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Profesorul Cornel Munteanu
propune noi perspective asupra
operei eminesciene

noua bancnot[ de 5 euro va fi
pus[ în circula\ie în luna mai

Secretarul de stat pentru 
Transporturi din Marea Britanie, 
navetist la clasa a ii-a

       Noua bancnotă de cinci euro care va fi pusă în
circulaţie începând cu luna mai a fost prezentată joi. 
       BCE şi băncile centrale din statele membre ale
zonei euro vor introduce în următorii ani bancnote
euro din seria "Europa", a căror concepţie grafică se
bazează tot pe tema "epoci şi stiluri". Elementele de
siguranţă ale noilor bancnote au fost optimizate. Trei
noi astfel de elemente, respectiv filigranul-portret,
holograma-portret şi numărul verde-smarald, au fost
introduse pentru a descuraja şi depista eventuale
falsuri. În primă fază, bancnotele din noua serie vor
circula în paralel cu cele vechi urmând ca acestea să
fie retrase treptat din circulaţie şi, în cele din urmă, să
înceteze să mai reprezinte un mijloc legal de plată.

       Concursul de popularitate organizat de cotidianul
Informaţia Zilei a intrat în cel de-al doilea an. Anul
trecut au participat zeci de sătm[rence care s-au făcut
cunoscute prin intermediul cotidianului Informaţia
Zilei şi a suplimentului Informaţia de Duminică.
Câştigătoarea din fiecare lună a primit diverse premii
precum abonamente la aerobic, fitness, solar, produse
cosmetice şi servicii de manichiură şi pedichiură.
       Începând cu luna februarie a acestui an organizăm
un nou concurs pentru tinerele domnişoare din Satu
Mare. Sătmărencele dornice de afirmare pot câştiga
mai multe premii. Dacă vrei să participi trimite un e-
mail pe adresa misspopularitate_iz@yahoo.com, cu
poze cu tine, data naşterii, număr de telefon, instituţia
de învăţământ/locul de muncă şi o mică descriere. 
       Totul se desfăşoară online pe pagina
www.informatia-zilei.ro, fiecare concurentă va
beneficia de o pagin[ ce va conţine o descriere şi o
galerie cu poze profesionale făcute de un fotograf
Informaţia Zilei. Domnişoara care va strânge cele mai
multe "Like-uri" va câştiga. Persoanele care au mulţi
prieteni pe Facebook au mari şanse să câştige deoarece
voturile se fac prin această reţea de socializare. 
       Se pot înscrie sătmărencele cu vârsta cuprinsă
între 14 şi 20 de ani.

Faimoasa cântăreaţă Rihanna demons-
trează mai mereu că fanii sunt foarte im-
portanţi pentru ea, motiv pentru care nu
ezită să-și facă poze, să fie prietenoasă cu
ei. Indiferent că este machiată sau nu, Ri-
hanna schimbă câteva cuvinte sau își face
poze cu fanii ei. Zilele trecute pe internet
a circulat o poz[ făcută după ce cântăreaţa
ieșea de la un salon de manichiură, îmbră-
cată casual și nemachiată. Chiar la ieșire s-
a întâlnit cu o fetiţă care a vrut neap[rat să
aibă o poză cu artista ei preferată. Cântă-

reaţa nu numai că a fost de acord, a fost
atât de prietenoasă încât a îmbrăţișat-o
pe fetiţă ca și cum ar fi cunoscut-o de ani
de zile.

Rihanna a avut și momente anii tre-
cuţi când s-a purtat urât cu fanii. Un
exemplu ar fi cel în care o persoană a cri-
ticat-o pentru că a hotărât să se împace
cu Chris Brown, cel care a b[tut-o. 

Artista i-a adresat persoanei res-
pective cuvinte urâte pe o reţea de
socializare.

Rihanna este al[turi de fanii s[i

www.informatia-zilei.ro

~n ianuarie ;i februarie
o vacan\[ la schi este
la jum[tate de pre\

Kaprun este o sta\iune de schi renumit[, situat[
`n regiunea Europa Sport care poate fi vizitat[ pe
tot parcursul anului. Este direct legat[ printr-o rut[
de autobuz de ora;ul Zell am See. ~mpreun[ cu Zell
am See, Saalbach ;i Schaldming, Kaprun apar\ine
unei zone mai mari, care este cunoscut[  drept un
paradis pentru schiori. 

      Simon Burns, secretar de stat pentru
Transporturi, a început să facă naveta pe o distanță
de 49 de kilometri, între orașele Chelmsford și
Londra, după ce s-a dovedit că mașina pe care o
folosea până de curând să parcurgă acest traseu îi
costa pe contribuabilii britanici 80.000 de lire
sterline pe lună.
      Chiar dacă a explicat că, din cauza contractelor,
aceeași mașină de protocol cu șofer va costa tot
80.000 de lire sterline pe an și în cazul în care nu va
fi folosită, ministrul britanic al Transporturilor a
început să folosească trenul, la presiunea publicului.
Președintele Asociației Călătorilor cu Trenul din
Marea Britanie, Derek Monnerey, a sintetizat
situația în felul următor< "Faptul că folosea o mașină
arăta că serviciile feroviare nu sunt suficient de
bune", scrie Daily Mail.
      În urma scandalului, Simon Burns a fost
fotografiat la ora 5.58 dimineață pe peronul gării
din Chelmsford, așteptând trenul cu o carte în
mână. Ministrul și-a cumpărat bilet la clasa a doua
și, pentru că n-a mai găsit niciun loc, a trebuit să
stea pe culoar în picioare până la destinație. A fost
pentru cea de-a treia oară în ultima săptămână când
politicianul s-a deplasat la locul de muncă cu trenul.

Filarmonica a deschis anul 2013 cu
un concert pentru toate gusturile

Privilegiul a fost emis de regele Carol al III-lea, la 6 ani după legiferarea unificării dintre Satu Mare ;i Mintiu
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Înscrie-te la concursul Miss 
informa\ia Zilei - luna februarie!
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Satu Mare a fost ridicat la rangul
de ora; liber regal în 2 ianuarie 1721

~n ianuarie, sloiurile de la stre;ini
prevestesc cucuruzi mari peste an

Se spune c[ dac[ luna lui ianuarie este cu moin[,
prim[vara va fi friguroas[, iar vara c[lduroas[. ~n schimb
dac[ ianuarie e moale, atunci greul vine `n februarie.
B[tr]nii spun c[ un ianuarie cald nu e semn de an m[nos,
iar dac[ e uscat ;i geros atunci Faur va fi cu nea. C]nd se
trag norii spre miaz[zi urmeaz[ frig, c]nd spre miaz[noap-
te - c[ldur[. Mai exist[ credin\a c[ topirea z[pezii ̀ n prima
s[pt[m]n[ dup[ Anul Nou nu aduce semne bune pentru
vara ce va s[ vin[, deoarece poamele vor fi vierm[noase.
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Satu Mare a fost ridicat la rangul de 
ora; liber regal în 2 ianuarie 1721

Privilegiul a fost emis de regele Carol al III-lea, la 6 ani după legiferarea unificării dintre Satu Mare ;i Mintiu

Începând cu secolul al
XVII-lea, aidoma comitatelor
din Transilvania şi Partium,
asistăm şi în comitatul Satu
Mare la o trecere mai accentua-
tă spre economia alodială (de-
ținerea de pământuri), cu toate
că baza producţiei de mărfuri
agricole a constituit-o, în con-
tinuare, gospodăria şi sesia io-
băgească.

Informaţiile pe care le publicăm în
cele ce urmează le-am extras din  vo-
lumul "Satu Mare. Studii și comuni-
cări", revista Muzeului Judeţean Satu
Mare nr. XI-XII din anii 1994-1995.

Din materialul "Domeniul orașului
Satu Mare în sec XVII - mijlocul sec.
XIX", semnat de profesorul Bujor Dul-
gău aflăm că cererea crescândă de pro-
duse pe piaţa internă și cea externă a
impus, în mod firesc, nevoia extinderii
rezervei senioriale, sporirii numărului
iobagilor și jelerilor precum și a sarci-
nilor feudale la care erau impuși
aceștia.

Constituite iniţial prin acte de do-
naţie, rezerve senioriale sau pământu-
rile alodiale au fost extinse, mai ales,
prin răpiri forţate ale sesiilor iobăgești,
fenomen generalizat în a doua jumătate
a secolului al XVII-lea și, îndeosebi, în
cursul secolului al XVIII-lea.

Numărul iobagilor
a scăzut foarte mult
în perioada 1650 - 1711

Fenomenul este tipic și pentru do-
meniul orașului Satu Mare, constituit
treptat prin cumpărări, zălogiri și răpiri
de pământuri situate în hotarele loca-
lităţilor limitrofe< Rușeni, Tătărăști,
Mădăras, Sătmărelul Mic și Hodoș. În
paralel cu acumulările de pământ
orașul a cumpărat sau luat în zălog de
la unii nobili scăpătaţi, și iobagi spre
a-și asigura forţa de muncă necesară
exploatării alodiului. Importanţa și va-
loarea iobagilor a crescut considerabil
spre finele secolului al XVII-lea și în-
ceputul celui următor, când, din cauza
deselor războaie și a incursiunilor tur-
co-tătare, numărul lor a scăzut sensibil
în comitatul Satu Mare. Este vorba de
invazia polonă din iunie 1657 până sub
zidurile orașelor Satu Mare și Mintiu,
incursiunile turcești de după 1660, răs-
coala curuţilor condusă de Francisc
Rakoczi al II-lea, invazia tătară din
1717, la care se adaugă jafurile săvârșite
de mercenarii străini din garnizoana
cetăţii. După semnarea Păcii de la Satu
Mare (aprilie 1711) și epidemia de ho-
leră ce a bântuit în vara anului 1711,
conscripţia locuitorilor din Satu Mare
găsea aici doar 150 de meșteșugari, 101
orășeni, 42 jeleri și 39 văduve.

În anul 1636 ia fiinţă alodiul
orașului Satu Mare în hotarele satelor
Rușeni și Tătărești, sate ce aparţineau
comitatului. De-acum înainte vor avea
loc frecvente conflicte, tulburări  și acte
de violenţă comise de orășeni împo-
triva iobagilor cetăţii din aceste loca-
lităţi. Cu prilejul reînnoirii semnelor
de hotar acestea erau fixate mereu în
detrimentul celor două sate și, de multe
ori, orășeni călări au călcat semănătu-
rile sau distrus recolta iobagilor de aici.
Începând din anul 1625 orașul a reușit,
prin cumpărături și zălogiri, să intre
în posesia unor sesii ce aparţinuseră
familiei Ioo și Clarei Kende. Până la fi-

nele secolului al XVII-lea orașul
deţinea deja în aceste localităţi un nu-
măr de 31 de sesii.

