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Cuvânt înainte
Multe pagini din istoria scrisă au rămas nedeslușite, multe au rămas neclare și au format
mistere, enigme și secrete ale trecutului. Prezentarea unora dintre misterele istoriei poate fi de
dorit atunci când dorești să reliefezi farmecul și frumusețea istoriei. Istoria este și trebuie privită ca o poveste, ca pe cea mai frumoasă poveste.
Numeroase monumente misterioase se găsesc în întreaga lume, fără a fi însă descifrate de
către oamenii de știință. Numeroase fapte și fenomene enigmatice s-au petrecut de-a lungul
istoriei și au influențat evoluția civilizației umane, rămânând fără elucidare și până în zilele noastre. De fapt, în fiecare eveniment istoric se află mistere care sunt și trebuie să rămână neelucidate din multiple și diverse considerente. Napoleon spunea că “istoria este doar o succesiune de
fapte asupra cărora oamenii s-au pus de accord” dorind să afirme că istoria este scrisă și rescrisă
în raport cu interesele de moment ale unor conducători de state sau guverne.
Multe file de istorie au nenumărate mistere care încă nu contenesc să apară.
O descoperire incredibilă, facută de curând în Rusia, amenință să zguduie teoriile convenționale despre istoria planetei (din nou). Pe muntele Shoria în sudul Siberiei, cercetătorii au
descoperit un zid masiv de pietre de granit. Unele dintre aceste pietre de granit gigantice sunt
estimate să cântărească mai mult de 3.000 de tone și multe dintre ele au fost tăiate “cu suprafete
plane, unghiuri drepte și colturi ascuțite”. Nimic de o asemenea amploare nu a fost descoperit
înainte. Cea mai mare piatra gasită până acum fusese cea de la ruinele megalitice de la Baalbek,
Liban și nu cântărește mai mult de 1.500 de tone.
Cu toții suntem fascinați de cultura egipteană și în special de misterul care încă învăluie piramidele de pe platoul Gizeh. Chiar dacă uneori istoria este ascunsă, unele dintre cele mai vechi
documente atestă faptul că inițial au fost patru piramide și nu trei așa cum există în prezent.
În ziua de Paște a anului 1722, un navigator olandez a descoperit Insula Paștelui, o insula
plină cu statui gigantice. Insula era locuită de către polinezieni care nu erau creatorii acestor
statui. Statuile sunt numite moai și au o înălțime de până la 12 metri. De curând, s-au realizat
săpături în jurul acestor statui și s-a descoperit că aceste capete bizare au și un trup îngropat în
interiorul pământului.
Tecumseh a fost șeful tribului Shawnees. El a fost înfrânt de către americani și înainte să
moară a făcut un blestem. Toți președinții americani care au fost aleși în anii care se termină cu
zero vor muri. Șapte președinți americani au căzut pradă acestui blestem. Nu știm dacă a fost o
coincidență sau blestemul s-a îndeplinit.
Moartea lui Hitler a rămas un mare mister. Se spune că s-a sinucis în 30 aprilie 1945. Cu
toate acestea, FBI l-a crezut în viață, ascuns undeva în America de Sud. Ca dovadă stau documentele întocmite în acea perioadă de către reprezentanți FBI. Însuși Stalin a avut îndoieli asupra morții lui Hitler. În iulie 1945, Stalin a declarat că cele două cadavre descoperite, de soldații
ruși, nu sunt Eva Braun și Hitler. El era convins că cei doi fugiseră în Argentina. În anul 1956,
justiția germană autentifică moartea celor doi. A fost doar un act formal?
Astfel de mistere continuă să fascineze și să capteze inevitabil atenția noastră. Ele fac istoria
mai plăcută și mai palpitantă. Cunoașterea lor și nu neapărat elucidarea acestora ne apropie mai
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mult de misiunea noastră ca oameni, cea de a afla cât mai multe din enigmele universului.
Prezenta publicație apare din dorința de a face plăcută cititorilor săi istoria, ea iese de
sub tipar după ce a fost concepută timp de mai mulți ani în cugetul profesorilor de istorie
și al elevilor acestora de la Colegiul Național “Nicu Gane” Fălticeni și de la cercul „Clio”.
Ne-am dorit mult ca subiecte necunoscute și controversate din istoria lumii și a României
să fie dezbătute şi analizate în fiecare semestru, într-o revistă care să se numească sugestiv: „Misterele istoriei”, fiincă astfel putem să ne apropiem de tainele și de învățămintele
istoriei.
Între rubricile acestei reviste școlare dorim să cuprindem mistere ale lumii antice,
medievale, moderne și chiar contemporane, locuri misterioase din țară de la noi și din
afara României, culisele unor mari evenimente care au marcat istoria sub genericul: orele
astrale ale omenirii, pașii intrării în istorie ale unor mari personalități. Dorim să relevăm
date noi despre stadiul unor cercetări istorice cu un impact major asupra evoluției istoriei
naționale sau universale, dorim să prezentăm cele mai noi descoperiri arheologice care
pot schimba istoria lumii. Încercarea noastră urmărește și relevarea rolului geografiei în
istorie, al climei, al vegetației, al faunei sau al mentalităților în schimbare, ea vrea să ofere
cititorilor un mijloc de informare plăcut și atractiv despre informații care să le releve conexiuni și interacțiuni între oameni și între aceștia și natură. În cuprinsul publicației dorim
să inserăm și recenzii de carți și de filme istorice, să facem recomandări și critici ale acestora, să desprindem adevărul din miturile istorice, să prezentăm și să alegem între teoriile
controversate ale istoriei. De asemenea, vom include aici și izvoare scrise, hărți, grafice și
imagini care să releve mai bine cuprinsul informației istorice, vom prezenta rebusuri și
bancuri istorice, care să facă mai atractivă lectura în rândurile celor tineri.
Echipa de redacție speră că o astfel de publicație, prin maniera de prezentare, prin
conținutul și prin mjloacele sale, poate să-i apropie mai mult pe cititori de istorie, fiind cunoscut faptul că prin prezentarea și dezvăluirea unor evenimente și fenomene mai
puțin clare ale trecutului, istoria poate fi mai bine cunoscută și înțeleasă de către cei care
doresc să o descopere.
Prof. Bența Codrin
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Secretele
Vaticanului
D

upă cum
bine știm,
Vaticanul este
sediul Bisericii
Catolice, știți
voi, locul acela
extraordinar,
cu Piazza San
Pedro, Capela Sixtină și
toate celelalte
minunății renascentiste.
Dar ce nu știm,
este faptul că
până în prezent, Vaticanul și Biserica Catolică au înfruntat mulți
dușmani, cum ar fi Illuminații, Masonii, comuniștii și
mulți alții.
“Este inutil acum să punem sectele masonice în fața
unei judecăți. Ele sunt deja judecate; scopurile, mijloacele, doctrinele și acțiunile lor, toate sunt cunoscute
cu indiscutabilă certitudine. Posedate de spiritul lui
Satan al cărui instrument ele sunt, ard la fel ca el cu
o ură înverșunată și implacabilă față de Isus Cristos
și de lucrarea Sa; și încearcă prin orice mijloace să o
răstoarne și să o încătușeze.” Papa Leon al XIII-lea,
Dall’Alto, 15 Oct. 1890.
Este un fapt bine cunoscut că masonii și comuniștii
au făcut eforturi organizate de a se infiltra în Biserica
catolică. Și-au trimis pentru preoție mari numere de
oameni cu intenția de a o slăbi și ataca, prin avansarea
acestor oameni în poziții înalte. D-na Bella Dodd şi-a
petrecut cea mai mare parte a vieţii în Partidul Comunist din America, şi era avocat general desemnat dacă
partidul ar fi câştigat Casa Albă. După dezertarea ei,
a divulgat că una dintre ocupaţiile sale ca agent comunist a fost încurajarea tinerilor radicali (nu întot-

deauna comunişti deţinători
de carnet) să
intre în seminariile catolice. A
spus că înainte
de a părăsi partidul din SUA,
încurajase
aproape 1000
de tineri radicali să se infiltreze
în seminariile
şi ordinele religioase.Fratele
Joseph Natale,
fondatorul „Most Holy Family Monastery”, a fost
prezent la una dintre prelegerile d-nei Bella Dodd la
începutul anilor 1950. Și a declarat:
“Am ascultat-o pe acea femeie timp de patru ore, iar
la sfârşit eram îngrozit. Tot ce a spus s-a îndeplinit
întocmai. Ai fi crezut că era cel mai mare profet din
lume, însă nu era un profet. Nu făcea decât să expună
pas-cu-pas planul de luptă comunist pentru subminarea Bisericii catolice. A explicat că dintre toate
religiile lumii, Biserica catolică este singura de care
comuniştii se temeau, căci era singurul adversar eficient.” (Aceasta era cu 10-12 ani înainte de Vatican
II.)
Fratele Joseph a continuat să relateze despre ceea ce
Bella Dodd a spus: “Întreaga idee era de a distruge,
nu instituţia Bisericii, ci mai degrabă credinţa poporului, şi de a folosi chiar instituţia Bisericii, dacă este
posibil, pentru a distruge credinţa, prin promovarea
unei pseudo-religii: ceva care seamănă cu catolicismul, dar care nu este catolicism adevărat. După ce
se distruge credinţa, a explicat că va fi introdus un
complex de vinovăţie în Biserică… pentru a etiche-
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ta ‘Biserica din trecut’ ca fiind opresivă, autoritară,
plină de prejudicii, arogantă deoarece afirmă că este
singura care deţine adevărul, şi responsabilă pentru
diviziile de grupuri religioase de-a lungul secolelor.
Aceasta ar fi necesar pentru a ruşina liderii Bisericii
spre o ‘deschidere către lume’ şi spre o atitudine mai
flexibilă faţă de toate religiile şi filozofiile. Comuniştii
ar exploata atunci această deschidere, în scopul de a
submina Biserica.”

Paul al II-lea, în Piazza San Pedro din Vatican. În mod
miraculos, el a supraviețuit atacului, iar responsabil
a fost făcut turcul Mehmet Ali Agca, condamnat la
închisoare pe viață. El a declarat că a acționat sub
sprijin bulgar, însă nu și-a justificat motivele atentatului. Ulterior, Papa l-a vizitat pe cel care a încercat
să-l omoare și l-a iertat. De altfel, cotidianul polonez
Rzeczpospolita susţine că a descoperit un document
necunoscut până acum în arhivele Ministerului de
Interne, în care persoane asociate cu serviciul secret
al Germaniei de Vest spun că serviciul secret sovietic
a fost “forța inspirațională și organizațională” din spatele tentativei eșuate de asasinare a Papei.
Planul avea menirea și de a împiedica vizita lui Paul
al II-lea în Polonia, la funeraliile unui înalt prelat.
“Vizita Papei la funeraliile prelatului Wyszyński ar
impulsiona nemulţumirea polonezilor și de aceea se
presupune că Papa trebuia eliminat din joc,” susține
o sursă din serviciile de informații vest-germane, potrivit documentului publicat de Rzeczpospolita.
Mai mult, autorii italieni Ferdinando Imposimato și
Sandro Provvisionato susțin că și împotriva liderului
“Solidarității”, fostul președinte polonez Lech Walesa, a fost plănuit un asasinat, în timpul vizitei sale
la Roma, în ianuarie 1981, scrie site-ul polonez The
News.
“KGB-ul (serviciul secret sovietic) a luat decizia de
a-i elimina fizic pe cei doi mari adversari ai săi, Lech
Walesa şi Papa Ioan Paul al II-lea”, susțin cei doi autori.
La începutul acestui an, fostul lider comunist al Poloniei, Wojciech Jaruzezski, a oferit o altă teorie a tentativei de asasinat, susținând că planul a fost pus la
cale de extremiștii musulmani: “Radicalii islamici îl
detestau pe Papă, văzând în el un lider de cruciade”.
Dar ce-ar fi să lăsăm la o parte ura din oameni și să
vorbim despre ceva cu adevărat interesant: Catacombele de la Vatican.
Faimoasele catacombe sunt cunoscute
în lume sub denumirea de Necropolis,
sau Orașul Morților, și să recunoaștem,
sună mai fascinant decât „catacombe”,
deci așa îl vom numi de acum.

Masonii au întreprins acţiuni asemănătoare pentru
a se infiltra în Biserica catolică şi pentru a-şi pune
oamenii în rangurile cele mai înalte. Societatea secretă
luciferiană, Carbonari (Cărbunarii), cunoscută sub
numele Alta Vendita, a scris un set de Instrucţiuni
Permanente sau Cod de Reguli care a apărut în 1818.
Se preciza:
•“Devine datoria societăţilor secrete de a face primul pas către Biserică şi către papă, cu obiectivul de a
le cuceri. Munca la care ne încingem nu este de o zi,
nici de o lună, nici de un an. Ar putea dura mulţi ani,
poate un secol … Ceea ce trebuie să cerem, ce trebuie
să căutăm şi să aşteptăm, precum evreii aşteaptă pe
Mesia, este un papă potrivit nevoilor noastre. Vrem
un papă pentru noi înşine, dacă un astfel de papă ar
fi posibil. Cu unul ca acesta vom mărşălui mai sigur
pentru a asalta Biserica, decât cu toate micile cărţi ale
fraţilor noştri englezi sau francezi.” În același document masonic se face și afirmația:
•“Peste o sută de ani… episcopii şi preoţii vor crede
că mărşăluiesc în spatele steagului cheilor lui Petru,
când de fapt ei vor urma steagul nostru… Reformele
vor trebui aduse în numele ascultării.”
Evident, nu știm daca planul masonilor a avut succes,
dar știm ca cel al comuniștilor a fost un eșec, și de
asta se bănuiește ca tentativa de asasinare a Papei Ioan
Paul al II-lea a fost pusă la cale de KGB.
La 13 mai 1981, patru gloanțe l-au lovit pe Papa Ioan

Necropolis se află sub orașul Vatican,
la adâncime de 5-12 metri dedesuptul
Basilicii Sfântul Petru. Săpăturile au început în anul 1940 la cererea Papei Pius
al XI-lea, care dorea să fie înmormântat
cât mai aproape de Apostolul Petru. Da,
spun Apostolul Petru și mă refer la el,
deoarece se crede că după actul martiric din Circus Nero al Sfântului Apostol,
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acesta a fost înmormântat într-o anumită zonă din
actualul Necropolis, în acea perioadă neexistând în
modul în care există acum. După câteva sute de ani
de la moartea Apostolului, peste mormântul său a
fost ridicat un altar, care este adiacent cu așa numitul
„Perete Roșu”.
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De la începerea săpăturilor, au fost descoperite mai
multe mausoleuri, numite prima dată cu literele grecești Φ (phi), Χ (chi) și Ψ (Psi), dar mai târziu au
fost folosite litere latine. Zona în care se crede că este
altarul Sfântului Petru a fost marcată prin litera „P”,
dar de asemenea au fost descoperite și alte mausoleuri importante, ca cel din zona „M”, numit Tomb of
the Julii, în care se găsește un mozaic reprezentându-l pe Helios, zeul roman „Sol Invictus” (Soare Necucerit) cu o aură, în modul în care sunt reprezentați
iconografic Sfinții ortodocși.

autor: Pavăl Daniel

Imagini actuale din Necropolis
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Mitul
,,Triunghiul Bermudelor”
A

legem, pentru tinerii pasionaţi de fenomenele
bizare ale Terrei, câteva informaţii şi curiozităţi
despre celebrul Triunghi al Bermudelor, subiect aflat-alături de Atlantida- în fruntea topului dezastrelor. Unde se află? În Oceanul Atlantic de Vest, la est
de Florida (S.U.A.). Trecut într-un catalog mondial al
misterelor neelucidate nici astăzi, locul blestemat, sub
formă imaginară de triunghi, se întinde între Florida,
Bermude şi Puerto Rico.

