
Regina Elisabeta
este cea mai
puternic[ femeie
din Marea Britanie
       Regina Elisabeta a II-a este
cea mai puternică femeie din
Marea Britanie, urmată de
eresa May, care conduce
Ministerul de Interne, şi de Ana
Patricia Botin, şefa băncii
Santander UK, relevă un sondaj
publicat marţi de BBC. Pentru
sondaj, BBC a selectat o sută de
femei considerate "cele mai
influente" sau puternice din
Marea Britanie. Pe locul patru
în clasament se situează
judecătoarea de la Curtea
Supremă, Brenda Hale, urmată
de preşedinta grupului Shine,
Elisabeth Murdoch.
       În ciuda imensei
popularităţi de care se bucură,
ducesa de Cambridge nu
figurează pe această listă. "Am
avut în vedere ca sursa de putere
a majorităţii femeilor de pe listă
să rezide în faptul că au ajuns
într-un post unde pot exercita
un anumit control în politică,
într-o funcţie de conducere sau
într-o poziţie influentă", a
explicat ziarista Eve Pollard.

Biblioteca Jude\ean[ Satu Mare de\ine 5 incunabule
tip[rite `nainte de 1500

Volumul “Incunabulele Colecţiilor speciale sătmărene” prezintă prin inter-
mediul textelor și imaginilor, în condiţii grafice deosebite, atât cercetătorilor de
carte veche, cât și celor mai puţini familiarizaţi cu domeniul bibliofiliei, ceea ce
Biblioteca Judeţeană Satu Mare are mai rar și mai valoros. Colecţiile speciale săt-
mărene ocupă ca număr și valoare unul dintre primele locuri în cadrul bibliotecilor
judeţene din ţară, în ceea ce privește numărul de volume aparţinând secolelor
XV-XIX. Biblioteca Judeţeană Satu Mare a fost și una dintre primele biblioteci
judeţene care a tipărit cataloage de carte veche.

Timi;oara este pe lista celor
mai poluate ora;e din Europa
      Firmele de turism se arată frecvent încântate de
frumuseţea naturii din ţările sud-est europene. Ce evită
să spună< unele oraşe din Balcani se situează pe locuri
fruntaşe în Europa la capitolul poluarea aerului, scrie
Deutsche Welle.
      Organizaţia Mondială a Sănătăţii a publicat statistici
alarmante. La Saraievo, de pildă, concentrarea prafului
în aer este cea mai mare din întreaga Europă. Media
anuală este acolo de 117 micrograme pe metru cub.
Limita maximă admisă la nivel european este de 40 de
micrograme pe metru cub. Valori ridicate au fost de
asemenea înregistrate în oraşele macedonene Tetovo
şi Skopje, la Plovdiv, în Bulgaria, şi la Timişoara.
      În vederea respectării normelor europene de
puritate a aerului, Germania a făcut eforturi susţinute.
În plus, în numeroase oraşe germane au fost înfiinţate
zone de mediu, în care nu au acces automobile mai
vechi.
      Reguli şi măsuri concrete pentru ameliorarea
calităţii aerului, mai ales în oraşe, îşi doreşte Adrian
Stoica, membru al organizaţiei GIPRO de protecţie a
mediului din Timişoara. Din punctul său de vedere,
eficientă ar fi cointeresarea materială a cetăţenilor, de
exemplu "introducerea unui impozit pentru toţi aceia
care exploatează tehnică sau maşini care poluează
aerul." Activistul este încredinţat că astfel oamenii ar
deveni mai preocupaţi de calitatea aerului pe care-l
inspiră.

Petea< istoria unui sat
daco-germanic 
din secolele II - IV d. Hr.

Cititorul poate fi surprins de atribuirea etnică
folosită în titlu. Convieţuirea dacilor liberi cu ne-
amurile germanice ale burilor, vandalilor sau ge-
pizilor a fost o temă mai puţin studiată în trecut,
însă în ultimii ani devine din ce în ce mai discutată
de lumea știinţifică românească și europeană. 

Bineînţeles, nu e foarte ușor să identifici pe
baza unei descoperiri arheologice etnicul mește-
rului sau proprietarului obiectului, însă ceramica
arhaică, produsă în gospodăria tradiţională dacică
sau germanică poate furniza indicii relevante în
acest sens.

Primarul ora;ului
New York cere
interzicerea
paharelor de plastic

Papa Benedict al XVI-lea `;i d[ 
demisia dup[ 8 ani de pontificat
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       Primarul New York-ului
Michael Bloomberg a promis joi
câteva iniţiative marcante
pentru ultimul mandat la
conducerea oraşului, printre
care relaxarea pedepselor pentru
posesia de marijuana şi
interzicerea paharelor de
polistiren. Primarul cu trei
mandate, care va părăsi în
ianuarie anul viitor fotoliul pe
care îl ocupă din 2002, a profitat
de discursul său privind starea
oraşului de la Barclays Center,
sediul echipei de baseball a
Brooklyn Nets, pentru a vorbi
despre bilanţul său.
       Pentru miliardar, Big Apple
(aşa cum este supranumit New
Yorkul) "se poartă mai bine ca
niciodată" însă "mai avem încă
mult de muncă şi 320 de zile
pentru a termina treaba. Toate
zilele vor conta pe ceasul
primăriei", a declarat acesta.
       Printre iniţiativele anunţate,
o relaxare a măsurilor luate
împotriva posesorilor de
marijuana. "Acum, persoanele
arestate pentru deţinerea unor
cantităţi mici de marijuana
petrec des o noapte în arest.
Vrem să schimbăm asta", a
declarat el, "începând de luna
viitoare, fiecare persoană care va
prezenta un act de identitate şi
un certificat de garanţie va fi
eliberat imediat".
       Primarul, foarte atent la
problemele mediului, a mai
declarat că paharele din
polistiren omniprezente în
baruri, restaurante şi la
vânzătorii ambulanţi, se află în
vizorul său. "Lucrăm la
adoptarea unei legi care să
interzică ambalajele de alimente
din Styrofoam în magazinele şi
restaurantele noastre", a spus el.PAGINA 5

Generalul Bem, erou
`n Polonia ;i Ungaria,

persona non grata
`n Ardeal

      În timpul Revoluţiei de la 1848, Kossuth Lajos
l-a numit general al armatei formate din
regimentele de grăniceri secui, alcătuite din circa
10.000 de oameni, care au luptat împotriva
trupelor austriece şi împotriva armatei
revoluţionare a românilor ardeleni conduși de
Avram Iancu, loiali Casei de Austria. 
      Deşi nu vorbea limba maghiară, generalul era
venerat de soldaţii săi secui. Jozef Bem a reuşit
adevărate minuni pe câmpul de luptă. Din păcate,
excesele comise de secui, precum şi represiunea
îngrozitoare organizată de contele Csany în

teritoriile româneşti ocupate de armata lui Bem
au aruncat o pată de neşters pe blazonul său. Jozef
Bem a încercat să limiteze atrocităţile şi a semnat
mai multe decrete de amnistie pentru românii
care luptaseră cu vitejie contra lui. Însă aceste
decrete nu au fost întotdeauna respectate de către
secui. Jozef Bem învins armatele austriaco-
româneşti conduse de colonelul Urban şi de
feldmareşalul Anton von Puchner, însă intervenţia
armatelor ruseşti, conduse de generalul Luders,
i-a adus o serie de înfrângeri.
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Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

Actrița va juca rolul principal în noua tele-
novelă românească care va avea premiera anul
acesta. Subiectul pe care îl are în vedere telenovela
este inspirat chiar din realitate,principala sursă
fiind o campanie umanitară, ”Tu știi ce mai face
copilul tău?”, care are în vizor copii minori.

De-a lungul timpului s-au difuzat o serie de
reportaje despre copii abandonați de părinți care
au plecat în străinătate pentru a-și clădi un viitor.
Ca urmare a acestei campanii, autoritățile națio-
nale au elaborat un proiect de lege în ceea ce pri-
vește protecția minorilor.

Diana s-a declarat a fi foarte încântată de pro-
iect și în același timp fericită pentru că poate
lucra alături de soțul ei, producătorul Ducu Ion.

“Pentru mine, această nouă telenovelă re-
prezintă o nouă provocare, atât prin prisma
rolului pe care îl interpretez, cât și a su-
biectului. Personajul meu este unul che-
ie în acțiunea poveștii și de aceea prefer
să îi las pe telespectatori să îl descopere.Te-
lenovela are la bază un subiect de actuali-
tate în România și cu siguranță va prinde la pu-
blic”, mărturisește Diana Dumitrescu. 

Diana Dumitrescu are rolul principal în noua telenovel[ româneasc[ Liviu Scripor picteaz[ poezia
luptei cu duio;ie de c[lug[r

Asocierea `ntre bl]ndul ;i solarul
frate din Assisi ;i pictorul care ;i-a
deschis prima personal[ de la Satu
Mare ar putea p[rea paradoxal[,
av]nd ̀ n vedere titlul expozi\iei sale,
unul bilingv< “What Are We Fighting
For - Pentru ce lupt[m?”. Ba mai mult,
o mare parte din picturi au o tematic[
f[\i; sportiv[, cu imagini de box sau
lupte `n ring.
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Vineri, președintele Traian Băsescu a avut o întrevedere oficială cu Papa, el fiind primul
președinte de stat cu care Suveranul Pontif s-a întâlnit de la anunțul său de demisie 
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Cine a fost de fapt generalul 
polonez Jozef Bem?

Atribuirea numelui Iozef Bem
:colii Gimnaziale din C[r[;eu a
st]rnit de cur]nd un val de pole-
mici `n r]ndul politicienilor ;i a
unor reprezentan\i din sistemul
de ̀ nv[\[m]nt din jude\. De aceea
am consultat c]teva lucr[ri de is-
torie, pentru a vedea rolul gene-
ralului la Revolu\ia din 1848 `n
Transilvania. 

Istoriografia poloneză ;i cea maghia-
ră `l prezintă pe generalul Jozef Bem
drept erou. F[r[ a-i nega rolul moderator,
istoricii rom]ni ̀ l prezint[ ̀ ns[ ̀ ntr-o lu-
min[ mai pu\in favorabil[.

~n cele ce urmeaz[ vom `ncerca s[ `l
prezent[m pe general a;a cum este v[zut
`n mai multe surse de informare.

Biografia scris[ de Claudiu
P[durean

Jozef Zachariasz Bem s-a născut în
Tarnow, un oră;el din Gali\ia austriacă.
Jozef Bem a absolvit ;coala militară, iar
la 15 ani a devenit cadet al armatei ducale,
în 1810. El a fost avansat apoi subloco-
tenent de artilerie, iar în timpul campa-
niei lui Napoleon Bonaparte în Rusia a
devenit locotenent al armatei imperiale
franceze. A primit Legiunea de Onoare
din partea împăratului francez pentru
vitejia dovedită în apărarea Gdanskului,
dar ;i Crucea Regală. După Congresul
de la Viena, care a urmat prăbu;irii lui
Napoleon, Jozef Bem a devenit profesor
al unei ;coli militare din Regatul Poloniei,
aflat în componen\a Rusiei. El s-a impli-
cat într-o conspira\ie care viza procla-
marea independen\ei Poloniei, în 1822.
Condamnat la un an de închisoare cu
suspendare ;i destituit, Jozef Bem s-a
mutat în Gali\ia. În timpul insurec\iei
poloneze din 1830, el a plecat la Var;ovia
;i a primit comanda Batalionului 4 de
Cavalerie U;oară. Jozef Bem s-a remarcat
prin bravură în bătălia de la Ostroleska.
Pentru curajul său, Bem a primit rangul
de general de brigadă ;i Crucea de Aur
Virtutea Militară. Jozef Bem a refuzat să
accepte victoria ru;ilor ;i a luat parte la
rezisten\a disperată a Var;oviei. După
doi ani petrecu\i în Prusia, Jozef Bem a
ajuns la Paris, unde a publicat numeroase
lucrări în favoarea independen\ei Polo-
niei. 

Rolul lui Avram Iancu 
`n Revolu\ia de la 1848

Unul dintre cititorii ziarului nostru
`n edi\ia online a remarcat c[ ̀ n biografia
consemnat[ de Wikipedia "de rom]ni nu
se scrie absolut nimic. Ei nu erau pe aco-
lo, ei n-au luptat cu nimeni? Secui, aus-
trieci, ru;i, maghiari etc."

