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Gates a devenit cel mai tânăr
miliardar din istorie la vârsta de 31
de ani, iar primii bani din software
i-a făcut la doar 17 ani, când a vân-
dut școlii la care învăța un program
care stabilea ordinea intrării elevi-
lor în sălile de curs, pentru suma
de 4.200 de dolari. Averea sa a în-
ceput să crească semnificativ în
1980, când a dezvoltat MS-
DOS, un sistem de operare pentru
primul computer personal produs
de IBM. Acesta a devenit unul din-
tre cele mai profitabile produse Mi-
crosoft, propulsând compania la o
valoare de 61 de milioane de dolari.
În 1990, Microsoft a dat o nouă lo-
vitură, cu Office, care continuă și
acum să fie unul dintre cele mai bi-
ne vândute produse ale companiei.
Gates avea să dobândească în cu-
rând și statutul de cel mai bogat om
din lume, odată cu lansarea Win-
dows 95 în 1995.

Chinezii au testat cu succes, la înce-
putul acestei luni, cea mai puternică armă
navală din istorie, un tun electromagnetic
care ar urma să intre în dotarea armatei
până în 2025.

Arma chinezilor, care foloseşte energie
electromagnetică în loc de praf de puşcă
pentru a propulsa muniţia, a fost văzut[
pentru prima dată în 2011 şi a intrat în
teste din 2014, au afirmat surse cunoscă-
toare ale unui raport de informaţii al SUA,
citate de CNBC sub protecţia anonimatu-
lui. 

Timp de aproape trei ani, între 2015 -
2017, chinezii au calibrat tunul electro-
magnetic să ţintească mult mai departe,
făcându-l astfel mult mai puternic. Arma
a fost montată, în decembrie 2017, pe o
navă de război, de unde a şi început testele
pe mare, lucru de care nicio altă ţară nu a
fost capabilă. Se aşteaptă ca testarea tunului
electromagnetic pe mare să fie finalizată
până în 2023. Testarea acestei arme extrem
de puternice vine într-un moment de ma-
xime tensiuni între China şi SUA.

Acest tun electromagnetic poate lovi
o ţintă aflată la aproape 200 km cu o viteză
de 2,5 km/secundă. De exemplu, o ţintă
lansată din Washington către Philadelphia
va ajunge în circa 90 de secunde.

Cum ;i-a f[cut Bill 
Gates averea de 
93 mld. de dolari

Cea mai puternic[ 
arm[ naval[, testat[ 
cu succes de China

~n prim plan sunt ;i `n acest num[r
poe\ii - cu pagini dintre cele mai recente<
Simona Grazia Dima, Nicolae Mare;, Va-
sile George D]ncu, Eugen Lenghel, Tatiana

R[dulescu, Miori\a Baciu, Dan Angheles-
cu, Mircea St]ncel, Vasile Gogea, Angela
Melania Cristea, Gela Enea. 

Ne onoreaz[ paginile reputatului poet
rom]no-s]rb, Adam Puslojic de la Belgrad,
Paolo Maria Rocco din Napoli (tradus de
George Nina Elian) ;i poe\ii chinezi pre-
zen\i la Satu Mare la Zilele Poesis< Chen
Taiju, Mei Er, Wang Guilin, Yahng Bei-
cheng, Bei Ta - ̀ n traducerea reputatei uni-
versitare de la Cluj - Mihaela Mudure. 

Sec\iunea "Arte" are nu mai pu\in de
10 pagini cu lucr[rile grafice ale lui Mircia
Dumitrescu. Calitatea irepro;abil[ a
h]rtiei, reproducerile din apari\iile recente
- "Raft Poesis" ̀ ntr-o concep\ie grafic[ mo-
dern[ (semnat[ de Oana P[curar), fac din
acest num[r o deschidere ̀ n for\[ spre anul
XXX al revistei Poesis al c[rui num[r festiv
se preg[te;te pentru luna aprilie.

Aprilie 1900 - Ministrul de Interne
a aprobat construirea hotelului Dacia

Iuliu Maniu `n biroul s[u din casa natal[ de la B[d[cin. Printre tablourile de pe pere\i `l avea ;i pe
b[tr]nul liberal I.C. Br[tianu. Fotografie din arhiva medicului Ioan Boil[, nepotul lui Iuliu Maniu

~n anul Centenarului s-
a  vorbit foarte pu\in despre
meritele celor care au
preg[tit actul politic de la 1
decembrie 1918.  Dac[ ar fi
s[ ne limit[m doar la
rom]nii care au fost depu-
ta\i ̀ n parlamentul de la Bu-
dapesta `naintea primului
r[zboi mondial am avea o
lung[ list[, iar printre figu-
rile cele mai reprezentative
i-am g[si pe dr. Vasile Lu-
caciu ;i Iuliu Maniu. Vasile
Lucaciu a avut parte de o
moarte tragic[ `n 1922 iar
Iuliu Maniu, dar ;i de Aurel
Vlad, au murit `n pu;c[ria
comunist[ de la Sighet.  

~n anul 1905 liderii Par-
tidului Na\ional ajung la
concluzia c[ solu\ia pasivis-
mului politic nu a dat nici
un fel de rezultate. Schim-
barea op\iunilor politice ale
cercurilor greco-catolice de
la Blaj s-a datorat energicu-
lui Iuliu Maniu ;i ziarului
Unirea care au intrat în le-
gătură cu gruparea de la
Oră;tie a lui Aurel Vlad. 
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66 de ani de la moartea 
lui Iuliu Maniu