eliminate, ele ar putea cauza scufundarea vaselor. Şi
totuşi, această idee nu ar explica dispariţia avioanelor.
În ciuda acestor idei populare, Paza de Coastă a
Statelor Unite și alte agenții citează statistici care indică faptul că numărul incidentelor de vase și avioane
dispărute sau pierdute nu este mai mare decât în oricare altă zonă des circulată a lumii.
Multe din așa-zisele mistere s-au dovedit a nu fi chiar
atât de misterioase sau neobișnuite la o examinare
mai amănunțită, conținând erori și fabricații care în
multe cazuri au circulat și recirculat timp de zeci de
ani.
Primele citări și originea denumirii
Cristofor Columb a menționat animale ciudate văzute
în zona triunghiului Bermudelor. Acesta scrie că la
un moment dat, el și echipajul său au văzut “lumini
ciudate dansând la orizont”. În altă ocazie au observat
ceea ce a fost probabil un meteor căzând.
Prima mențiune documentată a disparițiilor din zonă
a fost făcută în 1951 de către E.V.W. Jones într-un comentariu despre pierderi recente de vase, scris pentru
agenția de presă Associated Press. Articolul lui Jones
se referea la zonă sub numele “Triunghiul Diavolului” și sublinia “disparițiile misterioase” a unui număr
de vase, aparate de zbor și mici ambarcațiuni din regiune. Acest nume fost din nou pomenit în 1952 într-un articol din revista Fate de George X. Sand, care
descria mai multe “dispariții marine ciudate”. După
unii misterul ar data din timpul lui Columb. Chiar și
așa, estimările variază între 200 și 1 000 de incidente
în ultimii 500 de ani. Howard Rosenberg susține că
în 1973 Paza de Coastă SUA a răspuns la peste 8 000
de cereri de ajutor în zonă și că peste 50 vase și 20
avioane s-au scufundat în Triunghiul Bermudelor în
ultimul secol.
De-a lungul anilor au apărut zeci de articole, cărți și
programe de televiziune promovând misterul Triunghiului Bermudelor. În urma studierii materialelor existente Larry Kushe a descoperit că puțini au realizat

Aşa-zisul ,,Triunghi al Bermudelor” a potenţat popularitatea insulelor în ultimele decenii. De la publicarea unui articol al lui Vincent Gaddis (1964) şi a cărţii
care i-a urmat, scrisă de Charles Berlitz (1974) pe
tema mitului, acest termen desemnează o zonă a Atlanticului în care vapoarele şi avioanele dispar în circumstanţe misterioase. Aici au dispărut, pur şi simplu, în apele adânci, peste 100 de vapoare şi avioane,
în majoritate după 1945, fapt pentru care a fost numit
Triunghiul Diavolului sau Cimitirul Atlanticului.
Neregularităţile din câmpul magnetic de pe fundul
oceanului nu au o explicaţie ştiinţifică şi se crede
uneori că acest lucru ar putea cauza interferenţe cu
instrumentele de navigaţie. O altă posibilă explicaţie
este existenţa depozitelor de gaz metan sub fundul
mării. Dacă aceste ,,gaze maritime de adâncime” sunt
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investigații asupra misterului, mulți mulțumindu-se
doar să transmită mai departe speculațiile predecesorilor ca și cum acestea ar fi fost adevăruri incontestabile.

cu operatorul radio s-a interrupt. Acesta din urmă
alarmează autorităţile militare, ştiind faptul că cele
cinci bombardiere aveau puţin combustibil. S-a
întâmplat ceva cu ele! Imediat, este trimisă aeronava specială de salvare Martin Mariner, dar şi aceasta
dispare enigmatic, după ce este recepţionat mesajul
ultim al echipei de piloţi:
-Ne aflăm la 6000 picioare. Un vânt năprasnic!
Aeronava de salvare n-a revenit la bază. Deci 6 avioane dispărute, înghiţite de mare.
Aviaţia militară şi marina S.U.A încep o amplă expediţie de salvare. Crucişătoare, submarine, portavioane si 307 avioane cercetează întreg Golful Mexic, dar
nu se găseşte nici o urmă.

T.B.M Avenger
Întamplări ciudate
Cinci bombardiere T.B.M Avenger ale flotei aeriene
a S.U.A. decolează de pe un aeroport military din
Florida, la 5 decembrie 1945. Misiunea escadrilei,
condusă de locotenentul Charles Tazlor şi codificată
Zborul 19, era un obişnuit exerciţiu, cu lansarea unor
bombe în largul insulei Bimini. Plecarea lor era fixată
la ora 14 şi, după 20 de minute, urmau să revină la
bază. Cerul era senin şi vântul era uşor. Dar la ora
15:30, Charles Taylor transmitea un mesaj înregistrat
pe bandă magnetic de un operator radio, în turnul de
control al bazei Ford Lauderdale.
Taylor: … Ne aflăm în afara rutei. Nu se vede pământ.
Operatorul: Ce poziţie aveţi?
Taylor: Nu o putem determina… Se pare că ne-am
rătăcit.
Operatorul: Îndepărtaţi-vă doua grade spre vest.
Taylor: Nu ştim unde este vestul. Nu pot indica poziţia
în care ne aflăm… Bizar… Chiar şi Oceanul nu arată
cum trebuie…
Din acea clipă dialogul comandantului escadrilei

12

Cimitirul Atlanticului
S-au emis, desigur, o mulţime de ipoteze, care să
explice tragicele evenimente. Cu toate acestea, misterul Bermudelor, din acel triunghi al dispariţiilor şi
morţii, nu s-a limpezit nici azi. În fiecare an s-a emis
câte o ipoteză.
Ipotezele dispariţiilor
Autorităţile americane au dat fenomenului explicaţii
simpliste şi liniştitoare: greşeli de navigaţie şi zbor,
furtuni bruşte (tornade) şi altele, însă nu erau credibile pentru familiile îndoliate şi publicul larg, deoarece în Triunghiul Bermudelor nu s-au descoperit
resturi de avioane, epave, corpuri plutitoare.
Aşa că ziarele şi cărţile numeroase apărute au vehiculat o droaie de ipoteze, care mai de care mai
năstruşnică.
S-a emis ipoteza că cele trei piscuri ale Insulelor Bermude sunt- nici mai mult, nici mai puţin- decât resturile celebrului continent dispărut Atlantida. Aici ar
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fi locuit vechii descendenţi ai civilizatului regat atlant,
care, acum 12.000 ani, dispunând de tehnologii ultramoderne, superioare anului 2000, s-au... refugiat în
adâncul oceanului. Trăiesc acolo şi acum, într-un oraş
submarin şi, din când în când, doresc să ia legătură
cu lumea civilizată de astăzi. Avioanele şi navele
dispărute în Bermude sunt capturate de atlanţii submarini, prin telekineză, şi duse în fundul oceanului,
unde ar exista Noua Atlantidă din zonele abisale, la
adâncimi de 5000 de metri. Acolo ar trăi şi atlanţii.
Desigur e o fantezie, greu de crezut chiar şi pentru
copiii care citesc povestirile ştiinţifico-fantastice...
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Oamenii de ştiinţă din întreaga lume au încercat să
dea tot felul de explicaţii legate de dispariţiile fără
urmă din Triunghiul Bermudelor: de la amestecul
extratereştrilor sau raze de energie emanate de cristalele de pe fundul apei (cristale care s-ar fi găsit în
Atlantida), până la variante mai ,,pământeşti”, cum
ar fi curenţii marini puternici ori discrepanţa în zona
dintre nordul magnetic si Polul Nord.
Nici până în ziua de azi nu s-a ajuns la un acord. Iată
însă că britanicii avansează acum o nouă ipoteză:
emanaţii de gaz metan din scoarţa terestră. Geologul
marin Alan Judd, profesor la Universitatea Sunderland in Marea Britanie, spune că şansa ca accidentele
pe mare să se producă din cauza gazului metan este
de una la 10.000.
Avionul American C54
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ZONA 51

ni de zile, Pentagonul i-a negat existenta, chiar
si-atunci cand devenise de domeniul public ca
acea infama bucata de desert aflata la 120 kilometri de
Las Vegas, denumita Area 51, era o baza a fortelor armate SUA, destinata unor experimente super-secrete.
Potrivit legendelor, in acea bucata de desert extrem de
bine pazita de militari aveau loc experimente UFO: se
sectionau extraterestri, pentru a fi studiati, intr-o atmosfera de X-Files. In realitate, ceea ce se stie cu certitudine este ca acolo au fost experimentate arme SF,
produse insa cu tehnologii terestre, de la avionul-spion U2, la Stealth F-117A si pana la bombardierul invizibil B2.
Autostrada 375 traverseaza statul Nevada, mergand
de-a lungul unui orasel numit Rachel. Nu este vorba nici pe departe de vreun loc cu relevanta turistica:
domina tacerea tipica desertului, intrerupta la rastimpuri doar de zgomotul provocat de motorul unui
avion sau de prezenta oarecum sinistra a unui vultur.
Si totusi, in fiecare zi, aici vin sute de turisti pentru a
vedea cu ochii lor celebra casuta postala amplasata pe
o margine de autostrada si pentru a bea ceva la “Little
A’Le’ Inn”: barul extraterestrilor. Guvernatorul statului Nevada a botezat chiar bucata de drum de langa
Rachel “Extraterrestrial Highway” (autostrada extraterestrilor), in urma numeroaselor “aparitii” ale unor
presupuse “navete spatiale”, survenite in anii ‘90 langa
casuta postala utilizata de trupa de la Klass-tv drept
“nada” pentru UFO.
Area 51 a fost fondata la inceputul anilor ‘50 (asadar

troalele radar si sa mearga in recunoastere pe teritoriul sovietic in vederea obtinerii de informatii pretioase
cu privire la armamente si arsenaluri nucleare.
Aeronautica militara a beneficiat in cadrul acestui
proiect de colaborarea inginerului Clarence “Kelly”
Johnson, unul din pionierii aviatiei americane. Johnson si-a pus intreaga maiestrie la dispozitia guvernului si toate resursele companiei lui aeriene: Lockheed,
cu sediul in California. Johnson si personalul Area 51
au elaborat, in 1954, prototipul avionului-spion botezat . U2. Intre timp, pentru a mentine secretul asupra activitatilor desfasurate in incinta bazei, presedintele Eisenhower a semnat un decret-lege care, in fapt,
facea inexistenta zona de 100 km patrati din desert
din jurul Groom Lake. De asemenea, Eisenhower
autoriza mass-media, tot mai curioasa in legatura cu
operatiunile conduse in baza din desert, sa prezinte
U2 opiniei publice drept “avionul meteorologic”. In
urmatorii ani au fost puse la punct alte prototipuri de
astfel de avioane in laboratoarele Dreamland. Aparate
de zbor sofisticate precum “A12” si “Blackbird SR-71”,
care zburau la viteze tot mai mari gratie utilizarii tehnologiilor de avangarda si a materialelor hi-tech.

Blackbird SR-71
In privinta incidentului de la Roswell din 1947
(aşa-zisa prăbuşire a unei farfurii zburătoare cu fiinţe extraterestre), autoarea Jacobsen afirmă faptul că
totul a fost o înscenare pusă la punct de sovietici. În
carte se afirmă faptul că Stalin s-a întâlnit cu doctorul nazist Mengele la Auschwitz (responsabil de multe
experimente medicale criminale ale regimului nazist)
şi i-a propus să colaboreze pentru a scăpa de execuţie.

la inceputul Raboiului Rece), cu aprobarea presedintelui Eisenhower. Armata SUA trebuia sa puna la
punct un avion in masura sa treaca nedetectat de con-
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Mengele ar fi trebuit să efectueze nişte experimente
medicale pe nişte copii pentru a crea extratereştri
falşi, pe care ulterior URSS-ul i-ar fi trimis în “farfurii
zburătoarea”.Această teorie contravine adevărului istoric. Atunci când a ajuns la Auschwitz în mai 1943,
Mengele a condus experimente medicale care nu au
avut nici o legătură cu crearea de falşi extratereştri
din oameni. Experimentele sale oribile nu au demonstrat că ar fi deţinut competenţa medicală necesară
pentru a face astfel de transformări.În plus, doctorul
Mengele fugise deja din Auschwitz în ianurie 1945,
înainte de ajungerea Armatei Roşii acolo. După ce a
fost capturat de americani şi a stat o perioadă ascuns
în Germania, Mengele se refugiază în 1949 în America de Sud.Stalin nu avea nici un interes să pună la cale
farse cu extratereştri americanilor, având în vedere că
era prea preocupat de obţinerea primei bombe atomice sovietice. Mai mult, tehnologia sovietică nu era
atât de avansată pentru a crea “farfurii zburătoare“ la
vremea respectivă.Se pare că multe cărţi care au fost
scrise pe tema OZN-urilor din Area 51 au fost mai
mult ficţiune decât realitate.

În prezent, în zona 51 este în desfăşurare şi programul de construcţie de noi drone, echipamente militare
care au început să fie din ce în ce mai solicitate de
armata şi serviciile secrete americane, mai ales în
războiul împotriva terorismului care a urmat atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001. Programul de
drone american a ajuns în centrul atenţiei în 2002,
prin evenimentul tragic din Yemen, unde o dronă a
ucis accidental 13 persoane care făceau parte din alaiul unei nunţi.
Zvonurile legate de posibilele invenţii testate în Zona
51 au ajutat de fapt la păstrarea secretului operaţiunilor care se desfăşoară la Groom Lake.
Bibliografie
•www.descopera.ro/descopera-extraterestrii-dintre-noi/7733279-area-51-adevaratii-extraterestri-eram-noi
•www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/
ce-ascunde-sua-n-misterioasa-zona-51
•www.romanialibera.ro/special/documentare/
foto-area-51--ce-se-af la-in-spatele-misterului-de-la-roswell--imagini-declasificate-226099

De multe ori, ceea ce vedeau oameni erau de fapt reflexiile solare produse de avioanele de recunoaştere
(U-2, A-12 sau D-21 Tagboard) ale CIA testate la
mare altitudine în Zona 51. Având în vedere că toate
proiectele erau compartimentate în Zona 51, nici măcar lucrătorii nu ştiau exact la +ce lucrau.Tot în Zona
51 a fost testată şi tehnologia străină, în mare parte sovietică, din perioada Războiului Rece. Aşa au ajuns să
fie testate avioanele de luptă sovietică de tip MIG. De
asemenea, în programul denumit HAVE GLIB, CIA
a testat în Zona 51 sistemul sovietic de radar pentru
rachete.În afara de teoria conspiraţiei legată de OZNuri, mai există şi alte supoziţii legate de Zona 51, cum
ar fi testarea de arme energetice, arme meteorologice,
tehnologie de teleportare şi călătorie în timp, precum

autor: Popa Vlad

Farfuria zburatoare de la Roswell
şi de sisteme de propulsie exotice.
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Cele doua feţe ale
reginei diavolului
„Era ea cea care făcea totul, regele nu mișca un pai fără ca ea să știe”
-Pierre de l’Estoire

C

opilăria
Născută în Florența, a fost fiica lui Lorenzo II de
Medici, duce de Urbino, (nepotul lui Lorenzo Magnificul) și a prințesei Madeleine de la Tour d’Auvergne.
Și-a pierdut ambii părinți prematur, Madeleine moare
la 28 aprilie 1519 de febră puerperală, iar Lorenzo
moare câteva zile mai târziu; Caterina rămâne orfană
la 3 săptămâni. Este încredințată mătușilor ei și papei Leon al X-lea, care aparținea și el familiei Medici.
O parte din copilărie o petrece în mănăstire, iar mai
târziu merge la unchiul și verișorii ei la Roma. Poartă
titlul de Ducesă de Urbino, este unica moștenitoare a
imensei averi a familiei Medici,iar poporul florentin
o alintă duchessina,”mica ducesă”.În 1523 unchiul său
este ales papă cu numele de Clement al VII-lea. În
1529 este luată ostatic de florentini (avea opt ani), iar
apoi trupele papei asediază Florența. Avea doar paisprezece ani (28 octombrie 1533) când s-a măritat cu
ducele de Orléans, la Marsilia. Unchiul ei,Clement al
VII-lea este cel care a refuzat acordarea divorțului lui
Henric al VIII-leade prima lui soție, Caterina de Aragon. Deși acesta i se adresa Caterinei cu apelativul de
nepoată, era de fapt văr de gradul întâi al bunicului
ei. Papa Clement al VII-lea a fost cel care a perfectat
mariajul ei, discutând cu tatăl lui Henric,Francisc I
al Franței. Acesta era implicat în lupta împotriva lui
Carol Quintul, luptă pe care avea să o ducă pe parcursul întregii sale vieți. A fost încântat de oportunitatea
pe care i-o oferea mariajul fiului său de a-și întări influența în peninsula Italiei, iar zestrea imensă a Caterinei trebuia să acopere datoriile casei regale.

