acestei organizaţii. 

 Totuşi această societate se deosebeşte, 
având unele trăsături distincte faţă de alte 
societăţi secrete. Obiectivul ezoteric al 
francmasoneriei era să ducă omenirea pe drumul 
materialismului dar în acelaşi timp să promoveze 
şi adevărata spiritualitate. Pentru că susţinea 
materialismul, ea este considerată de duşmanii săi 
din cadrul bisericii ca fiind ateistă. Totuşi 
membrii ei jurau „să studieze tainele ascunse ale 
naturii şi ale ştiinţei pentru a-l cunoaşte mai bine 
pe Creatorul lor”60 
 Francmasonii aveau ca practică esenţială 
alchimia ca şi rozacrucienii, dar dacă 
rozacrucienii aveau în confreria lor iniţială numai 
opt fraţi, considerând că aşa numita casă a lor, 
Casa Sfântului Duh se află într-un alt plan, 
francmasoneria s-a răspândit în lumea întreagă cu 
rapiditate, adunând sute de mii de oameni. 

                                                 
60 Jonathan Black „Istoria secretă a lumii”, traducere din limba 
engleză, Ed. Nemira, Bucureşti, 2008, p. 327. 
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 Dacă rozacrucienii s-au implicat în politică 
sfârşind prin eşec, francmasonii nu au impus 
măsuri de sus, ci au revenit la obiectivul iniţial al 
societăţilor secrete, acela al influenţării dedesubt. 
Francmasoneria urmărea ca omenirea să ajungă la 
un stadiu de dezvoltare în care să fie pregătită 
pentru iniţiere, o societate prosperă, tolerantă, cu 
libertare economică şi socială care să dea 
posibilitate individului să exploreze atât universul 
exterior, cât şi universul interior. Pentru toate 
acestea sigur că era în contrast cu religia. 
 Francmasonii din secolul al XVIII-lea şi al 
XIX-lea au prevăzut că Sfântul Mihail, 
arhanghelul Soarelui se va întoarce pentru a se 
opune demonilor şi îngerilor căzuţi. Astronomii 
iniţiaţi ai francmasonilor au stabilit prin calculele 
lor astronomice şi astrologice că era acestui 
arhanghel trebuia să înceapă în anul 1879. 
Francmasonii au construit unele monumente şi 
obeliscuri. Egiptenii considerau obeliscul ca o 
structură sacră pe care va putea coborî pasărea 
Phoenix ca să marcheze sfârşitul unei civilizaţii şi 
începutul alteia. 
 Francmasonii de pe ambele maluri ale 
Atlanticului au colaborat în 1877 pentru a 
transporta pe apă două mari obeliscuri; unul la 
Londra, cunoscut apoi ca Acul Cleopatrei şi 
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celălalt la New-York amplasat în Central Park. 
Când au ridicat obeliscul din New-York, i-au 
invocat pe Sfântul Mihail şi pe îngerii săi 
cerându-le ajutorul ca Statele Unite să se plaseze 
în poziţia de lider al naţiunilor. 
 Semnificaţia de pe drapelul Americii ne 
trimite din nou cu gândul la egipteni. Stelele cu 
cinci colţuri amintesc simbolurile existente pe 
plafonul unei încăperi din piramida faraonului 
Unas din Egipt. Ele reprezentau puterile 
spirituale. 
 Jonathan Black mărturiseşte că în cartea sa 
a prezentat dovezi pentru a demonstra că în 
decursul istoriei, persoane cu o inteligenţă 
deosebită au studiat în profunzime filozofia 
ezoterică. Se făceau practici secrete pentru a intra 
în stări alterate de conştiinţă în vederea unui acces 
la un nivel de cunoştinţe neobişnuit de mare. 
Chiar susţine că gândirea ezoterică a avut o 
influenţă determinantă asupra dezvoltării umane. 
În legătură cu crearea lumii şi a omenirii, afirmă 
că mai întâi a fost componenta minerală, apoi cea 
vegetală, în al treilea rând partea animală şi în 
final elementul uman, ca o încununare a creaţiei. 
