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Sou ng q fost deloc..,

A fbcut istorie, fiindprimtrl om care a p6git pe Luni. Peste

500 de rnilioane de oameni din lntreega lume urmireau; pe- 20

iulie 1969, aselenizarea navei Apollo 11... ,A fost printre cei

maimari eroi arhericani - nu doa,r ai timpului siu; ci ai tuturor

tirnpurilor. CAnd el gi membrii echipajului siu au lansat, in

1969, ,A,pollo 11, au purtat cu ei aspiraliile unei intregi naliuni'l

spunea fostul pregedi'nte al SUA, Barack Obama. Eroul ameri-

can Neil Armstrong a fost primul om care a pigit pe Lund 9i

rtimeni nu poate uita memorabilele lui cuvinte: ,,Un pas mic

pentru, om, un salt uriag Pentru umanitatd'. Colegul care'l-a

insolit in misiunea Agollo tr tr, puncta, la rnorrlentul decesului

lui Neil Armstrong in august 2Ol2 (inurrna complicaliilor su-

ferite dupd o operafie'de by-pass coronarian), transformarea

lui:intr.un .i-lqil:pentru intreaga planetil: ;Chiar daci erarn



mai departe de PimAnt decAt au fost vreodati doi oameni, nu
eram singuri'l a spus Aldrin, citat de USA Today. ,,Efectiv in_

treaga lume a frcut acea cilitorie memorabili impreuni cu noi.

$tiu ci milioane de oameni mi se alituri. acum in plAngerea

unui adevirat erou american 9i a celui mai bun pilot pe care
l-am cunoscut vreodatd."

insd nu totul e perfect. in jurul eroului american s-au lesut
de-a lungul timpului diverse povegti gi teorii ale conspirafiei.

,,Oamenilor le plac teoriile conspiratiei, sunt foarte interesante.

Eu nu-mi fac griji, gtiu cd cineva se va intoarce gi va recupera
camera video pe care am ldsat-o acolo'l spunea Armstrong mai
demult pentru Daily Mail. La t6 iulie 1969, echipajul format
din Neil Armstrong (comandant), Edwin Buzz Aldrin (pilotul
modulului lunar Eagle) gi Michael collins (pilotul modulului
de serviciu) gi-a inceput misiunea: Apollo l r. cei trei astronauti
s-au instalat in fala modulului de comandd Columbia al nave_

tei atagate rachetei lansatoare Saturn V gi au pornit la drum.
Racheta de 111 metri lungime a fost lansati de la Centrul Spa_

lial Kennedy din Florida. Dupi patru zlle,la ora 20:18 GMT,
Aldrin a confirmat cd modulul lunar Eagle se desprinsese de
Columbia gi ajunsese pe Lund. intr-o zoni denumitd Marea
Linigtii. Colegul Michael Collins rimisese pe Columbi a, zbu-
rdnd pe orbita Lunii. La 20 iulie, ora 02:50 GMT Neil Armstrong
a iegit din modul pe o scari care s-a dovedit prea scurti. A tre-
buit si sari pentru a ajunge pe solul lunar, pe care l-a atins la
ora 02:56 GMT.

Totusi, de cAteva decenii, circuli zvonul cd americanii nu au
pus niciodati piciorul pe Luni! Ci a fost o inscenare gigantici,
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menit[ s[ apere supremalia SUA in Cosmos, pusd la grea in-

cercare de rugi. ,,Teoria conspirafiei selenare', conform cireia

americanii nu au fost niciodati pe Luni cu echipaj uman, a fost

larg dezbdtutiL in presa occidentall, inclusiv in cdrlile scrise pe

aceast[ temd. Dupi ce subiectul piruse sd intre in uitare, cAteva

fotografii rcalizate de satelitul japonez Kaguya relansau acest

veritabil rdzboimediatic. CAnd gluma s-a ingrogat, devenind su-

biect internafional de dezbatere, i s-a cerut agenfiei americane

NASA si ofere originalele fotografiilor din expediliile selenare

Apollo, pentru a se infirma afirmaliile celor care suslin cd niciun

picior de astronaut american nu a cilcat pe solul lunar. R[s-

punsul NASA a fost niucitor: ,,Originalele s-au pierdut cAnd

arhiva a fost mutata'i Firi si aqtepte prea mult, cercetitorii

neafiliafi agenfiei au profitat de ocazie gi au relansat scenariul

,,marii farse selenare'i in fala acuzelor violente care veneau din

toate pirlile, NASA a avut o singuri replici, socotiti ironici:

,,Cine vrea si vadi daci este adevirat si se duci pe Luni. in

locurile de aselenizare se gisesc numeroase dovezi ale prezenlei

astronaulilor americani: steagurile americane, cirucioarele se-

lenare gi alte echipamente lisate in urmi de astronaufi".