Acesta este motivul pentru care vom
aminti de rolul lui Avram Iancu `n Re-
volu\ia de la 1848, cu extrase tot din Wi-
kipedia.

Avram Iancu (n. 1824, Vidra de Sus
- d. 10 septembrie 1872) a fost un avocat
transilvănean ;i revolu\ionar român
pa;optist, care a jucat un rol important
în Revolu\ia de la 1848 din Transilvania.
A fost conducătorul de fapt al |ării
Mo\ilor în anul 1849, comandând armata
românilor transilvăneni, în alian\ă cu ar-
mata austriacă, împotriva trupelor revo-
lu\ionare ungare aflate sub conducerea
lui Jozef Bem.

La sfâr;itul lunii mai 1848 la Abrud
s-a format garda na\ională maghiară, iar
Iancu a fost amenin\at de autorită\ile lo-
cale ;i somat să lase românii să continue
presta\iile iobăge;ti.

La 21 septembrie 1848, Avram Iancu,
în fruntea a 6.000 de mo\i înarma\i, a

participat la a treia Adunare Na\ională
de la Blaj, care a \inut 8 zile. La adunare
erau prezen\i cca 60.000 de români din
toată Transilvania. 

Românii au cerut încetarea
persecu\iilor împotriva lor, ridicarea stă-
rii de asediu ;i reintroducerea ordinii
prin intermediul legii, nu al for\ei. De
asemenea, românii nu au recunoscut
unirea Transilvaniei cu Ungaria, făcută,
împotriva voin\ei lor declarate.

La 10 octombrie 1848 Kossuth Lajos
adresează românilor o proclama\ie, prin
care li se cere să nu se opună revolu\iei
maghiare ;i Ungariei, în caz contrar, cei
care se vor opune urmând să fie omorâ\i,
iar averile lor confiscate. 

La 19 octombrie 1848 Avram Iancu
a înfiin\at în |ara Mo\ilor Legiunea Au-
raria Gemina ;i cere "înarmarea popo-
rului sau gardă na\ională spre apărarea
\ărei în lăuntru ;i din afară". 

La 8 noiembrie 1848, la ordinul Ge-
neral Commando austriac din Transil-
vania, Avram Iancu, cu 4.000 de comba-
tan\i din Legiunea Auraria Gemina, par-
ticipă la opera\iunile militare austriece
pe direc\ia generală Teiu;-Cluj. La aceste
opera\iuni a participat armata austriacă
;i un total de cca 30.000 combatan\i ro-
mâni.

B[t[lia de la Abrud

La 6 mai 1849, în timp ce mo\ii du-
ceau tratative de pace cu Ioan Drago;,
maiorul ungur Hatvani Imre a intrat prin
surprindere cu trupele sale în Abrud. A

doua zi, mobilizarea românilor începuse
deja, iar la 8 mai a început prima bătălie
pentru Abrud, condusă de Avram Iancu,
care s-a încheiat la 10 mai prin evacuarea
ora;ului de trupele maghiare care au su-
pravie\uit. La 15 mai 1849 maiorul Hat-
vani a ocupat din nou Abrudul, după ce
î;i completase trupele decimate. A urmat
a doua bătălie de la Abrud, care s-a în-
cheiat la 18 mai 1849 cu înfrângerea gravă
a trupelor ungare. În total, maiorul Hat-
vani a pierdut cca 5.000 solda\i ;i toată
artileria, iar deputatul Drago; a fost ucis.
La 8 iunie 1849 împotriva românilor din
Mun\ii Apuseni a pornit cea mai mare
for\ă militară maghiară care atacase zona
până în acel moment, peste 4.000 solda\i
cu 19 tunuri ;i 4 baterii de rachete, con-
dusă de colonelul Kemeny Farkas. A re-
zultat a treia bătălie de la Abrud, care a
început propriu-zis la 11 iunie ;i s-a în-
cheiat la 17 iunie. Armata maghiară, su-
ferind de foame ;i pierzând mul\i oameni
în luptă, încercuită în Abrud, a fost silită
să abandoneze ora;ul ;i să retragă, având
cel pu\in 500 solda\i mor\i în luptă.

La 5 iulie, Kossuth îl somează pe
Avram Iancu, ;i implicit pe români, să
depună armele necondi\ionat până la 20
iulie ;i abia apoi să vadă dacă vor primi
drepturile solicitate.

Imediat după terminarea ostilită\ilor,
reprezentan\ii austrieci trimi;i de împă-
rat în Transilvania au ignorat românii ;i
contribu\ia lor la cauza Casei de Hab-
sburg.

Înfrângerea armatei lui Bem

La 14 octombrie 1848, Jozef Bem a
preluat la Viena conducerea revoluției
antihabsburgice. Pe 25 octombrie, în ziua
capitulării rebelilor, a fugit în Ungaria.
Guvernul revoluționar al lui Lajos Kos-
suth i-a încredințat imediat comanda
trupelor revoluționare maghiare din
Transilvania. Acolo a organizat o armată
de 10.000 de secui, cu care a reușit să în-
frângă în bătălia de la Dej, pe 19 decem-
brie 1848, trupele feldmareșalului aus-
triac Anton von Puchner. În ciuda în-
frângerii sale pe 4 februarie 1849 la Ví-
zakna (azi Ocna Sibiului), generalul Bem
a reușit să cucerească Sibiul și Brașovul,
silind trupele austriece să se retragă în
Valahia.

După ce Casa de Habsburg a chemat
în ajutor trupele țariste, generalul Bem a
fost înfrânt pe 31 iulie 1849 în bătălia de
la Albești, lângă Sighișoara. Chemat de
Lajos Kossuth să se retragă în Ungaria, a
luat parte, pe 9 august 1849, la bătălia de
la sud de Timișoara, unde trupele revo-
luționare maghiare au fost înfrânte de
aliații austrieci și ruși. Pe 13 august 1849
armata revoluționară a capitulat la Șiria.
Comandanții trupelor revoluționare, cu
excepția lui Bem, au fost judecați și exe-
cutați pentru înaltă trădare. Józef Bem a
fugit în Imperiul Otoman, unde s-a con-
vertit la islam. A fost numit paşă şi gu-
vernator al provinciei Alep, din Siria. Cu
sănătatea şubrezită, la doar 55 de ani,
Jozef Bem a murit.  

Ce spun istoricii rom]ni?

Constantin ;i Dinu Giurescu scriu
c[, ̀ n 1848, Lajos Kossuth proclam[ Un-
garia independent[ ;i hot[r[sc anexarea
Transilvaniei la noul stat maghiar. 

Rom]nii nu au acceptat acest lucru
;i au solicitat drepturi egale cu maghiarii
;i sa;ii. Abia la 14 iulie 1849, L. Kossuth,
Cezar Bolliac ;i N. B[lcescu au semnat
la Seghedin un proiect  `n care erau re-
cunoscute rom]nilor drepturi na\ionale
minimale. "Dar atari recunoa;teri soseau
prea t]rziu din partea guvernului prezi-
dat de Kossuth. Armata \arist[, chemat[
de ̀ mp[ratul de la Viena, a ̀ nfr]nt revo-
lu\ionarii unguri.

Fiind de partea revolu\ionarilor, Ce-
zar Bolliac scrie c[ "Bem era urm[rit de
un ideal revolu\ionar viu ;i lipsit de ;ovi-
nismul specific nobilimii ;i liberalilor
maghiari din Transilvania" ;i c[ "a luat
m[suri categorice ;i efective pentru evi-
tarea oric[rei asupriri na\ionale", dup[
cum relateaz[ istoricul Ovidiu Papadi-
ma.

:i istoricul Liviu Maior scrie c[ "~n
Transilvania ocupat[ de trupele genera-
lului Bem administra\ia rom]neasc[ a
fost desfiin\at[. (...) Comisarul guvernu-
lui maghiar pentru Transilvania, Csany
Laszlo, revoc]nd amnistia decretat[ de
generalul Bem, a inaugurat o aspr[ cam-
panie represiv[ `mpotriva popula\iei
rom]ne;ti. Mii de \[rani au pl[tit cu via\a
participarea la evenimentele revolu\io-
nare. (...) Bem `nsu;i a os]ndit aceast[
stare de lucruri< cu mare durere v[d cum
;i aceia care pentru c];tigarea libert[\ii
;i-au v[rsat s]ngele, `n\eleg]nd gre;it li-
bertatea cea adev[rat[, asupresc ;i tero-
rizeaz[".
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Regina Elisabea-Paulina-Otilia-Luisa
s-a născut la 17/29 decembrie 1843, în
Germania ca fiică a prinţului Hermann
de Wied - descendent al unei familii re-
nane, al cărei arbore genealogic cobora
până în secolul al XI-lea și a Mariei de
Nassau-Weilbourg. 

Principesa Elisabeta este crescută sim-
plu, sever chiar supunându-se disciplinei
riguroase aplicate de bonele alese de ma-
ma sa. Are de asemenea un deosebit talent
la scris și la pictură. Chiar înainte de a se
căsători, este interesată de România și cu-
noaște câţiva tineri români aflaţi la studii
în străinătate, printre care și pe poetul Va-
sile Alecsandri, care-i va rămâne prieten
fidel, dar totodată și casei regale.

Căsătorită în 1869 cu domnul Carol I
devine regină a României (1881). După
moartea singurului ei copil (Principesa
Maria), Elisabeta își alină durerea dedi-
cându-se actelor de caritate sub protecţia
sa formând Azilul de orfane "Elena Doam-
na", pune bazele Coloniei de orbi denu-
mită "Vatra Luminoasă". Încurajează prin
societăţile de binefacere Furnica, Munca,
Albina, Ţesătoarea producerea și vânzarea
costumelor naţionale. Întemeiază socie-
tatea de binefacere Elisabeta pusă în slujba
copiilor săraci. În timpul Războiului de
independenţă, construiește la Cotroceni,
pe cheltuiala sa, două barăci cu o sută de
paturi pentru răniţi, pe care îi îngrijește
ca o adevărată soră de caritate. Devota-
mentul său i-a atras supranumele de Maria
răniţilor. Dăruiește Bisericii de la Curtea
de Argeș o Evanghelie pe care o copiază
și o ilustrează. Este aleasă membră de
onoare a Academiei Române în 4 aprilie
1881. Regina Elisabeta nu se amestecă în
politică. O face o singură dată în anul 1891
când fără să-și dea seama de consecinţe,
susţine intenţia de căsătorie a principelui
moștenitor Ferdinand cu domnișoara sa
de onoare Elena Văcărescu. Proiectul
eșuează și la porunca soţului său și sub
pretextul că trebuie să-și caute sănătatea
este obligată în luna iulie a anului 1891, să
se exileze la Pallauza în Italia pe o perioadă
de 4 ani. 

Se întoarce în ţară în luna septembrie
1894 și până la sfârșitul vieţii desfășoară
o activitate culturală - intensă, organizând
la Castelul Peleș serate muzicale și spec-
tacole teatrale, la care participau mari mu-
zicieni ai vremii printre care și marele mu-
zician George Enescu, care se bucură de
participarea unor personalităţi de marcă
ale artei interpretative românești și străine.
Pentru că a înţeles marile talente și le-a
spijinit afirmarea, în jurul ei se formează
o adevărată curte a artelor. L-a apreciat în
mod deosebit pe marele pictor român Ni-
colae Grigorescu și tot ei i s-a datorat în-
ceputul ascensiunii artistice a lui George
Enescu. 

Încetează din viaţă la 18 februarie
1916, la Palatul regal din București în ur-
ma unei duble pneumonii. A fost înmor-
mântată la Mănăstirea Curtea de Argeș
potrivit dorinţei sale alături de soţul său.

S.A.R. Mihai, secretar AG. Şef  Princi-
pal (R), Mureșan Traian 

Se împlinesc 97 de
ani de la dispari\ia
Reginei Elisabeta



ARHEOLOGIE

Petea< istoria unui sat daco-germanic 
din secolele II - IV d. Hr.
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La `nt]lnirea din aceast[
s[pt[m]n[ a cercului “Prietenii Mu-
zeului S[tm[rean”, prof. univ. dr. Sabin
Adrian Luca, directorul Muzeului
Bruckenthal din Sibiu, a \inut o prele-
gere despre situl neolitic  de la Turdaș-
Luncă (jud. Hunedoara). ~n limita
spa\iului disponibil, prezent[m c]teva
date din discursul despre “perla arheo-
logiei transilv[nene”.