Situația dijmei,
pă;unatului ;i ghindatului

Concomitent cu uzurpările terito-
riale efectuate prin ridicarea noilor
semne de hotar, magistratul orașului
Satu Mare a interzis, după 1636,
pășunatul vitelor și ghindatul porcilor
în pădurile din Tătărești, care înainte
vreme fuseseră folosite liber și pașnic
atât de către orășeni cât și de iobagii
localnici. Prin urmare, iobagii cetăţii
din localităţile Tătărești, Mădăras, Ho-
morodu de Sus, Homorodu de Mijloc
și Medișa vor fi siliţi dea dijmă din ani-
male pentru pășunat și ghindat, după
cum reiese dintr-un interogatoriu luat
în anul 1640.

În hotarul localităţii Mădăras,
orașul deţinea o pădure numită "Dar-
vas", pe care iobagii localnici o foloseau
în mod liber, cu condiţia ca fiecare să
transporte anual două care de crengi
și nuiele pentru consolidarea digului
Homorodului și să se îngrijească de în-
treţinerea podului de pe acest pârâu.
Vitele iobagilor din Mădăras puteau să
pască liber și pe pământurile orașului
situate dincolo de Valea Homorodului,
exceptând perioada Sângeorz-Sânmi-
hai. În schimb, se obligau să păzească
pădurea "Darvas". Dacă vreun mădă-
răsan era prins că vinde lemne din pă-
durea orașului, acesta era pedepsit cu
o amendă de 100 denari (penz). 

În a doua jumătate a secolului al
XVII-lea și tot cursul secolului al XVI-
II-lea ghindatul era permis numai în
schimbul unei taxe de 4 poltura de
porc, atât pentru orășeni cât și pentru
cei din Mădăras. Pășunatul în pădure
se făcea numai cu aprobarea scrisă a
judelui primar al orașului, iar cine tăia
o bucată de lemn fără aprobare era pe-
depsit cu o amendă drastică de 12 flo-
rini. Această pădure va constitui, timp

de 6 - 7 decenii, obiectul disputei dintre
magistratul orașului Satu Mare și conţii
din familia Karolyi. În noiembrie 1720,
prin porunca imperială a lui Carol al
VI-lea, contelui Karolyi Sandor i se
confirmă dreptul de proprietate asupra
domeniului Ardud, de care aparţinea
și Mădărasul. Martorii localităţilor în-
vecinate, interogaţi în 1727, aveau să
declare unanim că pământul arabil, fâ-
neţele și pădurea "Darvas" au aparţinut
dintotdeauna orașului. În privinţa
dreptului de proprietate asupra acestei
păduri, contele va intenta orașului un
proces care în martie 1734 va ajunge
în faţa Tablei septemvirale (Curia re-
gală).

Nu se cunoaște finalul procesului
din lipsa de informaţii, dar la sfârșitul
secolului, pădurea figurează tot în pro-
prietatea orașului. Abia în 1791, după
îndelungate tratative, nelipsind nici ac-
tele de violenţă, se ajunge la o soluţie
de compromis în privinţa hotarului
dintre posesiunile lui Anton Karolyi și
cele ale orașului, aflate în localitatea
Mădăras. În acest timp, partea din Mă-
dăras aparţinând domeniului Ardud
însuma 116 sesii, toate locuite de iobagi
români.

Tot prin cumpărări și zălogiri de
pământuri, orașul a intrat în posesia
câtorva sesii, fâneţe și păduri situate în
localităţile Hodoș și Sătmărelul Mic.
În aprilie 1660, orașul deţinea aici 8
sesii cu iobagi cu tot. Ultima menţiune
ce atestă existenţa iobagilor pe aceste
două moșii datează din anul 1664. Du-
pă acest an, cele două moșii devin com-
plet pustii, locuitorii fugind din calea
turcilor ce ocupaseră Oradea. Astfel,
pământurile de aici au rămas nelucrate,
orașul nemaiputând percepe dijmă.
Abia de prin 1695 pământurile au fost
împărţite orășenilor, care le-au curăţit
de crengi, tufișuri și buruieni spre a le
putea cultiva. La rândul său, magistra-
tul orașului Satu Mare era obligat să
achite dijmă episcopului de Agria pen-
tru aceste două moșii. Devenite pustii,

în anul 1664 se face o inventariere a
celor două moșii. În Hodoș, în cele do-
uă călcături, existau în total 69 de sesii
pustii și 3 fâneţe. Inventarul moșiei Săt-
mărelul Mic lipsește, dar cu puţină
aproximaţie se poate deduce că situaţia
era cam aceeași.

Unificarea dintre Satu Mare 
;i Mintiu, consfințită printr-o 
înțelegere cu 12 puncte

După 1662, prin numeroase de-
mersuri și memorii, cele două orașe,
Satu Mare și Mintiul solicita cu con-
secvenţă unificarea lor și ridicarea la
rangul de oraș liber regal. La 29 de-
cembrie 1712 cele două orașe se unifică
pe baza unei înţelegeri cuprinzând 12
puncte. Survine un acord între magis-
tratul orașului Satu Mare și Camăra re-
gală de Scepus în privinţa răscumpă-
rării bunurilor fiscului existente în
oraș. 

În septembrie 1713 comisia dele-
gată evaluează aceste bunuri după cum
urmează< în Satu Mare via "Bona" -
1200 fl, moara de pe Someș, având o
capacitate anuală de 5000 găleţi, de
Cașovia - 8000 fl, pământul arabil de
450 găleţi de Cașovia - 2700 fl, pămân-
tul alodial cu cârciuma și măcelăria -
2000 fl, alte 5 cârciumi - 10.000 fl și
dijma anuală - 1166,66 fl deci un total
de 25.066,66 fl> în Mintiu dreptul de
cârciumărit - 4166,66 fl, pământul ara-
bil de 170 de găleţi de Cașovia - 1020
fl, fâneaţă de 200 de care - 1630 fl și
dijmă anuală - 250 fl, deci un total de
7106,66 fl. Până în anul 1730 bunurile
fiscului au fost complet răscumpărate. 

Unificarea celor două orașe a fost
legiferată de Dieta de la Bratislava po-
trivit legii 109-1715, iar eliberarea și
ridicarea la rangul de oraș liber regal a
fost confirmată prin intermediul pri-
vilegiului emis de regele Carol al III-
lea la 2 ianuarie 1721.

A consemnat Ionuț Blăjean

Stamp[ din anul 1670 cu ora;ele Satu Mare ;i Mintiu

Unificarea orașelor Satu Mare ;i Mintiu  a fost legiferată de Dieta
de la Bratislava potrivit legii 109-1715, iar eliberarea și ridicarea la
rangul de oraș liber regal a fost confirmată prin intermediul privile-
giului emis de regele Carol al III-lea la 2 ianuarie 1721.
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Regele Mihai I de România s-a născut
la 25 octombrie 1921 la Castelul Foișor
din Sinaia ca fiul principelui moștenitor
Carol și al Elenei principesă de Grecia. Du-
pă moartea bunicului său Ferdinand I la
20 iulie 1927 este proclamat în aceeași zi
Rege al României sub numele de Mihai I
puterile regale fiind exercitate de Regenţă.
La 8 iunie 1930 după actul restauraţiei și
investirea regelui Carol II, Mihai este pro-
clamat moștenitor al tronului și Mare Vo-
ievod de Alba Iulia.

După îndepărtarea lui Carol II din ţară
la 6 septembrie 1940, Mihai I depune ju-
rământul ca Rege al României în condiţiile
în care atributele monarhului au fost dras-
tic diminuate de conducătorul statului, ge-
neralul Ion Antonescu. La 30 decembrie
1947 sub presiunea autorităţilor comuniste
și sprijinul Uniunii Sovietice care erau tru-
pe de ocupaţie în România la presiunea
lui Petru Groza și Gheorghe Gheorghiu
Dej, Mihai I este obligat să abdice. În după
amiaza aceleiași zile se întoarce la Sinaia.
"Timp de trei zile - relata Mihai I - am stat
închiși în casa de sus, să ne facem bagajele.
Administratorul Coroanei a cerut pentru
noi uzufructuar anului 1947 (rezultatul de
pe moșiile Domeniului Coroanei, acesta
reprezenta aproximativ 4 milioane de
franci elveţieni). Comuniștii au răspuns
că tezaurul Băncii Naţionale era gol. Ne-
au acordat suma de două sute optzeci de
mii de franci elveţieni și 50.000 de dolari.
În ultima zi m-am uitat o dată prin toate
dulapurile pentru a mă asigura că nu mai
erau obiecte, amintiri pe care le-aș fi putut
lua cu mine. Dar până la urmă nu am putut
lua cu mine decât lucruri strict personale.
Nu am putut nici măcar să controlez or-
ganizarea plecării. Cineva din personal s-
a ocupat de luarea cuferelor noastre pre-
cum și cele 4 automobile pe care guvernul
mă autorizase s[ le păstrez. La 3 ianuarie
1948 într-un tren alcătuit din 8 vagoane,
Regele Mihai I, împreună cu membri ai
Familiei regale și câţiva apropiaţi iau calea
exilului."

În ziua de 4 martie 1948, la Londra
face o primă declaraţie referitoare la abdi-
carea sa forţată de către autorităţile comu-
niste din România, de un guvern instalat
și menţinut la putere de o putere străină,
un guvern total nereprezentativ pentru
voinţa poporului român. În data de 22 mai
1948, Consiliul de Mini;tri îi retrage ce-
tăţenia română Regelui și familiei sale (Re-
gina mamă Elena, principesele Elisabeta
și Ileana și principelui Nicolae).

La 10 iunie 1948 Regele Mihai I se că-
sătorește cu Ana de Bourbon-Parma prin-
cipesă de Danemarca cu care are 5 fete. În
anul 1956 se stabilește definitiv în Elveţia
la Versoix lângă Geneva. Viaţă în exil e pli-
nă de dificultăţi. Pentru a-și întreţine fa-
milia practică meserii diferite< este pe rând
fermier, pilot de încercare, agent pentru
schimburi financiare.

După răsturnarea regimului comunist,
Regele Mihai își exprimă dorinţa de a re-
veni în ţară dar noile autorităţi de la Bu-
curești îl împiedică. În sfârșit, la 21 februa-
rie 1997 se întoarce definitiv în România.

S.A.R. Mihai
Secretar AG. Şef  Principal (R)

Mureşan Traian

65 de ani de la
abdicarea Regelui

Mihai i de România



EMINESCU

Profesorul Cornel Munteanu propune noi
perspective asupra operei eminesciene
Sub semn[tura sa, la Cracovia a ap[rut un volum închinat poetului Mihai Eminescu
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Deosebit de activ în cadrul uni-
versităţilor străine pe unde a pro-
fesat (Budapesta, Cracovia), pro-
fesorul universitar dr. Cornel
Munteanu a lăsat de fiecare dată
câte o carte de referinţă.

Așa a făcut în Ungaria unde a scris
un adevărat tratat în două volume despre
cultura și literatura românilor din ţara ve-
cină. Este vorba despre “Românii din Un-
garia, I. Presa, 1951-2004” (Editura Noi,
Jula/Gyula, 2006) și “Literatura românilor
din Ungaria, 1950-2008” (Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009).