care o va adora toată viața. Pe durata domniei soțului
ei (1547-1559), Caterina a trăit retrasă, a dus o viață
pasivă, observând totuși ce se petrecea în jurul ei.
Caterina era geloasă din cauza relației soțului ei cu
Poitiers, dar nu a avut autoritatea necesară pentru a
o stopa. Pentru a se consola adună în jurul ei o curte
formată din italieni: Ruggeri, Simeoni, Strozzi, Gondi,
toți intră în aparatul administrativ regal. În ceea ce îl
privea, Henric e atașat de Diana, în care are încredere
deplină. De altfel, trăiește sub influența ei următorii
ani, aceasta controlând cu abilitate din postura ei de
iubită a regelui decizii politice. Conștientă de rolul pe
care îl juca, avea intervenții competente și nu abuza de
statutul câștigat. În 1552, când regele pleacă în campania de la Metz, Caterina rămâne să conducă regat-

Regină
În 1538, Henric,care avea 19 ani, a început o relație de
durată cu Diane de Poitiers(38 de ani), după moartea soțului acesteia, cu care fusese prieten apropiat, pe
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extrage un glonț din cot și îi amputează un deget cu o
foarfecă. Caterina, de care s-a spus că a primit vestea
fără să arate nici o emoție, îl vizitează în lacrimi și
îi promite să-l pedepsească pe vinovat.Două zile mai
târziu Coligny este ucis. Mulți istorici au acuzat-o pe
Caterina de atentatul asupra lui Coligny. Alții au spus
că a fost familia de Guise, sau a fost un complot spaniol-papal pentru a pune capăt influenței amiralului
asupra regelui Oricare ar fi adevărul, baia de sânge
care a urmat, a fost în curând dincolo de controlul Caterinei sau a oricărui lider. Încercase o ultimă împăcare organizând nunta fiicei sale Margareta cu Hen-

ul. cu ajutorul conetabilului Anne de Montmorency.
Puțin mai târziu e trimisă de rege la parlament pentru
a cere banii necesari continuării campaniei în Italia.
Situația e restabilită în 1558, iar în 1559 este semnată
pacea la Cateau-Cambrésis. Prin acest tratat Franța
pierde posesiuni importante în Italia, iar Caterina e
furioasă. În iulie 1559 Henric al II-lea este grav rănit
la un ochi în timpul unui turnir, în timp ce se duela
cu Gabriel de Montgomery, cu ocazia căsătoriei fiicei
sale Elisabetacu Filip al II-lea al Spaniei, oficiată prin
procură. Lancea lui Montgomery s-a rupt în fața regelui, iar Caterina, Diana de Poitiers și prințul Francisc au leșinat. Regele e dus la Château de Tournelles
și din capul său sunt extrase cinci așchii, una din ochi
și din creier. În următoarele zece zile starea regelui e
schimbătoare. Uneori se simte bine încât poate scrie
scrisori sau asculta muzică. Cu toate acestea încet
încet își pierde vederea, nu mai poate vorbi și apoi
moare în 10 iulie 1559. Pentru a-și arăta durerea pentru moartea regelui ia decizia de a purta numai haine
de culoare neagră în semn de doliu, chiar dacă doliul
regal era culoarea albă. Își schimbă și emblema: eșarfa
lui Iris cu toate culorile curcubeului, devine o lance
ruptă cu următorul motto: “de aici lacrimile mele, de
aici durerea mea (Lacrymae hinc,hinc dolor).”

ric al III-lea de Navara, care după moartea prințului
de Condé, era căpetenia hughenoților. Dar în fața
intransigenței celor două părți, consimte să fie uciși
principalii conducători hughenoți veniți la Paris, cu
ocazia căsătoriei. Masacrul, numit Noaptea Sfântului
Bartolomeu, începe în noaptea dintre 23 și 24 august
1572. Ipoteze contradictorii se înfruntă și în zilele
noastre asupra responsabilității acestui masacru. Una
dintre acestea atribuie vina Caterinei, alții insistă asupra dorinței latente a tânărului rege de a se scutura de
influența mamei sale și de politica sa de toleranță.Nu
putem știi dacă a fost sau nu de acord când Carol al
IX-lea a spus: “Atunci să-i ucidem! Ucideți-i pe toți!”.
Masacrul, care a făcut mii de victime la Paris și în provincie și a continuat pentru săptămâni, se poate defini
în cuvintele istoricului Jules Michelet: “Sfântul Bartolomeu nu a durat o zi, ci un sezon”. Acest masacru a
cântărit greu asupra popularității Caterinei, lăsând o
amintire de neșters posterității În 29 septembrie când
Henric de Navarra îngenunchează în fața altarului
ca un romano-catolic, după ce se convertise pentru
a nu fi ucis, Caterina se întoarce spre ambasadori și
izbucnește în râs. Din acest moment datează legenda
reginei italiene rea. Scriitorii hughenoți au marcat-o
pe Caterina ca o intrigantă italiană ce a acționat după
principiul lui Machiavelli acela, de a-și ucide toți

Noaptea Sfântului Bartolomeu
Totuși curând începe să se îngrijoreze de importanța
crescândă a partidului hughenot şi influența amiralului de Coligny asupra regelui.În 21 august amiralul
Coligny este rănit la mână și la braț, fiind împușcat de
la fereastra unei case. Este tratat în locuința lui de la
Hôtel de Bethisy de chirurgul Ambroise Paré, care-i
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dușmanii dintr-o singură lovitură. Doi ani mai târziu
Caterina se confruntă cu o nouă criză, Carol moare
de tuberculoză. Cu o zi înainte de a muri, Carol al
IX-lea o numește regentă pe Caterina, deoarece Ducele d’Anjou, urmașul la tron este în Polonia. Ducele
d’Anjou, al treilea fiu al Caterinei, după întoarcerea
din Polonia unde fusese ales rege îi urmează fratelui
său la tron cu numele deHenric al III-lea. Henric este
preferatul mamei sale, fără urmă de dubiu cel mai inteligent dintre cei trei frați și cel mai sănătos, deși are
plămânii slabi și suferă de oboseală constantă. Caterina îl lasă să guverneze singur, fără a înceta să încerce
să mențină pacea internă. Cu toate acestea, Henric se
dovedește capricios în cea ce privește guvernarea, se
bazează pe Caterina și echipa ei de secretari până cu
puțin timp înainte de moartea Caterinei. Se ascunde
de multe ori de afacerile de stat, cufundându-se în
acte de pietate cum ar fi pelerinaje și flagerare. În
1578 Caterina începe a doua călătorie prin Franța
care o duce la Nérac, unde încearcă s-o convingă pe
Margareta să se împace cu Henric de Navara. Apoi
în conflictul care îi vede inamici pe rege și pe propriul frate François duce d’Alençon, este prezentă constant pănă la restabilirea păcii. Chiar dacă are aproape
șaizeci de ani, nu încetează să plătească impopularitatea coroanei franceze.Dar în final eforturile sale fac
să recâștige respectul poporului francez. Adevăratul
triumf al Caterinei, este când ajunsă la Paris în 1579,
după călătoria prin țară, lumea iese pe străzi și aclamă
această femeie de aproape 60 de ani care găsește forța
și încăpățânarea să lupte pentru un ideal. Ambasadorul venețian Gerolamo Lipomanno, a scris: “Ea
este o prințesă neobosită, născută pentru a îmblânzii un popor indisciplinat ca cel francez. Ei recunosc
acum meritele sale, preocuparea ei pentru unitate și
le pare rău că nu au apreciat-o mai devreme”. Cu toate
acestea, Caterina nu-și face iluzii. În 25 noiembrie
1579, ea îi scrie fiului său: “Tu te afli în pragul unei revolte generale. Oricine vă spune altfel e un mincinos”.
În 1588 în Ziua Baricadelor reginei mamă nu-i este
teamă să înfrunte revolta din Paris, făcându-şi drum
printre baricadele Parisului. Cu puterea ei de a se bate
cu toţi şi împotriva tuturor pentru a păstra armonia internă a regatului, Caterina de Medici a devenit
înaintea contemporanilor o figură ieşită din comun,
care impune respect.

o consideră. Ci ca pe o mamă iubitoare, puternică,
diplomatică şi plină de ambiţie, care nu s-ar da înlături de la nimic în dragostea ei pentru familie şi ţara
ei adoptiva.
Autorul are grijă să ilustreze bogat toate acestea şi
multe altele, permiţând
cititorului o cunoaştere
amănunţită a reginei.
De la cele mai ascunse
gânduri până la faptele
prezentate şi în manualele de istorie. Bazat
pe o cercetare asiduă, în
urma căreia fiecare gest
poate fi explicat şi din
punct de vedere ştiinţific şi nu numai literar,
“Regina diavolului” ne
poartă pe firul destinului
regal, încă de pe vremea
în care Caterina de’ Medici era doar o copilă speriată de revoltele poporului împotriva familiei sale.
Datorită perspectivei narative la persoana I, cititorul poate simţii pe propria-i piele fiecare emoţie a
protagonistei. Acest fapt dând ocazia fiecăruia să se
pună în pielea personajului şi să trăiască pentru scurt
timp în Franţa a secolului al XVI-lea. Portretul crud
şi rece schiţat de atât de mulţi autori şi istorici a fost
înlocuit în acest roman cu o viziune calda şi umana a
reginei, descoperind adevăratul fapt că, în spatele Caterinei-regina Franţei care era prinsa între războaie
şi conflicte religioase şi a domni cu o mana de fier,
stătea Caterina- mama, soţia şi fata orfană nevoită să
stea mereu dreaptă chiar şi atunci când povara îndatoririlor începea sa o copleşească.
Jeanne ne oferă o perspectivă nouă, ce se dovedeşte
din punct de vedere istoric adevărată, după înlăturarea miturilor şi a portretului machiavelic construit de
Michel Zevaco şi Alexandre Duma, mânaţi de căutarea pentru un antagonist urât de popor.
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“Regina diavolului” - Jeanne Kalogridis
Romanul lui Jeanne Kalogridis spune o poveste ce împleteşte istoria cu legenda, condurându-se însă în jurul imaginii de adeptă a magiei negre şi pasionată de
astrologie a Caterinei de’ Medici, prezentandu-ne-o
nu ca pe o femeie nemiloasă, despotică aşa cum mulţi

autor: Damian Teofana
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GODS OF EGYPT
G

ods of Egypt este un film despre rivalitatea dintre
doi zei, Horus si Seth. Cel din urma fiind vizibil
deranjat de faptul ca nepotul sau, Horus era preferatul lui Osiris si avea să primească Egiptul hotărăște sa
ia atitudine. Pe parcursul filmului apar mai mulți zei
printre care se numără: Ra, Thoth și zeița iubirii, fiecare jucându-și rolul în călătoria pe care Horus o are
de făcut pentru a-și recupera puterile.

Deși cei doi zei sunt capul de afiș, Bek (Brenton
Thwaites), un hoț extrem de agil și neglijent de curajos, este personajul cel mai bine conturat și e cel cu
care am ajuns să empatizez cel mai mult. Din iubire
pentru Zaya (Courtney Eton), el e dispus să-și riște
viața și chiar viața de Apoi, ba chiar capătă încredere în zei. Pornit în aventura vieții sale alături de zeul
menit să salveze lumea, Bek oferă cele mai amuzante
momente și reprezintă cu mândrie umanitatea în lupta inegală cu zeii. Misiunea sa și a lui Horus? Să-l distrugă pe Set și să-l repună pe regele de drept pe tron.

Ce te-ai face dacă tata ar avea un favorit și n-ai fi tu
acela? Ce-ai face dacă ție nu ți-ar mai veni rândul la...
condus mașina (pentru că nu cred că au mulți din
zilele noastre acces la tronuri)? Probabil te-ai bosumfla și te-ai mulțumi să stai în umbră, complotând doar
de dragul de-a o face, dar fără finalitate.
Însă Set e un zeu care, dacă e nemulțumit și i se pare că
sorții îi sunt potrivnici, se răzvrătește și dă orice ordine
peste cap. De aceea, Horus (Nikolaj Coster-Waldau),
moștenitorul legitim al tronului Egiptului, e nevoit să
fugă în exil, unde să-și plângă ochii și părinții. Și de
milă, desigur. Pentru că în lupta cu unchiul său, deși
amândoi ajung să se folosească de armurile extrem,
dar extrem de cool și cu puternice nuanțe mitologice
(șacal/șoim), experiența învinge, iar Set devine rege.

Frumoasa Zaya, pentru care Bek și-ar da și viața
Ce-i drept, un plus mare al filmului e reprezentat de
efectele speciale, armonios combinate cu o coloană
sonoră care-ți dă fiori și te duce cu gândul la epopei. Marco Beltrami a făcut soundtrack-ul și pentru
World War Z și I, Legend, deci așteaptă-te la ritmuri
care să îți gâdile toate simțurile.
Revenind la efecte, e și normal să ia ochii având în
vedere că povestea abundă în elemente mitologice și
bogății (vezi auriu peste tot). Armurile, monștrii cu
care se luptă Horus, vizita la bunicul Ra, piramidele,
țărmul unde nu le este permis celor vii să pătrundă,
toate îți încântă ochii, mai ales dacă optezi pentru
varianta IMAX 3D a producției.

Horus cu armura lui de șoim
Noroc cu bieții muritori care nu-și pierd speranța că
Horus va reveni și va salva Egiptul, altfel se ducea de
râpă tot.

Dar poveștii îi lipsesc parcă o profunzime și un dramatism care să te facă într-adevăr să treci prin toate
stările posibile la film. Forma este superbă, acțiune
cât cuprinde, glume și un erou (Bek) extrem de sim-

19

Personalități marcante | GODS OF EGYPT
patic, dar conținutul mai mergea șlefuit.

a ieșit din tipare, Coster-Waldau parcă mi s-a părut
mai dedicat rolului. Deși amândoi au arătat ca niște
zei (că de-aia au muncit atât la sală), Bek a reușit să
fure lumina reflectoarelor. Accidental sau intenționat,
tot omul e mai tare!

Deși cu un potențial extraordinar de a fi un răufăcător
memorabil, Butler reușește doar să fie puțin
înspăimântător. Nu te face nici să-l urăști, nici să-l
iubești, cum reușesc unele personaje negative. E decent pentru că îl prind rolurile de mare conducător
de armate, dar atât. Se putea nițică mai multă pasiune.

Elodie Yung a avut și ea o prestație frumoasă (propriu
și figurat), Zeița Iubirii chiar are un cuvânt de spus în

Set și armata lui invincibilă

toată povestea.
Horus în forma sa umană

Bek, în schimb, înclină balanța spre „film de văzut”
pentru că e charismatic, e curajos dar e și romantic,
e drept și e isteț, are tot ce-i trebuie pentru a cuceri
fanii. Fără el, acțiunea ar fi fost mult mai săracă - am
apreciat câtă importanță i s-a acordat unui muritor de
rând în această luptă crâncenă. El și Zaya chiar eclipsează cuplul (sau să spun triunghiul) divin.
Mai sunt și alte personaje care nu-s la fel de importante, dar fiecare contribuie la deznodământ în felul
său. L-am apreciat și pe Zeul Înțelepciunii, are niște
replici care chiar te fac să râzi.