Aceste componente vor fi transformate în ordine 
inversă, pe măsură ce istoria se scurge: umanul, 
animalul, vegetalul şi în sfârşit mineralul. Într-un 
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viitor nu foarte îndepărtat, materia va fi 
transformată, dispersată, încât vom pătrunde din 
nou pe tărâmul imaginaţiei. 
 Ştiinţa consideră că idealismul a dominat 
istoria până în secolul al XVII-lea când a început 
să fie discreditat. De asemenea consideră că 
materialismul va rămâne filozofie dominantă până 
la finele veacurilor, dar după părerea societăţilor 
secrete, materialismul va ajunge va ajunge să fie 
doar o eroare de scurtă durată. Pentru societăţile 
secrete imaginaţia este percepută într-o lumină 
extraordinară, imaginaţia este totul. 
 Jonathan Black povesteşte cum a ajuns să 
scrie această carte cu atâtea curiozităţi. Ceea ce 
prezintă este rezultatul unei munci de cercetare de 
aproape douăzeci de ani. A scris multe texte şi a 
cercetat rafturile anticariatelor. A publicat 
lucrările principalilor autori în domeniu. Mai mult 
a fost ajutat să înţeleagă acele materiale de un 
membru al unei societăţi secrete, care în una 
dintre aceste organizaţii a fost iniţiat la cel mai 
înalt nivel. Lucrând ca editor la una dintre marile 
edituri londoneze, a avut ocazia să cunoască 
lucrări care i-au stârnit interesul pentru ezoterism. 
 Într-o zi a apărut la editură o persoană care 
i-a cerut să tipărească texte clasice ezoterice, 
lucrări de alchimie şi altele asemănătoare, la care 
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el să scrie noi introduceri. Fiind de acord, în 
timpul tipăririi textelor, au devenit prieteni şi 
autorul, adresându-i întrebări despre orice subiect 
ce-l interesa, persoana respectivă îl informa cu tot 
ceea ce ştia, lucruri cu adevărat uimitoare despre 
practicile secrete, parcă educându-l pentru 
iniţiere. I-a cerut să scrie o lucrare despre teoria 
ezoterică, dar a refuzat, probabil pentru a nu 
încălca jurămintele solemne din cadrul societăţii 
secrete din care făcea parte. 
 Într-o zi, persoana respectivă, care-i 
devenise ca un mentor, prin câte îi spusese, i-a 
comunicat că este pregătit pentru iniţiere şi că ar 
dori să se prezinte în faţa unor oameni. Jonathan 
Black care aşteptase cu nerăbdare acest moment 
pentru a vedea cu ochii lui ce se întâmplă, a 
refuzat totuşi. Mărturiseşte că i-a fost teamă, 
ştiind că ritualurile de iniţiere implică stări 
alterate de conştiinţă şi chiar aşa numitele 
„experienţe în pragul morţii”. 
 Un alt motiv era acela că nu voia ca toate 
aceste aspecte să i se ofere pe tavă, ci să le 
descopere singur. În plus, nu voia să depună un 
jurământ care i-ar fi interzis să scrie despre 
asemenea societăţi, că altfel n-ar mai fi putut da 
naştere cărţii sale „Istoria secretă a lumii”, în care 
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prezintă imaginea lumii aşa cum o văd societăţile 
secrete. 
 Cu toate că autorul îndeamnă pe cititori  pe 
ici, pe colo, să nu respingă cu desăvârşire 
filozofia ezoterică, totuşi finalul „Introducerii” 
acestei cărţi, mă face să cred că şi el are unele 
îndoieli: „Încercaţi să adoptaţi o stare mentală 
diferită şi veţi vedea cum cele mai cunoscute 
evenimente capătă o semnificaţie nouă. De fapt, 
dacă un singur precept al acestei istorii alternative 
este adevărat, atunci tot ce-aţi învăţat până acum 
de la mentorii dumneavoastră trebuie pus sub 
semnul întrebării. 
 Bănuiesc că această perspectivă nu vă 
îngrijorează. Aşa cum spunea, în mod memorabil, 
unul dintre reprezentanţii anticei şi secretei 
filozofii: „Trebuie să fii nebun, altfel nu ai fi venit 
aici”.61 
 Unul dintre cele mai neobişnuite şi 
uluitoare aspecte ale vieţii moderne pentru unii 
dintre noi, tinde să devină fenomenul O.Z.N. 