Iată că și acum, după un stagiu polo-
nez de mai mulţi ani, a publicat la editura
Universităţii din Cracovia un volum în-
chinat poetului Mihai Eminescu, intitulat
“Eminescu. Polimorfismul operei” (Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego,
Krakow, 2012).

Volumul este structurat în patru ca-
pitole, în care se dezbat patru teme
esenţiale pentru viziunea actuală asupra
poeziei și prozei poetului< impactul ca-
nonului estetic instituit încă din timpul
vieţii lui Eminescu> polimorfismul poeziei
și prozei sale, problematica eminescolo-
giei mai vechi și mai noi< postumitatea
moștenirii eminesciene.

Polimorfismul – un concept 
literar nou

Cornel Munteanu propune o altă per-
spectivă de a-l citi pe Eminescu, aceea a
polimorfismului, ca argument al moder-
nităţii. De precizat că termenul “polimor-
fism” este întâlnit în știinţele biologice,
cu referire la varietatea formelor în cadrul
aceleiași specii, iar “polifonia” (contra-
punctul) se referă în muzicologie la arta
de a combina două sau mai multe linii
melodice și de a le aranja într-un opus ar-
monic.

Sensul demersului întreprins de autor
este dezvăluit într-un sintetic argument<
“Tot mai des ne putem întreba dacă să-l
citim și să-l percepem pe Eminescu ca
scriitor canonic ori unul anticanonic. Citit
pe fragmente, îl percepem pe dimensiu-
nea canonului, permiţând clasificări și în-
regimentări secvenţiale, dar luat ca întreg
pare că se sustrage oricăror norme cano-
nice, refuzând înserierea și, iată, chiar în-
cadrarea în tabloul deja știut al romantis-
mului târziu, ieșind mai degrabă spre pos-
tromantism ori spre modernism.” (p.7).

Ceea ce se propune de la început în
acest studiu este necesitatea de a fi depășit
canonul instituit de Maiorescu, de a de-
monta infailibilitatea acestuia în avantajul
unei interpretări deschise, într-un spirit
de acut modernism. Cornel Munteanu
realizează în primele două capitole o de-
monstraţie temeinică a acestor direcţii in-
terpretative. Eminescu, polifonic în multe
direcţii, oferă – după constatările auto-
rului – două trăsături peremptorii și anu-
me “gândirea fiinţei în același câmp de
semnificaţii cu Nefiinţa”, respectiv “fixarea
unor tipologii de eroi lirici, care se mișcă
nu doar în poezia eminesciană, ci și în
proza sa” (p.8). Iată doar câteva exemple
din multele oferite, utile în practica di-
dactică. Unul se referă la alchimia culorii,
sunetului, mirosului și mișcării, altul la
construcţiile polimorfe în care se asociază
în aceeași unitate compoziţională idila,
pastelul, meditaţia, exemplificându-se cu
“Lacul”, “Sara pe deal”, “Dorinţa” etc. 

Profunzimea, afirmă autorul, vine
dintr-o “taină textuală, prin care fragmen-
te de text din zone diferite ale imagina-
rului se alătură neștiut în același text, re-
dându-i unitatea și armonia” (p. 29). 

Mitizat sau demitizat, Emines-
cu va marca şi secolul XXI

În ceea ce privește problematica “Mi-
tului Eminescu”, sunt comentate diferite

iniţiative precum cea de la Cluj, coordo-
nată de Ioana Bot, remarcându-se echili-
brul tratării “fenomenului Eminescu”, ple-
dându-se pentru renunţarea la aspecte
exterioare și sondarea profunzimilor unei
opere atât de solide. Doar examenul critic
este cheia. Sugestiile avansate de C. Mun-
teanu vizează aceste direcţii. Mitizării și
demitizării, i se poate răspunde prin în-
dreptarea energiilor spre ţinte precum “al-
cătuirea unor instrumente operatorii, un
dicţionar al eminescologilor, de termeni-
concept în eminescologie și de idei în ști-
inţa despre Eminescu.” (p.200).

Un capitol însemnat i se dedică emi-
nescologiei, de la Maiorescu până azi. Au-
torul propune câteva criterii de tipologi-
zare a eminescologiei, identificând șapte
feluri< estetică, impresionistă, de sinteză,
ontologică, modelară, formalistă și a iz-
voarelor.

Concluzia la care ajungem este că fie
și numai simpla trecere în revistă a mul-
titudinii de studii înregistrate în primul
deceniu al secolului nostru indică o rea-
litate de netăgăduit și anume aceea că dacă
secolul XX a început, potrivit previziuni-
lor lui Maiorescu, “sub auspiciile geniului”
eminescian, și secolul XXI va continua
întocmai.

Actualitatea poeziei 
eminesciene

Nu există cititor atent al poeziei, pro-
zei sau publicisticii eminesciene care să
nu observe cât de actuală este arta poetu-
lui, să nu accepte că poetul din secolul al
XIX-lea nu e fixat într-un timp apus. Deși
a evocat evenimentele Marii Dacii, ale lui
Mircea cel Bătrân, ale strălucitoarei Epoci
dominate de spiritul novator al lui Carol
I, deși a scris epistole cu declaraţii de dra-
goste într-un secol apus, el nu rămâne fi-
xat în acel cronotop. Opera lui a străbătut
timpul fără a înregistra scăderi valorice.
Şi asta pentru că Eminescu s-a raportat la
alte instanţe decât cele temporale. Fapt
pentru care este receptat, la fiecare lectură,

într-un perpetuu prezent.
Dacă ascultăm versuri precum urmă-

toarele, citate de autor ca argument,
“Adormind de armonia / Codrului bătut
de gânduri / Flori de tei deasupra noastră
/ Or să cadă rânduri-rânduri.” (“Dorinţa”),
sau < “Astfel robit de-aceeași jale / Petrec
mereu același drum... / În taina farmecelor
sale / E-un “nu știu ce” și-un “nu știu
cum”” (“De-or trece anii”) și le confrun-
tăm cu mentalitatea cititorilor de azi, in-
clusiv a unor contestatari sau denigratori
ai poetului, ca să nu mai vorbim de cei ce
ajung să afirme că s-au săturat de Emi-
nescu și alunecă spre nonvalori (opţiuni
care nu ar trebui luate în considerare, dar
care totuși există) vedem cu siguranţă că
s-a înregistrat o corupere a gustului, că
exigenţele valorice au înregistrat o tristă
involuţie. Constatăm că versurile emines-
ciene, chiar dacă evocă elemente și sim-
boluri, naturiste spre exemplu, au miezul
lor neatins de trecerea vremii, iar spiritul
lor este în consens cu exigenţele contem-
poranilor avizaţi. Trăirile profunde sunt
universal valabile și, dacă ele transpar în-
tr-o operă de artă, îi dau acesteia viaţă. 

Așa cum rămâne, bunăoară, frumu-
seţea versetelor din “Cântarea cântărilor”,
scrisă cu mii de ani în urmă. Ceea ce spu-
ne tânărul îndrăgostit din acea capodo-
peră a antichităţii sună de parcă ieri s-ar
fi rostit. Să recurgem la doar două versete
în care e cântat sentimentul iubirii, pentru
a vedea cât de modern sună< “Săgeţile ei
sunt săgeţi de foc și flacăra ei ca fulgerul
din ceruri. // Marea nu poate stinge dra-
gostea, nici râurile s-o potolească” (“Cân-
tarea cântărilor”, 8, 6-7). Valoarea lor nu
s-a risipit pentru că au ceva etern. Așa se
întâmplă și cu opera poetică a lui Emi-
nescu. Ea are viaţă sădită în materia ei
vie. Conţine adevăruri umane care ard în
magma sonoră. E supusă timpului care
poate să lase urme, dar o și întărește, adau-
gându-i noi carate.

Lectura poeziei lui Eminescu 
permite mereu noi orizonturi

de interpretare

Cartea provoacă interesul cititorilor
de diverse formaţii culturale pentru noi
lecturi din creaţia lui Eminescu. Sunt pro-
puse căi de acces spre profunzimile acestei
opere din perspectiva degustătorului de
artă poetică din secolul XXI. Ieșirea de
sub tutela canonului estetic din secolul
XIX și abordarea sa din perspectiva poli-
morfismului deschide noi orizonturi în
receptarea poeziei lui Eminescu.

Ca ideatică, în lirica eminesciană ni-
mic nu este perimat. Ezitări putem avea
din punct de vedere al sensibilităţii con-
temporane, care e în continuă modelare,
sau remodelare.

Chiar dacă motive precum dealul, la-
cul sau stâna amintesc de alte vremuri,
sentimentul în profunzimea sa este ex-
trem de nou. E suficient să vedem ce spu-
ne poezia valoroasă actuală pentru a ve-
dea că fiorul estetic e același.

E foarte importantă constatarea că în
ceea ce privește limba și limbajul poetic,
creaţia eminesciană nu a înregistrat urme
esenţiale lăsate de trecerea vremii. El a
avut un rol decisiv în statornicirea limbii.
Limba română, venind din secolele lati-
nităţii populare și până în ultimele decenii
contemporane, cu infuziile nelimitate de
neologisme, se află sub puterea ordona-
toare a scrisului eminescian. După culmi
ca acestea, dintr-un fragment de vers, “Pe
mine mie redă-mă!” nu mai există ascen-
siune în cadrele limbii române, dincolo
nu mai e decât cerul. Lăţire poate să existe,
profunzime, da, însă nu ascensiune. 

Eminescu în şcoală

În capitulul “Postumitate culturală”
ni se propune un subcapitol referitor la
“Eminescu în didactica școlară”. Sugestiile
autorului vin dintr-o experienţă îndelun-
gată la catedră. Se pledează pentru o apro-
piere a învăţăceilor de acele zone de inte-
res care atrag, cum ar fi erotica, natura,
filosofia sau istoria. Un tânăr studios nu
poate rămâne inflexibil la performanţele
eminesciene în arta versificaţiei și a sti-
listicii. O tratare sofisticată la ore, rece,
aridă, bazată pe diverse scheme și pe un
limbaj sibilinic dus la altitudini intangibile
de ermetism nu face decât să-l îndepăr-
teze pe școlar de operă. Primordial, arta
literaturii se adresează sensibilităţii noas-
tre și abia în al doilea rând abstracţiunilor
interpretative ale raţiunii.

Cornel Munteanu este un 
mesager al culturii şi literaturii 
române în Europa

Prof. univ. dr. Cornel Munteanu, critic
și istoric literar, activează în cadrul Fa-
cultăţii de Litere a Universităţii de Nord
Baia Mare, dar a fost și lector de limba și
literatura română la Catedra de Filologie
Română a Universităţii ELTE Budapesta.
Recent s-a întors în ţară după o activitate
de mai mulţi ani la Universitatea Iagelonă
din Cracovia, unde a lăsat, iată, această
carte ca semn al trecerii unui român pe
acolo. Este autorul unor volume de critică
și teorie literară< “Marin Preda – Fasci-
naţia iubirii”, apărută în 1966, “Romulus
Guga – Polifonia unei voci” (1998), “Pam-
fletul ca discurs literar” (1999), “Laurenţiu
Fulga – monografie” (2001), “Lecturi ne-
convenţionale” (2003) etc. A activat în
orașul Satu Mare ca profesor de liceu în
deceniul antemergător Revoluţiei, dar și
ulterior, până la îmbrăţișarea carierei uni-
versitare. 