Cosmonautul rus Boris Volinov a fost singurul care a decla-

rat public ci nu crede povegtile cu astronaufii americani care au

,,mirgiluit" pe Luni. Se spune ci inclusiv Neil Armstrong, acto-

rul principal al evenimentului, a admis destul de confuz c[ ceva

nu a fost in reguli. intrebat de ce, in filmul prezentat lumii

intregi, praful selenar ridicat de pagii lui a cizut imediat ina-

poi, cu aceeaEi vitezl ca gi cAnd Luna ar avea aceeaqi atrac{ie



gravitafionald ca gi Terra, el a rIspuns ursuz: ,,Da, gravita{ia
Lunii ar fi trebuit si difere de cea a Terrei! Fdri alte explicafii'r..

O alti disculie este legatd de o posibild intAlnire d,e gra_

dul IiI care ar fi avut loc pe Luni, imediat dupi aselenizare.

,,Un pas mic pentru om, dar un salt mare pentru omenire"...
Dupd pronun{area acestor cuvinte de citre Armstrong (despre

care unii sustin eronat cd s-a fbcut cu o micd abatere fald de
protocolul inifial, care cerea ca si se spun6 ,,pentru un orri,!)
se pare ci s-a intdmplat ceva straniu menit sd hrineascd inevi_
tabilele speculalii. Interferente neagteptate au intrerupt emisia,
cei de la sol rimanand fbri nici un contact timp de doud mi-
nute. Mai tarziu, ufologii americani si europeni au dat publicitifii
o inregistrare captati., se pare, de radioamatori care urmdreau
in direct comunicaliile intre Apollo l l gi Huston. Este vorba
de o conversatie despre ce s-a petrecut cu adevi.rat pe Lund gi

care diferi de ceea ce s-a declarat opiniei publice de c6tre gu_
vernul american. Astfel, la un moment dat, probabil cAnd Arm_
strong qi Aldrin reveneau spre modul, dupi promenada lunari,
ar fi al'ut loc urmdtoarea conversalie: ,,Ce a fost asta? Dumne-
zeule, ce a fost? Este tot ceea ce vrem sd gtim. Sunt enorme! pur
gi simplu enorme, vi spun! Nu, nu este din cauza cdmpului de
distorsiune! E de necrezut... Suntem bine, dar am descoperit
nigte vizitatori. Da, au rd.mas aici o perioadi de timp, daci e sd

judecdm dupi instalaliile 1or...,, Dupi acest mesaj, conform
comunicatului emis de Huston, controlorii au incercat si-i cal-
meze pe astronaufi, iar securitatea incepuse deja sd elibereze
sala de comunicatii de orice personal neindispensabil...
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De numele lui Armstrong s-au atagat, in timp, numeroase

istorisiri false dar gi pretenlii bizare. Dupi momentul istoric al

aselenizlrii, numerogi oameni care purtau numele de Armstrong

au ciutat sd demonstreze o legdturi de rudenie, cit de indepir-

tati, cu astronautul! Unii au incercat chiar si ii ,,insceneze" o

convertire la islamism. O legendi foarte rulati spunea ci, atunci

cAnd a plgit pe suprafala lunari, Armstrong a atzit nigte cu-

vinte pe care nu le-a putut descifra, intr-o limbi pe care nu a

recunoscut-o. Dup[ expedilie, intr-o cilitorie in Egipt, s-a in-

tAmplat si audd o chemare islamici la rugiciune gi a recunos-

cut cuvintele pe care le auzise pe Luni: ,,Allahu akbar'l Povestea

a fost transmisi persistent in presa din trei firi islamice: Egipt,

Malaezia gi Indonezia. Atdt de populari a fost legenda, incAt,

in 1983, Phil Parshall, director la Institutul Cregtin pentru

Cercetare Asian Research Center International, i-a scris lui

Armstrong pentru a verifica validitatea informafiei. Rdspunsul

a infirmat zvonul convertirii. in anii'50, Armstrong candidase

pentru pozi\ia de lider a unei grupe de cercetagi in cadul Bise-

ricii Metodiste. in formularul completat pentru postul solicitat,

Armstrong a notat la capitolul ,,Afiliere religioasi:' doar atAt:

,,Deist". in biografia lui oficiald, First Man: The Life of Neil A.

