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O întâlnire premonitorie

Întreaga mea aventură în cunoașterea fenomenului OZN a 
început la debutul anilor 1970, când, într-o sâmbătă, după 
cursuri, tatăl meu mi-a spus că a doua zi dimineaţă urma 
să participăm la o activitate știinţifică importantă la sediul 
Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului 
(cunoscut sub sigla CAAT1), situat la Băneasa.

Deși am insistat – și, credeți-mă, am insistat –, nu a 
vrut să-mi dezvăluie scopul activităţii. Mi-a zis doar că 
aveam să mă întâlnesc acolo și cu alţi cunoscuți – câțiva 
copii ai unor cadre militare, elevi ca și mine, pe care îi știam 
de la alte evenimente din cadrul Casei Centrale.

Abia duminică dimineaţa, pe drum, am aflat că urma 
să particip la o expunere a scriitorului Ion Hobana despre 
civilizaţiile extraterestre și OZN-uri, fapt ce m-a bucurat 
enorm pentru că citisem articole despre fenomenul OZN 

1.  Despre destinația, organizarea de luptă și funcționarea CAAT 
vă puteți documenta din lucrarea Apărarea antiaeriană a teritoriului, de 
general-colonel Vasile Cutoiu, Editura Militară, București, 1981. (n. aut.)
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în săptămânalul Magazin și în cartea lui Igor Akimușkin 
Pe cărări de legendă1, de unde aflasem că americanii se aflau 
în posesia unei farfurii zburătoare extraterestre și că mai 
capturaseră și extratereștri vii. Lucrarea lui Akimușkin era 
prima carte apărută în România unde se vorbea cu subiect 
și predicat despre capturarea unei nave extraterestre și a 
unor fiinţe venite din spaţiu care pilotau aceste nave.

La acea vreme comandant al CAAT era generalul 
Ion Alexa, un personaj foarte dur și arogant cu care era 
bine să nu ai de-a face. Când am ajuns la Comandament, 
tata a intrat cu legitimaţia militară de acces, iar noi, vreo 
zece elevi printre care și o fată, am fost verificaţi pe un 
tabel și conduși în sala mare de festivităţi, care era plină de 
cadre militare din toate specializările – artileriști, rache-
tiști, radio locatoriști, aviatori, transmisioniști, ofiţeri de la 
meteo etc. –, în sală fiind prezente cam 300 de persoane, 
așezate în ordine pe rânduri, în funcție de gradele militare.

Pe noi, elevii, ne-au pus pe rândul întâi, unde erau 
numai colonei și generali. Apoi, o doamnă care se ocupa 
de protocol ne-a spus că îl vom întâlni pe scriitorul Ion 
Hobana, care ne va vorbi despre farfurii zburătoare, 
OZN-uri și extratereștri.

Ni s-a atras atenţia să nu-l întrerupem pe invitat 
punându-i întrebări și să nu deranjăm expunerea, pentru 
că la sfârșit vom vizita, ca premiu, o expoziţie cu machete 
de avioane și rachete.

Apoi totul s-a derulat în ritm militar. A venit șeful de Stat 
Major al Comandamentului, generalul Gheorghe Catană, 

1.  Igor Akimușkin, Pe cărări de legendă, colecția „Știința învinge”, 
traducere de Gabriela Doru, Editura Tineretului, București, 1964. (n. aut.)
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căruia i s-au dat raportul și prezența, după care șeful de Stat 
Major ne-a atenţionat încă o dată că nu se pun întrebări.

Atmosfera s-a încălzit când a apărut scriitorul Ion 
Hobana, însoțit de generalul Ion Alexa și de secretarul 
Consiliului Politic al CAAT. S-au așezat la prezidiu, unde 
se mai aflau șefii de Arme și un colonel, care era șeful Ser-
viciului de Contrainformaţii al CAAT.1

Secretarul Consilului Politic l-a prezentat pe invitat 
în termeni foarte frumoși și elogioși, evidenţiind câteva 
dintre cărţile pe care le publicase domnul Hobana, cât 
și activitatea de ziarist și formator al opiniei publice pe 

1.  Serviciul de Contrainformații Militare aparținea de Depar-
tamentul Securității Statului (DSS), mai precis de Direcția a IV-a a 
DSS. (n. aut.)

Scriitorul Ion Hobana la vremea 
când l-am întâlnit prima oară
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tărâmul literaturii science-fiction și al propagării progresului 
tehnico-știinţific în rândul maselor.

Scriitorul Ion Hobana le era foarte cunoscut militarilor 
români pentru trei din cărţile sale, și anume Oameni şi stele1, 
Viitorul a început ieri. Retrospectiva anticipaţiei franceze2 și, 
mai ales, OZN: O sfidare pentru raţiunea umană3, care se 
găseau în bibliotecile tuturor unităților militare române. 