Ro Image îți aduce Zeii Egiptului în cinematografele
din România începând cu 26 februarie. Dacă te-am
intrigat măcar puțin, dă o fugă la cinema să vezi cu
ochiul (pun intended) tău. Acum e momentul să-ți
alegi o tabără, pentru că pe tron nu poate sta decât un
zeu, iar echilibrul lumii depinde de asta!
THE VERDICT
Pentru fanii genului și mai ales pentru cei care îi apreciază pe actorii din rolurile principale și au văzut 300
și/sau Game of Thrones, această producție merită
vizionată. Efecte și costume superbe, muzică bună,
acțiune și aventură cât cuprinde. Dar la nivel de scenariu, se putea mai bine, ca profunzime și final.
autor: Boambă Claudiu

		

Bek cutezătorul

Când se confruntă „Leonidas” cu „Jaime”, șansele
sunt destul de echilibrate. Glumesc, desigur, deși
eu aș miza oricând pe „Jaime”. Dacă Butler nu prea
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Misterele neelucidate
ale istoriei
D

e la începutul lumii, am fost înconjurați de mistere. Unele dintre acestea au
fost rezolvate de știință, dar altele ar putea rămâne
nedescifrate pentru totdeauna. Puține povești ne
captivează atenția la fel de mult cum o fac misterele
neelucidate. Coduri, puzzle-uri și arta publică ce
conține mesaje criptate, toate ne intrigă și generează
zeci de teorii care de care mai fanteziste. Ne întrebăm cine și de ce a codat mesajele, ce secrete ascund
acestea, iar istoricii și experții în criptografie depun
eforturi supraomenești pentru a ajunge la un răspuns.
Cei familiarizați cu povești precum “Îngeri și demoni”, “Codul lui Da Vinci” sau “Comoara Națională”
trebuie să recunoască faptul că acestea par niște biete
cenușărese în comparație cu cele mai mari mistere ale
lumii rămase neelucidate. Aceste enigme au fascinat
și vor continua să aibă același efect probabil pentru
încă multă vreme.

civilizație din centrul platoului, nu se știu prea multe,
doar că Xiangxiong înseamnă „țara uriașei păsări mitice”. La fel de tainice sunt și sacrificiile rituale, scenele
de vânătoare, caii, antilopele, ori casele și oamenii
reprezentați în picturile rupestre de la Rutong.
Considerat de marea majoritate cel mai bine păstrat
secret al Tibetului, „înmormântarea cerului” este un
ritual obișnuit pentru locuitorii zonei și ȘOCANT
pentru restul lumii. În Tibet, problema „ce facem
cu cadavrele?” este una acută din cauza condițiilor
geografice improprii. Este aproape imposibil pentru
oricine dorește să-și îngroape rudele. Pentru budiști,
nu este obligatoriu ca trupurile celor decedați să fie
păstrate. Trupurile trebuie să „reintre” în natură, mai
ales că aceștia cred în reîncarnare. După o procesiune
solemnă, cortegiul ajunge într-un loc cât mai retras,
însă de dinainte stabilit. Apoi, cel care a murit este
dezbrăcat de haine și pus pe pământ, iar apropiații lui
vin și îi fac zeci de tăieturi pe întreg corpul. Pleacă de
lângă cadavru și așteaptă ca „natura să își facă partea sa”: zeci de vulturi, atrași de mirosul de sânge, vin

Misterele Tibetului care l-au înspăimântat chiar
și pe Hitler
Tibetul își merită renumele de misterios. Dacă norul
în formă de steag de deasupra celui mai înalt munte
din lume, Everestul, își are explicația în condițiile
meteo excepționale la altitudinea de peste 8.000 de
metri, iar ciudata zăpadă roșie se datorează unei alge,
prăbușirea bruscă a regatului Guge rămâne o taină.
Istoricii nu știu nici astăzi de ce s-a distrus peste
noapte o civilizație puternică, veche de 700 de ani.
Nici despre misteriosul Xiangxiong, cea mai veche
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și își devorează pur și simplu „masa”. Apoi, după ce
vulturii și-au terminat treaba lor, familia vine și recuperează rămășițele trupului: toate oasele sunt adunate
într-un loc și tăiate mărunt. Practica „înmormântării
cerului” este considerată ca fiind un act de generozitate. Cel care a murit oferă prin „jertfa sa” mâncare
rudelor sau apropiaților care au rămas în viață. Autoritățile chineze, care controlează Tibetul, au interzis
această practică în anii ’60, dar au acceptat-o din nou
ca fiind legală în anii ’80.

spuneau că se puteau așeza pe un spic de grâu sau pe
un ou fără a le strivi, că se puteau așeza pe o grămadă
de orez fără a mișca un singur grăunte sau, cel mai
important, că puteau călători zile și nopți fără oprire,
într-un ritm ce îl depășea chiar și pe cel al animalelor
de tracțiune. La urma urmei, într-o societate în care
se punea un puternic accent pe științele exacte, așa
cum era societatea europeană, astfel de manifestări
păreau de neconceput.
Cazul Tamam Shud
Cazul Taman Shud, cunoscut și ca Misterul Omului din Somerton, este un caz nerezolvat al unui om

Mesagerii Lung-Gom-Pa

neindentificat găsit mort. Cazul este numit după o
frază, Tamam Shud, ce înseamnă “s-a sfârșit” sau “s-a
terminat”, care a fost găsită pe o hârtie ruptă din cartea The Rubaiyat, găsită în buzunarul ascuns ai blugilor bărbatului. Cadavrul a fost găsit la ora 6:30AM,
pe data de 1 Decembrie 1948, pe plaja Somerton din
Adelaide, Australia iar poliția a fost chemată. Când
aceștia au ajuns, cadavrul era întins pe nisip, cu picioarele încrucișate înspre mare. Poliția nu a observat nici o tulburare a cadavrului. O țigară neaprinsă
a fost găsită după o ureche. O căutare în buzunarele
bărbatului a scos la iveală un bilet de autobuz folosit, din oraș până la St. Leonards, în Glenelg, un bilet
de tren pentru clasa a doua, nefolosit, ce ducea din
oraș până în Henley Beach, un pieptane din aluminiu,
un pachet pe jumătate plin de Juicy Fruit, un pachet
de țigări Army Club conținând țigări Kensitas și o
cutie de chibrituri, pe un sfert plină. Stația la care s-a
oprit autobuzul pentru care s-a folosit biletul era la
aproximativ 1,100 metri spre nord de către locația cadavrului. Martorii care au dat declarație au spus că în
după-amiaza de 30 Noiembrie, ei au văzut un individ asemănător cu bărbatul găsit mort. Acesta stătea
întins exact pe locul unde a fost mai târziu găsit cadavrul. Un cupul l-a văzut în jurul orei 7PM, aceștia
au declarat că l-au văzut întinzându-și mână dreaptă,
și apoi retrăgânduși-o lent.Potrivit patologului Sir
John Burton Cleland, profesor la Universitatea din
Adelaide, bărbatul este englez după aparență și avea
în jur de 40-45 de ani. Constituția fizică a acestuia
era foarte bună. Avea 180 centrimetri înălțime, ochi

Legende despre capacitățile extraordinare ale
preoților tibetani și despre performanțele uluitoare pe
care le poate atinge corpul acestora în urmă unei intense pregătiri și stări de meditație au împânzit lumea
occidentală de sute de ani. Nu este un secret astăzi
că în templele și mănăstirile din Asia, inițiații pot reuși lucruri ce ar părea imposibile pentru oamenii de
rând. În aceeași ordine de idei, vă propun să analizăm
împreună unul dintre cele mai misterioase și mai de
neînțeles fenomene care au ieșit la lumină din prea
puțin cunoscuta lume a misticilor tibetan, mesagerii
Lung-Gom-Pa. Capacitățile paranormale ale misticilor tibetani au constituit subiectul multor dezbateri
științifice, cu precădere la sfârșitul secolul al XIX-lea
și începutul secolului XX, atunci când oamenii de știință europeni au încercat să rupă barierele culturale
existente între civilizația occidentală și cea a micuțului stat asiatic. Oamenii care puteau comunica prin
telepatie, care puteau levita, sau care își puteau împinge organismul către limite de neimaginat pentru
un european, erau doar câteva dintre temele preferate
de discuție ale medicilor, psihologilor sau teologilor
din acea perioadă. Multe dintre ele, însă, erau considerate exagerări și erau puse pe seama imaginației
prea înfierbântate a celor care pretindeau că au văzut
pe viu astfel de manifestări. Este și cazul mesagerilor Lung-Gom-Pa, cei despre care localnicii tibetani
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căprui, părul aproape roșcat, mâini și degete ce indicau că acesta nu a efectuat munci manuale. Era îmbrăcat în “haine de calitate”, constând în o cămașa albă,
cravată roșie cu albastru, blugi maro, șosete și pantofi,
și, deși a fost o zi foarte caldă, un pulover maro și un
sacou gri european. Toate etichetele de pe hainele sale
dispăruseră, iar acesta nu avea pălărie(ciudat pentru
anul 1948, mai ales pentru cineva ce purta un costum) și nici portofel. O autopsie a fost efectuată, iar
patologii au estimat timpul decesului la oră 2AM, 1
Decembrie. Autopsia a arătat că ultima masă a bărbatului a fost o plăcintă, mâncată cu 3-4 ore înainte
de deces, dar testele au eșuat în a arată orice fel de
substanțe străine în corp. Deși otravă a rămas pricipala bănuire a cauzei morții, plăcinta nu se crede a fi
sursă otrăvii.

şi a putut descrie atacatorul. Acesta avea o glugă pe
cap cu tăieturi în dreptul ochilor. Hartnell susţine că
a văzut că purta ochelari şi avea păr castaniu, deschis
la culoare. Criminalul Zodiac şi-a schimbat tactica la
ultima crimă cunoscută. Victima a fost de data aceasta un şofer de taxi. Zodiacul a luat portofelul acestuia
şi o bucată din tricoul lui, pe care a trimis-o ulterior
prin poştă la ziarul San Francisco Chronicle. Altădată,
i-a ameninţat cu pistolul pe copiii dintr-un autobuz
şcolar. Investigaţiile au continuat mulţi ani la rând.
Deşi criminalul Zodiac a mai trimis alte comunicări
cifrate poliţiei şi ziarelor după aceea, niciuna dintre
celelalte scrisori nu a mai putut fi decodată. Mai mulţi
suspecţi au fost anchetaţi, însă criminalul nu a fost
prins niciodată.

Crimele zodiacale
„ÎMI PLACE SĂ UCID OAMENI DEOARECE ESTE ATÂT
DE DISTRACTIV, ESTE MULT MAI DISTRACTIV DECÂT
ATUNCI CÂND OMORI ÎN CADRUL UNUI JOC ÎN
PĂDURE DEOARECE OMUL ESTE CEL MAI PERICULOS
DE UCIS DINTRE TOȚI. ATUNCI CÂND COMIT O CRIMĂ,
AM PARTE DE O EXPERIENȚĂ PALPITANTĂ, ESTE CHIAR
MAI BINE DECÂT ATUNCI CÂND ÎNTREȚII RELAȚII CU O
FATĂ. CEA MAI BUNĂ PARTE ESTE ATUNCI CÂND MOR,
VOI REÎNVIA ÎN PARADIS, IAR CEI PE CARE I-AM UCIS
VOR DEVENI SCLAVII MEI. NU ÎȚI VOI SPUNE NUMELE
MEU PENTRU CĂ VEI ÎNCERCA SĂ MĂ ÎMPIEDICI SAU
SĂ MĂ OPREȘTI DIN A MAI ADUNA SCLAVI PENTRU
VIAȚA DE APOI. EBEORIETEMETHHPITI.” , declara cel
care se autointitula Zodiac, în prima scrisoare trimisă autorităților din San Francisco. Aceasta conținea
un cifru din trei părţi trimis pe bucăţi, pe 31 iulie
1969. Codul conţinea 408 de caractere şi a fost descifrat în doar câteva zile de doi amatori: un profesor de istorie şi soţia sa. În 1968-1969, un criminal în
serie i-a terorizat pe locuitorii din Bay Area. Pe data
de 20 decembrie 1968, el a împuşcat mortal un cuplu
de îndrăgostiţi în timp ce se aflau în maşină, neexistând semne de tâlhărie sau viol. Al doilea cuplu a
fost atacat pe 4 iulie 1969, seara. Michael Mageau a
supravieţuit, iar Darlene Ferrin a murit în urma plăgii
împuşcate. Ei stăteau tot într-o maşină, de data aceasta parcată în localitatea Vallejo. Un telefon din partea
criminalului a informat poliţia cu privire la locaţia
acestora. Pe 27 septembrie 1969, Zodiacul a lovit din
nou, omorând-o pe Cecilia Shepard şi rănindu-l grav
pe Bryan Hartnell pe malul lacului Berryessa. Ei au
fost atacaţi de un bărbat cu un cuţit, care purta un
costum ce îi asundea faţa şi corpul şi care era decorat
cu semnul cu care îşi semna de obicei Zodiacul scrisorile - un cerc tăiat de o cruce. Hartnell a supravieţuit

Este imposibil de afirmat ce s-a întâmplat cu aceste
enigme. Cert este faptul că pur şi simplu nu se cunoaşte adevărul.
BIBLIOGRAFIE
*“Enigme și mistere din toate timpurile” Paul Ștefănescu Vestala 2002
*“Inițiere în misterele istoriei-adevăruri șocante despre istoria uitată a omenirii” Fabio Ragno
*“Plăcerea de a ucide” Paul Ștefănescu
*www.historia.ro
*www.misterelelumii.com
*www.caplimpede.ro
autor: Pavăl Carla
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eonardo di ser Piero da Vinci (n. 15 aprilie 1452,
Vinci - d. 2 mai 1519, Amboise), cunoscut sub numele de Leonardo da Vinci, a fost cel mai de seamă
reprezentant al Renașterii italiene din perioada de
apogeu a acesteia. Spirit universalist: pictor, sculptor, arhitect, muzician, inginer, inventator, anatomist,
geolog, cartograf, botanist și scriitor, Leonardo da
Vinci este considerat adesea cel mai de seamă geniu
din întreaga istorie a omenirii. Geniul său creator și
spiritul său inventiv și-au pus amprenta asupra epocii, fiind considerat arhetipul omului renascentist,
un spirit animat de o curiozitate nemaiîntâlnită până
atunci, animat de o imaginație fără precedent în istorie.
Adevărul din spatele Codului lui Da Vinci
Pe masură ce oamenii avansează în cunoasterea lucrurilor care-i înconjoară descoperă noi si noi probleme ce se cer dezlegate și aceasta pentru că ele au
rațiuni sădite de Creator care lucrează și care trebuie
să-l ajute pe om să ajungă la El.

ul lor, Iisus pare însingurat şi adâncit în gânduri. Dar
Iuda, vinovatul, îşi ascunde faţa sub un văl de umbră. Emoţia vie a apostolilor, indignarea lor şi teama
că aveau să fie martorii neputincioşi ai trădării sunt
surprinse magistral de Leonardo da Vinci. Celebra
frescă a fost pictată între anii 1495 şi 1498 şi poate fi
admirată în fosta sală de mese a bisericii dominicane
„Santa Maria delle Grazie”, din Milano. Este cea mai
cunoscută, dar şi cea mai controversată reprezentare
a scenei biblice. Numeroşi istorici, informaticieni
şi teologi sunt convinşi că pictura conţine secrete şi
mesaje codificate, pe care Leonardo le-ar fi ascuns de
ochii critici ai prelaţilor vremii.

CINA CEA DE TAINA
“Cina cea de taină” (în italiană “Il Cenacolo sau La Ultima Cena”) este o pictură murală a lui Leonardo da
Vinci, realizată pentru patronul său, ducele Ludovic

IMAGINEA ÎN OGLINDĂ
Informaticianul Slavisa Pesci a aşezat imaginea din
oglindă a picturii peste original şi a obţinut silueta
unei femei stând în picioare, cu un prunc în braţe.
Pesci consideră că aici s-ar ascunde chipul Mariei
Magdalena. La marginea mesei, se pare că se desluşeşte portretul lui Da Vinci însuşi.