Acesta este strâns legat de ipoteza existenţei altor 
civilizaţii în cosmos. Au existat desene antice de 
nave cosmice sau cosmonauţi cu costume 

                                                 
61 Jonathan Black „Istoria secretă a lumii”, traducere din limba 
engleză, Ed. Nemira, Bucureşti, 2008,  p. 15. 
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specifice cu căşti cu antene. S-au găsit hărţi ale 
mapamondului în posesia amiralului turc  Piri 
Reis, deşi acesta a trăit înaintea lui Columb, deci 
când nu se ştia de America. Au fost găsite vechi 
obiecte din sticlă şlefuită cu precizia pe care 
numai tehnica secolului al XX-lea o putea 
asigura. De unde au apărut atunci cu atâta vreme 
înainte? Suntem înclinaţi să credem că de la alte 
civilizaţii mai avansate. 
 Profesorul Melvin Calvin, laureat al 
premiului Nobel, împreună cu alţi savanţi a 
stabilit în 1961 „ecuaţia de la Green Bank” pentru 
determinarea civilizaţiilor  extraterestre. 
Concluzia la care s-a ajuns a fost aceea că în 
Calea Lactee pot să existe cel puţin 40 sau cel 
mult 50 milioane de civilizaţii. Veridicitatea 
diferitelor întâlniri cu vehicule spaţiale şi fiinţe 
raţionale extraterestre a fost pusă sub semnul 
întrebării atât de către cei avizaţi cât şi de opinia 
publică. Este adevărat că unele relatări făcute 
chiar de specialişti, oameni de încredere, în 
perfectă stare de sănătate au fost fie ignorate sau, 
dacă au fost studiate, nu au fost puse la dispoziţia 
marelui public. 
 Perioada 1947-1952 a fost una de intensă 
activitate a fenomenului ufologic. Cerul părea 
plin de obiecte zburătoare neidentificate. Această 
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perioadă poate fi considerată ca o epocă de aur a 
fenomenologiei O.Z.N. Autorul Emil Străinu, 
general de brigadă care a publicat în perioada 
1992-2008 peste treizeci de titluri de succes şi a 
călătorit pe mai multe continente, prezintă în 
cartea sa „O.Z.N. Anchetatorii au viaţă scurtă”, o 
serie de apariţii ale acestor farfurii zburătoare şi 
aspectele legate de acestea. 
 Incidentul Roswell este mult comentat de 
autor în cartea sa, care este o incitantă colecţie de 
afirmaţii ale observatorilor, martorilor, 
cercetătorilor acestor fenomene. La 4 iulie 1947, 
s-a prăbuşit un OZN la Roswell în Mexic. S-au 
ţinut în secret date despre prăbuşire, despre 
rămăşiţele în cantităţi mari ale OZN-ului, despre 
locul unde au fost transportate, afirmându-se că ar 
fi fost vorba despre prăbuşirea unui balon. În 
urma cercetărilor care au continuat să se facă 
atunci dar şi mult mai târziu, după 1996, la 
Centrul de Cercetare Mufon Mutual U.F.O. 
Network, ani în care tehnica avansase, fiind vorba 
de laboratoare computerizate, s-a ajuns la 
concluzia că ceea ce s-a prăbuşit la Roswell, a 
fost un obiect în formă ovoidală. 
 Un eveniment şocant este cel petrecut în 
august 1951, în Lubbock, Texas. A fost o apariţie 
„tip flotilă”; un mare număr de obiecte zburătoare 
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într-o formaţie la care au asistat mai mulţi 
martori. 
 Unii dintre cei care au văzut aceste lumini 
ale obiectelor de la Lubbock le-au fotografiat şi în 
imagine ele apar în formaţie sub formă de V. Un 
martor relatează: ”...m-am uitat în sus spre cer şi 
am zărit acea formaţie în V, pe care azi o ştiţi ca 
fiind luminile de la Lubbock. Părea că primul 
obiect s-a ridicat să însoţească grupul. Părerea 
mea este că planeta noastră a fost vizitată în acea 
noapte de ceva venit din altă lume.”62. Naratorul 
nu-şi imaginează de ce guvernul muşamalizează 
acest eveniment pentru că „Revelaţia faptului că 
alte fiinţe ar putea exista în alte lumi, n-ar fi o 
mare surpriză pentru niciunul din noi şi cu 
siguranţă am fi capabili să ne descurcăm cu aceste 
afirmaţii, fără să ne apuce nici un fel de panică”63. 