Volumul OZN: O sfidare pentru raţiunea umană le 
dăduse ceva emoții celor de la celebra Cenzură, însă cartea 
care crease în acea perioadă cele mai mari probleme con-
ducerii politico-militare a Armatei a fost lucrarea lui Frank 
Edwards Farfuriile zburătoare, o chestiune serioasă4, apărută 
în 1969, care a produs o adevărată furtună ideologică în 
sistemul militar românesc și despre care vom mai vorbi și 
cu alte ocazii.

De fapt, conţinutul acestei cărţi ce apăruse într-un tiraj 
de masă la Editura Știinţifică dăduse naștere unei ample 
dezbateri neoficiale în Armată și Securitate (mai ales în 
aviaţie și în cadrul trupelor din apărarea antiaeriană). Rea-
litatea era că cineva din umbră aranjase ca această lucrare 
să apară la prestigioasa Editură Știinţifică, dând în felul 
acesta gir faptelor descrise, ceea ce le provoca mari bătăi de 
cap politrucilor armatei.

1. Ion Hobana, Oameni şi stele, Editura Tineretului, București, 
1963. (n. aut.)

2. Ion Hobana, Viitorul a început ieri. Retrospectiva anticipației 
franceze, Editura Tineretului, București, 1966. (n. aut.)

3. Ion Hobana, Julien Weverbergh, OZN: o sfidare pentru rațiunea 
umană, Colecția „Enciclopedia de buzunar”, Editura Enciclopedică 
Română, București, 1971. (n. aut.)

4. Frank Edwards, Farfuriile zburătoare, o chestiune serioasă, 
Editura Științifică, București, 1969. (n. aut.)
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 Din discuţia pe care am avut-o la distanţă de peste 
patru decenii cu fostul viceprim-ministru Ion Dincă, a 
rezultat că lucrarea apăruse cu știrea lui... Nicolae Ceau-
șescu. La vremea aceea publicarea cărții Farfuriile zbură-
toare, o chestiune serioasă se voia a fi încă un afront faţă de 
URSS, de data aceasta în zona cunoașterii Cosmosului.

La începutul anilor 1980, după scandalul Meditaţia 
Transcedentală1, din ordinul secretarului Consiliului Politic 
al Armatei, generalul-locotenent Ilie Ceaușescu, toate 
lucrările cu tematică OZN, paleoastronautică și care făceau 
referiri la ipoteticele farfurii zburătoare au fost retrase din 
bibliotecile militare și trimise la topit.

Atunci a apărut în mod ciudat pe piaţă lucrarea 
Humbug? OZN sub reflectorul ştiinţei2, de Virgil V. Scurtu, 
o carte ce se dorea demonstrația finală a inexistenței, din 
punct de vedere știinţific, fenomenului OZN. Nu era 
decât o carte scrisă probabil la comanda conducerii PCR, 
care voia să ducă în derizoriu orice încercare de cercetare 
a fenomenului ufologic. Culmea este că efectul a fost, de 
fapt, unul invers...

Dar să revin la întâlnirea cu scriitorul Ion Hobana.
A urmat o scenă de veritabil film SF, în care invitatului 

i s-au dat niște foi de hârtie, pentru a fi citite. Ion Hobana 
a mulţumit pentru prezentare, dar a creat un moment de 
panică la prezidiu punând foile jos și spunând că va vorbi 
liber, fără ajutorul lor (al căror conţinut probabil fusese 
aprobat dinainte).

1.  Vezi colecția revistei Pentru Patrie, ce prezintă dosarul Medi-
tației Transcedentale pe larg. (n. aut.)

2.  Virgil V. Scurtu, Humbug? OZN sub reflectorul ştiinței, Editura 
Junimea, Iași, 1984. (n. aut.)
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Momentul a fost neașteptat, iar cei din sală își dădeau 
coate. Priveam la prezidiu – toate cadrele erau albe ca 
varul. Deplinele semnificații aveam să le înțeleg mult mai 
târziu, la maturitate. Ion Hobana l-a atins ușor pe epolet pe 
comandant, cerându-i permisiunea să înceapă. Cu o ușoară 
înclinare a capului, acesta i-a făcut semn că poate începe. 

Timp de o oră, scriitorul a vorbit neîntrerupt. Prezența 
lui era electrizantă. În sala de festivităţi era o liniște de 
aveam impresia că aud muștele... O așa liniște era!

Spre sfârșitul expunerii, Ion Hobana a arătat spre 
noi, puștimea, spunând apăsat: „Uitaţi-i! Ei vor fi, poate, 
cei care vor dezlega secretul OZN... sau poate o vor face 
urmașii lor...” Peste ani aveam să comentez cu deosebită 
plăcere acest eveniment din postura de colegi în ASFAN: 
domnul Hobana era președintele Asociației, iar eu, 
membru fondator și șef al Comisiei de Observații prin 
Radar ale OZN-urilor.

Emil Străinu la vremea primei 
întâlniri cu scriitorul Ion Hobana
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