Sforza din Milano.
„Unul dintre voi mă va trăda!”, a rostit Iisus şi
apostolii din jurul lui au tresărit sub cuvintele grele
ale profeţiei sumbre. L-au privit surprinşi, cu sufletele
înfricoşate, i-au căutat privirea blândă şi i-au declarat
credinţă. Câţiva dintre ei au început să discute aprins,
revoltaţi că printre ei poate fi un trădător. În mijloc-

Descoperirea nu a facut altceva decat să alimenteze
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zvonurile potrivit cărora Iisus ar fi avut o relatie cu
Maria Magdalena, din care a rezultat și un copil.
Evident,marii religioși au o parere complet opusă
față de aceste speculații,prin urmare avem urmatoarea afirmație religioasa din partea Ierom. Prof. Policarp Chitulescu:
“Mantuitorul a venit să propovăduiască Evanghelia Mântuirii nu să-și facă o situație familială, cu atat
mai mult El nu era luptat de ispita neînfrânării pentru că el era nepătimitor- nu era atacat de patimi- si
Împărăția Sa este una în care oamenii sunt ca îngerii
deci nici pomeneală de casătorie ori relații intime.
Cel mai fidel apostol și teolog este Sfântul Pavel care
a fost celibatar si vorbește despre casătorie ca o dezlegare din partea lui Dumnezeu pentru neînfrânare
dar “acelora neînsurați și văduvelor le spun că e mai
bine pentru ei să rămână ca mine” (I Cor.7,8) în vederea întâmpinării împărăției lui Dumnezeu. Numele
Mariei Magdalena apare în evanghelia Noului Testament de 13 ori pe când cel al lui Petru de peste 90 de
ori și nicidecum nu i-ar fi încredințat Mântuitorul ei
conducerea Bisericii.Nici măcar Evanghelia apocrifa
a Mariei Magdalena nu spune așa ceva.
Tot ce stim despre ea este ca fusese o femeie din care
Mântuitorul a scos sapte demoni, ea a vazut mormântul gol și pe Iisus înviat, nimic nu atesta însă că era din
semânția lui Veniamin, din casa regală, nici că a fost
căsătorită cu Hristos sau să fi avut un copil cu El, sau
că ea a calatorit spre Franța vreodată.”
CHIPUL ANGELIC AL LUI IOAN

imaginea ei ar fi mutată în dreapta lui Iisus, Maria
Magdalena şi-ar sprijini capul pe umărul Lui.
SEMNIFICAŢIA BUCATELOR
În faţa apostolilor, la cina la care Iisus le-a vorbit despre sfânta euharistie, stau bucate care nu corespund
textelor biblice, precum pâinea dospită sau citricele.
Se ştie că evreii din vremea lui Iisus mâncau doar
pâine nedospită. Pe masă, mai sunt pictate pocale
cu vin şi bucăţi de peşte. Solniţa, simbol al ghinionului, este răsturnată în faţa lui Iuda, singurul dintre apostoli care are farfuria goală. Cercetătorii de la
Universitatea de Teologie din Montreal, care au adus
în discuţie aceste detalii, nu s-au lansat în explicaţii
speculative, dar susţin că multe elemente din pictură
au semnificaţii ascunse. În Evanghelie scrie că la cina
apostolilor erau pe masă doar pâinea şi vinul, „trupul” şi „sângele” Mântuitorului.
ŞTIAI CĂ…
…”Cina cea de taină” este pictura lui Leonardo cu cele
mai mari dimensiuni şi unica sa frescă păstrată de-a
lungul timpului?
…pictura lui da Vinci a influenţat profund creaţia
unor maeştri de talie internaţională, precum Rubens
sau Rembrandt?
…fresca ocupă locul III în topul celor mai scumpe
creaţii artistice din lume şi a fost estimată la 510 milioane de dolari? Pe primele două locuri se află Capela Sixtină (789 milioane de dolari) şi Gioconda (642
milioane de dolari).
…în ţara noastră, poţi vedea o replică reuşită a „Cinei
cea de taină” în biserica Evanghelică din Râşnov, realizată de pictorul Eduard Mores, în 1929.
BIBLIOGRAFIE:
* ro.wikipedia.org/wiki/Cina_cea_de_Tain%C4%83_
(Leonardo_da_Vinci)
* www.everystudent.ro/davinci/
*www.crestinortodox.ro/editoriale/adevar-minciuna-codul-da-vinci-70071.html
autor: Hîra Ștefana

Una dintre cele mai mari controverse ale picturii este,
în continuare, legată de chipul blând al apostolului
Ioan, aflat în stânga Mântuitorului. Unii cercetători
spun că este chipul lui Leonardo însuşi, din tinereţe.
Faţa ovală, cu trăsături feminine, încadrată de buclele aurii şi ochii albaştri, aduc, într-adevăr, aminte de
artist. În romanul „Codul lui da Vinci”, scris de Dan
Brown, este avansată teoria conform căreia chipul
lui Ioan este de fapt chipul Mariei Magdalena. Dacă
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Afacerea Dreyfus
A

afacerea care a șocat Franța

facerea Dreyfus a fost un scandal juridic şi politic care a afectat Franţa de la finele secolului al XIXlea şi a produs sciziuni majore în opinia publică. Începută ca o banală afacere de spionaj, chestiunea a
degenerat într-un exemplu elocvent de eroare judiciară cu greu corectată, care se va transforma şi într-un
simbol universal al nedreptăţii. Despre ce a fost vorba?

Alfred Dreyfus (n. 9 octombrie 1859 - d. 12 iulie 1935),
ofiţer francez de origine evreiască, a fost condamnat
în anul 1894 pentru trădare de ţară , la deportare pe
viaţă, din pricina unor documente care s-au dovedit
false, şi care erau menite să-l acopere pe adevăratul vinovat, contele Walsin-Esterhazy, maior de infanterie.
1.Probele incriminatoare. La 25 septembrie 1894,
la sediul Ambasadei Germaniei, din Paris, un agent
francez infiltrat, sub acoperire, a descoperit un document denumit “borderou”, conținând date despre înzestrarea cu armament a Fraței, precum și informații
legate de Madagascar.Pe borderou, exista un text scris
de mână conținând o notă cu privire la tunul de 120
C, piesă de artilerie care va reprezenta numai 1,4%
din parcul de artilerie modernă franceză în anul
1914 și 6% din întreaga artilerie, o notă cu privire la
o modificare adusă formațiunilor de artilerie, o notă
privind Madagascarul și proiectul manualului de tir
al artileriei de campanie.
Ministerul de Război al Republicii Franceze a demarat imediat o ancheta, având ca scop depistarea autorului scurgerii de informații, care afecta siguranța
națională a Franței. Anchetatorii considerau că scrisul de pe borderou avea trăsături asemnătoare cu
scrisul ofițerului francez de Stat-Major, căpitanul Alfred Dreyfus.
La 10 octombrie 1894, Ministerul de Război a comunicat Președintelui Republicii Franceze, Casimir
Périer, rezultatul anchetei provizorii, precum și numele suspectului.S-a decis consultarea a doi grafologi
renumiși în Franța. În realitate, doar Gobert, expertul în grafologie al Băncii Franceze avea autoritate în
domeniu, în timp ce Alphonse Bertillon, inventatorul
antropometriei judiciare, nu era un desăvârșit expert
în grafologie. Deși, Bertillon și Gobert aveau păreri
diferite, s-a mers pe ipoteza prezentată de Bertillon,
potrivit căreia, diferențele dintre cele două tipuri de
scris (de pe Borderou și cel al lui Alfred Dreyfus) fuseseră intenționate, pentru a deruta o eventuală anchetă.

2. Sentința. La 22 decembrie 1894, tribunalul militar, luând în considerare probele administrate în dosarul secret, a pronunțat în unanimitate, condamnarea căpitanului Alfred Dreyfus la deportare perpetuă
într-o incintă fortificată și la degradare militară, cu
posibilitate de a face recurs. Judecat la 31 decembrie
1894, recursul a fost respins, menținându-se condamnarea.
La 5 ianuarie 1895, în curtea școlii Militare din Paris,
a avut loc, în fața a 4000 de soldați și ofițeri degradarea militară a căpitanului Alfred Dreyfus. În timp ce
un sergent din Garda Republicană îi frângea, în mod
simbolic, sabia, și îi smulgea epoleții și semnele distinctive ale uniformei franceze, Albert Dreyfus și-a
declarat nevinovăția, demn, fără emoție, având tăria
să strige: „Trăiască Franța, trăiască armata!”
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La 13 aprilie 1895, Albert Dreyfus a fost debarcat pe
insula Diavolului, o stâncă pustie în arhipelagul Insulelor Salvării, situat în largul coastelor Americii de
Sud și internat într-un fost lagăr de leproși.
3. Descoperirea implicării maiorului Esterhazy. Redeschiderea cazului Dreyfus. Îmbolnăvirea
colonelului Sandher a dus la numirea în fruntea
“secției de statistică” a armatei franceze, în iulie 1895,
a colonelului Georges Piquart, reprezentantul Ministerului de Război Francez la procesul lui Dreyfus.
Picquart remarcase fragilitatea probelor acuzării încă
din timpul procesului, fapt care l-a fost determinat să
examineze cu atenție o depeșă interceptată din data
de 1 martie 1896, avându-l ca expeditor pe colonelul
Schwartzkoppen și ca destinatar pe contele Walsin Esterhazy, maior de infanterie. Piquart a constatat că
scrisul de pe borderoul descoperit la Ambasada Germaniei la Paris și cel de pe depeșă erau identice, așadar, legătura dintre spionajul german și Statul Major
Francez nu putea fi decât maiorul Esterhazy.
Treptat, dintr-o problemă a justiției militare, condamnarea lui Dreyfus a devenit o „afacere” politică,
apărând tabere pro și contra. Astfel, în noiembrie
1896, la Bruxelles, a fost difuzat în trei mii de exemplare memoriul semnat Bernard Lazare și intitulat
O eroare judiciară: adevărul asupra afacerii Dreyfus,
prin care se demonstrea nevinovăția lui Dreyfus.
Cu toate acestea, întrucât oficialitățile nu doreau să
redeschidă dosarul Dreyfus, informațiile lui Piquart
nu au produs nici un efect. Presa a contraatacat, publicând în facsimil borderoul de la care a pornit procesul. Efectul a fost imediat. Un bancher, Castro, a
recunoscut scrisul de pe borderou ca aparținând unui
datornic al sau, numit … Esterhazy.

În luna decembrie 1897, marele romancier Emile
Zola, cunoscut pentru spiritul său justițiar, a fost contactat de Vicepreședintele Senatului Scheurer-Kestner și de avocatul Fernand Labori, în scopul de a conlucra pentru achitarea și reabilitarea lui Dreyfus. El
și-a declarat adeziunea la cauza lui Dreyfuss, după ce
s-a convins că acesta era nevinovat.
Emile Zola a deschis calea ce va duce la soluționarea
pozitivă a cazului Dreyfus: acesta trebuia supus judecății societății civile. Aplicând principiul lui Nicolo
Machiavelli „scopul scuză mijloacele”, Zola dorea să
provoace un proces de calomnie în presă, preconizând că forurile vizate, Ministerul apărării și cel al
Justiției vor mușca momeala, făcându-i jocul, prin
acționarea sa în instanță.
Mobilul deschiderii procesului urma să fie o scrisoare
adresată președintelui Franței, Félix Faure, prin care
să aducă acuze grave unor persoane determinate. În
noaptea ce a urmat achitării lui Esterhazy, la 12 ianuarie 1898 scriitorul a dus la redacția ziarului “L’ Aurore”,
scrisoarea. Georges Clemenceau, alături de directorul
publicației Ernest Vaughan au citit textul, căruia nu i
se dăduse un titlu. Vaughan a spus că titlul era sugerat chiar de Zola: “J’ accuse...!”, care, pe 13 ianuarie
1898, când a fost tipărită în „L’ Aurore” și răspândită
prin Paris, a avut efectul unei bombe. Antidreyfusarzii căzând în capcana întinsă de Zola, cinci zile mai
târziu, prin Ministrul de Război fac plângere penală
împotriva lui Zola și a lui Perrenx, girantul ziarului
„L’ Aurore”. Camera Deputaților a votat cu 312 voturi
și 122 contra să-l acționeze pe Zola în justiție.
Apărătorul lui Zola a fost avocatul Ferdinand Labori,
asistat de Georges Clemenceau. În pledoaria sa,
Labori, care chiar va fi împușcat, scăpând totuși cu
viață, a încercat să înlăture acuzația de trădare adusă
lui Dreyfus, demonstrând nevinovăția lui și culpabilitatea lui Esterhazy.
Pe 23 februarie 1898 lua sfârșit procesul, iar jurații,
aflați sub o imensă presiune, după numai o jumătate
de oră de deliberare hotărau: inculpații au fost găsiți
vinovați, iar magistrații au stabilit pedepsele: Zola
a primit pedeapsa maxima, 1 an de închisoare și o
amendă de 3000 de franci, iar Perrenx numai 4 luni
de închisoare și 3000 de franci amendă.
Pe 18 iulie 1898, procesul lui Zola a fost reluat la Versailles și, pentru că acesta avea să se desfășoare sub
auspicii nefavorabile, Zola a fost sfătuit de Labori și
Clemenceau să părăsească Franța. Romancierul, însoțit de soția sa, pleacă în Anglia, la Londra, fiind
nevoit, din cauza hăituirii continue, să-și schimbe
permanent numele și adresa.
Ministrul de război, generalul Cavaignac, îndoindu-se de autenticitatea documentelor pe care le-a
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citit în Cameră, l-a însărcinat, la 13 august 1898, pe
căpitanul Cuiquet să revizuiască dosarul Dreyfus și
astfel s-a descoperit că documentul semnat “Alexandrine” invocat ca autentic prin vocea generalului Gabriel Pellieux era fals, iar bănuielile au căzut asupra
maiorului Joseph Henry, devenit colonel și, ulterior

conspiratori infiltrați la nivel înalt în Statul-major. La
9 septembrie 1899 Consiliul de la Rennes îl condamna
pe Dreyfus, cu 5 voturi pentru și 2 împotrivă, sentința
fiind trădare cu circumstanțe atenuante66. Sfârșitul
anului 1899, marcat de decesul lui Félix Faure și de
schimbări la nivelul guvernului relansa posibilitatea
reabilitării lui Dreyfus. Cu toate acestea, noul guvern
nu s-a angajat în revizuirea procesului lui Dreyfus, ci,
a preferat să-l grațieze și să amnistieze, la 19 septembrie 1899, toate infracțiunile legate de procesul acestuia. Deși a acceptat grațierea, Dreyfus și-a rezervat
dreptul de a promova cererea de revizuire, în timp ce
Zola a criticat dur încercarea guvernului de a ieși onorabil din acest scandal, fără a-i pedepsi pe vinovați.
Devenit incomod, în dimineața zilei de 29 septembrie
1902, marele scriitor Emile Zola a fost găsit mort locuința sa, asfixiat cu bioxid de carbon emanat de o
sobă înfundată cu moloz. În anii 50 ai secolului XX,
ziarul Libération acredita ideea că un antrepenor ar fi
recunoscut că moartea scriitorului a fost opera sa și a
unor complici, ei fiind cei care au înfundat cu moloz
coșul casei lui Zola.
Pe data de 12 iulie 1906, căpitanul Alfred Dreyfus a
fost, în sfârșit, achitat, punându-se capăt astfel unui
proces ce a bulversat Europa timp de 12 ani, la 20 iulie
1906, survenind reabilitarea. Ca o măsură de reparație
morală, cu aceeași ocazie, căpitanului Alfred Dreyfus
i s-a conferit Legiunea de Onoare în grad de cavaler,
în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate tot în
curtea școlii de Ofițeri din Paris, unde suferise umilitoarea și nedreapta degradare militară70. Radicalizarea „afacecrii Dreyfus” s-a datorat activității presei,
animată de concepții antisemite, care considera că
Dreyfus, evreu de origine, trebuia să rămână vinovat,
ceilalți factori implicați, trebuind să rămână în orice
caz „patrioți”.

succesor al lui Piquart la șefia serviciului de statistică.
La interogatoriul care i s-a luat, Henry a mărturisit că
a falsificat întregul text, cu excepția primelor cuvinte
și a semnăturii. Arestat, s-a sinucis, tăindu-și gâtul,
la 31 august 1898 în închisoarea Mont-Valerien. În
timpul percheziției efectuate la domiciliul amantei lui
Esterhazy, s-a descoperit chipiul acestuia, care avea în
căptușeală adevăratul document ce-l incrimina pe Esterhazy. Arestarea acestuia era, acum, inevitabilă. Pe
data de 4 septembrie 1898, compromis prin probele
descoperite la anchetă, Esterhazy a părăsit Franța și
s-a refugiat la Londra. A mărturisit corespondentului
„Le Figaro” că el era autorul borderoului care a condus la condamnarea lui Dreyfus.
Astfel, la 3 iunie 1899, Curtea de Casație, cu toate
secțiile reunite, compusă din 50 magistrați, a pronunțat în unanimitate, casarea sentinței de condamnare a lui Dreyfus din 1894 trimițând cauza spre
rejudecare consiliului de război din Rennes63. Zola și
Dreyfus au revenit în Franța în luna iunie64. Procesul
în fața consiliului din Rennes începea la 7 august 1899
într-o admosferă tensionată, influențată de numeroșii

BIBLIOGRAFIE
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Misterele nordicilor
M

itologia nordică este
colecţia de mituri şi legende a popoarelor
pre-creştine scandinave şi
islandeze. Religia scandinavicilor nu cuprinde texte sau carţi sacre.Miturile
erau transmise oral prin
poeme.Cunoştinţele actuale
despre mitologia nordică
sunt extrase din cele două
„Edde”, „Gesta Danorum” şi
„Heimskringla”.Cea mai importantă contribuţie a fost
adusă de Snorri Sturluson, autorul „Eddei în proză” şi
a scrierii „Heimskringla”, care considera că zeii nordici erau căpetenii militare şi regi din antichitate.

fi adăpostirea ultimilor doi oameni,Lif şi Lifthrasir,în
ziua de ragnarok.