 Relatând acelaşi eveniment, alţi martori 
declară că au observat nişte lumini foarte ciudate 
zburând în formaţie de V, cu vreo 10-12 lumini 
neîntrerupte, nu clipeau, nu semnalizau, cu o 
incandescenţă constantă, de culoare albastră. 
Arătau ca un stol de gâşte în zbor. Cu toate 
muşamalizările guvernelor, stă în natura spiritului 

                                                 
62 Emil Străinu”OZN.Anchetatorii au viaţa scurtă”, Ed. Triumf, 
Bucureşti 2008, p. 55. 
63 Idem, p.55. 
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uman să descopere oricum adevărul. Oamenii au 
dreptul să cunoască ce este cu extratereştrii. Ce 
creaturi trebuie să fie? Unii probabil i-au văzut în 
viaţă. De la apariţia OZN-urilor, este clar că 
oricine le-ar pilota au o inteligenţă superioară 
pământenilor. Se pune întrebarea dacă ne sunt 
ostili extratereştrii. Dacă ar fi aşa ne-ar fi distrus 
de mult. 
 Din mai toate mărturiile reiese că aceste 
personaje misterioase care poartă haine închise la 
culoare caută să impună tăcerea acelora care au 
văzut un OZN şi chiar în imediata vizită pe care o 
fac martorului aceluia, îi confirmă dovezile: 
fotografii, filme, alte materiale culese la locul 
întâmplării. Aceste entităţi sunt „indivizi fără 
vârstă, de înălţime mijlocie, au tenul închis la 
culoare, pomeţii obrajilor ieşiţi, buzele subţiri, 
bărbia ascuţită şi ochii uşor alungiţi în sus cu 
pupile verticale ca pisicile.  Sunt îmbrăcaţi 
complet în negru având pe cap o pălărie şi 
purtând adesea un pulover pe gât. Vorbeau cu o 
voce monotonă şi fără viaţă, întocmai ca nişte 
maşini.”64 
 Imaginea lor, redată în cartea lui Emil 
Străinu diferă de cea pe care o ştiam eu, ca fiind 
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nişte omuleţi mici, verzi, cu ochii mari, stranii. 
Sigur că această diferenţă este cauzată de 
varietatea versiunilor celor care se spune că i-au 
văzut. Din cele auzite şi văzute pe ecranul 
televizorului, pe aceşti extratereştri îi considerăm 
ca arătându-se doar în navă sau pe lângă nava lor. 
Cartea lui Emil Străinu le lărgeşte spaţiul de 
mişcare deplasându-se în maşini de lux închise la 
culoare, adesea negre, circulând cu farurile stinse. 
Portierele maşinilor au simboluri necunoscute iar 
plăcile de înmatriculare sunt imposibil de 
identificat sau de găsit. Uneori ies la iveală 
aspecte foarte curioase. 
 Un om de afaceri din Widwood, New 
Jersey văzuse un OZN. S-a pomenit cu un 
vizitator care, când s-a aşezat pe scaun, cracul 
pantalonului s-a ridicat lăsând să se vadă un fir 
verde, grafat pe piele, ce urca deasupra 
piciorului”.65 
 Mă întreb dacă aceste fiinţe se deplasează 
în voie cu maşini sau fără, vin pe la martori pe-
acasă, se infiltrează printre pământeni, unde le 
este OZN-ul cu care au venit de unde au venit? 
Nu cumva să fie tot pământeni care să apere 
secretul fenomenului ufologic? În această ipoteză 
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cum de au înfăţişarea stranie şi vorbeau ca nişte 
maşini? Cum de ştiu cu precizie care este 
persoana care a observat OZN-ul lor? Cu aceste 
întrebări nu ştii ce să crezi!!! 