Studiul “Eminescu. Polimorfismul
operei” a fost scris pentru Universitatea
din Cracovia și a intrat în posesia tinerimii
studioase de acolo. Este destinat așadar
studenţimii. Dar nu numai. Se adresează
tuturor celor interesaţi de studiul operei
eminesciene, fiind și pe gustul elevilor de
liceu. Fapt pentru care e de așteptat o nouă
ediţie, publicată în ţară.

~n lirica eminesciană nimic nu este perimat. Ezitări putem avea
din punct de vedere al sensibilităţii contemporane, care e în continuă
modelare, sau remodelare. Dar tot ceea ce pare într-un vers, spre
exemplificare, demn de o vreme pastorală, în cel următor sună foarte
actual, modern. Chiar dacă motive precum dealul, lacul sau stâna
amintesc de alte vremuri, sentimentul în profunzimea sa este extrem
de nou.

P[rerile criticilor cu privire la
via\a ;i opera lui Mihai Eminescu
sunt adesea contradictorii, dar
merit[ luate `n seam[. Prin `nsu-
marea lor se poate realiza o im-
agine mai larg[ asupra
“Luceaf[rului poeziei rom]ne;ti”.

Iat[ o viziune aparte formulat[ de
scriitorul col.(r.) Vasile Rus, `n volumul
"~ndemnuri divine".

"Mihai Eminescu nu este numai Lu-
ceaf[rul poeziei rom]ne;ti ;i nu e numai
un str[lucit g]nditor comparabil cu cei
mai mari filosofi din istoria culturii uni-
versale, ;i n-a fost numai un dasc[l cu o
psiho-pedagogie aleas[, ;i n-a fost numai
un gazetar de notorietate recunoscut[,
ci a fost, dac[ bine judec[m, mai ̀ nt]i de
toate, o incomensurabil[ con;tiin\[, a
c[rei structur[ uime;te pe to\i cei care
`ncearc[ s[ o descifreze< o con;tiin\[
na\ional[ de o puritate angelic[, o con;ti-
in\[ social[ nediscriminatorie< o con;ti-
in\[ moral[ cre;tin[> o con;tiin\[ a limbii
;i culturii rom]ne> o con;tiin\[ univer-
sal[ prin aria de cuprindere ;i pre\uire.
~ntr-un cuv]nt Eminescu a avut o con;ti-
in\[ dumnezeiasc[(...)

Opera lui Eminescu, vast[ ca o bolt[
cereasc[ ;i profund[ ca ad]ncul de
ocean, este un nesecat izvor de `n\elep-
ciune, din care se pot ad[pa genera\ii de
azi ;i de m]ine p]n[ la sf]r;itul veacu-
rilor ;i for\a `n\elepciunii eminesciene
este dat[ de lumina g]ndului, c[ldura
inimii ;i dumnezeirea sufletului, a;a cum
Eminescu le-a avut ;i le-a sim\it atunci
c]nd a scris "Dumnezeu nu este cer,
Dumnezeu nu este p[m]nt, Dumnezeu
este `n inima noastr[(...)

Pe Eminescu l-a pl[m[dit ;i l-a adus
pe lume o sf]nt[ n[sc[toare mioritic[,
la o dat[ ;i-ntr-un loc hot[r]t de Dom-
nul. Nu s-a n[scut pe parcursul unui
veac, ci exact la jum[tatea lui, iar locul a
fost cel pe care l-a numit "|ara mea de
glorii, \ara mea de dor"(....)

Mihai Eminescu este at]t de actual
pentru rom]ni, cum a fost Moise pentru
evreii robi Faraonului c]nd le-a dat iden-
titate ;i i-a dus ̀ n |ara F[g[duin\ei, ajutat
de Yahve, protectorul s[u. Cu incisivul
s[u spirit filosofic, Eminescu a str[puns
plato;a dogmatismului, pun]ndu-L pe
Dumnezeu ̀ n sufletele oamenilor ;i ros-
tind cu o voce heruvimic[ ce este reli-
gia(...)

P[rerea lui Eminescu despre
corup\ie este< "Aceasta este adev[rat co-
rup\ie< tendin\a de a c];tiga lesne ;i f[r[
munc[, tendin\a de a se gira un mare
f[r[ merit, aceasta este corup\ia
adev[rat[, ale c[rei urm[ri sunt ura ;i
invidia contra oric[rui merit adev[rat ;i
coco\area nulit[\ilor `n aceste locuri, la
care numai `nalt[ inteligen\[ ;i un ca-
racter extraordinar dau drept"(...)

~nv[\[turile lui Eminescu

Toate `nv[\[turile lui Eminescu, cu
care ;i-a ̀ nnobilat versurile, proza, opera
filosofic[ ;i cea politic[, poart[ sigiliul
de noble\e al spiritului s[u.(...)

Iubirea de neam ;i de patrie reflectat[
de toat[ opera eminescian[ ne apare
ast[zi ca o lumin[ a g]ndirii ;i o dina-
mic[ a sim\irii lui Eminescu din adoles-
cen\[ cu o profunzime cresc]nd[ pe
m[sura trecerii timpului, vibra\ia unei
corzi care c]nt[ eul poporului, `n care
;i-l g[sea pe al s[u(...) 

Eminescu a fost ;i r[m]ne g]nditorul
divin, care ca Prometeu nu se poate des-
prinde de baza p[m]ntean[, care i-a te-
meinizat existen\a(...)

Orice `nceput are ;i-o `ncheiere.
Dup[ toate zorile urmeaz[ apusurile,
f[r[ ca astrul s[-;i fi `ncheiat rota\ia. S[
l[s[m a;adar, ca unii din a;trii scrisului
rom]nesc s[ ne lumineze cu lumina Lu-
ceaf[rului. Adev[ratul Eminescu -spu-
nea George C[linescu - zbura pe sus, iar
pe p[m]nt contemporanii vedeau doar
umbra aripilor lui(...)"

Text selectat de Ioan Ani\a;

Mihai Eminescu -  o
con;tiin\[ na\ional[
de puritate angelic[
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Anul 2013 a început tumultuos
pentru muzicienii Filarmonicii
“Dinu Lipatti” din Satu Mare, între
concerte festive şi lovitura primită
la vestea pierderii unuia din cei
mai vechi şi admirați membri ai
orchestrei. Reîntâlnirea cu sătmă-
renii, în sala proprie, pentru Con-
certul de Anul Nou, a fost un prilej
de regăsire de sine şi intrare în rit-
mul obi;nuit al stagiunii.

Ca de obicei în ultimii ani, a fost ales
să dirijeze acest eveniment festiv maes-
trul Shinya Ozaki din Japonia, colabo-
rator cu vechime al Filarmonicii sătmă-
rene, cunoscut pentru abilitățile sale
spectaculare, cel care facilitează ;i con-
certe cu soli;ti niponi, grație relațiilor cu
Ambasada Japoniei la Bucure;ti, ;i care
;i-a făcut un obicei din a prezenta, anual,
un concert special cu muzică de film,
foarte apreciat de publicul larg. A;adar,
o alegere sigură și verificată prin succesul
anilor trecuți.

Misiunea dirijorului japonez a fost
ceva mai grea în acest an, din cel puțin
două motive< starea de spirit precară a
orchestrei când au început repetițiile ;i
programul lung ;i compozit ales pentru
cele două seri de concert, în zilele de joi
și vineri ale săptămânii curente. Noi am
asistat la reprezentația de joi seară, des-
fă;urată în fața unui public numeros, ca
de obicei în asemenea ocazii.

Spectacolul trebuie să continue

În prima zi a noului an, orchestra
sătmăreană a susținut două programe
festive la Düsseldorf, în Tonhalle, sub
bagheta lui Franz Lamprecht, alături de
soprana Desiree Brodka. După euforia
succesului, a venit imediat vestea tragic[<
percuționistul Liviu Colța, cel care sus-
ținea de mai bine de trei decenii partitura
timpanilor (tobele mari amplasate în
partea din spate a orchestrei, foarte im-
portante pentru secția ritmică), a ador-
mit pentru totdeauna. Pierderea a fost
resimțită puternic de colegi, care au tre-
buit totu;i să se adune ;i să-;i continue
repetițiile în vederea Concertului de
Anul Nou, unul din cele mai prestigioase
- ;i rentabile - evenimente ale stagiunii.

În memorabilul hit “The show must
go on” (Spectacolul trebuie să continue)
de pe ultimul album al trupei Queen,
Freddie Mercury începe cu o întrebare
tulburătoare< “Empty spaces - what are
we living for?” (Spații goale - dar pen-
tru ce trăim?). :i încheie cu exclama-
ția triumfală “On with the show!” (Să-
nceapă spectacolul!). Celebrul cântec
;i-a găsit ilustrarea în seara de joi, când
maestrul Ozaki a dat startul concertului
salutând oamenii din sală, în limba ro-
mână, iar spațiul gol lăsat de regretatul
muzician în fața timpanilor a fost asumat
de colegul său Vasile Bârsan, care a dus
cu bine la împlinire provocarea unei seri
extrem de lungi.

De la balurile Vienei
la lumea operei

Transmisia televizată tradițională, în
lumea întreagă, a Concertului de Anul
Nou de la Viena a impus un model ca-
nonic de program pentru asemenea
spectacole festive. Publicul se a;teaptă
ca valsurile și polcile familiei Strauss să-
;i taie partea leului în oferta muzicală,
iar Mar;ul Radetzky al lui Johann
Strauss-tatăl - un cântec războinic, în
fond - a devenit un moment aproape li-
turgic, ca o binecuvântare finală pentru

noul an. Shinya Ozaki s-a conformat ca-
nonului în prima parte< a deschis seara
cu Uvertura “Voievodul țiganilor”, a con-
tinuat cu simpatica “Polcă pizzicato”, în
care arcu;urile cordarilor au fost puse
câteva minute deoparte, ;i a dinamizat
publicul cu brianta “Polcă rapidă” a mai

puțin cunoscutului Eduard Strauss,
în tonul familiei binecunoscute.

A urmat renumitul vals “Va-
lurile Dunării” semnat de Iosif Iva-

novici, o contribuție românească ex-
celentă pentru concertele de popula-

rizare, apoi alte două mici bijuterii ale
prolificului Johann Strauss-fiul - “Polca

;ampaniei” ;i “Mar;ul persan” - au con-
dus programul spre finalul primei părți,
când valsul “Aur ;i Argint” semnat de
Franz Lehar, compozitor renumit pentru
operetele sale, a făcut o tranziție izbutită
spre partea secundă a serii, dedicată ope-
rei.