Dou[ discursuri rostite de Iuliu Maniu `n Parlamentul de la Budapesta
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Astfel la alegerile din 1906 au fost
depuse candidaturi în 46 de circum-
scripţii electorale. Candida\ii partidului
na\ional au obţinut 14 victorii< în comi-
tatul Arad – Nicolae Oncu (Iosă;el), Va-
sile Goldi; (Radna), :tefan Cicio-Pop
(:iria), Ioan Suciu (Boro;ineu)> în comi-
tatul Alba – Iuliu Maniu (Vin\u de Jos),
Alexandru Vaida-Voevod (Ighiu)> în co-
mitatul Cara;-Severin – Coriolan Bre-
diceanu (victorios în două cercuri< Boc;a
;i Oraviţa), George Popovici (Lugoj), :te-
fan Petrovici (Zorilenţul Mare), Aurel
Novac (Sasca)> în comitatul Hunedoara
– V. Damian (Baia de Cri;), Aurel Vlad
(Oră;tie)> în comitatul Solnoc-Dăbâca –
Teodor Mihali (Ileanda Mare). În urma
unei alegeri parţiale, Vasile Lucaciu de-
vine ;i el deputat în anul 1907 `n cercul
electoral al Beiu;ului. Ce soart[ au avut
doi dintre cei mai `nfl[c[ra\i sus\in[tori
ai ie;irii din pasivitate? ~nchisorile co-
muniste. Iuliu Maniu ;i Aurel Vlad s-au
pus `n slujba rom]nilor cheltuind mult[
energie ;i mul\i bani. ~n decembrie 1918
Aurel Vlad este cel care l-a ̀ nso\it pe Iuliu
Maniu la Bucure;ti `n delega\ia care a
dus tratativele pentru recunoa;terea Uni-
rii ;i organizarea Transilvaniei `n cadrul
Rom]niei `ntregite. Cei doi au fost
"r[spl[ti\i" de comuni;ti cu exterminarea
`n `nchisoare. Iuliu Maniu s-a stins din
via\[ ̀ n 5 februarie 1953 la Sighet, Aurel
Vlad, la 2 iulie 1953. Trupurile lor zac ;i
azi `n gropile comune al[turi de al\i po-
liticieni din perioada interbelic[ ;i epis-
copi greco-catolici. Nici "Leul de la
:i;e;ti" nu a avut un destin mai fericit.
La scurt timp dup[ ce ;i-a v[zut visul
`mplinit, Rom]nia ̀ ntregit[, ̀ n campania
din prim[vara anului 1922 a fost b[tut
crunt de agen\ii electorali liberali ;i l[sat
plin de s]nge pe marginea drumului.
|[ranii l-au g[sit ;i l-au dus la spital.
C]teva luni mai t]rziu ;i-a g[sit sf]r;itul
`ntr-o c[su\[ modest[ din Satu Mare.
Dac[ memoria lor este p[strat[ de istorie,
dar din p[cate doar la momente festive,
Casa lui Iuliu Maniu, care ar trebui s[ fie
un loc de pelerinaj, este `ncet, dar foarte
greu reconstruit[, f[r[ ajutorul statului
al c[rui temelie a pus-o `n 1918. La fel
este ;i casa lui Aurel Vlad din Or[;tie.
Pe un zid `n ruin[ este pus[ o plac[ de
marmur[ comemorativ[. Casa ̀ n care s-
a n[scut Vasile Lucaciu din localitatea
Apa are, din fericire, o soart[ mai bun[.

Discursurile rom]nilor aprindeau
mereu spiritele `n Camera Deputa\ilor
din Budapesta. Public[m ̀ n num[rul de
ast[zi dou[ discursuri rostite `n 1906 de
Iuliu Maniu, deputatul cercului Vin\ul
de Jos.

“Programul guvernului. 
Şedinţa din 29 Mai 

~n şedinţa camerei ţinute în 29
Maiu, ministrul pre zident Dl Wekerle
a prezentat programul guvernului
format din opoziţia coaliată. Discur-
sul următor s-a rostit din încre-
dinţarea partidului naţionalist, pen-
tru a preciza ţinuta acestui partid faţă
de guvernul transitoriu şi faţă de mo-
dul cum acesta, conform declaraţiilor
făcute de Dl Ministru prezident, află
de bine se satisfacă misiunii primite
de la Monarch. 

— Onorată Casă! Fiind obicei par-
lamentar, ca diferitele partide, prin ora-
torii lor să-şi lămurească ţinuta faţă cu
programul guvernului, îndrăznesc şi eu
să-mi spun cuvântul, în numele parti-
dului naţionaliştilor, din care fac parte.
(Mare zgomot între kossuthişti şi la mij-
loc< Nu există partid naţionalist! Cine
spune aşa ceva e trădător de patrie)
Dvoastră tăgăduiţi fiinţa partidului nos-
tru, cu toate că avem program, cu toate
că suntem aci noi, care suntem membrii
acestui partid> cu toate că avem organi-
zaţie de partid, şi aşa înaintea oricărui
om cu mintea trează ne înfăţişem ca par-
tid organizat. (Zgomot şi contraziceri în-
tre kossuthişti.)

Dar cu toate că Dvoastră tăgăduiţi
fiinţa partidului nostru... (Zgomot. Un
glas dintre naţionalişti< Atunci şi noi tă-
găduim pe a Dumneavoastră! Mişcări
generale. Strigăte în stânga< Trădători!)

Pre;edintele< Vă rog să fiţi în linişte.
Eu aci nu am auzit nici un cuvânt al ora-
torului. Aşa zgomot faceţi, dlor deputaţi,
că prezidentul nu poate urmări, după da-
torinţă, vorbirea oratorului. (Aşa e) Pri-
ma datorinţă o avem deci, ca să ascul -
tăm oratorii în linişte. (S-auzim, S-au-
zim! Pofteşte mai departe!) 

— Mi-ar plăcea mult să pot vorbi
de la aşa un loc... (Zgomot mare şi stri-
gări< Pofteşte, vino mai înainte!)
Pre;edintele< Onorată Casă! Vă rog mult
să ascultaţi în linişte pe vorbitor. (Zgo-
mot) ̀ n casa aceasta fieşte-care are drep-
tul să-şi spună părerile. Şi toate partidele
cu toţi deputaţii trebue să asculte pe vor-
bitori. (Zgomot) 

Ludovic Hentaller< în contra naţiu-
nei n-are drept să vorbească. (Zgomot)

Preşedintele < Pe deputatul Hentaller
îl îndrum la ordine> n-are drept să răs-
pundă prezidentului. (Zgomot mare.)
Toate partidele, şi fiecare deputat singu-
ratic, au datorinţă să asculte pe fiecare
deputat. (Zgomot mare.) Voi fi silit în
urma zgomotului mare să suspend
şedinţa, pentru că nu sunt în stare să-l
aud pe vorbitor. 