 Emil Străinu dă multe cazuri de acest gen 
în cartea sa, din care am să relatez câteva. Pamara 
Johnson din Richmond, Indiana, pe când avea 14 
ani, a văzut o maşină neagră ce se învârtea în 
jurul blocului în care locuia. A coborât să vadă ce 
se întâmplă  şi un individ a întrebat-o despre o 
doamnă, să-i spună unde locuieşte. Ea 
necunoscând-o, i-a spus că nu ştie. Nu mult după 
aceasta, a plecat cu sora ei la un magazin. 
Limuzina a apărut din nou şi Pamara Johnson a 
observat că pe geamul din spate ce se cobora, al 
limuzinei, apărea ţeava unei puşti. A împins-o pe 
sora ei în spatele unui zid, iar ea s-a ascuns sub un 
copac. Maşina a demarat puternic şi a dispărut. O 
doamnă aflată la fereastra locuinţei ei, văzând ce 
s-a întâmplat a anunţat poliţia. Poliţiştii au extras 
trei gloanţe din trunchiul copacului. 
 După patru ani, Pamara împreună cu mama 
şi cu sora ei au fost răpite şi luate la bordul unui 
OZN,  în apropierea oraşului Albington. La 
bordul navei, Pamarei i-a fost îndepărtat fetusul 
ce-i fusese confirmat la examenele medicale. 
După operaţie, omuleţii care de data aceasta erau 
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gri, i-au arătat nişte recipiente în care se aflau 
fetuşi, ce pluteau într-un lichid limpede. Femeile 
au ajuns acasă după patru ore. Pamara era în şoc, 
încât abia s-a târât de la maşină până în casă. Ele 
s-au hotărât să nu vorbească despre cele 
întâmplate. Probabil că au fost ameninţate de 
„omuleţii gri”. 
 În ianuarie 1967, Reed Thompson a 
fotografiat un OZN care se deplasa încet printre 
copaci aproape de casa sa. Într-o zi caldă din 
aprilie 1973, a fost vizitat în magazinul său de 
piese auto din localitatea Milano, Indiana, de doi 
indivizi cu înfăţişare grotescă. Erau îmbrăcaţi în 
costume de paraşutişti de culoarea bronzului şi în 
mâini aveau mănuşi groase. Aveau feţe ca de 
plastic. Unul din ei i-a cerut lui Reed discul şi 
negativul că ştia că fotografiase OZN-ul. Reed a 
spus că sunt într-un seif la bancă, la care ei i-au 
zis că nu contează că le vor avea oricum. Când au 
plecat, un prieten de-al lui Reed, pe nume Craft s-
a mirat văzând că maşina lor nu avea nici volan, 
nici scaune. După două zile, Craft a decedat 
neaşteptat. Într-o zi, pe când Reed mergea la un 
atelier de sudură, maşina străinilor a apărut din 
nou. Ajungând la atelier, ei au parcat maşina chiar 
în spatele automobilului lui Reed şi l-au urmărit  
ca nişte umbre. Când Reed a deschis uşa 
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atelierului, s-a produs o scânteie albastră şi atât 
cei doi cât şi maşina lor a dispărut fără urmă. 
 De OZN-uri sunt legate şi unele poveşti 
dramatice cum este aceea a sfârşitului vieţii 
artistei Marilyn Monroe. Această femeie, poate 
cea mai faimoasă din lume, a murit în 4 august 
1962, ştirea fiind că s-a sinucis luând o supradoză 
de somnifere. După analize făcute la computer a 
mai multor mii de cazuri de otrăvire acută, în anii 
succesivi morţii ei, s-a ajuns la concluzia că nu 
acesta este adevărul. Ar fi trebuit să ia multe 
pastile şi ea nu putea înghiţi nici o aspirină fără un 
pahar mare de apă, că simţea că se sufocă, după 
cum susţinea prietenul ei Bob Slatzer,  în camera 
ei, nu s-a găsit nici un pahar cu apă, pentru că apa 
fusese oprită în vederea efectuării unor reparaţii. 