Așezarea neolitică de la Turdaș („per-
la descoperirilor arheologice transilvă-
nene”) este cunoscută cercetătorilor încă
din secolul al XIX-lea. Ea a atras generații
de entuziaști de-a lungul anilor. Aici s-a
format prima femeie-arheolog din aceas-
tă parte a Europei, baroneasa Zsófia von
Torma (ale cărei săpături de la Turdaș s-
au realizat în anul 1875!). 

În acest sit s-au descoperit case de
mari dimensiuni, resturi de arhitectură
neobișnuite, plastică în lut, os sau piatră
– idoli-statuete de mici dimensiuni sau
monumentale> părți de sanctuare neoli-
tice> vase antropomorfe sau zoomorfe>
menhiri și resturi ale activităților umane

– unelte din piatră șlefuită sau cioplită,
resturi ale metalurgiei cuprului, resturi
osteologice umane sau animale.

Pe întinsul sitului s-au format, de-a
lungul timpului, patru scurgeri de apă
(pâraie, râuri, cum se vede mai jos), iz-
voarele din depresiune fiind foarte pu-
ternice. Acestea au erodat sau amestecat
– încetul cu încetul – mari porțiuni din
sit. Solul purtat din partea superioară a
cuvetei s-a transformat într-unul pre-
mergător turbei din cauza umezelii pu-
ternice și constante. Marele sit a fost ata-
cat și de Mureș, care a format un cot activ
ce a dus mai la vale, în mari bancuri de
resturi, peste 50% din câmpul cu resturi
arheologice.

Situl a fost cercetat sistematic – o dată
cu anul 1875 – de mai multe generații de
arheologi (și îmi aduc aminte de M. Ros-
ka, Vl. Dumitrescu, I. Paul, ca să îi citez
doar pe cei mai reprezentativi). S-a rea-
lizat și o importantă cercetare livrescă,
sute de cercetători din lume căutând ade-
vărul despre cultură și sit (cei mai im-
portanți cercetători de această categorie
fiind N. Vlassa și Gh. Lazarovici, dar să

nu-l uităm pe M. Garašanin – Serbia).
Ultimele cercetări ne-au aparținut și s-
au întâmplat între anii 1992-1998, șan-
tierul fiind organizat drept unul școală,
în cadrul activităților didactice, de prac-
tică, al Universităților „Lucian Blaga” din
Sibiu și „1 Decembrie” 1918 din Alba Iu-
lia. Desigur că disponibilitățile financiare
nu au permis o extindere prea amplă a
cercetării. Căutările de amploare au de-
venit posibile o dată cu proiectul de fi-
nalizare a tronsonului de autostradă Oră-
știe-Deva, când am realizat o cercetare
de teren, între lunile mai și noiembrie
ale anului 2011.

Regretatul cercetător clujean N. Vlas-
sa, arăta că între descoperirile mai vechi
de aici se află o tăbliță din lut care poate
exemplifica una dintre fazele fortificării
sitului. Pot să confirm că suntem puși în
fața unei schițe extrem de asemănătoare
cu ceea ce am găsit noi pentru fazele
târzii ale culturii Turdaș în situl eponim.
De altfel existența acestui sistem de for-
tificație extrem de complex, dar și ate-
lierele, locuințele („cartierele de case”),
sanctuarele, locurile de cult, plastica ex-

trem de bogată ș.a. ne-au făcut să afir-
măm că ne aflăm în fața unei așezări
„protourbane” sau „preorășenești”, aido-
ma celor din Orient, poate că primul
„oraș” din Transilvania. Și dacă nu este
așa, comunitatea de la Turdaș reprezintă
– cu siguranță – un bun de civilizație
unic în Europa de Sud-est și Centrală,
un exemplu al înaltului grad de civilizație
la care s-a ajuns în neolitic și eneolitic în
zona dunăreană.

Cultura Turdaș a durat câteva sute
de ani, iar situl eponim s-a dezvoltat de
la începutul până la sfârșitul acesteia.
Stratigrafia așezării reflectă modul ge-
neral de evoluție al acesteia, dar și ceea
ce a antecedat și succedat fenomenului
cultural amintit. Ne aflăm, acum, într-o
mare dilemă reflectată – de altfel – în di-
verse medii din România. Dacă putem
cerceta un sit arheologic preistoric prin
marile proiecte de investiții să o facem
sau nu ? Noi am preferat să supunem
cercetării tronsonul, să prelevăm datele
și să propunem crearea unui parc arheo-
logic în care să fie reconstruite principa-
lele descoperiri colectate științific.

A;ezarea neolitic[ de la Turda;, perla descoperirilor arheologice transilv[nene

Istoria unui sat dintr-o vreme
foarte îndepărtată, în urmă cu
aproape două milenii, trebuie altfel
concepută decât o istorie a unei co-
mune din zilele noastre. 

În primul rând nu avem surse scrise
și ne putem baza exclusiv pe izvoare ar-
heologice. În al doilea rând nu avem per-
sonalităţi care pot fi legate de așezarea
studiată, meșterii care au fabricat obiec-
tele de folosinţă cotidiană (unelte, acce-
sorii vestimentare, vase ceramice) și lo-
cuitorii satelor au rămas anonimi, iar
mormintele lor, descoperite după două
milenii, primesc doar câte un număr cu-
rent de la arheologii descoperitori.

Cititorul poate fi surprins de atribui-
rea etnică folosită în titlu. Convieţuirea
dacilor liberi cu neamurile germanice
ale burilor, vandalilor sau gepizilor a fost
o temă mai puţin studiată în trecut, însă
în ultimii ani devine din ce în ce mai dis-
cutată de lumea știinţifică românească
și europeană. Bineînţeles, nu e foarte ușor
să identifici pe baza unei descoperiri ar-
heologice etnicul meșterului sau proprie-
tarului obiectului, însă ceramica arhaică,
produsă în gospodăria tradiţională da-
cică sau germanică poate furniza indicii
relevante în acest sens.

A;ezare cu cartiere industriale

Așezarea din Câmpia Someșului cer-
cetată pe cea mai mare suprafaţă este cea
de la Petea care a fost săpată între anii
1998-99, cu ocazia modernizării punc-
tului de trecere a frontierei româno-un-
gare, graniţa administrativă a celor două
state intersectând așezări din epoca bron-
zului, epoca romană și epoca migraţiilor.
Arheologii români au lucrat pe partea
românească a liniei de graniţă, colegii
din Ungaria pe partea maghiară, însă în
strânsă colaborare, rezultatele fiind pre-
lucrate împreună. Putem spune că a fost
vorba chiar de o “arheologie fără fron-
tiere”. 

Datorită dimensiunilor mari ale su-
prafeţei cercetate a fost posibilă elabora-
rea unei scheme de evoluţie internă, co-
roborată cu evoluţia ceramicii din regiu-
ne. Astfel, se conturează o mică istorie a
satului, valabilă probabil și pentru alte

așezări din valea Someșului. În stadiul
actual al cunoștinţelor, pentru Bazinul
Tisei Superioare cunoaștem trei tipuri
de așezări de epocă romană< cătunul, for-
mat din una până la trei locuinţe cu con-
strucţiile anexe> așezările cu caracter
agricol, fără indicii ale unor activităţi
meșteșugărești, și așezările cu cartiere
industriale, care au funcţionat probabil
ca un fel de poluri economice zonale. 

În cea din urmă categorie este inclusă
și așezarea de la Petea. Trebuie să menţio-
năm aici centrul dacic de producţie ce-
ramică de la Medieșu Aurit-Șuculeu, care
este o descoperire excepţională și nu se
încadrează în nici un tip de așezare cu-
noscută (despre noile descoperiri de la
cuptoarele dacice vom relata în numerele
viitoare).

La început, în prima jumătate a se-
colului II d. Hr., așezarea de la Petea era
compusă din gospodării așezate la câteva
zeci de metri distanţă una faţă de cealaltă.
Descoperirile ceramice indică prezenţa

dacilor și a germanicilor (buri), o popu-
laţie amestecată probabil din punct de
vedere etnic. Locuitorii nu se ocupau nu-
mai de agricultură, dovadă fiind un clește
de metalurgie care atestă prezenţa
meșteșugarilor în așezare.

P[trunderea vandalilor

Imaginea așezării s-a schimbat în pe-
rioada războaielor marcomanice (160-
180 d. Hr.), când în valea Someșului au
pătruns dinspre nord vandalii. În cazul
acestei pătrunderi nu mai putem vorbi
de grupuri mici de războinici. Se schimbă
în mod radical cultura materială la nive-
lul ceramicii, ceea ce atestă fără îndoială
sosirea unei populaţii numeroase. Se
schimbă structura internă a așezării, exis-
tând indicii privind amplasarea gospo-
dăriilor pe o linie, pe un fel de uliţă, cu
anexele în spatele locuinţelor adâncite în
pământ. 

Foarte probabil, impactul pătrunde-

rii vandalilor a fost diferit de la o micro-
regiune la alta. În unele zone au pătruns
mai multe elemente noi, schimbând în
totalitate caracterul etnic, iar în altele
mai puţine, populaţia locală păstrându-
și o influenţă mai puternică asupra cul-
turii materiale. Așezarea de la Petea se
află la o distanţă de cca. 100 km de lime-
sul provinciei Dacia, pe ruta principală
de circulaţie de la nord de râul Someș.
Ceramica arhaică indică o prezenţă ma-
sivă a vandalilor, însă, ulterior perioadei
de instabilitate determinate de războaiele
marcomanice, la nivelul ceramicii apar
din ce în ce mai multe elemente dacice,
care atestă coabitarea în aceeași așezare
a celor două populaţii. 

La mijlocul secolului III apar 
atelierele de ars ceramică 
după model roman

Pe acest fond de cultură materială

tradiţională, la mijlocul secolului III d.
Hr. pătrunde dinspre provincia romană
Dacia tehnologia producţiei de ceramică
ștampilată. În acest context apar la Petea
atelierele de ars ceramică după model
roman, formând un cartier industrial în
cadrul așezării. 

Pe baza descoperirilor de aici am pu-
tut observa că, alături de noile forme de
străchini, unele forme modelate anterior
cu mâna sunt acum transpuse la roata
olarului. Modificările culturii materiale
de la nivelul ceramicii au fost la origine
puternic influenţate de cultura materială
romană, însă și-au continuat evoluţia in-
dependent de aceasta. 

Odată cu generalizarea noii tehno-
logii și transformarea culturii materiale
la nivelul ceramicii, dispare treptat cera-
mica arhaică, și astfel interferenţele între
daci și germanici devin mult mai greu
de studiat în Bazinul Tisei Superioare.
Marile așezări își continuă existenţa, des-
eori pe aceleași amplasamente și fără
schimbări la nivelul elementelor de ar-
hitectură. Toate indiciile arată că popu-
laţia dacică și germanică, mai mult sau
mai puţin amestecată, își continuă exis-
tenţa și se schimbă doar cultura materială
la nivelul ceramicii. 

Așezarea de la Petea decade cândva
la sfârșitul secolului IV- începutul seco-
lului V d. Hr., în perioada de instabilitate
din prima epocă a migraţiilor. În stadiul
actual al cercetărilor nu știm dacă se
sfârșește locuirea, cert este însă că polul
economic al microzonei se retrage la cca.
5 km distanţă faţă de calea principală de
circulaţie, la Lazuri - Râtul lui Bela, unde
încep să funcţioneze alte ateliere de ars
ceramica. 

Expozi\ii la Muzeul 
Jude\ean

Descoperirile de la Petea au intrat
mai demult în expoziţia de bază a Mu-
zeului Judeţean Satu Mare, însă pe par-
cursul lunilor martie și aprilie vor fi pre-
zentate într-un context mai larg în cadrul
expoziţiei „Celţi, daci și vandali în nord-
vestul României și Transilvania”, alături
de descoperiri din judeţele Maramureș,
Sălaj, Cluj și Alba.