— .... care pentru Dvoastră ar fi mai
plăcut, dar, Onorată Casă, aşa cred, nu e
de interes, că de unde vorbesc, ci că ce
vorbesc. (Aşa-i) Iar aceea ce spun, o spun
sincer şi din inimă. Mărturisesc, că am
aşteptat cu multă nerăbdare acest pro-
gram, ce a binevoit a ni-l desfăşura d-
nul ministru prezi dent. Cele spuse m-
au dezamăgit< şi m-au dezamăgit, pentru
că cunoscând caracterul de tranziţie al
guvernului acestuia, şi cunoscând şi che-
marea lui, am fi putut aştepta, cu tot
dreptul, să ne vorbească mai lămurit şi
mai pe larg despre modul, cum are de
gând să-şi împlinească această chemare.
(Srigăte< Nouă ne-a fost destul.) Nouă şi
ţării însă nu ni-e destul. (Zgomot mare.
Pre;edintele sună). Guvernului de acum,
pe lângă sarcina de-a acoperi trebuinţele
statului, i s-a mai dat şi sarcina de a pre-
găti proiectul de lege pentru introducerea
votului universal. Guvernul a primit să

deschidă şanţurile constituţiei pentru pă-
turile largi ale poporului, dar domnul
prim-ministru tocmai desfăşurarea aces-
tei îndatoriri însemnate a lăsat-o în vălul
întunerecului. (Strigăte< Nu-i aşa! Să au-
zim!) E aproape un an de când s-a pornit
această luptă, care n-a avut alt sfârşit de-
cât că chestiunea votului universal a
ajuns la suprafaţa tuturor celor lalte che-
stiuni. 

— Sub deviza votului universal se
înţeleg însă diferite lucruri, şi pentru re-
zolvarea acestei chestiuni se propun di-
ferite modalităţi. 

— ~ntre astfel de împrejurări ar fi co-
rect, şi cred, că este datorinţa dlui mi-
nistru-preşedinte, se desfăşoare înaintea
noastră, că din diferitele concepţiuni ce
să profesează sub ideea votului universal,
care sunt acelea, pe care dânsul le acceptă
şi pe care dintre ele voeşte să le ducă la
îndeplinire? (Zgomot< Preşedintele su-
nă.) Când domnul ministru-preşedinte
a declarat, că proiectul de lege despre vo-
tul universal voieşte să-l introducă pe
baza ideilor de mocratice, şi noi l-am
aprobat> dar când dl ministru a mai spus
— dacă am înţăles bine, — că voeşte să
deschidă şanţurile constituţiei numai
pentru aceia, care au destulă pricepere
pentru asta (Strigăte< care sunt chemaţii
Preşedintele sună. Să auzim!)... şi pe care
guvernul îi află pricepuţi< atunci guver-
nul să gândeşte la un vot universal ţăr-
murit, pe care noi nu-l putem primi şi
care ne-a îndemnat să re vocăm aproba-
rea noastră. (Mişcare. Zgomot.) Nu pu-
tem avea deci încredere faţă de guvern,
pentrucă noi, naţionaliştii, ştim prea bi-
ne, că la introducerea în viaţa practică a
principiilor — de altcum binevenite şi
democratice — toc mai principiile gene-
rale au fost date de minciună. (Zgomot
mare. Strigăte< Nu-i adevărat. Preşedin-
tele sună.) Afară de aceasta mai e o îm-
prejurare, care mă îndeamnă să fiu cu
neîncredere faţă de programul înaintat,
şi anume împrejurarea, că dl ministru-
preşedinte n-a amintit nici cu un cuvânt,
că va împlini cu dreptate şi nepărtinire
legile fundamentale ale ţării. (Zgomot
mare şi strigăte din partea stângă< Asta
se înţelege de sine!) 

Da, fireşte, s-ar înţălege de la sine,
dacă legile ţării ar fi într-adevăr îndepli-
nite. 

— Dar, durere, noi ne-am obi;nuit
să vedem, că legile nu se îndeplinesc.
(Mişcare şi zgomot în stânga. Deputatul
Sü megi Vilmos mereu întrerupe.)

Preşedintele< (sună) Tăcere dlor! Pe
domnul deputat Sümegi îl provoc să as-
culte în linişte pe orator. 

— Onorată Casă! Domnul minis-
tru-preşedinte a aflat de bine să spună,
că va ţinea legile fundamentale ale

Croaţiei. Dacă domnul ministru a aflat
de bine să spună deschilinit aceasta,
atunci şi noi putem să aşteptăm cu drept
cuvânt (Zgomot mare, strigăte< Pe cine
înţălegi sub «şi noi»?) 

Preşedintele < Onorată Casă ! (Zgo-
mot. Să au zim!) Aşa se vede, că dl depu-
tat-vorbitor nu e în curat cu legile fun-
damentale ale ţării. (Strigăte< Aşa-i.) Şi
crede, că naţionalităţile de aici sunt în
aceleaşi relaţiuni cu Ungaria, ca şi
Croaţia faţă de Ungaria. (Zgomot mare
şi protestări din partea naţionalităţilor.)
Cer să nu întrerupeţi cuvintele preşe -
dintelui. (Aprobări în stânga.) Aceasta e
prima condiţiune, căci în caz contrar voi
fi silit să aplic regulamentul casei faţă de
aceia, care nici pe preşedinte nu vreau
să-l asculte. (Aprobări). 

Eu rog deci pe domnul deputat, să se
ţină de legile noastre fundamentale şi să
nu piardă dinaintea ochilor aceste legi
nici în cursul vorbirii sale. (Aprobări
lungi.) 

Iuliu Markos< România-mare, până
la Tisa, le-ar trebui ăstora ! (Zgomot.) 

— Bine ştiu, că nu-mi este permis
să comentez zisele dlui preşedinte, toc-
mai pentru aceia mă acomodez şi vreau
să constat numai, că n-am confundat in-
stituţiunile de drept public ale ţării...
(Zgomot în stânga.) 