Nici prin intermediul seringii nu şi-ar fi putut 
inocula substanţa respectivă, pentru că ea nu a 
deţinut niciodată vreun ac de seringă şi nici nu 
ştia cum să-l folosească. În urma autopsiei, nu s-a 
găsit nici o urmă de injecţie. Pe de altă parte, 
Marilyn era în culmea fericirii datorită 
perspectivelor înfloritoare ale carierei. Singura 
neplăcere a actriţei era că preşedintele John 
Kennedy şi procurorul general al Statelor Unite, 
Robert Kennedy, cu care avusese relaţii se 
îndepărtaseră de ea. Supărată pe ei, actriţa a spus 
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prietenilor apropiaţi  că va ţine o conferinţă  de 
presă şi va da totul în vileag. Prin aceste spuse, de 
fapt şi-a semnat condamnarea la moarte, fiindcă a 
dat să se înţeleagă că va dezvălui unele secrete pe 
care le ştia de la cei din familia Kennedy. 
Directorul FBI-ului, Edgar Hoover chiar îl 
acuzase pe John Kennedy că devenise un risc 
pentru securitatea naţională din cauza relaţiei sale 
intime cu Marilyn Monroe pentru că aceasta avea 
legături cu persoane de stânga. Robert Kennedy s-
a dus să-i ceară jurnalul ei în care se presupunea 
că sunt notate diferite fapte cu privire la 
recuperarea rămăşiţelor vehiculelor spaţiale 
prăbuşite, inclusiv pe acelea ale OZN-urilor şi alte 
date care se doreau ascunse. 
 John Kennedy desigur că-i împărtăşise 
informaţii cu privire la fapte secrete de stat printre 
care şi cele privind OZN-urile şi contactele 
extraterestre. Aşa se explică interesul unor oficiali 
din guvernul Statelor Unite de a o face să dispară. 
Marilyn Monroe, numele de scenă al Normei Jean 
Mortensen a fost ucisă la ordinul acestor 
oficialităţi. Dacă nu şi-ar fi anunţat conferinţa de 
presă, nu i s-ar fi întâmplat acest lucru. 
 Un alt caz este cel al cosmonautului Iurii 
Gagarin, al cărui sfârşit este plin de mister 
aducându-se şi versiunea că ar fi fost doborât de 
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un OZN sau răpit de extratereştri. În 1968, Iurii 
Gagarin şi instructorul său se aflau la bordul unui 
avion de vânătoare cu reacţie cu dublă comandă 
într-un zbor de rutină pentru antrenament. Se 
pregăteau să aterizeze pe un aerodrom din 
apropierea Moscovei. Punctul de conducere a 
zborului a pierdut orice contact radio şi radar cu 
aeronava în care se găsea „idolul unei întregi 
generaţii” după succesul primului zbor în cosmos. 
După căutări s-a găsit avionul prăbuşit într-o 
pădure şi cadavrele celor doi piloţi, dar nu s-a 
găsit explicaţia. De-a lungul anilor au fost multe 
teorii referitoare la acest accident printre aceea că 
avionul s-ar fi ciocnit sau ar fi fost doborât de 
către un OZN. Ba s-a mai spus că Gagarin ar fi 
fost răpit de extratereştri şi dus pe o planetă din 
afara sistemului nostru solar. Această afirmaţie  
chiar că este aberantă. Cum să fi fost răpit, dacă s-
au găsit cadavrele celor doi piloţi? De asemenea 
mai circulau zvonuri de necrezut că Gagarin ar fi 
fost în spaţiu, dar a decedat în timpul aterizării, că 
s-ar fi catapultat şi a murit că nu i s-a deschis 
paraşuta, că s-ar fi internat într-un spital psihiatric 
pentru tot restul vieţii şi locul său ar fi fost luat de 
o dublură. Aceste zvonuri s-au dovedit false, 
fiindcă organizaţiile americane şi occidentale de 
cercetare a spaţiului cosmic au urmărit din prima 
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până în ultima secundă zborul lui Gagarin şi 
informaţiile transmise din cosmos. Nici chiar 
familia nu a reuşit să afle mare lucru despre cauza 
accidentului în care Gagarin şi-a pierdut viaţa la 
34 de ani: ”Anna, mama lui Gagarin, afirma într-
un interviu că fiul ei ar fi fost ucis, la ordinul lui 
Leonid Brejnev”66, pentru că îl deranja 
popularitatea internaţională a cosmonautului care 
îi eclipsa personalitatea. Mama lui chiar a 
mărturisit că într-o discuţie pe care a avut-o cu 
Iurii, nu cu mult timp înaintea morţii, el i-ar fi 
spus: „Măicuţă, mi-e teamă...”. Or el, care era om 
în toată firea, care învinsese spaime spaţiale ale 
primul zbor, de ce să se fi temut atât de mult când 
era iubit de toţi şi în plină glorie, încât să-i 
mărturisească mamei sale, întocmai ca un copil 
acest sentiment de frică? M-au impresionat 
cuvintele cu care autorul încheie acest capitol: 
„Aş vrea, totuşi, să cred, că pe prietenul nostru, 
Iurii Gagarin, l-au răpit extratereştrii, poate 
pentru...a-l salva de tot răul ce ne înconjoară aici, 
pe Terra!”67 
 Interesul pentru OZN-uri a apărut şi în ţara 
noastră, începând cu anul 1968, când au fost 
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difuzate mai multe rapoarte. În România este un 
fenomen aproape permanent. Cam o dată pe lună 
se fac fotografii şi se trimit rapoarte la A.S.F.A.N. 