Arheolog, Robert Gindele

S[p[turile arheologice de la Petea au fost realizate `n anii 1998 - 1999, odat[ cu modernizarea punctului de frontier[

Cititorul poate fi surprins de atribuirea etnică folosită în titlu.
Convieţuirea dacilor liberi cu neamurile germanice ale burilor,
vandalilor sau gepizilor a fost o temă mai puţin studiată în trecut,
însă în ultimii ani devine din ce în ce mai discutată de lumea ști-
inţifică românească și europeană.

Prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca, 
directorul Muzeului Bruckenthal 
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L-am `nt]lnit la intrarea Mu-
zeului de Art[. Fiind printre pri-
mii sosi\i la triplul vernisaj de
s[pt[m]na trecut[, l-am g[sit pe
Liviu Scripor a;tept]nd, emo\io-
nat, publicul. Cu p[r relativ lung
pentru un b[rbat, cu o figur[ bo-
em[, dar distins[, a f[cut chiar o
mic[ reveren\[. Dup[ ce am stat
de vorb[ `n atelierul s[u ;i l-am
cunoscut mai bine, l-am compa-
rat, ca spirit, cu un c[lug[r fran-
ciscan.

Asocierea `ntre bl]ndul ;i solarul
frate din Assisi ;i pictorul care ;i-a des-
chis prima personal[ de la Satu Mare ar
putea p[rea paradoxal[, av]nd ̀ n vedere
titlul expozi\iei sale, unul bilingv< “What
Are We Fighting For - Pentru ce
lupt[m?”. Ba mai mult, o mare parte din
picturi au o tematic[ f[\i; sportiv[, cu
imagini de box sau lupte `n ring. Totul
e ̀ ns[ privit cu o pregnant[ duio;ie, tra-
tat `n clarobscur, cu ochiul unui teolog
care `;i asum[ rolul de observator al
unui Dumnezeu binevoitor ;i u;or amu-
zat de nebunia omeneasc[, p[r]nd gata
`n orice moment s[ intre `n ring ;i s[
spun[ r[spicat< “Opri\i-v[!”

Pred[ religie economi;tilor 
;i desen teologilor

Calea de formare ca artist ;i ca om
a lui Liviu Scripor red[ acest paradox.
S-a n[scut la Cluj, `n 4 iunie 1975. A
absolvit Liceul de Arte Plastice “Romu-
lus Ladea”, secţia Pictură de șevalet,
Cluj-Napoca, `n 1994, iar apoi Univer-
sitatea “Babeș-Bolyai’’, Facultatea de
Teologie Ortodoxă, Cluj Napoca - Li-
cenţă în Teologie și Arte plastice, `n
1999. S-a re`ntors spre pictur[ absolvind
un masterat la Universitatea de Artă si
Design Cluj-Napoca, `n 2006, apoi un
curs postuniversitar de psihologie la Fa-
cultatea de Psihologie și Știinţe ale Edu-
caţiei, specializarea Psihologie, de la
“Babeș-Bolyai”.

Cirea;a de pe tort este doctoratul la
care lucreaz[ ̀ n prezent, la Universitatea
de Artă și Design. Tema une;te cele
dou[ iubiri ale sale< lucrarea se va inti-
tula “Imaginea lui Dumnezeu `n arta
european[“. O tem[ imens[, bun[ de
tratat ̀ n 10 volume groase, dar ̀ n acela;i
timp una plin[ de paradoxuri, c[ci ca-
noanele biblice interzic cu stricte\e orice
reprezentare plastic[ a Divinit[\ii, iar
ra\ionamentele Sinodului VIII Ecume-
nic ;i ale unor autori ca Pavel Evdoki-
mov las[ impresia unui dribling elegant
`n jurul unui lucru explicit formulat `n
textul sacru.

Cu asemenea studii, artistul s-a lan-
sat bine echipat `n cariera didactic[.
P]n[ `n 2005 a predat la Cluj, la Școala
“Constantin Brâncuși” ;i - alt paradox!
- Liceul pentru Deficienţi de Vedere.
Din 2006 activeaz[ la Satu Mare, `n trei
institu\ii didactice< Centrul Școlar pen-
tru Educaţie Incluzivă, Colegiul Econo-
mic “Gheorghe Dragoș” ;i mai recent
Liceul Teologic Ortodox “Nicolae Stein-
hardt”. Paradoxurile continu[< la Cole-
giul Economic pred[ religie, la Liceul
Teologic pred[ desen.

Firea sa deschis[ ;i compasiv[ l-a
trimis de timpuriu spre voluntariat. A
fost nominalizat pentru premiul “Vo-
luntar al anului 2004” oferit  de Centrul
Naţional de Voluntariat ProVobis în
parteneriat cu Primăria Municipiului
Cluj-Napoca, iar la Satu Mare `;i exer-
cit[ voca\ia umanitar[ la Centrul de
Asistenţă și Intervenţie a Victimelor
Traficului de Persoane, Abuzului, Ne-
glijării și Exploatării “Andrei”.

A devenit s[tm[rean din dragoste.
O cunoa;te pe so\ia sa, profesoara ;i ar-
tista Lola Scripor, de 10 ani ;i s-au
c[s[torit destul de repede, la numai un
an de la prima `nt]lnire. O decizie pen-
tru care se felicit[ ;i azi. Cunosc]nd-o
;i pe Lola, tindem s[-i d[m dreptate.

A expus `n Italia,
Germania ;i Spania

La mijlocul deceniului trecut Liviu
a tr[it o vreme `n Italia. A expus la Ro-
ma, Tivoli, Trastevere (`mpreun[ cu Lo-
la) ;i Viterbo. ~n 2007 a avut prima
apari\ie ̀ ntr-un Salon colectiv al Uniunii
Arti;tilor Plastici, filiala Satu Mare. ~n
2009 a contribuit la trienala “Cvadrila-
terul de Argint”, expozi\ie care s-a plim-
bat prin Polonia, Slovacia ;i Ungaria. ~n
2011 lucr[ri ale sale au fost selectate `n
expozi\ia anual[ “Grafica rom]neasc[“
de la Galeriile UAP din Bucure;ti,
atr[g]nd recenzii foarte pozitive din
partea speciali;tilor. A revenit `n Italia
`n expozi\ia “Drawing connections” de
la Siena.

Anul 2012 l-a g[sit implicat ̀ n dou[
proiecte interna\ionale de anvergur[<
Premi de Pintura Internacional Guasch
Coranty Barcelona, Spania, ;i expozi\ia
NORDART 2012, Büdelsdorf, Germa-
nia, aceasta din urm[ adun]nd peste
50.000 de vizitatori. A trebuit s[ vin[
anul 2013 pentru prima expozi\ie per-
sonal[ la Satu Mare, iar primirea f[cut[
de un public cald ;i numeros a f[cut ca
a;teptarea s[ `;i merite pre\ul.

Crea\ia lui a trecut prin mai multe
faze. La `nceput l-a fascinat curentul
pop-art, cu fantezia lui asociativ[, apoi
a migrat spre montaje de imagine ;i text,
sugestive, iar `n 2011 la expozi\ia “Alb
;i negru ̀ n cotidian” a surprins pe toat[
lumea cu un atac prea pu\in mascat la
corup\ia din sistemul medical, plas]nd
plicuri de un negru mat `n buzunarele
unor halate albe. Ne-am permis s[-l is-
pitim, ca teolog ce se afl[< ar `ndr[zni
s[ reia aceast[ tem[, dar `n locul hala-
telor s[ troneze od[jdii preo\e;ti? S-a
g]ndit o clip[ ;i a r[spuns afirmativ. Se
consider[ de altfel un cre;tin ecumenic
;i depl]nge luptele politice ;i dogmatice
dintre credincio;i.

Infinitul drum al cunoa;terii

Dup[ aceast[ expozi\ie, intriga\i de
diversitatea viziunilor sale, l-am ̀ ntrebat
ce arti;ti din trecut ;i din prezent pre-
fer[. A nominalizat c]teva nume. Dintre
cei mai vechi i-a amintit pe Caspar Da-
vid Friedrich, El Greco, Henry Fuseli,
Caravaggio ;i Delacroix, iar dintre con-
temporani pe Anselm Kiefer, Gerhard
Richter, Andres Serrano, Daniel Richter,
Marina Abramovic ;i Zhang Xiaogang.
~ns[ la c]t de curios ;i deschis pare sun-
tem convin;i c[ lista e mult mai lung[.

~n atelierul aflat `n complexul de
l]ng[ intrarea ;trandului, atmosfera de
crea\ie era la ea acas[. O simpl[ privire
`n jur dezv[luia caracterul omului care
sfin\e;te locul< tablouri ̀ ncepute, desene
ale elevilor, manuale de ;tiin\e sociale,
tablouri finalizate, un bust de gips al lui
Venus `ntru invocarea muzelor, totul
`ntr-o dezordine ordonat[ specific[ oa-
menilor creativi. Iar la desp[r\ire avea
`n m]ini o carte< “Casa Domnului”, ope-
ra misticului vizionar Jacob Lörber.

De regul[ nu ne prea permitem s[
facem sugestii publice unui artist. Dar
datele lui Liviu Scripor `l recomand[
pentru un proiect care l-ar `nc]nta ;i
provoca pe el ;i i-ar surprinde cu sigu-
ran\[ pe privitori< o lectur[ contempo-
ran[ a artei lui Fra Giovanni Angelico
da Fiesole. Dominican. Dar ce conteaz[?

Vasile A.

Liviu Scripor picteaz[ poezia luptei
cu duio;ie de c[lug[r franciscan
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Biblioteca Jude\ean[ de\ine 
5 incunabule tip[rite ̀ nainte de 1500
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Miercuri, 13 februarie în Sala
Mutimedia a Bibliotecii Judeţene
Satu Mare a avut loc lansarea volu-
mului “Incunabulele Colecţiilor
speciale sătmărene”, autor Marta
Cordea (foto al[turat), apărut la
editura sătmăreană Citadela, și ver-
nisajul expoziţiei dedicate secţiei
de carte veche. 

Expoziţia constă din imagini care re-
flectă principalele activităţi profesionale
și știinţifice ale celor doi bibliotecari ai
acestei secţii, dr. Viorel Câmpean și Mar-
ta Cordea, expert în carte veche, fiind
expuse volumele și lucrările publicate de
aceștia, precum și fotografii realizate cu
prilejul diferitelor expoziţii pe care cei
doi le-au organizat de-a lungul timpului.
Un loc important în cadrul expoziţiei îl
ocupă principalele personalităţi ale cul-
turii sătmărene și volumele redactate de
acestea. De asemenea, în cadrul ex-
poziţiei pot fi vizionate un număr mare
de imagini reprezentând incunabulele
secţiei și alte volume preţioase de carte
veche străină și românească. 

Incunabulele, nestematele 
Bibliotecii Judeţene 
Satu Mare

Volumul “Incunabulele Colecţiilor
speciale sătmărene” prezintă prin inter-
mediul textelor și imaginilor, în condiţii
grafice deosebite, atât cercetătorilor de
carte veche, cât și celor mai puţini fami-
liarizaţi cu domeniul bibliofiliei, ceea ce
Biblioteca Judeţeană Satu Mare are mai
rar și mai valoros. Colecţiile speciale săt-
mărene ocupă ca număr și valoare unul
dintre primele locuri în cadrul bibliote-
cilor judeţene din ţară, în ceea ce privește
numărul de volume aparţinând secolelor
XV-XIX. Biblioteca Judeţeană Satu Mare
a fost și una dintre primele biblioteci ju-
deţene care a tipărit cataloage de carte
veche, instrumente indispensabile în
munca de valorificare și cercetare a pa-
trimoniului cultural naţional mobil. 

Primele informaţii despre incunabu-
lele sătmărene au fost furnizate revistei
„Biblioteca” de bibliotecarul Iuliu Știer,
printr-un articol intitulat “Identificarea
unor incunabule veneţiene în Biblioteca
Judeţeană Satu Mare” în anul 1982. Cer-
cetările asupra acestor preţioase volume
au fost continuate, concretizându-se în
articole prezentate la sesiuni de comu-
nicări naţionale, dar și prin descrieri ale
fiecărui incunabul în parte, efectuate în
catalogul “Carte străină veche în Biblio-
teca Judeţeană Satu Mare. Sec. XV-XVI”
(autori Paula Vasil-Marinescu, Marta
Cordea), publicat în anul 1998.