Alte surse din care s-au aflat informaţii sunt povestirile de tip saga ,de obicei cântate de scalzii de la curţile
conducătorilor. Alte izvoare istorice nescrise sunt
constituite de inscripţiile runice.
Ca orice religie,cea nordică cuprinde şi un mit al
Creaţiei.Acesta este prezentat în poemul „Voluspa”
sau „Prezicerile vizionarei”.Conform acestuia, dintr-o prăpastie uriaşă numită Ginnungagap au apărut
două lumi: Niflheim,lumea giganţilor de gheaţă, şi
Muspelheim,lumea giganţilor de foc,condusă de
Surtr.Cele două lumi s-au întâlnit din nou în prăpastia primordială eveniment ce a rezultat în crearea
lui Ymir,o creatură gigantică cu chip de om.El va fi
hrănit cu laptele vacii primordiale Audumbla.Primul zeu Aesir,Buri,a ieşit din această vacă,şi a avut cu
Bestla,fiica unui uriaş,trei fii:Vili,Ve şi Odin.Cei trei
vor creşte,după care îl vor ucide pe Ymir şi vor crea
din trupul său lumea.Ei vor înalţa arborele cosmic
Yggdrasil,cel care uneşte cele 9 lumi ale mitologiei
nordice.Existenţa arborelui cosmic este prezent în
mai multe mitologii,în special cele nord-asiatice.Yggdrasil este ameninţat de la început cu distrugerea,vulturul Vidofnir hrănindu-se cu frunzişul său,trunchiul
său începe să putrezească ,iar dragonul Nidhoggr îi
roade rădăcinile.Ultimul scop al frasinului cosmic va

Universul mitologic nordic este alcătuit din 9 lumi.
Cu excepţia Midgardului(lumea oamenilor), lumile
au o pereche diametral opusă.Muspelheim(lumea
uriaşilor de foc) are drept corespondent Niflheim(lumea uriaşilor de gheaţă).Lumea zeităţilor
Aesir, Asgard este opusul Helheimului,lumea Iadului şi a damnaţiei, unde ajungeau cei care sufereau o
moarte nesolemnă.Vanaheim era lumea zeilor Vanir,zeii ai fertilităţii şi naturii,lume aflată în contrast
cu Jotunheim,casa uriaşilor de piatră numiţi jotuni.
Ultima pereche de lumi este Alfheim,care adăposteşte
elfii,creaturi ale luminii, şi Svartalfheim,lumea piticilor,creaturi ale întunericului.Aspectul dualist al mitologiei nordice este dat de mai multe aspecte:zeul zilei,Dagr,şi calul său Skinfaxi,în opoziţie zeului nopţii
,Nott,şi calul Hrimfaxi;zeiţa soarelui Sunna care este
urmărită de lupul Skoll şi zeul lunii Mani,urmărit de
lupul Hati.
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Freyr este un zeu al fecundităţii, al ploii şi al fertilităţii. Cel mai vechi zeu al populaţiilor germanice era
însă Tyr, un zeu al războiului, ale cărui atribuţii erau
de a hotărî victoria în diferite bătălii. De asemenea
Tyr era şi un zeu al luminii şi al cerului, apărător al
dreptăţii şi al legămintelor. Un zeu mai deosebit al
mitologiei germanicilor este Loki, care deşi aparţine
familiei uriaşilor trăieşte alături de zeii Aesir. Cu toate
că este un duşman al zeilor, reuşeşete prin firea lui
vicleană şi linguşitoare să păstreze relaţii bune cu cei
din jurul său. Zeu al magiei şi al focului, Loki nu are
nici un fel de cult, nu este venerat de oameni. Printre
cele mai importante zeiţe nordice se numără Frigg,
zeiţa cerului şi soţia lui Odin. Freya este probabil cea
mai cunoscută zeiţă nordică, personificând iubirea,
fertilitatea şi frumuseţea. Heimdall este zeul luminii
fiul a nouă mame (considerate a fi fiicele gigantului
Geirrendour sau ale lui Aegir). El este paznicul zeilor
şi protejează poarta Bifrost, singura intrare în Asgard,
tărâmul divin. Rolul lui este de a împiedica intrarea giganţilor în Asgard. El necesită mai puţin somn
decât o pasăre şi poate vedea câteva sute de mile în
jurul său, atît ziua căt şi noaptea. Are auzul atât de fin
încât aude totul în jurul său, chiar şi creşterea ierbii.

Cei dintâi oameni au fost creaţi de Odin,Ve şi Vili din
doi copaci.Ei s-au numit Ask(frasin) şi Embla(ulm).
Odin le-a dat viaţă,Vili le-a oferit raţiune,iar Ve
simţuri şi caracter antropomorf.
După creaţia lumii şi a omului au apărut şi alţi zei
cum ar fi Sunna (Sol), zeiţa soarelui, fiica lui Mundilfari. În fiecare zi Sunna parcurge un drum pe cer în
caleaşca trasă de caii Alsvid and Arvak. În tot timpul
zilei, Sunna este urmărită de un lup feroce,Skoll, care
vrea să o devoreze şi chiar va reuşi acest lucru odată
cu sfârşitul lumii. Zeul Mani, fratele Sunnei, este personificarea lunii şi, la fel ca sora sa, este urmărit de un
lup, Hati, în timp ce trece peste bolta cerului. O altă
divinitate celestă este Svalin care protejează pământul
de căldura puternică a soarelui. După credinţa scandinavică, nu soarele emana lumină, ci coamele cailor
de la caleaşca acestuia, Alsvid şi Arvak.
În plus, mai există şi multe alte fiinţe fabuloase: Fenris, lupul gigantic, Jormungand, şarpele cosmic care
înconjoară tărâmul Midgard. Aceşti doi monştri, împreună cu Hel, zeiţa morţii, sunt copiii lui Loki, zeul
decepţiei şi trucurilor, şi ai unei gigante. Există şi
creaturi benefice, cum ar fi Hugin şi Munin (“gând”
şi “memorie”), cei doi corbi care îl vestesc pe zeul
Odin de tot ceea ce se întâmplă în lume şi Ratatoskr,
o veveriţă care se furişează printre ramurile arborelui
universal, Yggdrasil.
Odin era zeul suprem al scandinavicilor. Odin
este un zeu al magiei, al cunoaşterii, al experienţelor
iniţiatice şi al înţelepciunii oculte. Între cele mai importante ritualuri magice care i-au fost atribuite se
numără necromaţia, puterea de a readuce morţii la
viaţă pentru aflarea unor taine de la aceştia. În plus, el
este şi un zeu al celor căzuţi în luptă şi stăpân al locuinţei morţilor, Valhalla.
Un alt zeu important este Thor. Este un zeu al
războiului şi o personificare a furtunii şi a tunetului.

Ragnarök adică soarta finală a zeilor este o serie de
evenimente majore, inclusiv o mare bătălie prezisă
care va avea ca rezultat final moartea a unui număr de
figuri majore, dezastre naturale diverse şi scufundarea ulterioară a lumii în apă. Se spune că această bătălie va fi purtată de zeii conduşi de Odin şi de entităţile
malefice, giganţii şi diverşi monştri, conduşi de Loki.
Acest zeu va fi, împreună cu copiii săi, lupul Fenris şi
şarpele Jormungand protagoniştii provocării acestui
dezastru. În această luptă vor pieri o parte din zei, giganţi şi monştri, dar şi aproape tot universul.
Principalul eveniment care va marca Ragnarok-ul este
iarna Fimbulwinter,3 ierni consecutive în care zăpada
va cădea din toate direcţiile şi va omorî toată viaţa de
pe pământ. Moravurile decad şi se pierd, oamenii se
învrăjbesc, se ucid între ei, pământul se cutremură,
soarele se întunecă, stelele se prăbuşesc. Lupii Skoll şi
Hati îi prind în cele din urmă pe zeiţa soarelui Sun-
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na şi pe fratele ei, zeul lunii Mani şi îi devorează. În
urma marelui cutremur, copacii sunt smulşi cu tot
cu rădăcini, iar munţii se prăbuşesc. Fiecare lanţ sau
legătură se rupe, eliberând astfel pe Loki şi pe Fenris.
Lupul uriaş (Fenris) îşi va încleşta colţii de sus de cer,
iar colţii de jos de pământ.
Monştrii ies din adâncurile pământurilor, Jormungand se ridică din oceanul ce înconjoară Midgard-ul
şi provoacă inundaţii catastrofale. El scuipă venin
cu fiecare suflare, otrăvind apele, pământul şi cerul.
O hoardă de giganţi coduşi de Hrym invadează dinspre est Midgard-ul călătorind pe o corabie făcută din
unghiile morţilor, venind din Jotunheim. În mijlocul
acestui dezastru, Surt împreună cu alţi giganţi, giganţii de foc, vor veni din Muspelheim, vor năvăli pe
pământ, se vor căţăra pe podul de curcubeu, Bifrost,
cu gândul de ataca şi de a distruge Asgard-ul tărâmul
zeilor. Bifrost se va rupe sub greutatea giganţilor, întrerupând orice legătură între Midgard şi Asgard.
Garm, monstruosul câine din peştera Gnipahellir va
scăpa din lanţuri şi îi va urma pe giganţi în drumul
lor spre Vigrid, locul unde se va desfăşura bătălia fi-

pe Garm, va reuşi, însă va fi grav rănit. Heimdall se
luptă cu Loki, iar în urma acestei lungi şi epuizante
confruntări între cei doi, nimeni nu va supravieţui.
Thor îl ucide pe Jormungand cu ciocanul lui, Mjollnir, dar moare după ce face 9 paşi din cauza veninului
şarpelui. Odin luptă împotriva lui Fenris cu suliţa lui
Grungir, dar este înfrânt de lup şi devorat. Pentru a-şi
răzbuna tatăl, Vidar va omorî cu mâinile goale lupul,
rupându-i fălcile. În sfârşit, Surt va răspândi peste
toate cele 9 lumi ale cosmosului flăcări şi va arde totul. Pământul se va scufunda în mare şi vor exista foarte puţini supravieţuitori.
Se spune că după Ragnarok un nou pământ va răsări,
verde, frumos şi îmbelşugat. Lupul Skoll, care a înghiţit-o pe Sunna va da naştere unei fecioare la fel de
frumoase ca zeiţa. Aceasta va continua drumul pe care
l-a urmat Sunna pe cer. Astfel, un nou soare va răsări.
Câţiva zei vor supravieţui catastrofei. Printre aceştia
se numără Vili, fratele lui Odin, Váli şi Vidar, fiii zeului Odin, Modi şi Magni, copiii zeului Thor, care vor
moşteni ciocanul Mjollnir, şi Hoenir, zeu cu dar profetic, care va prevesti ceea ce se va întâpla în continuare. Baldur şi Hod vor ieşi din Helheim, reîmpăcaţi
şi vor locui în ceruri în palatul tatălui lor, Valhalla.
Nu este menţionat ca una din zeiţele nordice să fi supravieţuit după Ragnarok, dar este posibil ca Frigg şi
Freya, să fie câteva din cele ce vor trăi după sfârşitul lumii.Dintre oameni, doar doi vor supravieţui,
şi anume Lif şi Lifthrasil, şi asta datorită faptului că
s-au ascuns printre crengile arborelui Yggdrasil unde
flăcările lui Surtur nu i-au putut atinge şi unde s-au
hrănit cu rouă. Ei vor deveni sorgintea unei umanităţi
noi care va venera un panteon de zei total schimbat şi
condus de Baldur. După cum spune şi Edda Poetica:
„Se vede iar ieşind pentru a doua oara
Pământul din mare gingaş înverzit
Cascadele iar cad
Vulturul acolo zboară
Şi năpustind spre ape
Ia peştele de solzi...”

nală. În cele din urmă, giganţii vor întâlni o rezistenţă
covârşitoare dinspre armata zeilor şi a eroilor adunaţi
de-a lungul timpului în Valhalla de walkirii. Primul
care i-a observat pe giganţi a fost Heimdall şi a sunat
din cornul Gjallarhorn pentru a anunţa pe toţi zeii. La
auzul sunetului cornului însuşi arborele Yggdrasil se
va zgudui. Imensa oaste a eroilor din Valhalla numără
432 000 de Einherjari(războinici căzuţi în bătălii şi
aduşi de către walkirii în Valhalla), câte 800 din fie- BIBLIOGRAFIE:
care din cele 540 porţi ale marelui palat.
•en.wikipedia.org/wiki/Norse_mythology
•en.wikipedia.org/wiki/Ragnar%C3%B6k
Zeul Odin l-a atacat pe Fenris, fiind ajutat la început •en.wikipedia.org/wiki/Heimdallr
de Thor. Thor însă a fost nevoit să îşi părăsească •Edda în proză-Snorri Sturluson
tatăl pentru a răspunde ofensivei şarpeluiJormun- •Edda în versuri-Codex Regius
gand, duşmanul lui permanent. Primul care a căzut
pe câmpul de luptă a fost Freyr, în lupta sa cu Surt, autor: Pricopioaia Adrian
iar asta se datorează faptului că a cedat sabia lui care
îngheaţă orice, slujitorului sau Skirnir, cu câtva timp
în urmă. A fost nevoie însă de o încăierare zdravănă
pentru ca Freyr să moară. Tyr se angajează să îl ucidă
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Discul Nebra - probabil cel mai
vechi calendar astronomic din
lume.

D

iscul Cerului din Nebra este una dintre cele mai
fascinante şi controversate descoperiri arheologice. Datând din 1600 î.Hr., acest disc de bronz are un
diametru de 32 cm (aproximativ mărimea unui disc
de vinil) şi cântăreşte în jur de 2 kg. Este pictat în
verde-albastru şi stanţat cu simboluri din foiţa de aur
care par să reprezinte o semilună, soarele (sau poate
luna plină) stele, o bandă curbată din aur (interpretată ca fund o barca solară) şi o altă bandă din aur
pe marginea discului (care probabil reprezintă unul
dintre orizonturi). O altă bandă din aur, de pe partea
opusă lipseşte. A fost descoperit în 1999 de căutătorii de comori care foloseau un detector de metale
într-o locaţie preistorică ce înconjoară dealul Mittelberg, lângă oraşul Nebra din Pădurea Ziegelroda, la
aproximativ 180 km sud-vest de Berlin, Germania.
Din nefericire, căutătorii de comori au produs pagube consideraţie discului in timpul extragerii brutale
din pământ, care a făcut ca marginea sa fie despicată,
o stea pierzându-se, iar o mare bucată din discul de
aur sa fie ciobită. Ulterior, jefuitorii au încercat să
vândă discul, împreuna cu două săbii, două topoare,
o daltă şi fragmente de braţare unor arheologi. Dar au
descoperit că, prin lege, obiectele aparţineau landului Saxonia-Anhalt, de unde au fost dezgropate, astfel

încât nu puteau fi vândute în mod legal.În februarie
2003, au încercat sa vândă discul unui colecţionar de
antichităţi din Elveţia, pentru 400 000 de dolari. Colecţionarul lucra însă pentru poliţia elveţiană, ca parte
a unei operaţiuni sub acoperire de demascare

pădurea Ziegelrada
a grupului de jefuitori, care a avut loc în barul de la
demisolul hotelului Hilton din Baden. Grupul a fost
arestat, iar discul recuperat. Astăzi se află în proprietatea landului Saxonia-Anhalt.Discul înfăţişează
semiluna, soarele sau luna plină, trei arcuri şi 23 de
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stele poziţionate, aparent, la întâmplare. Mai există un
grup de şapte stele identificate drept Constelaţia Pleiadelor. Radiografiile au scos la iveală alte două stele
sub stratul de aur al arcului din dreapta, sugerând că
cele două arcuri au fost adăugate ulterior celorlalte
elemente. Fundalul verde-albastru al cerului nocturn
a fost cândva colorat într-un violet-albastru, aparent prin aplicarea conţinutului unor ouă alterate ce a
produs o reacţie chimica la suprafaţa bronzului. De-a
lungul marginii discului se află un inel de găuri făcute
în metal, probabil pentru a agăţa discul de ceva, poate
de un veşmânt greu.Aşadar, ce este mai exact Discul
Cerului din Nebra şi pentru ce a fost folosit? Mulţi
cercetători cred că este cea mai veche reprezentare realistă a cosmosului care s-a găsit vreodată, poate un
fel de instrument de calcul astronomic pentru determinarea perioadelor de semănat şi cules. Vreme de
mii de ani, în întreaga parte nordică a Europei au fost
ridicate monumente pentru a marca solstiţiile de vară
şi de iarnă: Stonehenge, din Anglia, şi Newgrange,
din Irlanda, sunt exemple grăitoare. Cum oamenii
Epocii Bronzului erau o societate agricolă, o metodă
pentru determinarea perioadelor anului (şi, prin urmare, a momentelor potrivite pentru însămânţare şi
culesul recoltelor) era vitală. O cale de a realiza acest
lucru era identificarea, poziţiei soarelui la răsărit şi la
apus.