N-am înțeles opțiunea dirijorului
pentru timpi rapizi ;i abrupți în frumoa-
sa uvertură “Forța destinului” de Verdi,
o partitură în care impactul emoțional e
mai acut, credem noi, când se adoptă
timpi mai largi. Cunoscutul Intermezzo
din “Cavaleria rusticană” de Mascagni a
reținut în schimb atmosfera sa medita-
tivă, iar suita Dansurilor polovțiene din
“Prințul Igor” de Borodin a căpătat o an-
vergură impozantă în interpretarea or-
chestrei sătmărene.

Ne rezervăm dreptul de a nu insista
prea mult asupra prezenței solistice a so-
pranei clujene Lucia Bulucz. Având în
CV titlul de master în Stilistica Interpre-
tării Vocale, dânsa a supralicitat tehnica
în dauna naturaleții ;i ne-a făcut să ne
amintim cu nostalgie interpretarea de-
zinvoltă a Luizei Fatyol din anii trecuți.
Evident îndrăgostită de propria prezență
scenică, solista a rămas pe scenă pe toată
durata aplauzelor generoase ale publi-
cului, ignorând, măcar de data asta, obi-
ceiul consacrat al concertelor simfonice.
A abordat în acest concert arii de vir-
tuozitate din opere de Gounod, Doni-
zetti ;i Puccini.

Suplimente inspirate

Surpriza plăcută a constituit-o ale-
gerea pieselor oferite ca supliment. Ex-
celent au sunat “Bacanalele” din opera
“Samson ;i Dalila” de Saint-Saens, cu
prezența solistică a tânărului ;i promi-
țătorului percuționist Peter Tidi, iar fai-
moasa Uvertură “Carmen” de Bizet a
smuls exclamații încântate din sală la
primele acorduri. Finalul clasicizat cu
Mar;ul Radetzky a găsit publicul în pi-
cioare, aplaudând ritmat ;i plecând cu
zâmbetul pe buze. Concertmaestrul serii
a fost Vlad Răceu, oboista Andrea Misz
s-a evidențiat adesea, inclusiv în ochii
dirijorului, iar la harpă a luat loc ;i a cân-
tat foarte bine tânăra Iosefina Bumbu-
luț.

Una peste alta, Concertul de Anul
Nou 2013 a fost o experiență plăcută
pentru public ;i un maraton izbutit  pen-
tru muzicieni. Suntem curio;i să vedem
audiența concertului de săptămâna vii-
toare, mai ales că Simfonia Spaniolă de
Lalo, care îl va avea ca solist pe violonistul
Paul Florin, este una din cele mai fru-
moase lucrări scrise pentru acest instru-
ment. Ne permitem ;i o sugestie pentru
conducerea Filarmonicii, mai ales că o
;tim receptivă< ce-ar fi dacă într-un an
viitor programul Concertului de Anul
Nou ar urma nu modelul de la Viena, ci
acela de la Berlin, aducând sub acest ge-
neric piese fundamentale ale muzicii cul-
te, nu doar miniaturi celebre intrate ̀ ntr-
un orizont fix de a;teptare?

Vasile A.

Filarmonica a deschis anul 2013
cu un concert pentru toate gusturile

În prima zi a noului an, orchestra sătmăreană a susținut două
programe festive la Düsseldorf, în Tonhalle, sub bagheta lui Franz
Lamprecht, alături de soprana Desiree Brodka. După euforia suc-
cesului, a venit imediat vestea tragic[< percuționistul Liviu Colța,
cel care susținea de mai bine de trei decenii partitura timpanilor
(tobele mari amplasate în partea din spate a orchestrei, foarte im-
portante pentru secția ritmică), a adormit pentru totdeauna.
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A devenit aproape o practic[
pentru o anumit[ parte a rom]ni-
lor ca s[rb[torile de iarn[ s[ le
petreac[ acas[, `mpreun[ cu fa-
milia, iar imediat dup[ ce acestea
au trecut s[-;i programeze o va-
can\[ de schi. Dup[ s[rb[tori
pre\urile scad aproape la jum[ta-
te a;a `nc]t ;i din acest punct de
vedere astfel de vacan\e sunt
agreate de turi;tii rom]ni.

:i pentru c[ este vorba de vacan\e
de schi sau mai nou chiar de snow-
boarding, foarte mul\i aleg sta\iuni din
Austria sau Italia, unde pre\urile sunt
apropiate de cele din sta\iunile româ-
ne;ti ̀ ns[ serviciile ;i p]rtiile sunt net
superioare. 

Kaprun - o destina\ie
foarte `ndr[git[ 
de s[tm[reni

Sta\iunea de ski Kaprun se afl[ `n
regiunea Pinzgau, landul Salzburg, la
aproximativ 100 km sud de ora;ul Sal-
zburg. Sta\iunea Kaprun se afl[ ̀ n Par-
cul Na\ional Hohe Tauern, unde se
g[sesc v]rful Wiesbachhorn (3.570m)
;i ghe\arul Kitzsteinhorn (3.203 m),

schiabil pe tot parcursul anului.
Kaprun este o sta\iune de schi re-

numit[, situat[ `n regiunea Europa
Sport care poate fi vizitat[ pe tot par-
cursul anului. Este direct legat[ printr-
o rut[ de autobuz de ora;ul Zell am
See. ~mpreun[ cu Zell am See, Saal-
bach ;i Schaldming, Kaprun apar\ine
unei zone mai mari, care este cunos-
cut[  drept un paradis pentru schiori.
Sta\iunea Kaprun este frecvent vizitat[
de c[tre familii, atrase fiind de peisajul
pitoresc ;i de numeroase facilit[\i pen-
tru copiii.

Activit[\i de iarn[
`n sta\iunea
de ski Kaprun

~n timpul iernii, schiorii pot g[si
condi\iile perfecte pentru sportul lor
favorit, profit]nd de cei 130 km de pis-
te, cu p]rtii variate ;i teleschiuri.
~ncep[torii ;i intermediarii vor fi cel
mai privilegiati, deoarece 82% din
p]rtii sunt indicate pentru non-
exper\i. Desigur, exist[ `nc[ oportu-
nit[\i pentru profesioni;tii care se pot
bucura de p]rtiile de pe ghe\arul Kit-
zsteinhorn. Masivul Kitzsteinhorn este
destina\ia ideal[ pentru pasiona\ii
acestui sport.

Exist[ dou[ modalit[\i de a ajunge
pe Kitzsteinhorn – prima metod[ este
s[ lua\i telecabina, apoi telescaunul,
iar a doua este calea ferat[ de sub
ghe\ar spre Restaurant Alpincenter
(2.446m) ;i o telecabin[ care v[ va du-
ce p]n[ sus.  Un serviciu gratuit de ski
bus care are plec[ri la fiecare 20 de
minute (1 or[ pe timpul verii) face
leg[tura cu toate sta\iunile din zon[.
Sunt 58 de mijloace de transport cu
cablu ( incluz]nd 4 tramvaie, 4 tele-
gondole, 14 telescaune, telegondola fi-
ind cea mai popular[ printre turi;ti).
Altitudinea mare garanteaz[ o foarte
bun[ calitate a z[pezii ;i un sezon pen-
tru schi destul de lung. Se poate prac-
tica ;i  Cross-country sau patinajul.

Via\a de noapte ;i distrac\iile sunt
la ele acas[ la Kaprun, sta\iunea av]nd
zeci de cluburi, baruri ;i restaurante
unde voia bun[ este la ea acas[. Mai
mult, agen\ile de turism organieaz[
`mpreun[ cu partenerii din \ara
noastr[ seri speciale dedicate turi;tilor
rom]ni, prilej cu care arti;ti `ndr[gi\i
sau forma\ii cunoscute organizeaz[
petreceri de neuitat.

Unde mai pui c[ toate hotelurile
au piscine cu ap[ cald[ ;i jacuzzi, unde
dup[ o zi pe p]rtie v[ pute\i relaxa
pentru ca a doua zi  s[ o pute\i lua de
la cap[t.

Farmecul p]rtiilor
din Lombardia (Italia)

Lombardia este o regiune din nor-
dul Italiei, situat[ `ntre Alpi ;i valea
Padului Padus. Capitala acestei regiuni
este la Milano, una dintre cele mai mo-
derne metropole din Europa ;i impor-
tant centru economic ;i cultural al Ita-
liei.

Milano este renumit prin celebra
Operă Scala, numeroase muzee, cate-
drale, t]rguri, magazine elegante sau
meciuri de fotbal.

Denumirea regiunii provine de la
“lombarzi”, o popula\ie germanic[, ca-
re a venit ̀ n această regiune dup[ c[de-
rea Imperiului Roman de Apus.

Lombardia are grani\a cu regiunile
Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto,
Trentino-Tirolul de Sud ;i Elve\ia ;i
este a;ezat[ `n zona central[ a Italiei
de nord.

Regiunea este alc[tuit[, `n mare
parte din mun\ii Alpi ̀ n partea de nord
;i c]mpii ̀ n jurul fluviului Po, ̀ n partea
de sud.

Lombardia are o climă variat[ da-
torit[ reliefului ;i este cunoscut[ pen-
tru frumoasele lacuri Garda, Como ;i
Maggiore, care atrag la r]ndul lor mi-
lioane de turi;ti `n toate anotimpuri-
le.

Livigno este un ora; din Alpii re-
giunii Lombardia. Dintr-un ora; mi-
cu\, a ajuns o sta\iune montan[ de talie
mondial[.
Altitudinea mare face ca stratul de
z[pad[ s[ fie cel mai sigur din Europa
;i se poate schia p]n[ `n ora;.

De;i este una dintre cele mai
`ndep[rtate regiuni de schi din Italia
este, `n acela;i timp, una dintre desti-
națiile preferate de c[tre turi;ti datorit[
re\elei de p]rtii diversificat[, aflat[ la
o altitudine de 1816-2798 m.

Cele 3 telecabine, 14 telescaune, 16
teleschiuri deservesc re\eaua de 116
km de p]rtii. Cea mai lung[ ;i totodat[
cea mai dificil[ p]rtie cu o lungime de
4,8 km ;i o diferen\[ de nivel de apro-
ximativ 1000 m dispune de un snow-
park ;i ski-jump.

Livigno este o zona „tax free”, astfel
multe produse se g[sesc la preturi
mici.  Spre exemplu pre\ul
carburan\ilor este cu 50% mai mic fa\[
de restul Italiei, iar b[uturile, \ig[rile,
parfumurile ;i aparatura electric[ au
pre\uri mult reduse.

Destina\ia ofer[ multe posibilit[\i
de distracție, cum ar fi patinoar, pis-
cin[ acoperit[, saun[, plimb[ri cu s[nii
trase de cai, tenis, bar, bine`n\eles ;i
multe restaurante ;i pizzerii. 

V. Shibata

Kaprun este o sta\iune de schi renumit[, situat[ `n regiunea
Europa Sport care poate fi vizitat[ pe tot parcursul anului. Este
direct legat[ printr-o rut[ de autobuz de ora;ul Zell am See.
~mpreun[ cu Zell am See, Saalbach ;i Schaldming, Kaprun
apar\ine unei zone mai mari, care este cunoscut[  drept un
paradis pentru schiori.