Cărturari sătmăreni 
cu preocupări în domeniu

Preocupări în ceea ce privește incu-
nabulele au avut, de altfel, mai mulţi săt-
măreni de vază. Se consideră că Eugen
Pavel Barbul, primul director român al
Bibliotecii Universitare din Cluj, a reali-
zat o muncă de pionierat în anul 1935,
fiind un deschizător de drumuri, prin
realizarea descrierii a 48 de incunabule
existente în fondul Bibliotecii Universi-
tare Ferdinand I. În anul 1970, cercetă-
toarea Livia Bacâru redactază primul ca-
talog de incunabule al Bibliotecii Aca-
demiei Române, fiind al treilea catalog
de această factură din ţară. 

Incunabulele constituie cele mai va-
loroase realizări tipografice, ele ilustrând
pe de o parte tehnica tiparului la înce-
puturile ei, pe de alta oferă publicului
posibilitatea întâlnirii cu desăvârșita artă
a cărţii din secolul al XV-lea. Printre cele

cinci tipărituri provenind din perioada
de leagăn a tiparului, care se regăsesc în
Colecţia de carte veche a bibliotecii și
care sunt descrise în volum, există un
exemplar unicat, precum și rarităţi bi-
bliofile în ţară. 

Perioada de leagăn a cărţii

Despre cuvântul incunabul (orice
carte imprimată înainte de Paști 1500,
adică de 19 aprilie 1501, după calendarul
gregorian) Al. Flocon precizează urmă-
toarele< “Această denumire este o creaţie
nefericită din secolul trecut. Ea se trage
dintr-un termen al bibliografilor seco-
lului al XVII-lea, care ziceau “in-cuna-
bula” (scutecele, leagănul), folosind ter-
menul pentru a denumi perioada de în-
ceput a imprimeriei și nu cărţile însele.
Imaginea leagănului a fost folosită pentru
prima dată de Bernhard von Mallin-
nckroth, în 1639, cu ocazia bicentena-
rului invenţiei lui Gutenberg, vorbind
despre “prima tipographiae incunabula”
(primele incunabule)”.

Două din cele cinci incunabule ale
colecţiei provin din vestita imprimerie
de la Veneţia. Fondatorul casei tipogra-
fice aldine este Aldo Manuzio (Aldus
Manutius cel Bătrân). 

Aldus Manutius (1449-1515)  a fost
unul dintre promotorii culturii eline din
Italia ducând o susţinută muncă de de-
pistare a manuscriselor culturii antice.
Ediţiile realizate de Aldus Manutius sunt
foarte corecte, serioase, știinţifice. Cata-
logul publicitar aldin din 1503 menţio-
nează 17 autori greci publicaţi, printre
care< Aristofan, Hesiod, Herodot, Sofo-
cle, Teocrit, Tucidide, Demostene, Plu-
tarh, Platon. A realizat 28 de ediţii prin-
ceps. Marca tipografică a tipăriturilor al-
dine este “ancora cu delfinul” împreună

cu deviza< “festina lente” (grăbește-te în-
cet, fii agil ca delfinul și puternic ca an-
cora). A fost inspirată după o monedă
din timpul lui Tiberius și i-a fost propusă
de Erasm din Rotterdam, care realiza și
critica filologică a textelor publicate. 

De la imprimeria aldină provine in-
cunabulul care cuprinde opere ale mai
multor autori< Theocrit. Idyllia> Theog-
nis. Sententiae elegiacae> Cato. Disticha
(vulgo disticha catonis)> Sententiae sep-
tem sapientum> De invidia> Hesiodus.
Opera et dies. Theogonia și a apărut în
anul 1495.

Cântecele (eidyllia) scrise de poetul
alexandrin elin Teocrit (c. 315 - c. 250 a
Chr.) pot fi considerate precursoare ale
elegiilor erotice latine, iar poemele figu-
rative ale acestuia, prevestesc caligramele
lui Apollinaire. Theogonia poetului grec
Hesiod (a doua jumătate a sec. VIII a.
Chr. – prima jumătate a sec. VII a. Chr.)
este singura cosmogonie păstrată inte-
gral. Culegerea de texte a lui Cato a servit
ca material didactic (manual de latină)
în Evul Mediu.

Conform catalogului naţional al in-
cunabulelor în România mai există doar
alte două exemplare ale acestei ediţii< la
Biblioteca Naţională a României, filiala
Batthyaneum. 

Ediţii critice ale autorilor 
clasici

De la aceeași renumită tipografie a
lui Aldus Manutius provine și lucrarea
lui Aristofan, Comoediae novem. Volu-
mul cuprinde nouă comedii< Plutos, No-
rii, Broaștele, Cavalerii, Acharnienii,
Viespile, Păsările, Pacea, Adunarea fe-
meilor. În colofon (căsuţa tipografică)
apare următorul text< “Venetiis apud Al-

dum. MIID. Idibus Quintilis (15 iulie
1498)”. Legătura este realizată din piele
brună pe lemn, cu un chenar liniar auriu,
rozetă cu model floral auriu și central
un Cupidon> urme de încuietori, tranșă
aurită, hârtie cu filigran – cap de bou cu
șarpe încolăcit pe cruce, suport de lu-
mânare. Volumul a aparţinut Liceului
Reformat din Satu Mare. 

Pe coperta interioară se află o însem-
nare în limba greacă, traducerea latineas-
că și maghiară a acestei însemnări
(“Această carte o dedic dragului meu Bre-
mus fără gând rău, ca să ducă cu sine ză-
logul meu ca din aceasta să scoată co-
moara virtuţii bine întemeiate spre a lăsa
comorile lui Pluto”). Pe fragmentul de
foaie de gardă apare o altă însemnare în
limba latină. (“Eu baronul Adam Dietri-
chstain dedic această carte lui Martin
Brennius, celui mai bun învăţător ca să
fie zălogul bunăvoinţei sale faţă de mine
și ca semn al unei prietenii certe. Padua
3 noiembrie 1546.”)      

Piesele lui Aristofan (c. 446 a Chr. –
c. 386 p. Chr.), cel mai important autor
de comedii satirice din Grecia antică,
prezintă într-o oglindă deformată socie-
tatea ateniană, exponenţii și moravurile
ei (perioada în care scrie coincide cu des-
fășurarea războiului peloponeziac). 

Ediţia aldină a pieselor lui Aristofan
este singura ediţie din secolul al XV-lea
a acestui scriitor. 

Conform catalogului naţional de in-
cunabule, în România mai există doar
alte două exemplare ale acestei ediţii<
unul în custodie la Muzeul Naţional de
Istorie a României (Alba Iulia. Biblioteca
Naţională a României. Filiala Batthya-
neum) și altul la B.A.R. 

Biblioteca mai este în posesia a două
incunabule veneţiene cuprinzând lucra-
rea lui Marcus Tullius Cicero, Commen-

tarii questionum Tusculanarum, precum
și De officiis. Laelius de amicitia. Cato
maior de senectute. Comm�entarii� Mar-
tinus Phileticus. Paradoxa Stoicorumi,
de același autor. 

Primul dintre ele, a fost tipărit la Ve-
neţia la 17 iulie 1499, iar cel de-al doilea
incunabul menţionat, a apărut în anul
1500. 

Viaţa și activitatea marelui orator ro-
man, Marcus Tullius Cicero (106 – 43 a.
Chr.) s-a desfășurat într-una din cele mai
zbuciumate perioade ale istoriei romane,
reprezentând un fragment din romanul
epocii războaielor civile, care a constituit
preludiul căderii Republicii. Cicero a în-
ceput să scrie tratate de filosofie abia du-
pă consolidarea triumviratului la Luca,
în aprilie 56, când și-a dat seama că nu
putea să fie decât alături de triumviri sau
împortiva lor. Tratatul “Tusculanae dis-
putationes” a fost compus între iunie și
august 45. Datorită faptului că știa de go-
lul pe care-l reprezintă în literatura latină
lipsa unor tratate în care filosofia să fie
sistematic expusă, Cicero aduce o im-
portantă contribuţie la îmbogăţirea cul-
turii latine. Merite recunoscute are Ci-
cero și prin contribuţia esenţială pe care
a adus-o la îmbogăţirea vocabularului fi-
losofic.  

Conform catalogului naţional de in-
cunabule, întocmit de Elena-Maria
Schatz, în România există doar două
exemplare ale acestor ediţii cuprinzând
opera lui Marcus Tullius Cicero. 

Decretum Gratiani, unicat în
România

Cel mai vechi incunabul pe care îl
deţine biblioteca, Decretum Gratiani, a
fost tipărit la Basel la 1 sept. 1486, în ti-
pografia lui Michael Wensler.

Filigranul hârtiei pe care s-a impri-
mat acest incunabul reprezintă un cap
de bou identic cu unul din filigranele
hârtiei pe care s-a tipărit de către Johan-
nes Gutenberg, Biblia cu 42 de rânduri,
considerată a fi prima tipăritură din Eu-
ropa. 

Lucrarea este cunoscută sub numele
de Decretum sau Concordantia discor-
dantium  canonum și a fost redactată de
monahul Gratianus (călugăr la mănăsti-
rea San Felice din Bologna), care în jurul
anului 1145 a sistematizat tot ceea ce se
referea la dreptul canonic. Izvoarele fo-
losite de Gratianus au fost deciziile dife-
ritelor concilii, scrieri autentice sau fic-
tive ale părinţilor bisericii, scrisori pa-
pale, capitulaţii ale regilor franci, lucrări
de drept roman. În această lucrare Gra-
tianus stabilea concordanţe între comen-
tariile biblice făcute de părinţii bisericii. 

Este singurul exemplar din România
(conform catalogului naţional de incu-
nabule), existând doar 11 exemplare în
lume (potrivit „Incunable Short Title Ca-
talogue” tipărit de British Library). Ce-
lelalte exemplare se găsesc în SUA, Olan-
da, Germania Belgia, Polonia și Unga-
ria.

Incunabulele, având o tematică foarte
diversă, din varii domenii de activitate,
ilustrează preocupările culturale ale se-
colului al XV-lea, precum și nivelul teh-
nicii tiparului în faza lui de început. 

Nădăjduim că  volumul Incunabulele
Colecţiilor speciale sătmărene, va ajunge
la cât mai mulţi oameni interesaţi de pa-
ginile îngălbenite de vreme, constituin-
du-se în mărturii vii ale priceperii și dă-
ruirii cu care a fost realizată și îmbrăţișată
CARTEA încă din cele mai vechi tim-
puri. După cum s-a afirmat și la eveni-
mentul lansării volumului, aventura spi-
rituală declanșată de Gutenberg, în po-
fida provocărilor vremii, nu va avea
sfârșit.

Marta Cordea, Viorel Câmpean

Despre cuvântul incunabul Al. Flocon precizează următoarele<
“Această denumire este o creaţie nefericită din secolul trecut. Ea se
trage dintr-un termen al bibliografilor secolului al XVII-lea, care zi-
ceau “in-cunabula” (scutecele, leagănul), folosind termenul pentru a
denumi perioada de început a imprimeriei și nu cărţile însele. 
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Papa Benedict al XVI-lea `;i d[ 
demisia dup[ 8 ani de pontificat

La începutul săptămânii, în
paginile cotidianului Informația
Zilei am arătat că luni, 11 februa-
rie, tocmai de Ziua Mondială a
Bolnavilor, Papa Benedict al XVI-
lea a anunțat că începând din data
de 28 februarie va părăsi fotoliul
papal.

"Sunt conștient că acest minister,
datorită naturii lui spirituale esenţiale,
trebuie să fie îndeplinit nu doar prin
cuvinte și fapte, ci și, nu mai puţin, prin
rugăciune și suferinţă. Cu toate acestea,
în lumea de astăzi, supusă la atât de
multe schimbări rapide și zguduită de
probleme de profundă relevanţă pentru
viaţa de credinţă, pentru a conduce bar-
ca Sfântului Petru și pentru a proclama
Evanghelia, sunt necesare atât puterea
minţii cât și a trupului, putere care în
ultimele luni s-a deteriorat în mine până
acolo încât a trebuit să îmi recunosc in-
capacitatea de a îndeplini în mod adec-
vat slujirea încredinţată mie.