(Asociaţia pentru  Studiul Fenomenelor 
Aerospaţiale Nedeterminate). 
 În anul 1968, Emil Barnea a fotografiat un 
OZN în pădurea Hoia Baciu de lângă Cluj 
Napoca. O publicaţie  străină relata despre un 
umanoid zburător deasupra Bucureştiului, 
neidentificat, adică, de om pe o platformă care se 
deplasa în aer. Asemenea  apariţii de obiecte 
zburătoare s-au observat şi la Cluj, 
Giarmata,Arad. Îmi amintesc că prin 1996 s-a 
vorbit mult despre cercul mare de iarbă arsă dintr-
un lan de lângă Arad. Se presupunea că acolo ar fi 
aterizat un OZN. Chiar şi la televizor s-a dat 
imaginea acelui cerc perfect rotund şi de 
dimensiune mare, punându-se întrebarea: Ce 
poate să fie? 
 La fel catastrofa aviatică din 15 august 
1991, din Munţii Retezat a fost pusă pe seama 
unui OZN. Se pare că fenomenul OZN are o 
incidenţă ridicată în Judeţul Vrancea. Cele mai 
vechi apariţii sunt consemnate în „Cronica 
Moldovenească”. Se spune că anul 1994 ar fi fost 
anul OZN-urilor pentru că atunci au fost apariţii 
multiple de obiecte zburătoare neidentificate. 
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 Printre descoperirile inventatorului român 
Henri Coandă, se numără şi dosarul secret al 
farfuriei zburătoare. O delegaţie a U.S. Air Force 
care a venit în vizită la Muzeul Aviaţiei din 
Bucureşti a aflat despre acest dosar. Americanii 
au întrebat surprinşi dacă nu a construit şi un 
prototip în România şi unde este prototipul. Li s-a 
răspuns că ei ar trebui să ştie, deoarece Henri 
Coandă, la sfârşitul războiului, a fost chemat în 
Statele Unite şi acolo a lucrat la acest proiect. 
Studiile privind farfuria zburătoare, savantul le-a 
început încă din 1939, iar în anul 1954 îşi prezintă 
proiectul final al Aerodinei. După primirea 
brevetului pentru această invenţie, în 1957, se lasă 
o tăcere completă asupra activităţii sale. 
 Spre deosebire de America , în Europa 
există o deschidere mai mare a oficialităţilor 
pentru fenomenul OZN, existând chiar şi o 
colaborare între ţări: Roberto Pinotti, expertul 
italian în ufologie a participat la întâlnirea de la 
ASFAN şi a arătat că preşedintele acestei asociaţii 
Ion Hobana a fost primul care, printr-o carte 
apărută în anii şaptezeci, în cinci limbi de 
circulaţie, a făcut cunoscută Occidentului 
cazuistica OZN-ul din fostul lagăr socialist. A fost 
interesant că persoanele care au participat din 
zone diferite  au observat aceleaşi fenomene cu 
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detalii asemănătoare. Aceasta dovedeşte că 
problema OZN-urilor este un fenomen global care 
nu se întâlneşte numai în anumite ţări occidentale. 