~n ianuarie ;i februarie o vacan\[
la schi este la jum[tate de pre\
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~n ianuarie, sloiurile de la stre;ini
prevestesc cucuruzi mari peste an

Se anun\[ var[ secetoas[ ;i c[lduroas[ dac[ `n ianuarie este ger bun ;i ploaie
Ianuarie este prima lun[ a

anului ̀ n calendarul Gregorian ;i
una dintre cele ;apte luni grego-
riene cu o durat[ de 31 de zile.
Din punct de vedere astrologic,
ianuarie ̀ ncepe cu soarele ̀ n sem-
nul Capricornului ;i sf]r;e;te `n
semnul V[rs[torului.

Numele lunii ianuarie (latin[<Ia-
nuaris) provine de la zeul Ianus din
mitologia roman[, zeu cu dou[ fe\e<
una orientat[ spre anul care se ̀ ncheie
;i alta spre anul care vine. Luna Ianua-
rie a fost introdus[ `n calendarul ro-
man `n jurul anului 700 `. Hr. P]n[
atunci anul avea doar zece luni (304
zile). Grecii numeau luna ianuarie Ca-
melion. La noi, lunii ianuarie i se mai
spune ̀ n popor Gerar cu variantele Ge-
narie, Ghenarie, Gerariu, Ghenare,
C[lindariu, C[rindariu sau C[rindar. 

Prevestiri de timp

Fiind prima lun[ din an au loc o
serie de prevestiri de timp. Se spune c[
dac[ luna lui ianuarie este cu moin[,
prim[vara va fi friguroas[, iar vara
c[lduroas[. ~n schimb dac[ ianuarie e
moale, atunci greul vine `n februarie.
B[tr]nii spun c[ un ianuarie cald nu e
semn de an m[nos, iar dac[ e uscat ;i
geros atunci Faur va fi cu nea. "C]nd
se trag norii spre miaz[zi urmeaz[ frig,
c]nd spre miaz[noapte - c[ldur[. Mai
exist[ credin\a c[ vremea moale ;i to-
pirea z[pezii ̀ n prima s[pt[m]n[ dup[
Anul Nou nu aduce semne bune pen-
tru vara ce va s[ vin[, deoarece poa-
mele vor fi vierm[noase. ~n schimb
dac[ sunt sloiuri la stre;ini, vor fi mul\i
;i mari cucuruzii peste an. Se anun\[
var[ secetoas[ ;i c[lduroas[ dac[ ̀ n ia-
nuarie este ger bun ;i ploaie, dac[ vre-
mea e domoal[.

Totodat[ se crede c[ atunci c]nd
primele dou[sprezece zile din an sunt
seci, cu ger, celelalte dou[sprezece zile
cu om[t, atunci vara vor fi tot c]te
dou[sprezece zile de secet[ ;i
dou[sprezece zile ploioase.

Calendarele b[tr]nilor

~n luna ianuarie b[tr]nii satelor
apreciaz[, prin ingenioase mijloace,
dac[ lunile anului vor fi bogate sau
s[race ̀ n precipita\ii. Aceste prognoze
meteorologice sunt numite calendare<
din foi de ceap[, din pit[, din coji de
nuc[, din c[rbuni aprin;i. Pentru pre-
vederea timpului pe perioade mai scur-
te (s[pt[m]n[, zi ;i chiar moment al
zilei) se folosea un alt tip de calendar,
al viet[\ilor-oracol care `;i modific[
comportamentul la schimbarea pre-
siunii ;i umidit[\ii atmosferice< porcul,
;oarecele, albinele, coco;ul, furnicile.

Calendarul din foi de ceap[

Aprecierea lunilor ploioase sau se-
cetoase ale anului de c[tre b[tr]nii sa-
telor dup[ acumularea pic[turilor de
ap[ ̀ n foile de ceap[ special amenajate
este numit[ Calendar din foi de ceap[.
Tehnica ghicitului cuprinde urm[toa-
rele opera\iuni< t[ierea `n dou[ p[r\i
egale a unei cepe mari, alegerea unui
num[r de 12 foi de ceap[ (cupe), nu-
mirea (botezarea) foilor de ceap[ cu
numele lunilor anului, ad[ugarea s[rii
pisate, `n cantit[\i egale, `n foile de
ceap[, a;ezarea “lunilor” anului `n
r]nd, ca `n calendar, pe o mas[ sau

`ntre ferestrele locuin\ei, citirea lunilor
ploioase sau secetoase ale anului dup[
cantitatea de ap[ str]ns[ ̀ n cupele foi-
lor de ceap[.

Circovii de iarn[ 

Miezul sau puterea iernii pastorale
de ;ase luni, deschis[ de S]medru la
26 octombrie ;i `nchis[ la S]ngiorz la
23 aprilie, este marcat de o s[rb[toare
de trei zile (15-17 ianuarie) dedicat[
unor n[prasnice divinit[\i meteorolo-
gice numite Circovii de Iarn[. Ace;tia
ar fi r[spunz[tori de manifest[rile vio-
lente ale naturii (viscole, v]rtejuri,
grindin[, tr[snete etc.) ;i pagube aduse
de lupi ;i de alte fiare s[lbatice turmelor
de vite. ~mpreun[ cu fra\ii lor calen-
daristici, Circovii de Var[, s[rb[tori\i
la miezul verii pastorale (15-17 iulie),
cu care `mpart simetric anul cresc[to-
rilor de animale `n dou[ anotimpuri,
iarna ;i vara, provoac[ diverse boli ne-
uropsihice, numite Luatul sau Lovitul
din Circovi. De;i erau considera\i for\e
diavole;ti, oamenii ̀ i cinsteau prin se-
vere interdic\ii de munc[ pentru a le
c];tiga bun[voin\a. ~n zilele lor nu se
lucrau l]na ;i pieile de animal.

16 Ianuarie - S]npetrul 
Lupilor

~n prima noapte a Circovilor de
Iarn[ (15/16 Ianuarie) lupii s-ar str]nge
`n haite la url[tori, loc de trecere al lu-
pilor, unde `ncep s[ c]nte url]nd, in-
voc]nd o mare divinitate a lor, S]npe-
trul de Iarn[, s[ vin[ pentru a le ̀ mp[r\i
tainul, adic[ prada ce li se cuvine pen-
tru un an de zile. Acesta sose;te la mie-
zul nop\ii pe un cal alb ;i `mparte
fiec[rui lup prada< un miel, o oaie, o
c[prioar[, un om etc. Nimic din ceea
ce l-a promis st[p]nul nu scap[ de
col\ul lupului, dar nici de alt[ prad[
nu se vor atinge. ~n folclorul pastoral
apare ;i motivul ciobanului curios care,
dorind s[ vad[ cum se desf[;oar[

`nt]lnirea lupilor cu Dumnezeul lor, a
venit pe lumina zilei la url[toare, locul
unde se str]ng lupii ̀ n nop\ile de iarn[
pentru a urla (a se ruga), a urcat ;i s-a
ascuns `ntr-un brad `nalt. Dup[ adu-
narea lupilor ;i rug[ciunea urlat[
(c]ntat[), sose;te c[lare pe un cal alb
S]npetrul Lupilor. ~n lini;te, acesta no-
minalizeaz[ ;i `mparte prada tuturor
supu;ilor. Dar, `nainte de `ncheierea
`nt]lnirii sose;te, ;ont]c-;ont]c, un lup
;chiop. V[z]ndu-l, S]npetrul Lupilor
`i spune< “Iar tu, pentru c[ ai `nt]rziat,
s[ m[n]nci omul acela coco\at `n
brad!”. Haita lupilor s-a `mpr[;tiat a;a
cum a venit. Povestea spune c[ nu a
trecut anul ;i curiosul cioban a fost
m]ncat de lupul cel ;chiop.

24 Ianuarie - Povestea 
Sp]nzului

Se spune c[ floarea a c[rei r[d[cin[
vindec[ vitele bolnave de “bub[”, de
“`ns]ngerare”, numit[ sp]nz, a avut o
mam[ vitreg[ ur]cioas[. Aceasta, do-
rind s[ scape c]t mai repede de el, l-a
trezit din somn prin luna ianuarie
spun]ndu-i< - Scoal[, sp]nzule, scoal[,
c[ toate florile s-au trezit, or fi ;i ̀ nflo-
rit!

De fric[ s[ nu fie cea din urm[
plant[ care `nflore;te, sp]nul a r[s[rit
`n miezul iernii, cu neaua ̀ n cap. Dum-
nezeu, care le vede ;i le ;tie pe toate, i-
a dat darul lecuirii bolilor. De atunci
se spune c[ r[d[cina sp]nzului, planta
care r[sare iarna, salveaz[ de la moarte
pe to\i bolnavii de “bub[”, dac[ este
scoas[ din p[m]nt vara, ̀ n mar\ea din
s[pt[m]na Rusaliilor, de un om ̀ n pie-
lea goal[.

Filipii de iarn[

Filipii de Iarn[ sunt divinit[\i pro-
tectoare ale lupilor, cu num[r variabil
de la zon[ la zon[, celebra\i de
cresc[torii de oi la sf]r;itul lunii ia-
nuarie ;i `nceputul lunii februarie. ~n

calendarul popular ei indic[ sf]r;itul
unei lungi perioade de `mperechere a
lupilor `nceput[ cu aproximativ 80 de
zile `n urm[, la Filipii de Toamn[.

Calendarul viticol

Calendarul viticol este instrumen-
tul de planificare a activit[\ilor viticole
ob\inut din suprapunerea s[rb[torilor
;i obiceiurilor peste momente semni-
ficative ale ciclului vegetal al vi\ei de
vie ;i ale ferment[rii vinului `n butoa-
ie.

Ciclul vegetal al vi\ei de vie, lung
de aproximativ o jum[tate de an, ̀ nce-
pe la sf]r;itul lunii ianuarie ;i ̀ nceputul
lunii februarie ;i este marcat de
s[rb[tori ;i obiceiuri dedicate ursului,
vi\ei de vie ;i pomilor fructiferi< Mar-
tinii de Iarn[, Arezanul Viilor, Tarco-
litul Viei, Ziua Ursului, Ziua Omizilor,
Trif Nebunul ;i altele.

Dup[ aproximativ dou[ luni de zi-
le, `n preajma echinoc\iului de
prim[var[, se dezgroap[ vi\a de vie ;i
i se taie corzile, la S]nt[m[rie (15 au-
gust) se angajeaz[ p]ndarii ;i se “leag[”
magic ciocul p[s[rilor pentru a nu
pr[da strugurii, la Schimbarea la Fa\[
sau Probejenie (6 august) se gust[ poa-
ma nou[, iar la Ziua Crucii sau Car-
stovul Viilor (14 septembrie pe Stil
vechi) se ̀ ncepea culesul strugurilor ;i
se b[teau nucii planta\i la vie.