de grade, iar spre sud, 70. Dar într-o centură strictă a
Europei centrale, traiectoria soarelui pe cer măsoară
precis 82 de grade. Schlosser a ajuns la concluzia că,
într-adevăr, cele două arcuri plasate de-a lungul circumferinţei Discului din Nebra înfăţişează cu acurateţe solstiţiile. Acest lucru sugerează că, în Epoca
Bronzului, societăţile agricole din centrul Europei
efectuau măsurători celeste complicate mult mai
devreme decât se credea.Unii consideră că prezenţa
mănunchiului de stele Pleiade este o dovadă în plus
a cunoştinţelor astronomice din Epoca Bronzului.
Deşi, în zilele noastre, doar şase stele din acest grup
sunt vizibile cu ochiul liber, este posibil ca în Epoca
Bronzului una dintre stele să fi fost mult mai strălucitoare, ceea ce explică nu doar prezenţa a şapte stele pe
disc, ci şi numele antic grecesc al acestora: Cele Şapte
Surori. Pleiadele au fost o constelaţie importantă pentru multe civilizaţii străvechi, inclusiv pentru Mesopotamia şi Grecia. Constelaţia apărea pe cer toamna,
arătând că era timpul să se înceapă strânsul recoltei,
şi dispărea primăvara, indicând că a venit timpul
însămânţării. Această dovadă a importanţei discului,
asociată cu agricultura preistorică, poate însemna că
arcul (cel de-al treilea) din aur aşezat sub semilună şi
discul de aur reprezintă o seceră.Alţii au sugerat că
discul reprezintă, de fapt, cerul pe timpul zilei şi că arcul inexplicabil ar fi un curcubeu. Majoritatea cercetătorilor însă cred că acest al treilea arc este o corabie
solară. Există reprezentări ale unui disc într-o corabie
din Epoca Bronzului, în Scandinavia, şi un artefact
danez datând din secolele al XV-lea sau al XlV-lea
î.Hr., Carul Solar din Trundholm, care întruchipează
un cal care trage soarele într-un car. Dar sursa principală a simbolului şi a străvechii credinţe că un vas
purta soarele pe cerul nopţii de la orizontul de vest la
cel de est o reprezintă Egiptul. Credinţa egiptenilor
era că Ra, Zeul Soarelui şi cea mai puternică zeitate a
lor, călătorea pe cerul nopţii într-o corabie, pentru ca
dimineaţa, la răsărit, să poată renaşte. Dacă arcul de
aur de la baza Discului din Nebra reprezintă o corabie solară care traversează cerul nocturn, atunci ar fi
prima dovadă a acestei credinţe în Europa centrală.

Discul de la Nebra – dispozitiv astronomic de pe
vremea Epocii Bronzului:
Intrigat de posibilitatea că Discul Cerului din Nebra

BIBLIOGRAFIE:
*www.wikipedia.com ;
*www.cultural.bzi.ro ;
*www.cunoastelumea.ro
* IMANUEL GEISS - „ISTORIA LUMII. DIN PREISTORIE PANA ASTAZIN ”- (2012)
* NEAGU DJUVARA - „CIVILIZATII SI TIPARE ISTORICE”-(2014)

ar fi un dispozitiv astronomic, profesorul Wolfhard
Schlosser de la Universitatea din Bochum a măsurat
unghiul dintre perechea de arcuri de fiecare parte a
discului şi a descoperit că este de 82 de grade. Este
fascinant faptul că, pe dealul Mittelberg, între apusul
soarelui la solstiţiul de vară şi apusul soarelui la solstiţiul de iarnă, soarele pare să călătorească aproximativ 82 de grade de-a lungul orizontului. Acest unghi
variază din loc în loc. De exemplu, spre nord are 90

autor: Simona Pop
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Sfântul Graal
G

raalul, în
legendele mistice ale
evului mediu,
era un vas în
care Iosif din
Arimateea ar fi
strâns sângele
lui Iisus. Se credea că acest vas
ar fi fost făcut
dintr-o singură
piatră prețioasă
și că ar fi fost
înzestrat cu puteri miraculoase. În literatura cavalerească a evului mediu, povestirea aventurilor imaginare
ale cavalerilor plecați în căutarea “Sfântului Graal”
reprezintă un ciclu foarte întins. Legenda a fost reluată de Richard Wagner în
opera sa Parsifal.
Diversele
romane
cavalerești ale Graalului îl prezintă pe acesta
sub forma unor diferite
obiecte: o cupă sau un
potir, o relicvă a Prețiosului Sânge al lui Hristos,
un ceaun al belșugului, o
tipsie de argint, o piatră
căzută din Ceruri, un vas,
o sabie, o suliță, un pește,
o porumbiță purtând în
cioc o ostie pentru sfânta
cuminecătură, o lance albă
însângerată, o carte sau o evanghelie secretă, mană
cerească, o lumină orbitoare, un cap tăiat, o masă și
multe altele. Adevărul despre Graal este că ia diferite
forme.
În lucrarea Parzival, scrisă de Wolfram von Eschenbach între 1197 și 1210, Graalul este o piatră pură și
luminoasă, căzută din cer.
Nu există o singură poveste a Graalului și nici măcar
un singur Graal. Graalul i se poate arăta altfel fiecăruia
care îl caută. Poate fi un obiect pământesc, care poate

fi, sau nu, dotat cu sacralitate; poate fi și,
pur și simplu,
obiectivul unei
căutări spirituale.
Legendele privitoare la Graal
par a fi posterioare nașterii
creștinismului.
Celții cunoșteau deja existența unui obiect sacru numit “Graal” pe care și-l
reprezentau ca fiind vasul hrănitor, prin excelență, ce
distribuia binefacerile sale tuturor ființelor umane.
Pentru a nu fi profanată, cunoașterea sacră a druizilor
nu era transmisă decât oral, din inițiat în inițiat. Nu
există deci urme scrise.
Primele documente scrise care menționează Graalul și pe Parzival sunt romanele poeților medievali:
Chrétien de Troyes, Robert de Boron și Wolfram von
Eschenbach. Evul Mediu este epoca în care contemplarea și acțiunea, grația și natura, Iubirea divină și
iubirea omenească, sunt încă legate. Și, la cei mai
severi asceți retrași din lume, marea speranță, de a
extinde creștinismul, este încă vie.
Această speranță și această voință se manifestă clar în
povestirile franceze despre Graal, cât și în «Parzival»,
versiunea germană a lui von Eschenbach. Deși modurile lor de exprimare erau diferite, poeții germani și
cei francezi acționau la lucrarea comună a «creștinizării» propriului popor. Însă bazele fundamentale
ale acestei acțiuni aflându-se în afara raționalismului,
acești poeți nu au putut păstra lucid și viu în ei spiritul, care le‑ar fi permis să scrie niște opere animate de
minunatul “spirit al copilăriei”, despre care se spune
că “Regatul Cerurilor îi aparține.”
În anul 1185, Chrétien de Troyes, al cărui nume
domină literatura franceză din secolul al XII‑lea, a
primit de la protectorul Phillipe d’Alsace un manuscris în proză, pe care el trebuia să‑l transpună în
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versuri și care vorbea despre Perceval și despre Graal.
Compunând această operă, poetul a introdus povestirea respectivă în ciclul aflat la modă referitor la regele Arthur și la Masa Rotundă, la care se reuneau cei
mai viteji cavaleri.
Chrétien a murit înainte de a putea termina romanul
său. Manuscrisul din care s‑a inspirat el nu a mai fost
regăsit însă niciodată și nici nu a fost autentificat în
vreun fel.
Tulburați de acumularea unor păreri contradictorii,
cei care se simțeau atrași de Graal, dar care au căutat
în zadar să înțeleagă plecând de la cunoștințele omenești, nu au putut decât să fie profund descurajați.
Tentația de a abandona această legendă literaților și
istoricilor este astfel evidentă.
Multă lume presimte că a început o zdruncinare din
temelii, la scară planetară, epoca noastră punându‑ne
din ce în ce mai mult în fața unor hotărâri vitale.
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Vitralii care ilustreaza Sfantul Graal in Tréhorenteuc,
Brittany, France.
Succesiunea evenimentelor actuale conține un ultimatum universal adresat fiecăruia dintre noi. Epurarea aflată în curs este într‑o relație directă cu Graalul
și cu Parzival. Tocmai de aceea este necesar ca, în special acum, să fim neliniștiți de acest “basm vechi” al
Graalului. Pentru a sesiza importanța acestor îndemnuri, trebuie știut faptul că Sfântul Graal și Parzival
există într‑adevăr și că ei oferă ființei umane perspective cu totul noi.
Investigațiile omenești au fost întotdeauna incapabile
să străpungă misterul care înconjoară personalitatea
lui Parzival și să explice ce este Sfântul Graal. Grație
operei “În Lumina Adevărului - Mesajul Graalului” a
lui Abd‑ru‑shin, voalul care acoperea grandioasa realitate a fost ridicat în mod definitiv.
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Manuscrisul lui Voynich
S

dat uitării de câteva secole. Specializat în analiza și
evaluarea documentelor vechi, Voynich a remarcat
imediat caracterele misterioase și imaginile cel puțin
bizare ce ilustrau cele 246 de pagini îngălbenite de
vreme.
Nu mai puțin curios era și documentul aflat între paginile sale, și anume o scrisoare datată „Praga 19 august 1666”, scrisă de un anume Joannes Marcus Marci
și adresată lui Athanasius Kircher, ilustru gânditor și
lingvist al vremii, unul dintre primii cercetători care
încercase, printre altele, descifrarea hieroglifelor egiptene. Marci susținea că documentul ar fi aparținut regelui Rudolf al II-lea de Habsburg (1552–1612), care
îl achiziționase în schimbul sumei imense de 600 de
ducați ,în speranța că ar conține dezlegarea misterului transformării plumbului, sau a oricărui alt metal,
în aur. Scrisoarea mai menționează și că manuscrisul
ar fi putut fi opera lui Roger Bacon, renumitul filozof
si alchimist englez din secolul al XIII-lea, una dintre
puținele persoane din Europa acelor vremuri care ar fi
avut cunoștințele necesare creării unei asemenea opere cu caracter artistic. Joannes Marcus Marci notează
că ar fi renunțat de bună voie la document, după ce
își dedicase zadarnic întreaga viață descifrării scrierii
misterioase.
MENȚIUNI ISTORICE

CURTĂ PREZENTARE
În anul 1912 americanul Wilfred M Voynich, un
pasionat colecționar de cărți și documente prețioase,
descoperea în Italia, în vila Mondragone, din orașul
Frascati, un straniu codex.
Manuscrisul lui Voynich este un manuscris cifrat
misterios, încă nedescifrat, despre care nu se cunoaște
nici autorul și nici data apariției.Are forma unei cărți
ilustrate cu 232 pagini. Textul este scris cu litere și cuvinte neidentificate, fără greșeli, tăieturi sau corecturi. Desenele în schimb sunt executate cu mai puțină
strădanie. Ele reprezintă plante, oameni, animale și
teme astronomice.
Cu toate eforturile intense depuse pentru descifrarea
sa, manuscrisul nu s-a putut descifra nici până în ziua
de azi .Originalul se păstrează în biblioteca Beinecke
Rare Book and Manuscript Library de la Yale University din New Haven, Connecticut, SUA, sub numărul
de catalog MS 408 .O scriere misterioasă într-un
alfabet necunoscut și fără corespondent în istorie,
imagini ale unor plante inexistente pe Pământ, semne
zodiacale complexe și siluete feminine scăldându-se
în bazine diforme, pline cu un lichid ciudat - acestea
sunt doar câteva dintre elementele care i-au determinat pe cercetători să declare manuscrisul Voynich
drept cel mai bizar document descoperit vreodată.

DESCOPERIREA MANUSCRISULUI
Documentul a început să facă vâlvă încă de la descoperirea sau, mai bine spus, redescoperirea sa, în 1912,
de către anticarul polonez Wilfried Michael Voynich.
Acesta l-a găsit „într-un vechi castel din Europa”, mai
precis la colegiul iezuit Mondragone di Frascati, aflat
la sud de Roma, unde se pare că manuscrisul fusese

36

Obiecte enigmatice | Manuscrisul lui Voynich
Singurul text explicit, de o mare valoare pentru cercetătorii acestui codex, este scrisoarea lui Joannes Marcus Marci de Cronland, redactor al Universității din
Praga, datată 19 august 1666. Scrisoarea lui Joannes
Marci, pare a fi în afara oricărei bănuieli de fraudă,
atâta vreme cât însemnările de la curtea regelui Rudolf al II-lea amintesc de achiziționarea unui document, cu presupuse însemnări de alchimie, de la un
misterios vânzător ambulant, ce reușise să câștige încrederea monarhului. Însuși Rudolf al II-lea, anunțase
în mai multe rânduri, descoperirea unei metode de a
umple vistieria cu aur și angajase un numeros grup
de învățați, al căror unic scop era decriptarea scrierii
necunoscute.
Activitățile lor aveau să rămână însă fără nici un rezultat, iar dupa ce manuscrisul ajunge la Kircher, trece
in grija Ordinului Iezuiților, prin persoana lui Pierre
Jean Beckx, mai marele ordinului, pentru ca, într-un
final să fie uitat, în arhivele colegiului din Frascati.

mai inițiaților.
Dacă scrierea reprezintă o necunoscută, imaginile,
care ar fi trebuit să ofere mai multe informații și care
se găsesc aproape pe fiecare pagină, sunt de-a dreptul bizare: plante necunoscute pe pământ, figuri feminine, majoritatea nud, ce par a se scălda în bazine
de forma unor organe interne umane, legate între
ele, prin ciudate conexiuni tubulare, semne zodiacale
complicate si reprezentări ale unor posibile constelații sau grupuri stelare necunoscute.

MISTERELE MANUSCRISULUI
În cei peste 500 de ani care se presupune că ar fi trecut
de la redactarea manuscrisului Voynich,nimeni nu a
reușit sa dezlege nici măcar unul dintre misterele care
înconjoară neobișnuitul document: origini, autor,
scriere, imagini sau limba în care a fost redactat. Și
asta după ce, numai în secolul XX, o veritabilă armată
de paleografi, inclusiv specialiștii americani care au
descifrat codul german „Enigma”, a eșuat lamentabil.
Inițial, decriptarea sa părea o sarcină ușoară pentru
lingviștii contemporani, atâta vreme cât textul era
format din cuvinte ce se repetau si păreau să urmeze
o linie inteligibilă, asemenea tuturor limbilor cunoscute. Entuziasmul acestora avea, însă, să păleasca
la scurt timp, atunci când vor descoperi că alfabetul
necunoscut părea să semene cu majoritatea limbilor
de circulație internațională din sec. XVI –XVII, și totuși, să nu aibă corespondent,cu nici una dintre ele.
Paleografii au reușit să identifice caractere latine (a,
o, c, n, m), unite în cuvinte cu cifre arabe (2, 4, 8 sau
9), semne din alfabetul englez (q, y). dar și litere ce
aduc cu vechea scriere runică sau simboluri medievale alchimice. Curios este faptul că manuscrisul pare
scris de două persoane diferite, care folosesc sisteme
distincte de redactare, specialiștii împărțind textul
în două categorii de scriere: Voynich A si Voynich B,
fără nici o altă evoluție însă, în descifrarea acestora.
Iar ca misterul să fie complet, nici unul dintre cuvinte
nu are mai puțin de trei litere, sau mai mult de zece,
fapt neîntâlnit în nici o limbă cunoscută, iar semnele
de punctuație lipsesc cu desăvârșire, motiv ce i-a determinat pe paleografi să creadă că este vorba de un
document cifrat, un fel de cod medieval, accesibil nu-

AUTORI POSIBILI
Deși s-a vehiculat des numele călugărului franciscan Roger Bacon, ca autor al manuscrisului Voynich, identificarea a două plante „americane” printre desenele misterioase: floarea soarelui si piperul
„chayenne”, face imposibilă datarea sa, mai devreme
de 1492, anul în care Cristofor Columb debarca în
America Centrală, acolo de unde avea să aducă în Europa, cele două plante.
Datarea s-a facut pe diferite fragmente din manuscris
pentru a stabili daca volumul a fost scris in diferite
perioade de timp. Astfel, echipa de cercetatori care s-a
ocupat de acesta, a reusit sa stabileasca faptul ca fragmentele prelevate din manuscris dateaza undeva intre
1404 si 1438, fiind o datare destul de precisa chiar si
pentru masuratorile cu radiocarbon. Informatiile obtinute sunt considerate a fi sigure si datorita faptului
ca au fost repetate de patru ori, pe fragmente individuale de pergament. Chiar daca nu certifica cand
a fost propriu-zis scris volumul, aceste noi informatii
despre materialul pe care a fost scris dau o importanta mana de ajutor celor care inca se incapataneaza sa
il descifreze.
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Deși desenele din manuscris lasă să se înțeleagă că ar
fi vorba de un document realizat cel mai târziu în secolul al XVI-lea, nu este exclus ca însuși Voynich să fi
pus la cale plăsmuirea acestui înscris, aparent medieval. Este cunoscut faptul că polonezul stabilit la Londra, finanța grupările antițariste din țara sa natală,
iar vânzarea documentului fals ar fi constituit o sursă
importantă de venit. Cu toate acestea, nici Wilfried și
nici soția sa, nu vor vinde documentul până în ceasul
morții, această sarcină revenind Annei Nill, amanta
si secretara lui Voynich, cea care, in necunoștință de
cauza, va încasa numai 25.000 de dolari. Manuscrisul este asigurat astăzi contra sumei de un milion de
dolari.