Armstrong, fostul astronaut respinge din nou zvonul converti-

rii: ,,Am vdzut cd multe organizafii, in care nu sunt membru,

pretind ci sunt gi multe familii - intre care mulli Armstrong - fac

conexiuni intre noi, multe fiind false. Foarte mulli oameni se

identifici cu succesul Apollo. Afirmalia ci ag fi devenit musul-

man este doar o versiune extremi a povegtilor prin care oame-

nii spun ci gtiu pe cineva pe care ag putea si il gtiu gi eu'i
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Neil Armstrong era un reputat speciarist al zborului desfb-
gurat in condiqii extreme, de pionierat. A fost pasionat de zbor
de la o varsti fragedi gi a ob{inut licenla de pilot la vdrsta de
16 ani. in 1947, Armstrong a inceput studiile sale in inginerie
aeronauticd la universitatea purdue cu o bursi de la us Navy.
studiile sale au fost intrerupte in 1949, cand a fost chemat si
slujeasci in rizboiul din coreea. Armstrong a zburatin 7g de
misiuni de lupti in timpul acestui conflict militar. El a pirisit
serviciul militar in 1952, gi a revenit la facultate. cdliva ani mai
tdrziu,Armstrong s-a aliturat comitetului Na{ional consultativ
pentru Aeronautici (NACA), care mai tdrziu adevenit Admi_
nistrafia Nafionali a Aeronauticii gi a Administrdrii Spafiului
(NASA). Pentru aceasti agenfie guvernamentali a fost integrat
unei multitudini de proiecte, inclusiv servind ca pilot de incer-
care gi ca inginer. De pildd, el a testat mai multe aeronave de
mare vitezd,, inclusiv X- 15, care putea atinge o vitezi maximi
de 4.000 de mile pe ord.

Pentru unii, trecerea in nefiinll a lui Armstrong inseamnd
disparifia unuia dintre pulinii oameni care au luat parte la cea
mai mare conspirafie din istoria omenirii. pentru mulfl insi
Armstrong rimAne un astronaut care a fbcut istorie.

Moartea primului om care a pigit pe Lun6 a readus in dis_
cufie miturile care au planat asupra vielii gi carierei lui Neil
Armstrong, ridicdnd semne de intrebare asupra intregii misi_
uni Apollo 11. Se spune cd Armstrong a fost ales pentru misi_
unea Apollo 11 in primul rdnd pentru cd el era civil iar Casa
Albi de la Washington qi-a dorit ca primul om care ajunge pe
Luni si fie un om de rAnd, nu un pilot militar. Neil Armstrong

12

a devenit comandantul misiunii datoriti evoluliei sale meto-

dice, generate de misiunea Gemini 8la care luase parte anterior,

dar gi datoriti implicirii sale in primele etape ale programului

Apollo. Un mit adesea vehiculat este cel potrivit ciruia in fapt

copilotul Buzz Aldrin ar fi trebuit si fie cel careface primul pas

pe Luni, nu Armstrong. in misiunea anterioari Gemini buni-

oari, copilotul a fost cel care a ieqit din aeronavi gi a efectuat

aga-numitele ,,plimbiri in spafiu'l in timp ce comandantul rd-

mAnea pe navd. Factorul decisiv in Apollo l1 care l-a transfor-

mat pe Armstrong in omul care a risculat cu pagii s[i praful

Lunii a fost strict de ordin tehnic. Uga modulului lunar care

trebuia deschisi pentru a iegi din astronavi se afla pe partea

dreapti, chiar lAngi comandant. Cum cabina in care se afla

Armstrong gi copilotul Aldrin era de dimensiuni prea mici

pentru a permite celui din urml si ,,sari peste" comandant, cel

care a iegit din modul gi a cobordt scara pAni pe suprafafa Lunii

a fost Armstrong.