Alexiu Papp< Nu discută cu
preşedintele ! (Zgomot mare.) 

— ... Cunosc bine legile, care stato-
resc relaţiunea noastră cu Croaţia, şi
cunosc şi celelalte legi fundamentale ale
\ării, care au fost ;i sunt chemate a asi-
gura întărirea ţării acesteia, dar ştim, că
acestea din urmă nu s-au îndeplinit. Eu
am zis şi o spun neclintit şi acuma, că
precum a aflat domnul preşedinte de lip-
să, ca să asigure îndeplinirea legi lor fun-
damentale referitoare la Croaţi, tot aşa,
cred eu, avea datorinţa să se declare şi în
ce pri veşte o altă lege fundamentală, le-
gea referitoare la egala îndreptăţire a
naţionalităţilor cuprinsă în articolul de
lege 44 din 1868 ... (Zgomot mare.) 

Pre;edintele< Rog linişte! Pofteşte
continuă! 

—... şi să declare, că şi aceast[ lege
o va îndeplini conştiincios. (Mişcare.)
Noi nu avem în credere (Mare zgomot.)
faţă de acest guvern, pentrucă vedem, că
acest guvern stă în slujba aceluiaşi sistem
de guvernare, care de la 1867 încoace
ţine încătuşată şi împiedică validarea ace-
lor puteri fireşti, care într-adevăr susţin
ţara aceasta. (Zgomot mare.) Pentru că
slujeşte acelaşi sistem de guvernare, care
de la 1867 conduce destinele ţării acesteia
spre nefericirea ei, şi care nu se poate
numi altfel decât< dominaţiunea esclusi-
vizmului de rasă şi de clasă. (Mare zgo-
mot. Vii aprobări între naţionalişti.) 

Fiindcă domnul ministru prezident
chiar şi atunci, când promite proiectul
de lege referitor la votul universal, care
ar trebui să stea în slujba principiilor ce-
lor mai democratice, declară, că această
lege asemenea va sluji caracterului naţio-
nal al acestui stat> fiindcă din trecut ştim,
ce înseamnă caracterul naţional al sta-
tului.. (Zgomot mare. Strigăte la kos-
suthişti< înseamnă unitatea naţională!) 

Béla Kelemen< Aici nu există decât
naţiune unitară magiară ! 

—... fiindcă noi ştim din tristele
păţanii ale trecutului, că această lozin-
că înseamnă încercarea de a ne contopi
în rasa magiară... (Mare şi nesfârşit zgo-
mot. Deputatul Sümegi Vilmos întrerupe
mereu.) 

Preşedintele< Rog linişte! (Mare zgo-
mot. Stri găte.) Pe deputatul Sümegi îl
rog din nou să nu cauzeze întreruperi. 

— ... fiindcă, durere, din trecutul
nu prea îndepărtat ştim şi aceea, că sub

lozinca statului naţional magiar voiţi
să împedecaţi fiinţa naţionalităţilor ne-
magiare> şi fiindcă din fiecare părticică
a vorbirei de program a dlui ministru
prezident răsună această lozincă, noi deşi
vedem unele bune gânduri în păr ţile mai
neînsemnate ale programului lustruit al
guvernului, nu putem fi cu încredere faţă
de acest guvern în deosebi nici pentru
aceea, pentru că din programul cultural
al său se vede lămurit dorinţa de-a ma-
giariza, tendinţă, care împiedică fericirea
adevărată a ţării şi înaintarea dreaptă a
popoarălor ei. (Mare zgomot. Vii apro-
bări între naţionalişti. ~ntre ruperi dese
la kosuthişti. Asta nu-i strică nimic gu-
vernului!) Noi o spunem hotăr]t, că nu
suntem pentru guvern aici, ci pentru bi-
nele poporului. (Mare zgomot.) 

Markos Gyula< Agitatori şi răsvră-
titori ! 

Preşedintele < Onorată Casă ! Fieşte-
care depu tat are dreptul să-şi ceară cu-
vântul şi să judece vorbirea ce-a auzit-o.
Dar nime n-are dreptul, ca cu neîncetate
întreruperi să conturbe pe orator. (Apro -
bări.) Am datorinţa să apăr aici libertatea
cuvântului şi aşa cred, că majoritatea are
în rândul întâi datorinţa ca să premeargă
cu exemplu bun. Cu cât este mai mic un
partid, cu atât trebue ascultat cu mai ma-
re atenţiune şi cu atât mai puţin este
îndrep tăţită ţinuta duşmănoasă a majo-
rităţii. 

Mezőfi Vilmos< Să trăiască prezi-
dentul!

— Fiind deci noi pentru popor aici,
de la sine se înţelege, că ne vom ţinea
de datorinţă, ca toate intenţiunile, toate
faptele şi toate proiectele guver nului, care
într-adevăr vor urmări interesele popo-
rului şi vor sluji binelui acestuia, să le
părtinim. Dar spunem totodată, că îm-
potriva tuturora acelor intenţiuni şi fapte
ale guvernului, care vor fi chemate a sluji
singur intereselor unei rase precum şi
împo triva tuturor acelor fapte ale guver-
nului, prin care se va încerca de a împie-
dica validitarea şi întărirea socială, eco-
nomică şi politică a celorlalte naţionali -
tăţi din ţară, vom începe şi vom urma
cea mai energică, cea mai conştientă şi
cea mai bărbătească luptă, fără nici o
consideraţie. (Mare zgomot. Apro bări vii
şi îndelungate la naţionalişti.) 

— Onorată Casă! Punctul de ple-
care al politicei noastre, dorul nostru
este, ca fiecare popor al ţării acesteia
să aibă în ţara aceasta putinţă să înain-
teze pe calea economică, culturală şi
politică. Scopul nostru este să ducem
acest gând al nostru la împlinire, şi prin
urmare, fiecare faptă a acestui guvern,
care va fi potrivnică acestei ţinte politice
a noastre, va întâmpina din parte-ne cea
mai neîmpăcată împotrivire. 