Ciclul ferment[rii ;i limpezirii vi-
nului `n butoaie este via\a ascuns[ a
vi\ei de vie, care continu[ s[ tr[iasc[ ;i
“dincolo”, dup[ uscatul ;i c[zutul frun-
zelor la ̀ ncheierea ciclului s[u vegetal.
B[utura fermentat[, vinul, era consi-
derat “licoarea tinere\ii”, “apa vie”care
alung[ starea mohor]t[ a omului ;i
realiza, prin be\iile rituale, leg[tura
mistic[ ̀ ntre participan\ii alaiurilor cu
zeul trac Dionysos.

Vinul este ;i ast[zi o b[utur[ ritual[
consumat[ obligatoriu `n nop\ile de
Revelion, Iord[nitul Femeilor, S]ntion,
~ngropatul Cr[ciunului, M[cinici.

A consemnat :tefania Cri;an

B[tr]nii spun c[ un ianuarie cald nu e semn de an m[nos, iar dac[ e uscat ;i geros atunci Faur va fi cu nea

Se crede c[ atunci c]nd primele dou[sprezece zile din an sunt
seci, cu ger, celelalte dou[sprezece zile cu om[t, atunci vara vor
fi tot c]te dou[sprezece zile de secet[ ;i dou[sprezece zile plo-
ioase.

~n fiecare an, la data de 30 ianua-
rie, sunt pr[znui\i Sfin\ii Trei Ierarhi<
Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz
- Cuv]nt[torul lui Dumnezeu ;i Ioan
Gur[ de Aur. Tot trei  au tr[it `n se-
colul al IV-lea al erei cre;tine, denu-
mit "Secolul de aur al cre;tinismului".
Sf]ntul Grigorie Teologul este sim-
bolul ;tiin\ei teologice, sf]ntul Vasile
cel Mare este simbolul energiei ;i a
ac\iunii puse `n slujba oamenilor, iar
Sf]ntul Ioan Gur[ de Aur este sim-
bolul r]vnei apostolice prin cuv]nt ;i
fapt[. Aceast[ s[rb[toare semnific[
unitatea cre;tinilor. Dup[ ani de dis-
pute `ntre comunit[\ile cre;tine, pe
tema - cine este mai mare ca teolog
dintre cei trei ierarhi,  s-a hot[r]t `n
urma visului pe care l-a avut episco-
pul Ioan al Evhaitelor, `n timpul
`mp[ratului bizantin Alexios I Com-
nenul (1081-1118), ca 30 ianuarie s[
fie ziua de cinstire comun[ a celor
trei ierarhi. Despre Sfin\ii Trei Ierarhi
se spune c[ "sunt trei ferestre prin
care cre;tin[tatea a privit spre Chris-
tos ;i a primit lumina de la El".

Pentru a recunoa;te valoarea teo-
logic[ a Sfin\ilor Trei Ierarhi, prin
hot[r]rea luat[ la Atena, la primul
Congres al Profesorilor de Teologie
din anul 1936, Sfin\ii Trei Ierarhi au
devenit patronii spirituali ai institu\ii-
lor de `nv[\[m]nt teologic ortodox
din `ntreaga lume.

Sfin\ii
Trei ierarhi

~n tradi\ia popular[ rom]ne-
asc[ cele 12 luni ale  anului sunt
considerate a fi “cei 12 fii ai Anu-
lui” sau ramurile unui copac
foarte b[tr]n. C]t despre ano-
timpuri f iecare are o
semnifica\ie aparte. 

Calendarele agricole ale vremii
defineau iarna ca fiind r[stimpul c]t
\ine om[t, ce `;i are `nceputul la Sf.
Nicolae ;i dureaz[ p]n[ la Alexii. Mij-
locul iernii sau dricul iernii  se numea
perioada c]nd gerul e mai mare. "Iar-
na soarele lupt[ cu noaptea c[ ziua-i
mai mic[, de aceea n-are putere, dar
altfel ar ̀ nc[lzi ;i iarna  ca ;i vara. Iar-
na nop\ile-s mai mari ;i p[m]ntul
`nghea\[, iar soarele r[sare t]rziu ;i
nu-l poate dezghe\a. Cum d[ `n
prim[var[ ;i se m[re;te ziua, soarele
st[ mai mult pe cer, c[ r[sare dimi-
nea\a, p[m]ntul peste zi se ̀ nc[lze;te
;i peste noapte tot cald r[m]ne, ;i
atunci poate rodi".

Str]ns legat de anotimpul 
iernii sunt ;i semnele
de prosperitate

"S[ `nsemni la ce zi a s[pt[m]nii
a `nceput a ninge, iar `n prim[var[ s[
sameni tot `n aceea;i zi, ca s[ fie se-
min\ele roditoare." Se mai spune c[
iarna la zile mari, dac[ va fi promo-
roac[ e semn de bel;ug `n toate.  C]t
de lungi sunt \ur\urii de ghea\[ de la
strea;ina casei, p]n[ la Cr[ciun, a;a
de `nalt[ va f i  c]nepa `n vara
urm[toare. Dup[ o iarn[ grea ur-
meaz[ an m[nos, iar dac[ st[ neaua
pe pomi, vara va fi gr]u `nalt ;i bo-
gat.

Se crede c[,  dac[ iarna nu
viscole;te, `n vara viitoare p]inea nu
va rodi mult iar dac[ tun[ iarna, are
s[ fie foamete `n anul acela (Antoa-
neta Olteanu, Calendarele poporului
rom]n, Ed. Paideia, Bucure;ti, 2001,
2009)

I. M.

Dac[ iarna nu
viscole;te, `n var[

p]inea nu va rodi mult
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Asteroidul Apophis, care ar putea
atinge ușor Terra în 2029 și ar putea lovi
planeta în 2036, s-a apropiat de Pământ,
în noaptea de miercuri, 9 spre joi 10 ia-
nuarie, la o distanţă de 14,4 milioane de
kilometri, au anunţat astronomii, care
spun că acest lucru nu reprezintă un pe-
ricol.

Iniţial, probabilităţile ca acest aste-
roid - descoperit în 2004 și care are un
diametru de 270 de metri și mărimea a
trei terenuri de fotal - să lovească Terra
în 2029 au fost estimate la 2,7%.

Însă noile calcule efectuate în 2009
de NASA, în urma unui survol al lui
Apophis - numele asteroidului aparţin-
ând unui demon din mitologia egipteană
-, arată că acesta va trece, pe 13 aprilie
2029, la o distanţă de 22.208 kilometri
de Terra. Este vorba de cea mai mică dis-
tanţă care va despărţi Terra de acest
obiect observată în timpurile moderne.

Probabilitatea ca Apophis să intre în
coliziune cu Terra în 2036 este de 1 la
250.000, potrivit noilor calcule efectuate
de Steve Chesley și Paul Chodas, de la
Jet Propulsion Laboratory al NASA, si-
tuat în Pasadena (California). Aceste cal-
cule se bazează pe noi tehnici și date co-
lectate de astronomi. O estimare prece-
dentă arăta că aceste probabilităţi sunt
de 1 la 45.000.

Apophis (cunoscut și ca Apep sau
Distrugătorul) era spiritul antic al răului
și distrugerii, zeul demon-șarpe în mi-
tologia egipteană, care locuia în întune-
ricul etern. Zilnic, aștepta să distrugă
Barca Solară a lui Ra care plutea deasupra
cerurilor. Rolul primordial al lui Ra era
să-l învingă pe Apophis și să-l oprească
de la distrugerea bărcii.  

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Devenit simbol al dezvoltării
economice din sud-vestul Chi-
nei, ambiţiosul oraş Chengdu
va avea în curând cea mai mare
clădire din lume.

Botezat Global Center, paralelipipe-
dul de 100 m înălţime, cu laturile de 500
x 400 m, este prezentat ca “cea mai mare
clădire integrată din lume”. Faţada exte-
rioară este practic terminată și o armată
de muncitori lucrează din plin la interior,
unde ar încăpea 20 de opere din Sydney,
potrivit edililor din Chengdu, metropolă
de 14 milioane de locuitori.

Complexul va fi finalizat 
`n iunie

Realizat de dezvoltatorul local China
Exhibition and Travel Group (ETG),
complexul monumental va avea o plajă
artificială echipată cu tobogane imense,
la malul unei mări de apă dulce, totul sub
o uriașă cupolă de sticlă. 

El urmează să fie finalizat înaintea
forumului internaţional al revistei ame-
ricane Fortune (cea mai veche revistă pe
teme economice din America de Nord,
creată în 1930), programat la Chengdu,
pe 6-8 iunie 2013. Se pare că manifestarea
va fi deschisă de noul lider chinez Xi Jin-
ping, în prezenţa unor patroni de com-
panii multinaţionale din toate colţurile
lumii.

Edificiul se va întinde pe 1,7 milioane
de m2 - prin comparaţie, Pentagonul nu
are “decât” 600.000 -, dintre care 400.000
m2 vor fi destinaţi unor magazine de lux.
Clădirea va mai adăposti birouri, săli de
conferinţe, un complex universitar, două
centre comerciale, două hoteluri de cinci
stele, un cinematograf IMAX, un “sat
mediteranean”, un patinoar și un vas de
piraţi, potrivit unei liste incomplete.
Structura are acoperișul în formă de val,
într-un oraș aflat la mii de kilometri de
orice coastă maritimă.

În Global Center nu va exista norul
gros de poluare care acoperă în cea mai
mare parte a timpului orașul. “Am preluat
o tehnică japoneză< 24 de ore din 24 va
exista un soare artificial care va asigura
și temperatura potrivită”, spun dezvolta-
torii. În complex va fi și o staţie de me-
trou, botezată “Parcul oceanic”.

Principala atracţie va fi “malul mării”,
alcătuit dintr-o plajă de nisip de peste
5.000 m2, un curs de apă pentru rafting
și o faleză unde 6.000 de “turiști”, așezaţi
sub umbrele, vor putea mânca fructe de
mare, uitându-se la cele mai mari valuri
din lume produse în interior, mai spun

promotorii. În locul orizontului se va afla
un ecran cu diode electroluminiscente,
cu o lungime de 150 m, prezentat și el ca
cel mai mare instalat vreodată. Soarele
va răsări și va apune pe acest ecran, iar
briza marină va adia cu gingășie.

În faţa Global Center
se va înălţa Centrul
pentru arte contemporane

În faţa Global Center se va înălţa o
altă clădire imensă, Centrul pentru arte
contemporane din Chengdu, operă a ar-

hitectei anglo-irakiene Zaha Hadid, pri-
ma femeie căreia i s-a decernat presti-
giosul premiu Pritzker. El va cuprinde
un teatru, o operă și un muzeu. Pe espla-
nada dintre cele două edificii, pe care
edilii locali le compară fără modestie cu
piramidele egiptene, va fi instalată o im-
ensă fântână arteziană muzicală, care va
arunca apa la 60 m înălţime.

Orașul Chengdu, care înregistrează
o creștere economică de două cifre și care
prevede să treacă de la două linii de me-
trou în prezent la zece în 2020 și să con-
struiască al doilea aeroport, intenţionează
să devină noul Silicon Valley mondial.