Apoi, ,,micul pas" al lui Armstrong a fost, de fapt, o sirituri
de la un metru indllime, care putea avea consecinfe imprevizi-

bile. Walter Cronkite, cel care a fost comentatorul oficial al

misiunii Apollo 11 urmdrit de peste 500 de milioane de oameni

care au asistat in direct la aselenizare, a coordonat gregit mon-

tajul filmirii care avea si facd inconjurul lumii. Degi Armstrong

a rostit celebra maximi,,lJn pas mic pentru om, un salt uriag

pentru omenire" in momentul in care a coborAt de pe ultima

treapi a scirii pe suprafala Lunii, la montaj, cuvintele sale au

fost alipite cadrelor in care astronautul se afla incl in partea

superioari a scirii. Comandantul misiunii a recunoscut el insugi
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ce a spus ,,un pas mic pentru un om" si nu,,un pas mic pentru
om'l dar legitura radio intermitenti a determinat atdt cerceti-
torii NASA, cat gi presa internafionali si consemneze cuvintele
sale celebre fird articolul nehotirat. |urnalistul NBC News spe-
cializatin analizit spaliali, |ames oberg, care a ascultat trans-
misiunea in direct pe cAnd lucra ca intern la NASA, a examinat
ulterior inregistrarea gi a constatat cd, intr-adevdr, Armstrong a

spus ,,Un pas mic pentru un om, un salt uriag pentru omenire'l
Interesant si, lntr-un fel, destul de ciudat este ci, dupd

incheierea misiunii, Armstrong s-a retras din vizorul public.
Comandantul Apollo 11 nu gi-a monetizat propria glorie, limi_
tdndu-se la func{ia de profesor de inginerie aerospalial[ gi la
conferinle pe teme aeronautice cu jurnaligti, istorici gi alli co_

legi de breasli.

Mul1i sunt de pdrere ci Armstron gavdzutOZN_uri in timp
ce se indrepta cu astronava spre Lund, dar gi in timpul plimbd_
rii sale pe satelitul natural al Terrei. De fapt, cei trei astronauti
cooptali in misiunea Apollo l1 au declarat ci au vdzut ,,lumini
trecitoare", care au apdrut gi pe inregistririle video. Analiza
ulterioard a cadrelor filmate au demonstrat cd ,,luminile treci-
toard'au fost, de fapt, bucili din racheta Saturn 5 utilizati la lan-
sarea astronavei.

Ca astronaut, Neil Armstrong efectua antrenamente fizjce
intense la sala de sport pentru a-si intiri musculatura. Coman_
dantul misiunii avea, intr-adevir, un regim alimentar conceput
special pentru activitatea sa, dar rareori il puteai vedea in sala

de sport. ,,Cred cd bunul Dumnezeu ne-a dat un numi.r finit
de bdtii ale inimii gi ag fi blestemat daci le-ag irosi pe ale mele
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atAt de repede'l a declarat Armstrong, pus fa{i in fald cu zvonul

ci-Ei supunea corpul la efort fizic intens.

Dar cea mai intensd specula{ie legati de misiunea spaliald

Apollo 12 este ci Armstrong a piqit pe suprafala Lunii... din

statul american Nevada. Dupi revenirea pe PdmAnt, reusita misi-

unii Apollo l1 a fost umbriti de numeroase teorii ale conspi-

rafiei. Mulli au refuzat sl creadi in veridicitatea acfiunii 9i au

indicat multe hibe in filmirile transmise, care ar fi fost de fapt

efectuate intr-un studio din statul federal Nevada. Spre exem-

plu, umbrele costumului lui Armstrong ar fi fost create prin
dispozitive de iluminare puse in spatele astronautului. Oamenii

de gtiinli de la NASA au explicat ci acele umbre au fost, de fapt,

generate de suprafala Lunii care reflecta lumina Soarelui. |ur-
nalistul NBC News fames Oberg a descris toate teoriile ca fiind

falsuri grosolane gi ci multe persoane 9i chiar naliuni (Uniunea

Sovieticd, in special) aveau motive intemeiate pentru a decredi-

biliza succesul misiunii Apollo 11.

Teribil de inciudati, Rusia nu crede nici astizi ci americanii

au fost primii care au ajuns pe Lund. Astfel, geful agenliei spa-

liale ruse Roscosmos, Dmitri Rogozin, a anunlat c5. viitoarea

misiuni a Rusiei cdtre Luni va avea ca obiect gi si afle dacd Neil

Armstrong a aselenizat intr-adevir in 1969. Acest anun! a venit

in urma unei intrebiri primite pe Twitter de Rogozin privind

veridicitatea faptului ci americanii au fost primii pe Luni.
Dimitri Rogozin azdmbit gi a ridicat din umeri cAnd a primit

intrebarea. in Rusia, teoriile conspiraliei legate de aselenizarea

americanilor sunt un lucru comun. Asta pentru ci Neil Arm-

strong a fost primul om pe Luni, reugind si aselenizeze in plini
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,,competilie spafiali'intre Statele Unite gi Uniunea Sovietici.
Ca si nu mai spunem ci URSS a fost siliti sd renunte la pro-
gramul siu spalial dupi ce in anii '70 patra rachete destinate

sd ajungi pe Luni au explodat...