Onorată Casă! Nu acuma este tim-
pul ca să scarmăn singuraticele puncte
ale programului guvernului. Chiar pen-
tru aceasta mă mărginesc a lămuri ţinta
noastră mare şi obştească şi a ruga sti-
matul guvern, ca să nu intrelese validi-
tarea acelor principii politice, care sin-
gure sunt în stare a promova fericirea şi
înaintarea acestei ţări, dar să o facă nu
nu mai pentru o naţionalitate şi numai
pentru o pătură socială, ci pentru toate
popoarele ţării acesteia şi pentru toate
clasele sociale, care alcătuiesc ţara aceas-
ta, ca deopotrivă să se asigure pentru toţi
desvoltarea politică, economică şi cultu-
rală. Deoarece însă acest principiu nu-1
văd îndestul desluşit în vorbirea de pro-
gram a dlui ministru prezident, noi nu
putem avea încredere în guvernul ce ni
s-a prezentat. (Vii aprobări şi aplauze din
partea naţionalităţilor.)”
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Şedinţa din 10 Iulie 1906

“Partidul parlamentar naţionalist a
prezentat un proiect de adresă separat
pentru a se respunde prin el înaltului
mesagiu de tron. ~n decursul desbaterei
acestei adrese s-au dus din partea celor-
lalte partide nesfârşite acuse îndeosebi
în contra deputaţilor români. Cu deose-
bire ultimul orator Baronul Banffy în
şedinţa din Iunie — a aruncat invectivele
cele mai grave şi a susţinut cele mai în-
verşunate vederi şoveniste faţă de aspi-
raţiunile neamului românesc şi de ţinută
de putaţilor naţionalişti. ~n aceeaşi
şedinţă s-a dat la moment răspunsul ur-
mător învinuirilor şi aserţiunilor făcute. 

— Dacă aş vâna popularitatea ieftină,
lucrul cel mai uşor pentru mine ar fi să
lupt cu armele dreptăţii împotriva invec-
tivelor, cari le-a aruncat antevorbitorul
meu baronul Bánffy. Nu numai împotriva
naţiunei mele române, ci la adresa tuturor
popoarelor nemaghiare din această patrie.
Dar nu voi face-o, pentru că demult m-
am hotărît se nu mai stau cu Dsa de vorbă
în chestia naţionalităţilor, şi se nu discut
în acest punct cu dânsul (Zgomot). 

Olay L.< Bietul Bánfiy! Bietul Bánffy! 
Prezidentul< Mă rog de linişte! 
— Şi anume nu pot discuta cu dsa,

pentru mo tivul, că după cele spuse de dân-
sul, şi în urma celor ce a scris, am ajuns la
convingerea, că stimabilul domn deputat
antevorbitor nu are simţul necesar pentru
a trata chestiunea aceasta cu obiectivitatea
ce se aşteaptă de la oricine, mai ales de la
un bărbat de stat.

Onorată cameră! Când dl deputat an-
tevorbitor a declarat într-un ciclu de arti-
cole, apărute înainte cu câţiva ani şi menite
de a fi cetite de lumea mare, că în ţara
aceasta nu admite altă cultură decât cea
ungurească (Strigăte în stânga< Foarte co-
recţi)> când d. deputat a declarat, că nici
un popor din această ţară afară de cel ma-
ghiar nu are drept la aspiraţii culturale>
când st. d. deputat antevorbitor, în aceeaşi
broşură, doreşte, cu multă prudenţă poli-
tică, ca saşii din Ungaria să se maghiari-
zeze, ca prin aceasta să facă serviciu fraţilor
lor din Germania< cred că nu e lipsă se
motivez mai amănunţit pentru ce eu cu
un astfel de bărbat de stat, cu un om care
astfel cunoaşte psihologia popoarelor nu
doresc să discut în chestia aceasta. (Stri-
găte< Bietul Banffy) Vreau însă, On. Ca-
meră, să reflectez la unele obiecţiuni ale
dsale, mai ales la aceea, prin care vrea să
împedece pentru câteva veacuri înfiinţarea
statului de drept. 

Mărturisesc sincer, On. Cameră, că
nimeni n-a putut face un mai bun serviciu
cauzei noastre drepte, decât baronul Ban-
ffy, când a declarat în faţa ţării, că aici nu
e vorbă de înfiinţarea unui stat de drept,
nu trebue să se validiteze dreptul, ci, înainte
de toate, trebue creat cu foc şi cu fier statul
naţional (Vii aprobări) şi numai mai târziu,
după două sau trei sute de ani, poate să în-
florească aici şi dreptul. (Strigăte< Are de-
plină dreptate!) 

On. Cameră! Eu, care mă însufleţesc
nu numai pentru drepturile naţiunei mele,
ci respect aspiraţiunile oricărui popor, şi
doresc fericirea pe cale dreaptă nu numai
a poporului meu, ci a tuturor po poarelor
din această ţară, şi care preţuiesc mai pe
sus de toate ordinea de drept, credeţi-mi,
On. Cameră, că am aflat cu multă durere,
că în veacul al XX-lea, un bărbat de stat,
care a ocupat fotoliul de prim-ministru, a
putut scoate din gură vorba, că nu are lipsă
de stat de drept. (Strigă-te< N-a zis aşa, ci
că mai întâiu e lipsă de statul naţional.) :i
că nouă ni-se va face dreptate numai după
două sute de ani. (Strigăte< N-a zis aşa!) 

Olay L.< A spus, că mai întâi trebuie
ridicat statul naţional, şi asta o zicem şi

noi. 
— Mă provoc On. Cameră, la notiţele

stenografice< de bună samă s-a luat notă,
că Execelen\a Sa baronul Bánffy a spus, că
statul de drept trebue instituit, dar numai
după ce va succede s[ punem bază statului
naţional, cu omiterea ideii şi principiilor
statului de drept. (Strigăte< Asta na zis-o
nici-odată!) 