*www.wikipedia.org/wiki/Manuscrisul_lui_Voynich
*w w w.lovenda l.ro/wp52/manus cr isu l-voynich-cel-mai-misterios-manuscris-din-lume/
*”Enigme din trecut și prezent”, editura Europress,
M.Calogeras,
*” Enciclopedia misterele lumii”, editura Donaris,autor E.Moraru
autor: Moroșan Ana-Maria

TEORII ASUPRA SCOPULUI MANUSCRISULUI
Prima impresie, lăsată de imaginile din text, ar fi
aceea că documentul este unul cu scop farmaceutic,
servind cel mai probabil, ca manual, în medicina timpurie. Nici varianta alchimiei nu este de lepădat, atâta
vreme cât pentru mult timp s-a crezut, că informațiile
oferite în manuscris duc la transformarea metalelor
în aur, sau la descoperirea Pietrei Filozofale.Nici teoriile pseudoștiințifice nu au întârziat să apară, mulți
pasionați de criptologie fiind convinși că manuscrisul
Voynich este, nici mai mult, nici mai puțin, decât un
manual cu instrucțiuni lăsat omenirii, de către o rasă
extraterestră.

BIBLIOGRAFIE
*www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/
manuscris-voynich-un-fals-grosolan-reteta-elixirului-vietii
*www.filmedocumentare.com/codul-voynich/
*www.formula-as.ro/2010/905/enigme-16/manuscrisul-lui-voynich-12112
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False mituri ale istoriei
I

storia reprezintă un domeniu fascinant și numeroși oameni o îndrăgesc mai ales prin prisma
anecdoticii, a întâmplărilor bizare și uimitoare puse
în seama unor personalități sau legate de anumite
evenimente.
Din păcate, în cărțile de istorie se strecoară adesea erori, intrate în conștiința opiniei publice drept
adevăruri de necontestat.

Nimic mai fals!
Urmașă a dinastiei Ptolemeilor, întemeiată de
unul dintre generalii lui Alexandru cel Mare, Ptolemeios I Soter, Cleopatra era o membră veritabilă
a aristocrației macedonene. Și, cum Ptolemeii au
perpetuat tradiția egipteana a căsătoriilor în familie, însurându-se frați cu surori și mătuși cu unchi,
caracteristicile fizice ale acestora s-au transmis, astfel încât Cleopatra era blondă, avea ochii verzi și o
piele alba ca laptele.

1.Piramidele, construite de „zilieri”
Numeroase cărți de istorie au perpetuat ideea că piramidele egiptene au fost construite de sclavii capturați de faraoni, în numeroasele lor expediții militare. Dar recente descoperiri arheologice au scos la
iveala schelete ale unor egipteni care au muncit la
ridicarea fastuoaselor monumente.

3.Vrajitorie pe hartie
Mulți oameni au fost convinși că timp de secole,
dupa apariția creștinismului, în regiunile rurale ale Europei s-a dezvoltat o așa-numită „religie
străveche”, trăgându-și rădăcinile din păgânism, și
ai cărei reprezentanți au fost ucisi cu zecile de mii
de către Biserică. Teoria a fost postulată în secolul
XIX și ea sugera ca vrajitoarele au fost persecutate
fiindcă ar fi făcut parte dintr-un complot satanist ce
viza răsturnarea creștinismului.
Mai târziu, s-a spus, că ea a dat naștere unor religii neopăgâne, precum Wicca sau Stregheria. De
fapt, toata această „vrajitorie” nu a existat decât pe
hârtie: practicanții magiei au fost extrem de puțini
și ei n-au constituit niciodată o miscare unitară.
Mai mult, adesea s-a făcut confuzie între magicieni
și erboristi, țărani cunoscători ai plantelor de leac.
Iar religia Wicca nu își are nicidecum obârșia în
perioada începuturilor creștinismului, ci este mult
mai modernă, fiind popularizata de Gerald.

In plus, inscripții precum „prietenii lui Cheops” sau
„bețivanii lui Menkauros”, găsite la Gizeh, denotă
că muncitorii se constituiau în echipe de localnici,
angrenate chiar într-un fel de competiție stahanovistă și erau probabil plătiți la zi pentru activitatea
depusă.
2.Cleopatra nu era bruneta

4.Napoleon Bonaparte nu era mic de statură
Diferenţa provine de la diferenţa sistemelor de măsurare francez şi britanic şi din confundarea acestora. Se pare că Napoleon măsura 1,68 de metri, o
înălţime peste media epocii sale. Propaganda britanică a profitat de confuzie şi în toate tablourile l-a
pictat mic de statură.
5.Washington n-a fost primul președinte american
Contrar opiniei împărtășite de 99,99% din populația lumii, primul președinte al Statelor Unite, abia
eliberate de sub jugul scorțoșilor britanici nu a fost
George Washington, ci un cvasinecunoscut John
Hanson, reprezentatul coloniei Maryland în Congresul continental. Pe 5 noiembrie 1781, Hanson

În mai toate romanele și filmele – vezi de pildă superproducția în care a jucat Liz Taylor – Cleopatra
este înfățișată ca o vampă brunetă, cu ochii migdalați și pielea brună, asemănătoare arăboaicelor de
astăzi. Cum știm cu toții că faimoasa regină guverna
Egiptul, o țară africană, imaginea ni se pare firească.
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care culmea, era considerat... om de culoare, din
cauza descendenței sale maure, a fost ales de Congresul constituțional al celor 13 colonii în funcția
de „Președinte al Statelor Unite” în cadrul adunării
Congresului. El s-a aflat în această funcție timp de
un an încheiat, fiind urmat de alți șase președinți,
înainte ca Washington să primească primul său
mandat.
6.Gripa spaniolă nu venea din Spania
Pandemia de gripa spaniolă a durat din martie 1919
până în iunie 1929, ajungând chiar și până în insulele izolate din Pacific sau din zona arctică. Se estimeaza ca ea a facut între 50 și 100 de milioane de
victime, în lumea întreagă, echivalentul a aproape o
treime din populația Europei.
Deși primele cazuri de îmbolnăvire s-au înregistrat
în Statele Unite și Europa Occidentală, cu mult
înainte ca și Spania să fie atinsă, maladia a primit numele cu care a devenit celebra din cauză că Spania,
fiind o țară neutră, nu a fost afectată de cenzură, și
ca atare aici știrile referitoare la pandemie au putut
să apară nestingherit.
Cum știrile veneau din Spania, dând impresia –
greșita, desigur – că aceasta țara este cea mai afectată de boală, toată lumea a început să numească
gripa „spaniolă”, denumire care a intrat în istorie.

imaginea a sute de familii suferind și murind de
foame, din cauza lipsei de bani și de hrană, popularizată în atâtea cărți și filme, este falsă. Banii nu
existau, e adevărat, dar alimentația de subzistență
a fost asigurată fie prin rezerve oferite de stat, fie
grație organizațiilor filantropice.
Legenda lipsurilor totale și a inaniției a apărut mai
târziu, fiind de fapt o strategie prin care guvernul
britanic a încercat să-și facă cetațenii să suporte
mai ușor raționalizările, arătându-le ca în timpul depresiunii economice din anii ’30 oamenii de pe alte
meridiane o duceau și mai greu.
9.Van Gogh nu şi-a tăiat urechea
Artistul s-a automutilat după o ceartă dură cu Paul
Gaugin, deşi s-a suspectat că a fost însuşi Gauguin
cel care l-a rănit. Pictorul olandez nu şi-a tăiat urechea în întregime cu un briceag, aşa cum a rămas
în legendă, ci doar o parte a lobului urechii drepte.

7.Albert Einstein nu a rămas niciodată corigent
la matematică

autor: Lupu Ana-Maria

Zvonul provine de la o rubrică de curiozităţi dintr-un ziar american, publicat în 1935, care însă s-a
dovedit neadevărat. Einstein a fost un elev eminent, având mereu note mari la şcoală. Doar în adolescenţă a avut câteva probleme de învăţare, însă
a luat întotdeauna note bune, mai ales la matematică.
8.Nimeni n-a murit de foame în timpul Marii
Crize
Perioada 1929-1933 a reprezentat, fără îndoială,
una dintre cele mai dificile din epoca moderna. Dar
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Bancuri istorice
1. Î: De ce s-a sinucis Hitler ?
R: I-a venit factura … la gaz.

4. La o conferinta de presa, Viorel Lis a fost intrebat:
- Domnule Lis care a fost cel mai bun sfat pe care l-ati
dat unui prieten?
Viorel Lis a raspuns cu ochii in lacrimi:
- Decebal, te rog, nu te bate cu romanii!
5. La o intrunire recenta a Consiliului de Securitate,
unde se discuta problema Afganistanului, dupa o ora
de discutii, Tony Blair scoate un ceas cu capac de argint sa vada cat este ora. Pe capac era gravat: “De la
George Bush pentru Tony”.
Dupa o perioada de discutii, scoate si Bush un ceas de
aur cu capac, iar pe capac era gravat: “De la Tony Blair
pentru George”.
Dupa alta ora de discutii aprinse, Vladimir Putin
scoate un ceas din aur cu diamante... Pe capac era gravat: “De la Matei Basarab pentru Vasile Lupu”.

2. Pe cand era Stefan cel Mare tanar, intra turcii in
tara. Vine sfetnicul si il anunta:
- Maria Ta, au intrat turcii.
- Cati sunt?
- 20.000.
- Ii razbim, nu-i o probema. Adu-mi camasa rosie, sa
nu vada soldatii daca sunt ranit in lupta.
Pleaca Stefan cu oastea si invinge.
Peste 20 de ani intra 50.000 de turci in tara, dar Stefan
invinge din nou.
Dupa inca 20 de ani, sfetnicul iar se prezinta:
- Maria Ta, iar au navalit turcii!
Stefan, acum batran, intreaba:
- Cati sunt?
- 100.000.
- Adu-mi pantalonii maro.

6. Urmarit de turci, Stefan cel Mare se ascunde intr-o
fantana. Un turc obosit de cautare se aseaza pe marginea fantanii si incepe sa gandeasca cu voce tare:
- Unde o fi Stefanita?
Ecoul din fantana ii raspunde:
- Unde o fi Stefanita?!
Turcul:
- O fi in padure?
Ecoul:
- O fi in padure?!
Turcul:
O fi in fantana?
- Mai bine te duci in padure !
7. Stefan cel Mare le vorbeste razesilor inainte de lupta cu turcii:
- Razesi, maine la orele 8:00 de dimineata avem lupta
cu Osman si armata lui , asa ca sa veniti toti cu sabii,
furci, coase si ce mai aveti pe-acasa ca sa tinem piept
dusmanului... Ba, da’ sa veniti, c-am vorbit cu omu’.

3. Daca Dumnzeu crea internetul de la inceputul lumii astazi stiam si noi ce statusuri aveau marile personalitati istorice la messenger , de exemplu:
Stefan Cel Mare: - “Da-ti un buzz cand navalesc turcii” sau “Plecat sa zidesc o manastire”!
Ion Creanga: - “La cirese, BRB”
Ultimul status al Printesei Diana: - “Caut sofer cu experienta”
Ultimul status al lui Nicolae Ceausescu: - “La un
Counter Strike”
Osama Bin Laden: - “Invisible to everyone!”
Ana lui Manole: - “Prin casa”

8. Un reporter occidental îl întrebã pe Ceascã, prin
1989:
- Am auzit cã în Romania e frig în case. Asa e?
- Da, dar n-a murit nimeni din cauza asta.
- Dar am auzit cã nu e nici mâncare?
- Da, dar n-a murit nimeni de foame.
- Si am mai auzit cã trebuie sã te bati cã sã prinzi un
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loc în autobuz cã sã te-ntorci acasã de la servici?
- Da, dar nici din asta n-a murit nimeni.
- Atunci, domnule presedinte, de ce nu încercati cu
cianurã?

Pe urmele lor oastea otomană, câtă frunză şi iarbă.
În depărtare se vede o pădure. Ştefan:
- În pădure!
Când ajung în pădure, Ştefan comandă:
- Toată lumea sus în copaci!
Peste o leacă de vreme, oştenii în copaci, agăţaţi de
crăci, încep să se neliniştească:
- Să mai stăm aşa, Măria Ta?!
- Mai staţi mă, că abia acum intră turcii în pădure!
Peste un timp, iară:
- Să mai stăm, Măria Ta?
- Mai staţi, mai staţi că acuma trec pe sub noi!
- Da’, Măria Ta,... dar măcar caii putem să-i lăsăm jos?!

9. Manifestatie mare, mare. Lumea strigã :
- Ceausescu, PCR! Ura! Ura! Unul singur, mai amãrât,
stã mai în spate si nu spune nici
un cuvânt. Un “om de ordine” (securist) se apropie de
el si îl întreabã :
- Ce faci tovarãse, de ce nu strigi ura?
- Sunt rãgusit, rãspunde cel interpelat, dar ura e aici,
în suflet.
10. Ceausescu inspecta felul în care tãranii executau
lucrãrile de primavarã.
Din elicopter. Vede de sus un tractor oprit si doi tipi
dormind la umbra lui. Comandã coborârea, se duce
la ei, ãia se treziserã.
Ceausescu: - Cum te cheamã pe tine?
Unul : - Apãi, eu mi-s Petru...
Ceausescu: - Dar pe tine, cum te cheamã?
Celalalt: - Io mi-s Semion...
Ceausescu: - Si voi acum de ce nu semãnati?
Petru : - Apoi, darã, cum sã semãnãm, dacã nu suntem frati?

13. Ştefan cel Mare a încercat să-i facă pe toţi moldovenii zimbri dar a murit prea repede şi i-a adus doar
la stadiul de boi.
14 Ştefan cel Mare avea un cal.
Şi calul nu avea nimic împotrivă.
15. Într-o bătălie, pe Ştefan cel Mare îl cam dovedeau
turcii.
- Pi cai, moldovenii mei! dă retragerea Măria Sa.
- N-avem cai, Măria Ta!
- Atunci, pi curând, voinicii mei!

11. Un rus si un american fac schimb de experientã
privind adãposturile antiatomice. Americanul este
invitat la Moscova sã testeze unul. Este introdus într-un adãpost si este lãsat singur acolo. Americanul,
bineînteles, începe sã verifice instalatiile . Deodatã
vede si un buton rosu pe care scria mare: NU APÃSATI ! .
Curios apasã si.... deodatã usa adãpostului se deschide, apar 2 uriasi si îl iau pe american la bãtaie .
Dupã un timp este invitat si rusul la Washington sã
testeze un adãpost . Este lãsat singur înãuntru, vede si
el butonul rosu cu acelasi mesaj si bineînteles îl apasã
si el. Si... nimic . Apasã încã odatã si... nimic .
Dupã câteva ore apare americanul si îl întreabã ce
pãrere are despre adãpost.
Rusul îi spune :
- Pãi domle eu apãsat buton ros si nimic .Apãsat buton ros a doua oarã si nimic . Pãi la noi în Rusia ...
Americanul îi rãspunde :
- Care Rusia ?
13. Ştefan cel Mare la război:
- Pi cai, oşteni!
La care un răzeş din mulţime:
- Şi io picai, măria ta!

Danila Albert
Pricopioaia Adrian
Paval Daniel

12. Ştefan cel Mare, după o bătălie crâncenă, reuşeşte
să scape cu viaţă, împreună cu un mic grup de oşteni.
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