De aceea, și fiind conștient de gra-
vitatea acestui act, în deplină libertate
declar că renunţ la ministerul de Epis-
cop al Romei, Succesor al Sfântului Pe-
tru, încredinţat mie de Cardinali în 19
aprilie 2005, astfel că, de la 28 februarie
2013, ora 20.00, Scaunul Romei, Scau-
nul Sfântului Petru, va fi vacant și va
trebui să fie convocat, de către cei care
au competenţa să facă aceasta, un Con-
clav pentru alegerea noului Pontif Su-
prem" - a afirmat Sfântul Părinte în de-
clarația sa de demisie.

Cel mai în vârstă papă ales 
de 3 secole încoace

Conform datelor sale biografice fă-
cute publice, Papa Benedict al XVI-lea,
în latină Benedictus PP. XVI, născut Jo-
seph Alois Ratzinger, în 16 aprilie 1927,
în localitatea Marktl am Inn, din Bava-
ria, a fost ales papă la 19 aprilie 2005,
în urma Conclavului reunit pentru ale-
gerea urmașului Papei Ioan Paul al II-
lea. În același timp el deține funcția de
episcop al Romei și suveran al statului
Vatican. Este al 265-lea papă în istoria
Bisericii Catolice și primul papă german
după 482 de ani. Înaintea alegerii sale
ca papă, cardinalul Ratzinger a fost de-
can al colegiului cardinalilor, prefect al
Congregației pentru Doctrina Credinței
și președinte al Comisiei pontificale teo-
logice internaționale. La vârsta de 78
de ani, câți avea la momentul respectiv,
a fost cel mai în vârstă papă ales de la
papa Clement al XII-lea în 1730. El și-
a ales numele de Benedict în mod sim-
bolic, ziua sa de naștere, 16 aprilie, fiind
sărbătoarea Sfântului Benedict Iosif La-
bre, cunoscut ca Sfântul Pelerin.

Conform declarației sale, așa cum
am arătat mai sus, el a renunțat la cârma
Bisericii din cauza bolii și a bătrâneții,
considerându-se incapabil de a duce
mai departe misiunea sa apostolică, în
funcția de urmaș al Sfântului Petru. 

Biografia Suveranului Pontif

În perioada 1946 - 1951, Joseph Rat-
zinger și-a efectuat studiile în domeniul
teologiei și filozofiei, la Universitatea
din München, după absolvire fiind hi-
rotonit preot, împreună cu fratele său
mai mare Georg Ratzinger. El s-a în-
dreptat spre religie, intrând la seminar
încă din 1939, însă în același an, fără
voia lui, trebuia să se înroleze în armata
Tineretului Hitlerist. La doi ani după
absolvirea Universității obține titlul de

Doctor în Teologie iar în 1957 Docent
pentru Teologie fundamentală al Uni-
versității din München. În anul următor
devine Profesor pentru Dogmatică și
Teologie fundamentală la Institutul su-
perior de Filosofie și Teologie din Frei-
sing și predă în același timp la alte uni-
versități. În luna martie a anului 1977,
este numit arhiepiscop de München și
Freising, apoi primește distincția de car-
dinal. Pe vremea Papei Ioan Paul al II-
lea deține diverse funcții înalte, până la
Decan al Colegiului Cardinalilor. La 8
aprilie 2005 el a condus oficierea slujbei
religioase la funerariile Papei Ioan Paul
al II-lea.

Sfântul părinte vorbește fluent șase
limbi< germana, engleza, franceza, spa-
niola, italiana și nu în ultimul rând la-
tina. A publicat numeroase cărți și mo-
nografii pe teme religioase, de morală
și filosofie.

Joseph Ratzinger, urmaș al
Sfântului Petru

În ziua alegerii sale, la ora 18.14 (ora
locală), cardinalul protodiacon Jorge
Arturo Medina Estévez, de pe balconul
Bazilicii Sfântul Petru a făcut următorul
anunț< "Vă anunț vouă o bucurie mare>
avem papă< Eminentissimul și Reveren-
dissimul Domnului Joseph, al Sfintei
Biserici Romane Cardinal Ratzinger,
care și-a ales pentru sine numele Bene-
dict al XVI-lea".

Puțin mai târziu, la ora 18.48, noul
Papă, Benedict al XVI-lea, precedat de

Sfânta Cruce, a ieșit pe balconul exterior
al Bazilicii, a salutat poporul și i-a bi-
necuvântat. La prima sa binecuvântare
"Urbi et Orbi" a spus următoarele< "Iu-
biți frați și surori, după marele papă
Ioan Paul al II-lea, domnii cardinali m-
au ales pe mine, un simplu și umil lu-
crător al viei Domnului. Mă consolează
faptul că Dumnezeu știe să lucreze și să
acționeze cu instrumente insuficiente
și peste toate, mă încred rugăciunilor
voastre".

După cina comună cu cardinalii, a
doua zi, dimineața, la ora locală 9, papa
a prezidat Celebrarea Euharistică în Ca-
pela Sixtină. Solemnitatea inaugurării
pontificatului său a avut loc în Bazilica
Sfântul Petru din Roma, duminică, 24
aprilie, la ora 10. În timpul predicii ți-
nute la această liturghie în fața unui nu-
măr de peste 500.000 de credincioși,
Papa a fost întrerupt în repetate rânduri
de aplauzele credincioșilor.

Conflictul cu lumea 
musulmană

După cum este arătată în Enciclo-
pedia deschisă, în septembrie 2006, Pa-
pa Benedict al XVI-lea a stârnit protes-
tele liderilor religioși din multe țări mu-
sulmane, în urma unui discurs susținut
la Universitatea din Regensburg< "Cre-
dință, rațiune și universitate - amintiri
și reflecții", prin care Suveranul petrin
a dorit să-și exprime poziția împotriva
războaielor purtate în numele lui Dum-
nezeu. Vorbind despe războiul sfânt al

musulmanilor, a citat dintr-un dialog
al împăratului bizantin Manuel al II-
lea Paleolologos cu un persan cultivat,
în timpul asediului orașului Constan-
tinopole. În dialogul menționat, înțe-
leptul spune că învățăturile lui Mahom-
med conțin doar lucruri rele sau in-
umane, cum este îndemnul de a răs-
pândi credința predicată de el cu sabia. 

Cu aceste cuvinte, Papa Benedict al
XVI-lea și-a făcut mulți dușmani în lu-
mea islamică, și poate, aceasta este una
dintre cauzele pentru care se vehicu-
lează și bârfe, conform cărora Suveranul
Pontif ar fi demisionat sub presiunea
unor amenințări din partea musulma-
nilor.

Traian Băsescu, printre ultimii 
președinți la întâlnire oficială 
cu Papa Benedict al XVI-lea

Vineri, președintele Traian Băsescu
a avut o întrevedere oficială cu Papa
Benedict al XVI-lea, el fiind primul pre-
ședinte de stat cu care Suveranul Pontif
s-a întâlnit de la anunțul său de demisie
și printre ultimii șefi de stat care i-au
făcut astfel de vizite oficiale.

Băsescu i-a mulţumit Papei Bene-
dict pentru că a acceptat să-l primească
în această vizită și i-a amintit de mo-
mentul vizitei anterioare pe care acesta
a făcut-o la Vatican, în septembrie 2008,
când l-a vizitat la reședinţa vară de la
Castelul Gandolfo.

Suveranul Pontif a rostit, la începu-
tul întrevederii, încet, câteva cuvinte de
răspuns la salutul președintelui Băses-
cu.

La finalul întrevederii din biblioteca
privată a Suveranului Pontif, președin-
tele Traian Băsescu i-a înmânat Papei
Benedict cadoul său, un tetraevanghe-
liar apărut în 2008, arătând că această
carte este importantă pentru religia or-
todoxă din România, fiind lucrată sub
supravegherea Patriarhiei. 

"Este un cadou extraordinar,
mulţumesc. Cadoul meu este ceva mai
mic", a răspuns Papa Benedict, care i-a
oferit președintelui Băsescu o medalie
aniversară a pontificatului său. Volumul
bisericesc oferit de președintele Traian
Băsescu este masiv, cântărind mai multe
kilograme. Are o lăţime de un metru,
cu coperţile deschise, înălţimea fiind
de 30 de centimetri, iar grosimea de 25
de centimetri.

Băsescu a avut după întâlnirea cu
Papa o întrevedere cu secretarul de stat
Tarcisio Bertone. urmând să depună în
Bazilica San Pietro un buchet de flori și
să păstreze un monument de reculegere
la mormântul Papei Ioan Paul al II-lea.

După ce a fost primit de către Papă,
președintele țării noastre a spus, că a
avut o întâlnire unică, ce va rămâne în
sufletul său pentru tot restul vieţii, fiind
convins că nu va mai trăi vreodată un
sentiment asemănător. 

"Din faptul că vizita mea nu a fost
anulată am înţeles respectul Papei Be-
nedict al XVI-lea pentru poporul ro-
mân. Am înţeles respectul Papei Bene-
dict al XVI-lea pentru ecumenism. Am
înţeles mâna întinsă creștinilor orto-
docși de creștinii catolici. Am transmis
Papei Benedict al XVI-lea mesajul ca-
tolicilor și ortodocșilor din România.
Un mesaj de solidaritate, de respect, un
mesaj de înţelegere. (...) Sentimentul cu
care am plecat a fost acela că am avut o
întâlnire unică, care nu se va mai repeta,
și care nici nu va mai putea avea vreo-
dată un sentiment asemănător", a adău-
gat Traian Băsescu.

A consemnat Eva Laczko

Benedict al XVI-lea este al 265-lea papă în istoria Bisericii Catolice și primul
papă german după 482 de ani

Papa Benedict al XVI-lea este cel de
al 265-lea papă din istoria bisericii roma-
no-catolice și primul Suveran Pontif din
ultimele 6 secole, care și-a dat demisia
din funcţie, ultimul care a apelat la acest
gest fiind vorba de papa Grigore al XII-
lea, care a demisionat în timpul Conci-
liului de la Konstanz în 4 iulie 1415. 

În afară de Benedict al XVI-lea au
mai renunțat la scaunul lui Sfântul Petru
papii< Pontian (230-235), Marcellinus
(296-304), Silverius (536-537), Ioan al
XVIII-lea (1003-1009) și Grigore al XII-
lea (1406-1415). Despre niciunul dintre
predecesori nu se poate afirma cu con-
vingere că și-ar fi părăsit funcția în tota-
litate de bună voie. 

Succesor al Papei Fericitul Ioan Paul
al II-lea, Papa Benedict al VI-lea, ales la
cârma Bisericii Catolice în 2005, la vârsta
de 78 de ani, câți avea la momentul res-
pectiv,  este cel mai în vârstă Suveran Pon-
tif ales de la Papa Clement al XII-lea în
1730 și primul pontif german de la olan-
dezul-german Adrian al VI-lea (1522-
1523). Papi nemți în fruntea Vaticanului
au fost Grigore al V-lea (996-999, numele
laic< Bruno von Kärnten), Clement al II-
lea (1046-1047, Suidger, Graf von Mor-
sleben und Hornburg), Damasus al II-lea
(1048, Poppo von Brixen), Leon al IX-
lea (1049-1054, Bruno Graf von Egis-
heim-Dagsburg), Victor al II-lea (1055-
1057,Gebhard Graf von Dollnstein-Hirs-
chberg), Ștefan al IX-lea (1057-1058, Frie-
drich Herzog von Lothringen), Adrian al
VI-lea (1522-1523, Adriaan Florisz
Boeyens), respectiv actualul Papă, Bene-
dict al XVI-lea (Joseph Alois Ratzinger).

5 papi au mai
demisionat `n cursul

istoriei

După ce Papa Benedict al XVI-lea a
anunțat că își dă demisia din fruntea Va-
ticanului, au luat na;tere numeroase bârfe
legate de acest act istoric. Având în vedere
că în decursul istoriei toți predecesorii săi
care au recurs la acest pas au fost con-
strânși, într-un fel sau altul de împrejurări,
e destul de greu de crezut că motivul ade-
vărat al deciziei sale este boala și bătrâne-
țea. Cardinalul Joseph Ratzinger a fost cu-
noscut pentru abordarea sa radicală în
ceea ce privește doctrina, și s-a considerat
că vârsta și naționalitatea sa sunt impedi-
mente în calea alegerii ca pap[. 