Ideea marii pdcileli a aselenizirii nu este una noui. La nu-
mai cdliva ani dupi evenimentul din 1969, popularitatea aces-

tei idei nu era intrecuti decdt de enigma asasinirii pregedintelui

f.F. Kennedy gi de misterul Zonei 51. in fapt, adep{i ai teoriei
conspiraliei si-au expus pirerea incl de la inceputul anilor '70

gi, cu atAt mai mult, explica{iile oficialilor de la NASA au ldsat

de dorit. Poate, de aceea, unul din cinci americani este convins

astizi ci totul nu a reprezentat decAt o farsd tributari circum-
stanfelor politice ale vremii gi ci, in fapt, expedifia Apollo 11 a

fost regizati intr-un studio secret din Nevada. Si, totugi, de ce ar

fi inscenat una dintre cele doui mari puteri ale lumii de atunci
ideea unei expedifi care nu avusese loc? Ar putea si pari ab-

surd, insi o simpld privire aruncati in contextul geopolitic al

acelor wemuri poate oferi o explicafie mai mult decdt plauzibild.

Statele Unite ale Americii pierduseri startul in cursa spaliali,
iar Uniunea Sovietici pirea si conduci detagat in toate dome-

niile. Prima capsuli spafiall trimisi in afara atmosferei terestre,

primul animal lansat in spatiu, primul om gi primul echipaj de

trei persoane care ajungeau pe orbita terestri precum si primul
modul frrd echipaj, Luna2, care ajungea pe satelitul natural al
Terrei - toate acestea eraurealizilri sovietice gi constituiau su-

ficiente motive de ingrijorare pentru Statele Unite. Conform
adepfilor teoriei conspiratiei, Statele Unite ale Americii se aflau

in punctul in care trebuiau sd demonstreze cv orice pre! ci
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posedi o tehnologie superioari celei sovietice, iar singurul

mod in care puteau face acest lucru era si trimitl un om pe

Lun6, singurul premiu care lipsea din vitrina Uniunii Sovietice.

Aveau, insi, SUA tehnologia necesari transportirii dus-intors

a unui echipaj uman pe Luni? Rispunsul este unul teribil de

controversat chiar gi in zilele noastre.

Ne putem reaminti o parte a celor mai importante mistere

legate de expedilia americani din 1969, enigme a cdror rezol-

vare credibili pare departe de frnalizare chiar ;i dupi o jumi-

tate de veac de la naqterea acestora. Poate cel mai important

argument al celor care contesti insigi existenla misiunii Apollo

11 este cel legat de lipsa stelelor din imaginile oferite de NASA.

Spafiul apare in fotografiile oficiale ca un imens fundal negru.

Cum ar putea fi posibil acest lucru cu atAt mai mult cu cAt Luna

nu are o atmosferl care sd obttrezeizibilitatea agtrilor? Totuqi,

este greu de crezut ci un evenfual ,,regizor" ar fi uitat sl ,,aprindd'

stelele din studio. Contestatarii suslin cdpozilia stelelor vizute

de pe Terra ar fi tridat pozilia reali a astronaufilor, cazin care

s-a optat pentru eliminarea acestora din fundal. Oficialii NASA

au negat vehement aceasti posibilitate gi au suslinut faptul ci
lumina solari, extrem de puternici pe suprafafa selenari, este

capabili si obtureze orice imagine a stelelor. AcelaEi lucru se

intAmpli, suslin oamenii de gtiinfi americani, in momentul in

care ai incerca si fotografiezi cerul pe timpul noplii, intr-un

orag puternic iluminat. Singura posibilitate ca stelele si devini

vizibile ar fi aceea ca un astronaut si realizeze fotografiile pe

partea intunecati a Lunii. Explicalia NASA pare, la prima ve-

dere, in misuri si explice lipsa stelelor din fotografiile oficiale.
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