Edificiul se va întinde pe 1,7 milioane de m2 - prin comparaţie, Pentagonul nu are “decât” 600.000 -, dintre care 400.000 m2
vor fi destinaţi unor magazine de lux 

Desene f[cute de extratere;tri
sau mesaje adresate zeilor

~n decursul timpului au existat multe
specula\ii legate de rolul celebrelor linii
Nazca, vizibile de la ̀ n[l\ime. Un om de
;tiin\[ sus\ine c[ a dezlegat `n sf]r;it
misterul.

Liniile sunt o complicat[
cale spiritual[

Profesorul Clive Ruggles, de la Uni-
versitatea din Leicester, crede c[ liniile
Nazca, vechi de 1.500 de ani, sunt de
fapt un labirint, o complicat[ cale spiri-
tual[. De;i v[zute din avion desenele au
forma unor animale, Clive crede c[ ele
nu au fost concepute s[ fie privite, ci
parcurse pe jos, `n cadrul unui ritual
ini\iatic, scrie Daily Mail.

Mai mul\i cercet[tori britanici au
analizat timp de 5 ani liniile create de
cultura Nazca `ntre anii 100 `.Hr.-700
d.Hr. Speciali;tii au folosit imagini din
satelit, dar ;i cercet[ri la fa\a locului,
parcurg]nd la picior aceste linii. ~nsu-
mate, aceste linii au 4,4 km.

Profesorul Ruggles spune c[ ;i-a dat
seama de existen\a labirintului `nc[ din
anul 1984, ̀ ns[ la ̀ nceput nu ;tia ce scop
avea acesta.

Liniile Nazca din Peru au fost ob-

servate pentru prima dat[ de arheologul
Toribio Mejia Xesspe, `n anul 1927, `n
timp ce se plimba pe dealurile din jur.
~n ciuda unei credin\e larg r[sp]ndite,
aceste desene nu se v[d numai din avion,

ci ;i de pe dealurile din jur.
Primii care le-au cercetat cu interes

au fost arheologii Paul Kosok ;i Maria
Reiche. Ei au sus\inut c[ desenele indi-
cau oamenilor din trecut locul de unde

r[sar Soarele ;i stele. Liniile au fost tra-
sate cu ajutorul unor be\e, apoi un mic
strat de sol a fost `nl[turat, realiz]ndu-
se astfel o ad]ncime a liniilor de 10-15
cm.

Liniile Nazca din Peru au fost observate pentru prima dat[ de arheologul Toribio Mejia Xesspe, `n anul 1927

Pixelul nu este perfect. El construiește
suficient de bine imagini în mișcare pe
ecran, dar cel mai mic element compo-
nent al graficii digitale are limitările sale.
Acum, o echipă de specialiști în calcula-
toare susţine că o alternativă mai bună a
prezentării imaginii video digitale este
posibilă, una care va înlocui pixelul în
următorii cinci ani, relatează PopSci.

Echipa a dezvoltat un codec video
vectorial, care își propune să reintroducă
tehnologia vizuală a monitorului vecto-
rial – un fel de ecran CRT, similar cu os-
ciloscopul – dar perfecţionând-o. Un ast-
fel de monitor vectorial standard afișează
pe ecran linii și culori în locul obișnuitei
hărţi geometrice de pixeli pe care o știm
cu toţii. Dar are un minus important, și
anume faptul că regiunile intermediare
dintre linii și culori nu pot fi umplute
suficient de bine pentru difuzarea unei
imagini calitative, susţin specialiștii.

Totuși, codecul vectorial la care
aceștia lucrează poate să prelucreze sem-
nalul video digital într-un nou format,
vectorial. Echipa nu divulgă prea multe
detalii despre această tehnică, dar susţine
că a dezvoltat un codec capabil să rezolve
problema umplerii regiunilor interme-
diare dintre culori. Acest lucru va permite
dezvoltarea unui sistem video cu rezo-
luţie independentă, având calitatea tipică
pixelilor, doar că… fără pixeli.

Avantajul acestei operaţiuni ar putea
fi mai ușor de înţeles, pentru cei care nu
se pricep, dacă ne gândim la faptul că o
imagine statică formată din pixeli este
sensibilă la modificări de dimensiune, în
sensul că pe măsură ce este micșorată și
mărită, ea își pierde calitatea> în timp ce
o imagine vectorială este formată din
vectori, adică din calcule matematice, ca-
re nu sunt sensibili la alterări ale dimen-
siunii, imaginea putând fi virtual mărită
oricât, fără a se produce alterări la nivelul
calităţii.

Cea mai mare cl[dire din lume, cu 
soare artificial ;i plaj[ de 5.000 mp

Pixelul este pe cale
de dispari\ie

Botezat Global Center, paralelipipedul de 100 m înălţime, cu la-
turile de 500 x 400 m, este prezentat ca “cea mai mare clădire integrată
din lume”. Faţada exterioară este practic terminată și o armată de
muncitori lucrează din plin la interior, unde ar încăpea 20 de opere
din Sydney, potrivit edililor din Chengdu, metropolă de 14 milioane
de locuitori.

Misterul faimoaselor linii nazca din Peru a fost descifrat

asteroidul apophis 
a trecut joi la 14,4 

milioane km de Terra
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În timp ce celebra actriță Angelina
Jolie face toate pregătirile de nuntă,nici
Jennifer Aniston nu pare să se lase mai
prejos.

Ea încearcă de fiecare dată să fie
cu un pas mai înainte decât rivala sa.
După ce publicațiile internaționale de

presă au anunțat în luna aprilie a anului
2012 că Angelina Jolie a primit mult
așteptatul inel de logodn[ de la Brad
Pitt, Jennifer s-a înghesuit repede să
anunțe că și ea urmează să își îndepli-
nească visul iar inelul pe care l-a primit
costa 1 milion de dolari.

Adevăratul război a început când
cele două dive au început să pregăteas-
că lista invitațiilor. Între timp ce An-
gelina declara că de la nunta ei nu vor
lipsi celebrități precum Johhny Deep,
George Clooney sau Ellen DeGeneres,
Jennifer a lansat declarații identice că
și ea i-a invitat pe aceștia.

Locațiile care le-au ales fiecare par

să fie asemănătoare, Jennifer dorind să
își facă nunta în orașul iubirii, Paris,
iar Angelina la faimoasa ei reședință
din Franța.

Declarația prin care războiul a fost
declarat oficial a venit în momentul în
care Aniston a spus presei că dorește o
nuntă care să o umbrească din toate
perspectivele pe cea a Angelinei.

Dac[ despre unii actori se spune c[
`;i merit[ to\i banii cu fiecare apari\ie
pe ecran, despre al\ii se spune c[ nu e
chiar a;a. Unii sunt pl[ti\i cu milioane
de dolari... degeaba. Cel pu\in a;a
sus\in cei de la Forbes. 

Celebra publica\ie a `ntocmit ;i un
top al actorilor care c];tig[ sume exor-
bitante pentru rolurile pe care le joac[
`n filme care au ̀ ncas[ri slabe sau foarte
slabe. Sume fabuloase iau actorii de la
Hollywood, asta ̀ n raport cu veniturile
aduse de filmele `n care au jucat `n
2012. 

Pe primul loc `n acest top este ac-
torul Eddie Murphy. Dac[ `n urm[ cu
30 de ani actorul era considerat cheia
succesului garantat prin orice apari\ie,
lucrurile nu mai sunt a;a ̀ n zilele noas-
tre. Eddie Murphy a ajuns celebru prin
rolurile pe care le-a jucat ̀ n filmele Pro-
fesorul tr[snit sau Trading places. ~n
2012 ;i chiar `nainte de acest an acesta
a ̀ ncasat sume foarte mari ̀ n urma ro-
lurilor jucate `n filme care nu au avut
deloc succes la public< Meer Dave sau
Imagine That. 

Dup[ ce au f[cut o analiz[ a sume-
lor primite de Murphy ;i a `ncas[rilor
ob\inute de filme, speciali;tii de la For-
bes au ajuns la urm[toarea concluzie<
pentru fiecare dolar primit de actor
pentru ultimele trei filme la care a lu-
crat s-a generat un profit de 2,30 de
dolari.

Anul trecut a fost un an foarte bun
pentru numeroase vedete de la Holly-
wood, un an profitabil cu multe apari\ii
;i mul\i bani. 

Publica\ia Forbes a identificat ;i cea
mai profitabil[ vedet[ hollywood-ian[
a anului 2012 `n persoana actri\ei Na-
talie Portman. 

Frumoasa Natalie este ca un mag-
net c]nd vine vorba de dolari. Din
punct de vedere statistic, prezen\a
actri\ei `ntr-un film aduce pentru fie-
care dolar pe care ea `l prime;te un
c];tig de 42,70 de dolari. De exemplu,

filmul Black Swan a costat 13 milioane
de dolari. C];tigul adus de produc\ia
`n cauz[ a fost de 329 milioane de do-
lari `n `ntreaga lume. O sum[
frumu;ic[ foc, se poate spune `nc[ de
la prima vedere. 

A c];tigat foarte bine ̀ n 2012 ;i ve-
deta din Twilight, Kristen Stewart, care
a adus un c];tig de 40,6 dolari pentru
fiecare dolar primit de ea de la casa de
produc\ie. 

La doar 22 de ani, Stewart a primit
25 de milioane de dolari pentru ulti-
mele p[r\i din Twilight.

Ducesa Catherine a s[rb[torit 
împlinerea a 31 de ani

Soţia prinţului William al Marii
Britanii, Ducesa Catherine a sărbătorit
în 9 ianuarie împlinirea a 31 de ani.
Aniversarea a fost celebrată într-o ma-
nieră discretă și sobră, după un început
de sarcină dificil. Astfel, după cele com-
municate de palatul St. James, ducesa
de Cambridge a sărbătorit evenimentul
"într-un cadru privat", cel mai probabil
în casa pe care cuplul princiar o deţine
pe Insula Angelesey din nordul Ţării
Galilor, acolo unde a fost repartizat
prinţul William.

S-a împlinit un an și jumătate de la
nunta cuplului, iar aceștia au anunţat
pe 3 decembrie 2012 că urmează să ai-
bă primul lor copil, viitor moștenitor
al tronului Marii Britanii. La începutul
de sarcină, Catherine a avut nevoie de
câteva zile de spitalizare, deoarece cau-
za greţuri puternice. Tot atunci o asis-
tentă medicală din acea clinică londo-
neză s-a sinucis, fiind victima unei far-
se organizate de doi jurnaliști ai unui
post radiofonic din Australia. Aceștia
doreau să obţină informaţii despre să-
nătatea ducesei.

Wiliam, fiul prinţului Charles și al
prinţesei Diana s-a căsătorit cu Kate
Middleton pe 29 aprilie 2011 la Lon-
dra, în cadrul unei ceremonii fascinan-
te care fusese urmărită de aproximativ
2 miliarde  de telespectatori.

Se reaprinde r[zboiul dintre Jennifer aniston 
;i angelina Jolie

natalie Portman ;i Kristen Stewart – 
magnet pentru dolari `n 2012

Eddie Murphy nu-;i
merit[ banii pentru

rolurile jucate?