Ca lider al Congregației pentru Doc-
trina Credinței și apoi ca Pap[, a respins
hirotonirea femeilor și căsătoria preoților,
ceea ce ar fi un pas deja aproape inevitabil
în Biserica  Romano-Catolică. Este un lu-
cru cert că, dacă nu se va renunța la aceste
restricții, în scurt timp catolicii vor rămâne
fără preoți. Unele publicații afirmă că
aceasta este unul dintre principalele mo-
tive pentru care Papa era forțat să-și dea
demisia.

Suveranul Pontif s-a opus cu vehe-
mență homosexualității și comunismului
și nu s-a dat în lături de a deranja sensi-
bilitățile politice. În 1984, a afirmat că "re-
gimurile comuniste ce au venit la putere
în numele eliberării sunt una din rușinile
vremii noastre". În legătură cu muzica
rock, a afirmat că este "expresia pasiunilor
de bază", deci a reușit să-și facă suficienți
dușmani și în acest sens, dar probail, aces-
tea nu ar da motivul unei astfel de decizii.

Este o persoană conservatoare repe-
tând valorile familiale și opunându-se
avortului, eutanasiei și căsătoriei între per-
soane de acelasi sex. Papa Benedict al XVI-
lea a făcut numeroase afirmații care l-au
pus deseori în contradicție cu musulmanii,
evreii, homosexualii, amerindienii, polo-
nezii, activiștii pentru persoanele cu SIDA
și oamenii de știință. Au fost manipulate
numeroase zvonuri, conform cărora există
secrete încă nedezvăluite despre activitatea
sa în armata hitleristă și din viața sa per-
sonală, demisia fiind singura sa șansă ca
acestea să nu fie scoase la lumina zilei.

Ce spun gurile rele
despre demisia

papei?

Conform datelor sale biografice făcute publice, Papa Benedict al
XVI-lea, în latină Benedictus PP. XVI, născut Joseph Alois Ratzin-
ger, în 16 aprilie 1927, în localitatea Marktl am Inn, din Bavaria, a
fost ales papă la 19 aprilie 2005, în urma Conclavului reunit pentru
alegerea urmașului Papei Ioan Paul al II-lea. 
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Oamenii de știinţă susţin că au des-
coperit în România oasele fosilizate ale
unui nou tip de pterozaur, o reptilă zbu-
rătoare din perioada dinozaurilor, care
a trăit în urmă cu circa 68 de milioane
de ani și care avea o anvergură a aripilor
de aproape 3 metri, relatează LiveScien-
ce.com.

Fragmentele de schelet ale acestui
pterozaur de talie medie au fost desco-
perite la Sebeș-Glod în Bazinul Transil-
vaniei, care este faimos pentru varietatea
bogată de fosile din Cretacicul Târziu,
printre care se numără cele de crocodi-
lomorfi (rude străvechi ale crocodililor),
mamifere, ţestoase și dinozauri ca sau-
ropodul pitic Magyarosaurus Dacus.

Studiul în care este prezentată noua
descoperire a apărut în publicaţia PLoS
One și a fost realizat de oameni de știinţă
de la Universitatea Southampton, So-
cietatea Muzeului Ardelean din Româ-
nia și Muzeul Naţional din Rio de Ja-
neiro, Brazilia, notează site-ul upi.com.
Potrivit LiveScience.com, oamenii de
știinţă au botezat noua reptilă Euraz-
hdarcho Langendorfensis și susţin că
aceasta a aparţinut unui grup de ptero-
zauri denumit Azhdarchidae.

Pterozaurii au trăit printre dinozauri
și au dispărut aproximativ în aceeași pe-
rioadă cu aceștia, dar nu erau dinozauri.
Ei sunt uneori numiţi, din greșeală, pte-
rodactili, care descrie de fapt doar pri-
mul gen de pterozaur descoperit de oa-
menii de știinţă în secolul al 18-lea. Pte-
rozauri mici au apărut în perioada Tri-
asicului, în urmă cu circa 230-200 de
milioane de ani.

Ulterior, în timpul Jurasicului și Cre-
tacicului, au început să se dezvolte forme
mai avansate de reptile zburătoare, pre-
cum familia Azhdarchidae.

“Aceștia erau pterozauri cu gâtul și
ciocul lungi, iar aripile erau puternic
adaptate pentru zborul planat. Unele
trăsături ale aripilor și oasele membrelor
din spate arată că puteau să își strângă
aripile și să meargă pe toate cele patru
membre la nevoie”, a declarat, într-un
comunicat, Darren Naish, paleontolog
la Universitatea Southampton din Marea
Britanie.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Viitorul celui mai nou tip de
iluminat pentru acasă se anunţă
strălucitor< becul cu LED consu-
mă de șapte ori mai puţină ener-
gie decât cel clasic și luminează o
viaţă. O tehnologie numai bună
de dezvoltat și la noi.

Bilanţul pe 2011 încă nu a fost făcut,
dar cel pe 2010 ne poate da o idee despre
sumele investite, la nivel mondial, în
„tehnologii verzi“ pentru energii alter-
native< 243 miliarde dolari, reprezentând
finanțări și investiții, potrivit lui Michael
Liebreich, fondatorul firmei de consul-
tanţă New Energy Finance, citat de Fi-
nancial Times. 

LED-ul este o lumin[ 
ecologic[

Tehnologia LED („diodă care emite
lumină“) și cum va schimba ea modul în
care utilizăm lumina în viitorul apropiat
au înflăcărat, în ultimii doi ani, imagi-
nația investitorilor din energie. Printre
cei care și-au reorientat strategiile și dez-
voltă o afacere cu LED-uri e și unul dintre
puținii brokeri de certificate de emisii de
bioxid de carbon (CO2) din țară, George
Brăiloiu, proprietarul KDF Energy, care,
în urmă cu un an, a lansat KDF Lighting.

Înapoi la cel mai nou  business al
KDF, „ledul este considerat viitorul (...)
dacă gândești pe termen lung, e cea mai
ieftină tehnologie de iluminat“, sublinia-
ză Robert Ambrozie, director de dezvol-
tare al KDF Energy și responsabil cu di-
vizia KDF Lighting, convins de faptul că
vinde „cea mai eficientă tehnologie pe
care a cunoscut-o omenirea vreodată“.
Argumentele lui< durata de viaţă este
spectaculoasă - 35 de ani într-o gospo-
dărie obișnuită ori șase ani fără întreru-
pere -, și economia de energie. Adică, în
loc de 60 de waţi cât consumă un bec cu
filament, becurile cu LED vor folosi doar
9W. De aproape șapte ori mai puţină
energie, așadar, pentru la fel de multă lu-
mină.

Și dacă ne uităm la diferența uriașă
de valori între piața locală și cele vest-
europene, devine evident potențialul pe

care îl are piaţa românească de LED-uri.
Concret, în Occident LED-urile repre-
zintă 12% din valoarea totală a vânzărilor
de echipamente de iluminat, pe când la
noi abia dacă ajung la 3%-4%, estimează
directorul de dezvoltare al KDF (valoarea
întregii pieţe de iluminat din România
este estimată la 100 milioane euro).

Străzi luminate cu LED-uri

Lucrurile ar merge mult mai bine
pe piaţa locală „dacă ar exista și pro-

grame de stimulare a eficienţei ener-
getice măcar pentru sectorul public“,
arată o altă realitate de business Eugen
Scheușan, șeful Electromagnetica. 

Producătorul local a vândut cor-
puri de iluminat cu LED de circa 1,4
mil. euro, în prima jumătate a acestui
an, cu 354% mai mult decât perioada
similară a anului trecut. „Producţia de
corpuri de iluminat cu LED este sec-
torul nostru de activitate cel mai dina-
mic (...) Un om chibzuit va înţelege re-
pede că beneficiile pe termen lung jus-

tifică pe deplin preţul iniţial ceva mai
mare“, susţine Scheușan cauza LED-
urilor. Pentru 2013, el speră în dublarea
cifrei de afaceri, la fel și pentru 2014,
astfel încât „să depășim în acel moment
zece mililoane de euro“.

Chiar și fără stimulare, sectorul pu-
blic a început, discret, să se miște. Cât
de bine? Iată un indiciu< Primăria
Timișoara a acceptat un experiment
cu o firmă din oraș, care a montat gra-
tuit 54 de lămpi cu LED (clasicele be-
curi cu vapori de sodiu de 250 de wați
au fost înlocuite cu noile lămpi de 119
wați). „O lampă cu LED are un consum
cu 60% mai scăzut și economisește 248
de lei pe an față de un bec obișnuit“,
explică reprezentanţii Primăriei Ti -
mișoara. Un astfel de corp de iluminat
stradal cu LED costă între 120 și 400
de euro, în funcție de putere. Prima lo-
calitate din România iluminată cu
LED-uri nu este însă Timișoara, ci mi-
cuța comună Mociu din județul Cluj.
În noiembrie 2010, în locul celor 262
de corpuri clasice de iluminat au fost
instalate 400 de lămpi care folosesc teh-
nologia LED. Schimbarea sistemului
de iluminat a costat 215.000 de dolari
și a fost finanțată de Fondul Român
pentru Eficienţă Energetică prin inter-
mediul unui împrumut rambursabil.

Deși autoritățile locale sunt con-
vinse că iluminatul cu LED are foarte
multe avantaje faţă de cel tradiţional,
nu au banii necesari pentru investiţia
de început“, precizează Robert Ambro-
zie. Pe termen mediu, a se citi 2015,
acesta și-a bugetat o creștere de până
la patru-cinci milioane de euro a bu-
sinessului KDF Lighting. Creștere des-
pre care spune că ar urma să vină atât
din vânzările către gospodării, cât și
din contractele cu autorităţile locale
(deja a început să prezinte această teh-
nologie primăriilor din Prahova, Ti-
miș, Cluj, Constanța). Urmează, așa-
dar, o „explozie“ pentru iluminatul ba-
zat pe tehnologia LED, conchide di-
rectorul de dezvoltare al KDF Energy,
„businessul ăsta nici nu a început serios
în România“.

Argumentele LED-lui< durata de viaţă este spectaculoasă - 35 de ani într-o 
gospodărie obișnuită ori șase ani fără întrerupere -, și economia de energie

După numeroși ani de cerce-
tare, primul tip de ochi bionici
din lume, realizat în SUA, a fost
deja grefat unui număr de 60 de
nevăzători din diferite părţi ale
lumii, care au putut astfel să re-
dobândească vederea parţială,
conform AFP.

Dispozitivul denumit Argus 2, rea-
lizat de compania californiană Second
Sight Medical Products, este compus
din electrozi implantaţi în retină și din
ochelari dotaţi cu o cameră miniatu-
rală.

Nev[z[torii vor putea vedea
forme `n alb ;i negru

Deja aprobat de autorităţile euro-
pene, acești ochi bionici urmează să
primească undă verde și din partea au-
torităţilor americane pentru a putea fi
comercializaţi. Pacienţii care suferă de
retinopatie pigmentară, o maladie ge-
netică rară, care antrenează o degene-
rescenţă a celulelor fotoreceptoare ale

retinei, își pot redobândi vederea graţie
dispozitivului Argus 2. Numărul aces-
tor persoane în SUA este estimat la
100.000. 

Acești receptori transformă lumina
captată de ochi în semnale electrochi-
mice, transmise apoi spre creier prin
intermediul nervului optic. “Această
proteză retiniană permite stimularea
directă a nervului optic prin semnale
video și printr-o sarcină electrică trans-
misă fără fir, pe anumite frecvenţe, spre
60 de electrozi implantaţi în retină”, a
explicat Brian Mech, reprezentant al
companiei Second Sight.

Cei 30 de pacienţi, cu vârsta între
28 și 77 de ani, care au participat la
testarea clinică a noilor ochi, erau com-
plet orbi. Cu ajutorul noilor ochi bio-
nici ei au redobândit o acuitate vizuală
de 0,17/10 (10/10 este acuitatea vizuală
perfectă), ceea ce le permite să distingă
forme în alb și negru, cum ar fi o per-
soană în cadrul ușii, fără a putea însă
recunoaște faţa.

Dispozitivul Argus 2 este disponi-
bil în mai multe ţări europene pentru
suma de 73.000 de euro.