În Italia au fost peste 400 de cazuri serioase de 
manifestări ale fenomenului ufologic. 
 În Belgia, Germania, Franţa, Rusia, au 
existat astfel de apariţii ale obiectelor aerospaţiale 
neidentificate, ca şi în alte ţări. 
 Pinotti, pasionat în cercetarea acestor 
fenomene, a făcut investigaţii personale în cazul 
prăbuşirii OZN-ului de la Roswell, despre care 
am amintit mai înainte. S-a ajuns la concluzia că 
într-adevăr a fost un OZN, nu un balon cum se 
comunicase şi că rămăşiţele lui au fost recuperate, 
împreună cu cei doi omuleţi morţi. Robert Pinotti 
a stat de vorbă în 1991, 1997, în două rânduri la 
faţa locului cu martorii.Unul dintre ei i-a spus că a 
văzut cu ochii lui obiectul recuperat împreună cu 
cei doi omuleţi acoperiţi cu un cearşaf. 
Proprietarul firmei funebre din oraş care avea 
contract cu baza militară a aflat că cei de la 
această bază se interesaseră de nişte sicrie pentru 
copii, care puteau fi închise ermetic. 
 O asistentă medicală, pe care o cunoştea, i-
a spus că a participat la autopsia omuleţilor 
recuperaţi. Această femeie a fost mutată în Marea 
Britanie, iar când proprietarul firmei i-a trimis o 
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scrisoare, aceasta se va întoarce menţionându-se 
că destinatarul este decedat. După investigaţiile 
lui Pinotti, se pare că asistenta medicală, ca să i se 
piardă urma, a fost supusă unor schimbări de 
identitate. Iată de ce se spune că America este mai 
vigilentă în păstrarea unor secrete. 
 Cazuistica OZN este foarte controversată. 
Unii oameni cred că aceste farfurii zburătoare  vin 
de undeva din afara Terrei, alţii spun că vin chiar 
din rândul pământenilor. Se crede pe deoparte că 
sunt conduse de extratereştri, pe de altă parte că 
este vorba doar de nişte roboţi sau de pământeni 
travestiţi. Se întreabă lumea de ce nu ne fac rău, 
fiindcă având tehnologia pe care o folosesc, ar 
putea să ne distrugă. Am desprins însă din 
cazurile expuse că nu sunt chiar atât de buni, dacă 
ameninţă pe cei care i-au văzut, le iau fotografiile, 
filmele, aparatele de înregistrat ale martorilor, le 
tulbură mintea ca să nu-şi mai amintească nimic 
din asemenea experienţe, răpesc femei pe care le 
urmăresc cu mulţi ani înainte, le iau fetuşii celor 
gravide pentru experimentări, etc... 
 Chiar şi specialiştii afirmă că la ora actuală, 
ştiinţa nu acceptă că OZN-urile sunt vehicule 
interstelare pentru că nu pot depăşi viteze luminii, 
iar o călătorie ar trebui să dureze zeci de mii de 
ani. Cei care au fost însă răpiţi de extratereştri 
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spun că au fost duşi pe nişte planete. Ar trebui ca 
cei care pilotează OZN-urile, dacă sunt vizitatori 
nepământeni să ne contacteze oficial. De ce n-o 
fac? Vin, doar observă, ne îngrijorează printr-o 
faptă deosebită şi pleacă, orbindu-ne cu o lumină 
neobişnuită, uimindu-ne printr-o viteză 
nemaipomenită şi asurzindu-ne uneori printr-un 
zgomot aparte. Dacă planează câteva minute 
asupra noastră, o fac parcă să ne ironizeze.  
 Explicaţia o dă Carl Jung pe care îl citează 
autorul Emil Străinu: acesta a arătat, încă din 
1960, că, în cazul unui contact cu o civilizaţie 
extraterestră, „frâiele ne-ar scăpa din mâini...ne-
am regăsi fără vise, am descoperi că aspiraţiile 
noastre intelectuale şi spirituale sunt atât de 
depăşite, încât ne-ar lăsa complet paralizaţi.”68 
 Este posibil ca stăpânii OZN-urilor să fie 
conştienţi de acest lucru şi de aceea nu se implică 
serios în existenţa noastră. 
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