Stimabilul deputat antevorbitor nu e
norocos cu exemplele, la care se provoacă.
Când a vorbit cu alt prilej, s-a provocat ia-
răşi la lucruri, pe care a trebuit să le revoce
pe urmă. Şi acum, ca să-şi sprijinească po-
litica şovinistă-naţionalistă, s-a provocat
la poli tica lui Bismarck. Apoi, dacă st. d.
deputat antev. are aceeaşi perspectivă de
reuşită pentru politica d-sale de forţă, cum
a avut Bismarck pe terenul politicei bise-
riceşti, pot să-l încredinţez, că şi faţă de
politica d-sale să va afla un Windhorst,
care să-i dovedească, că politica exercitată
faţă de drepturile naţionale — întocmai
ca şi politica bisericească — nu poate tri-
umfa decât pornind din baza dreptului, a
echităţii şi a moralei. Eu, On. Cameră, nu
pot considera şi cinsti o politică, a cărei
punct de emanaţiune e inmoral. (Zgomot.
Strigăte< Politica statului na ţional e inmo-
rală?) 

Incontestabil politica statului naţional
profesată de st. d. d. are o bază inmorală,
(Vii contraziceri în stânga), ceea ce reiese
evident, din declaraţia bar. Banffy, că po-
litica pe care o profesează acum, nu cuteza
s-o profeseze pe vremea când şedea în fo-
toliul de ministru-preşedinte. Căci, On.
Cameră, dacă politica aceea e justă, dacă
să basează pe un fond moral, dacă politica
aceea e de aşa natură încât poate sta în faţa
forului conştiinţei şi a lumii întregi, atunci
o putee profesa şi pe vremea când era mi -
nistru-preşedinte. Dar n-a profesat-o, de-
oarece politica aceea are temei inmoral,
care se împotriveşte legilor eterne ale firii. 

On. C.! Fie convins st. d. deputat bar.
Banffy, că toţi membrii camerei nu pot
avea decât una şi aceeaşi ţintă< promovarea
fericirii ţării, augmentarea puterii statului
şi asigurarea progresului fiecărui popor.
Sunt însă diferite părerile asupra cărărilor
pe cari mergând înainte am pute atinge
aceeaşi ţintă. Cărarea pe care urmează bar.
Banffy şi pe carea doreşte să-l urmeze în-
treaga ţară, e calea încălcării dreptului,
care însă e în contra firii, căci împiedecă
desvoltarea calităţilor dăruite de Dumne-
zeu. Calea pe care purcedem noi, şi Vă ru-
găm să purcedeţi şi DVoastră, e calea drep-
tăţii, calea desvoltării naturale având de
lozincă deschiderea drumului pentru des-
voltarea liberă a tuturor forţelor naturale.
Alegeţi între aceste două cărări. Vă pot
însă asigura, că un singur lucru este peste

orice îndoială, care nu se poate resturna<
ce-i inmoral şi nenatural trebue să se pră-
buşască> tot ce e înzestrat cu dăinuire şi
viitor se basează pe dreptatea dumneze-
iască şi pe legile naturii. Politica suprimării
şi a violenţei e `nsă imorală şi nedreaptă,
de aceea trebue să se prăbuşască. Şi dacă
bar. Banffy va mai ajunge încă odată la în-
ălţimea, de unde a tronat odată, va trebui
să cadă faţă cu legea eternă a dreptăţii.

On. C.! Sincer mărturisind n-am avut
de gând să iau cuvântul cu prilejul discuţiei
adresei, din motivul, că la cea dintâi privire
a celor două adrese, poate ajunge oricine
la convingerea, că adresa DVoastră caută
expediente şi, prin necesitate, acopere une-
le lucruri, cărora nu li se pot da expresiune
în cuvinte. Adresa noastră însă poartă tim-
brul nediscutabil al sincerităţii şi al patrio-
tismului, al veritabilului patriotism. (Vii
contraziceri din dreapta şi din stânga), în-
tre astfel de împrejurări On. C., n-ar fi fost
lipsă să-mi ridic glasul, cu atât mai vârtos,
că nici majoritatea n-a aflat de necesară
sprijinirea adresei prezentată de ea. Şi dacă
totuş vorbesc On. C., e, că la desfăşurarea
discuţiei s-au aruncat invective, pe care ar
fi greşeală politică — cred eu — să le lăsăm
fără respuns, şi o fac aceasta, cu toate că
văd nervositatea şi impacienţa, cu care st.
guvern şi majoritatea urmăresc vorbirile
noastre. Permită-mi On. C., să observ, că
st. d. deputaţi află de nemotivată partici-
parea noastră la discuţia aceasta, deşi la
discuţia adresei în 1896 au luat parte 64
deputaţi, atunci când Camera avea de fapt
o mulţime de agende de lipsă arzătoare.
DVoastră acum ne luaţi în nume de rău,
că vorbim vrând să se macine cu mare gră-
bire discuţia adresei şi a bugetului, ca să
puteţi merge acasă cât mai curând — la
odihnă. (Contraziceri în stânga). 

Oliay L.< Aceasta s-a făcut în interesul
naţiunei maghiare şi nu în contra ei! (Zgo-
mot îndelung în stânga şi în mijloc). 

Pre;edintele< (Sună). Mă rog de
linişte! 

— Dintre reproşurile, de care avem
parte, vreau să mă ocup în deosebi cu unul,
care priveşte re cunoaşterea partidului nos-
tru. Negarea partidului nostru ca atare,
mi-se pare ca o continuare a ordinului lui
Hieronimy de pe vremea partidului liberal,
— continuarea acelui sistem politic, pe
care îl credeam prăbuşit. E curios, că DV.
salutaţi prăbuşirea vechiului sistem numai
când e vorbă de încetarea unor lucruri ne-
plăcute pentru DV. dimpotrivă nu vă bu-
curaţi de nimicirea aceluia, ci sprijiniţi
chiar perpetuarea lui, când e vorbă de lu-
cruri, cari invoalvă vătămarea postulatelor
noastre legitime. 