Acești receptori transformă lumina captată de ochi în semnale electrochimice,
transmise apoi spre creier prin intermediul nervului optic

CleanTechnica are o nouă tehno-
logie solară exclusivă, despre care spu-
ne că este capabilă să producă energie
cu un cost al energiei echilibrat (CEE)
de 8 cenţi per kWh. Acest aspect este
uluitor, deoarece “reprezintă două
treimi din preţul actual al electricităţii,
în plus fiind de peste trei ori mai ieftină
decât actuala tehnologie solară”.

Dacă aceste informaţii se dovedesc
a fi adevărate (și multe se pot întâmpla
între momentul prezentării prototipu-
lui și producerea în masă), această teh-
nologie poate revoluţiona industria so-
lară, scrie David Roberts pe Grist.org.

În primul rând, majoritatea panou-
rilor solare sunt plate, ceea ce înseamnă
că, de cele mai multe ori, acestea nu
reușesc să capteze o cantitate impor-
tantă din lumina solară. Aceste panouri
stau doar pentru o perioadă scurtă de
timp îndreptate direct spre lumina so-
lară, cu excepţia cazului în care nu sunt
adăugate sisteme scumpe de urmărire
a soarelui. Spin Cell are o formă conică
care poate capta lumina Soarelui de-a
lungul întregului arc de pe cer și în
funcţie de fiecare axă în parte.

LED-urile consum[ de ;ase ori mai 
pu\in[ energie dec]t becul cu filament
~n 2010, investi\iile `n energie verde au fost de 243 miliarde dolari

O companie a 
descoperit secretul

energiei solare

Tehnologia LED („diodă care emite lumină“) și cum va schimba
ea modul în care utilizăm lumina în viitorul apropiat au înflăcărat,
în ultimii doi ani, imaginația investitorilor din energie.

Ochiul bionic transform[ lumina captat[ăde ochi în semnale electrochimice

Fosilele unui nou tip 
de reptil[ăzbur[toare 
descoperite `n bazinul

Transilvaniei
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Celebrul actor a avut multe pro-
bleme personale `n tinere\e `ns[ ne-
vasta lui, regizoarea Susan Levin a
fost cea care a reu;it s[ `l scape de
aceste probleme.

Revista Vanity Fair a spus despre
el c[ este `n topul celor mai boga\i ac-
tori,`ncas]nd peste 31.5 milioane de
dolari anul tecut.~n ciuda faptului c[
era recunoscut drept "bad boy",el a
reu;it s[ ajung[ de la acest statut la un
actor "A-list".

Lucruri fascinante despre 
Robert Downey Jr.

1. ~n anul 1996 celebrul actor a fost
arestat pentru de\inere de droguri ;i
arme, el petrec]nd aproape un an `n
pu;c[rie.

Tot pentru posesie de droguri a
mai fost arestat `n 1999 ;i 2000.
2. Robert a primit la via\a lui 2 nomi-
naliz[ri la Oscar ̀ n anul 1992,respectiv
2008 pentu rolul din Tropic Thunder.
3. ~n 2005 a spus "Da" `n fa\a altarului
iar de atunci tr[ie;te o frumoas[ po-
veste de dragoste cu produc[toarea de
film Susan Levin. Din prima sa c[sni-
cie cu Deborah Falconer,Downey Jr.

are un fiu `n v]rst[ de 17 ani.Cei doi
au fost c[s[tori\i `n perioada 1992-
2004.
4. A f[cut cuno;tin\[ cu actuala ne-
vast[ pe platourile de filmare de la
Gothika ;i a numit-o "miracolul" care
l-a salvat din probleme.
5. ~n anul 2010 a fost clasat pe locul 4
de c[tre revista Forbes ca fiind unul
dintre cele mai profitabile staruri.
6. Patronul revistei Playboy,Hugh Hef-
ner a declarat c[ va accepta ca via\a
lui s[ fie transpus[ `ntr-un film doar
dac[ rolul va fi interpretat de Robert
Downey Jr.
7. La doar 7 ani, tat[l lui, regizorul
Robert Downey l-a introdus ̀ n lumea
drogurilor aduc]ndu-i marijuana. To-
tu;i actorul a spus c[ nu `;i
`nvinov[\e;te tat[l ;i c[ ̀ n\elege perfect
problema pe care acesta o avea `n ti-
nere\e.
8. A fost implicat timp de 6 ani `ntr-
o rela\ie cu Sarah Jessica Parker `ns[
actri\a a rupt rela\ia din cauza depen-
den\ei lui de droguri.
9. Are talent muzical ;i c]nt[ la
pian.~n urm[ cu c]\iva ani ;i-a lansat
;i un album solo.
10. Se `n\elege foarte bine cu actorul
Mel Gibson.

Cele mai fascinante lucruri despre Robert Downey Jr.

De curând a fost lansat ;i la
noi în cinematografe,având o pri-
mire pozitivă din partea publi-
cului.

Doi actori nebuni dar ;i ne-
buni de buni, Jennifer Law-
rence ;i Bradley Cooper au
reu;it să cucerească lu-
mea prin interpretările
lor foarte natuale ;i
amuzante.

Filmul trans-
mite un mesaj
foarte subtil<
cum reu;e;ti să
îți refaci viața
după ce ai fost iz-
bit de pământ ;i să
îți clăde;ti curaj
pentru a lua-o de la
capăt?

Nebunia care se pe-
trece în filmul regizat de
David O.Russell este un
pretext clar pentru o
poveste de dragoste
care poate fi compa-
rată cu viața adevă-
rată.

Bradley Cooper
este Pat Salvino,un
bărbat căruia viața
i-a dat o palmă în
momentul în care
;i-a prins so\ia cu
alt bărbat. Mo-
mentul a fost un
;oc pentu el care
mai apoi i-a ge-
nerat bipolaris-
mul. După 4
ani petrecu\i
într-un spital
psihiatric el
se întoarce
înapoi la pă-
rinții lui. Fi-
ind ferm
convins că au trecut
doar câteva luni, acesta încearcă să
se împace cu fosta so\ie. Tatăl său (Ro-
bert De Niro) întotdeauna se afl[ într-
o pasă proastă deoarece este un fan în-
răit al echipei de fotbal american Phi-
ladelphia Eagles, o echipă care pierde
fiecare meci.

Situa\ia ia o schimbare drastică în
momentul în care Pat o întâlneste pe
Tiffany (Jennifer Lawrence), o vecină

drăgu\ă care are ;i ea probleme
psihice. Ea încearcă să îi salveze
lui Pat relația cu fosta lui so\ie
însă lucrurile devin complicate

pe parcurs. Filmul Silver Li-
ning Playbook iese în evi-

den\ă prin interpretările
inedite. To\i actorii sunt
cunoscu\i iar Robert De
Niro după multi ani face
un rol cu adevărat bun
din toate punctele de ve-
dere. De Niro reu;e;te
să î;i expună talentele
cu unele scene în care
emo\ia domină totul
iar altele în care ai im-
presia că te afli la un
show de Stand-up.
Nominalizările fil-
mului la Oscar au
fost pe deplin meri-
tate iar scenariul es-
te unul complex.

Silve Li-
ning Playbook se
joacă cu genurile<
nu e nici come-
die romantică
dar nici dramă.
La fel ca în
orice zi a
unui om
obi;nuit,
pove;tile

persona-
jelor

au

stra-
turi multe ;i

trec prin emoții diferite. Este un uni-
vers al oamenilor care încearcă din răs-
puteri să î;i găsească drumul în via\ă.
Într-un final toate problemele duc către
un singur lucru< căutarea fericirii. Mai
po\i să găse;ti fericirea după ce ai pier-
dut-o? Silver Lining Playbook ne spune
c[ da, este posibil atâta timp cât e;ti dis-
pus să renun\i la trecut ;i să începi de
la început.

Filmul Silver Linings
Playbook a fost bine primit

`n Rom]nia

Dacă Hollywood-ul ar avea o rubri-
că de mica publicitate atunci aceasta ar
arăta cam a;a<
Pierderi<

Pierdut sonor ;i culori. Le declar
nule pentru ca să cresc ;ansele la Oscar
ale peliculei. Pentru evenimente de mar-
keting ;i PR call +33 HZNVCS
(496827).
Comemorări< 

Cu adâncă tristețe ;i deplin regret
Nicolas Cage anunță dureroasa despăr-
țire de agentul care l-a împins către ro-
lurile din Ghost Rider 2, Trespass si Sea-
son of the Witch. Fie ca rolurile bune s[
revină.
Cereri de munc[<

Caut rol dramatic, ideal personaj is-

toric, minim 2 ore petrecute la cabina
de machiaj, preferabil cu un accent di-
ficil. Necesar pentru a câ;tiga a 18-a no-
minalizare la Oscar. Contact<
mstreep_the_great@yahoo.us. 
Aniversări ;i celebrări< 

Liz Taylor ;i Richard Burton vă in-
vită la o petrecere divină cu ocazia fe-
ricitei lor regăsiri în al 9-lea Cer ;i a
celei de-a treia cununii. În deschidere
va avea loc premiera absolut[ a concer-
tului This is It.
Propuneri de afaceri<

Caut deținător de scenariu în first
draft, minim 70% efecte speciale. Pre-
ferabil roboți, mutanți sau creaturi fan-
tastice. Accept ;i doi poliți;ti negri lo-
calizați în Miami. Ofer buget de produ-

cător generos ;i mână de regizor exage-
rat. Detalii pe HisBaynessNextProject.
com. Anunț anulat de următorul post-
it< “Am găsit desenul ăla animat cu Țes-
toasele Ninja. Sunt mutante ;i le relo-
chez la Miami. Semnat His Bayness”.
Oferte de munc[<

Angajăm babysitter cu program
full-time. Experiența îndelungat[ abso-
lut necesară, în special pe zona viciilor
;i furtului din magazine. Referințe pre-
cum The Pacifier sau Mrs. Doubtfire
nu sunt suficiente. Ne găsiți direct pe
platourile de filmare de la We Need to
Talk About Lindsay.

Conținutul textului este un pamflet
cinematografic ;i trebuie tratat ca ata-
re.

Mica publicitate de la Hollywood

Celebrul c]nt[re\ Justin
Timberlake se afl[ ;i el `n
plin[ promovare a albu-
mului The 20/20 Expe-
rience care va avea pre-
miera pe data de 19 mar-
tie.

Piesa Suit and Tie a
`nceput s[ ̀ ;i fac[ de cap
de ceva timp prin clasa-
mente iar acum Timber-
lake pune la dispozi\ia fa-
nilor ;i coperta celui mai
nou material pe care
pl[nuie;te s[ `l scoat[ la
lumin[ `n vara acestui an.
:i nu doar at]t, starul a pu-
blicat ;i melodiile care vor

fi curprinse pe noul lui album<
1. “Pusher Love Girl”> 2. “Suit &
Tie” feat. Jay-Z> 3. “Don’t Hold
the Wall”> 4. “Strawberry Bubble-
gum”> 5. “Tunnel Vision”> 6. “Spa-
ceship Coupe”> 7. “That Girl”> 8.
“Let the Groove Get In”> 9. “Mir-
rors”> 10. “Blue Ocean Floor”

După o pauză de aproape 6
ani a cântărețului, fanii se plâng
că melodiile de pe album sunt
destul de puține ;i coperta sea-
mănă mult cu cea a Christinei
Aguilera.

Justin
Timberlake 
scoate un
album nou

După ce s-a confruntat cu o perioadă
extrem de dificilă, luptându-se cu alcoo-
lul, drogurile, bulimia și auto-vătămarea,
Demi Lovato a reușit să se întoarcă pe
drumul cel bun din nou.

A avut parte de un an bun iar lucru-
rile au început să meargă ca pe roate<

“Imediat după ce am ieșit de la rea-
bilitare am acceptat job-ul de mentor în
cadrul emisiunii X Factor USA. Poate că
nu a fost cea mai bună decizie la momen-
tul respectiv și aș fi putut să mai aștept,
însă acum sunt într-un loc în care nici nu
visam să fiu. Am avut un an 2012 uimitor
și mi s-au întâmplat atâtea lucruri bune
cât nu mi s-au întâmplat în toată cariera
până acum. Mă simt foarte bine și fericită.
Ba, mai mult, sunt gata să iubesc din nou,
mă simt excelent spiritual…”

Este o veste bună având în vedere că
actrița s-a confruntat cu atâtea probleme
grele în ultima vreme și a putut să le de-
pășească cu brio.

Cariera solistei
Demi Lovato este 

`n plin[ ascensiune