On. C. Formarea unui partid e espre-
siunea pă rerilor politice, iar părerea poli-

tică e efluxul necesar al libertăţii de gân-
dire. ~n urmare, dacă DV. nu recunoaşteţi
dreptul nostru de a ne constitui în partid,
dacă DV. în mod absolut negaţi existenţa
unui partid politic, atunci atacaţi libertatea
gândirii şi a opiniilor. (Vii contraziceri în
stânga). 

Vreau să atrag atenţia în privinţa aceas-
ta la împrejurarea, că dacă împiedecaţi for-
marea vreunui partid în contra libertăţii
de gândire prin aceasta inauguraţi abso-
lutismul, în faţa căruia nu mai rămâne al-
tceva, decât ocultismul politic, sau con-
spiraţia. Sistemul actual trebuie să ducă la
absolutism şi la toate relele ce urmează din
el în moment ce par tidele politice şi pro-
gramele lor sunt legate de li bretul de tole-
ranţă. (Aşa el pe băncile din mijloc. Strigăte
din stânga< Foarte de spirit!) 

On. C. E principial imoral a nega for-
marea unui partid şi de a condiţiona pro-
gramul unui partid de voinţa majorităţii.
Negarea existenţei programului nostru, şi
tragerea la îndoială a dreptului de a ne
constitui ca partid, e o greşală şi o imora-
litate îndoită, căci împiedicaţi prin ea mai
întâi libertatea opiniei, apoi împiedicaţi
apărarea intereselor acelora, cărora le
aparţinem. On. C. DV. spuneţi că n-am
avut drept să ne organizăm pe bază naţio-
nală, spunând, că organizarea aceasta apă-
ră interese aşa de deosebite şi particulare
încât nu poate avea loc în casa ţării. Fie-
mi permis să mă ocup cu două puncte de
vedere. Sunteţi DV. convinşi, că noi luptăm
pentru interese particulare? Căci dacă
aceasta e convingerea DV. vă pot încre-
dinţa, că sunteţi în rătăcire, deoarece par-
tidul nostru nu şi-a luat numirea de la sin-
guraticii membri, ci de la principiul politic,
spre a cărui realizare ţinteşte, spre binele
tuturor cetăţenilor din această patrie. Şi
care e principiul acela politic, care formea-
ză temeiul partidului nostru? Principiul
naţional, adică pretensiunea ca să se asi-
gure libera desvoltare pentru toate naţio-
nalităţile din această ţară, d]ndu-se toate
cauzele necesare pentru asigurarea acestei
libere desvoltări conform însuşirilor lor
proprii şi specifice în scopul perfecţionării
acestora. Dar presupunând, că am repre-
zenta interese par ticulare, nici atunci nu
aţi avea drept să negaţi partidul nostru,
pentru că atât interesele specifice na  ţionale
şi sociale, cât şi celealalte interese particu-
lare pot fi ap[rate şi reprezentate cu tot
dreptul. Pentru ca să se vadă cât de justă
şi cât de legală este gruparea noastră în
partid şi cât de volnică este procedura DV.
mă provoc şi la Germania, despre care
doar nu veţi putea nega, că este, şi că tinde
să se susţină ca stat naţional. ~n Germania
sunt Poloni. ~n Germania atât în Reichstag,
cât şi în camera prusiană, Polonii au club
separat. Se poate, că unii dintre membrii
acestei Camere vor trage la îndoială spusele
mele, de aceea mi-am câştigat o dovadă
de ner[sturnat, anume scripta clubului po-
lon, care sună din cuvânt în cuvânt astfel<
(Ceteşte)< „Noi atât în camera prusiană,
cât şi în adunarea imperială germană sun-
tem organizaţi, ca club politic indepen-
dent. Ca atare suntem recunoscuţi atât din
partea guvernului, cât şi de către partidele
germane şi anume suntem recunoscuţi, ca
partid, care îşi are de bază apărarea drep-
turilor naţiunei polone. Fiind dar partid
independent, avem preşedinte, care are loc
şi drept de vot în consiliul prezidenţilor şi
în proporţia noastră numerică, avem loc
şi drept de vot în comisiuni şi dreptul aces-
ta încă nu ni-l-a disputat nime. Ca partid
independent facem propuneri in  depen-
dentei” (mare zgomot). 

— Pre;edintele (sună). Rog linişte! 
— Dacă DV. vă provocaţi la Germania,

când vreţi să acoperiţi, cu un văl cât de cât
de îndreptăţit procedura DV. faţă de noi,
fiţi cel puţini echitabili şi provocaţi-Vă şi
atunci la Germania, când e vorbă de un

lucru, care revine în favorul nostru. Dacă
aceeaşi Germanie, la care DV. vă provocaţi
într-una, recunoaşte clubul polonilor, or-
ganisat pentru apărarea drepturilor naţiu-
nei polone, a acelei naţiuni polone, a cărei
stare de drept e cu totul alta, decât a noastră
şi cu care ne reproşaţi necontenit, că situaţia
noastră e mai bună decât a lor  — nu puteţi
nega nici D-voastră partidul nostru! Altă
obiecţiune în contra partidului nostru este,
că în ajungerea ţintei noastre politice ne
aliem cu socialiştii şi conduşi de tendinţe
nepatriotice, am dori să realizăm progra-
mul partidei social-democrate. 

On. C., fie-mi permis să declar, — şi
nu cred, că se va afla om nepreocupat, care
să nu aproabe cu vintele mele, — că spri-
jinesc, primesc şi subscriu toate punctele
din programul social-democrat, care nu
sunt în contradicţie cu esenţa statului şi a
bisericii. (Aprobări. Strigăte< Şi noi le pri-
mim!) Cel ce a studiat acest program, să
poate convinge, că una din ţintele lui este
eluptarea drepturilor omeneşti, în punctul
acesta suntem de acord cu ei, căci şi noi
avem de ţintă eluptarea drepturilor ome-
neşti. (Apro bări pe băncile naţionaliştilor).
E natural prin urmare, dacă în lupta aceas-
ta pentru drepturile omenimei nici decât
nu ne vom sfii se încheiem alianţă cinstită
pentru o luptă tot aşa de cinstită, chiar şi
cu socialiştii. (Vii aprobări pe băncile
naţionaliştilor. Zgo mot în stânga). 

Olay L.< Toţi cetăţenii au drepturi ega-
le, fie Valahi, fie Maghiari! 

— Convingerea noastră e, că interesele
multor clase sociale nu sunt apărate după
cum ar avea dreptul să o pretindă aceasta.
Tocmai din acest motiv, nu suntem străini
de-nfiinţarea acelor instituţiuni, cari au de
ţintă învestirea cu drepturi a cutărei classe,
ori a cutărui pături din popor ca se fie
toate interesele apărate chiar şi aici în sfatul
ţării. Aici e punctul unde ne întâlnim cu
socialiştii. Aceasta e cauza pentruce noi
— cu toate că for măm opoziţia în Cameră
— am declarat în mod cât se poate de loial,
în proiectul nostru de adresă, şi în decla-
raţiile noastre anterioare că, din partea
noastră, suntem gata şi aplicaţi să sprijinim
şi să promovăm orice dispoziţie, care are
de ţintă desvoltarea eco nomică, culturală
şi socială a ţării, şi ne vom şi ţine cuvântul
în mod cinstit. Vă veţi convinge, că nici
când nu vom opri şi nu vom pune piedeci
în calea activităţii îndreptate în direcţia
aceasta. Binevoiţi a aduce proiecte de aces-
tea şi Vă asigurăm că noi vom fi cei dintâi,
cari vom grăbi să contribuim cu votul nos-
tru la realizarea lor. (...)”

****
Memoria lui Iuliu Maniu este cinstit[

a;a cum se cuvine la B[d[cin. Duminic[
3 februarie, Parohia Greco-Catolic[ din
localitate, `n colaborare cu Centrul de
Cultur[ ;i Art[ al jude\ului S[laj orga-
nizeaz[ depuneri de coroane ;i lans[ri
de carte. Programul manifest[rilor< ora
10.00 - Sf]nta Liturghie ;i Parastas pen-
tru Familia Maniu> 11.45 - depuneri de
coroane ;i jerbe de flori la Bustul lui Iuliu
Maniu din Dealul |arinei. La C[minul
cultural `ncep]nd cu ora 13.30 va avea
loc un simpozion, urmat de lans[ri de
carte. Vor sus\ine comunic[ri< Ion An-
drei Gherasim - “Anul 1918 - Iuliu Maniu
;i Consiliul Dirigent. Ilie Laz[r ;i G[rzile
Na\ionale”> Marin Pop - “~ncerc[ri de
comemorare ;i reabilitare a memoriei
lui Iuliu Maniu, sub lupa Securit[\ii”.
Daniel S[uca ;i Traian Vedina; vor lansa
monografia “S[lajul la Centenar”, Flo-
rica Pop volumul “Despre Oameni ;i
Opere”, Camelia Burghele, “B[d[cin, sa-
tul memoriei culturale”. Corul “Dealul
|arinei” ;i grupul  “Urma;ii lui Iuliu
Maniu” vor sus\ine un recital artistic.

A consemnat Adriana Zaharia

Se `mplinesc 66 de ani de la moartea 
marelui om politic Iuliu Maniu

Duminic[ 3 februarie la B[d[cin vor avea loc depuneri de coroane, lans[ri de carte ;i un simpozion

Iuliu Maniu pe “Dealul |arinei” de la B[d[cin
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APARI}II EDITORIALE

Cartea, apărută anul trecut la
Editura Humanitas, are la origine
o conferință susținută de Oliver
Jens Schmitt la Ateneul Român, ur-
mată de un dialog cu Marian Voicu,
în cadrul seriei Despre lumea în ca-
re trăim (februarie 2018). Profesor
la Universitatea din Viena, autor al
mai multor studii și cărți despre
Balcani, Oliver Jens Schmitt a lan-
sat în 2017, la aceeași editură, vo-
lumul biografic „Corneliu Zelea
Codreanu. Ascensiunea și căderea
Căpitanului”. Interesul său față de
România a pornit, după mărturi-
sirea sa în dialogul cu Marian Voi-
cu, din anii în care era student la
Viena și a cunoscut, în cămin, co-
legi din România și statele balca-
nice. Atunci a început să învețe și
limba română.

Așa cum precizează autorul în In-
troducere, volumul „România în 100 de
ani. Bilanțul unui veac de istorie” este
de fapt un eseu istoric, „care nu-și pro-
pune o prezentare de ansamblu a celor
o sută de ani de istorie a statului român
(....) ci o încercare de a trasa liniile esen-
țiale ale statalității românești în trecutul
recent. În centru se află statul în inte-
racțiunea lui cu societatea. Astfel că spe-
cialistul va resimți lipsa analizelor și a
justificărilor în detaliu”. Încă de la înce-
put, Oliver Jens Schmitt își definește po-
ziția democrată și liberală, raportându-
se sceptic la modele de identitate autoh-
toniste, văzând locul României într-o
Uniune Europeană și respingând un mo-
del de stat și de societate oligarhic-auto-
ritar, de tipul celei din Rusia timpurilor
noastre.

Pe lângă lectura izvoarelor și a lite-
raturii științifice, titluri enumerate pe
capitole în finalul cărții, autorul mărtu-
risește că s-a bazat și pe convorbirile
purtate de-a lungul anilor cu intelectuali
și oameni de știință. Faptul că reflecțiile
provin de la cineva din afară are avantaje

dar și dezavantaje. Un observator extern
este mai puțin afectat emoțional de pro-
blemele istoriei contemporane, dar în
același timp, „un comentariu din afară
poate fi mult prea lesne perceput ca o
lecție”.

Ce s-a întâmplat cu Rom]nia în 100
de ani? Este o întrebare pe care nu ne-o
punem, spune autorul, preferând să
marc[m triumfalist aniversarea. Într-un
secol de existență statală, un fapt extra-
ordinar în zona balcanică, România a
reușit să își distrugă iremediabil țărăni-
mea și satele, să cultive o cultură a sus-
piciunii și neîncrederii generalizate, să
își alunge câteva milioane de oameni
educați peste granițe.

Oliver Jens Schmitt pornește de la
Primul Război Mondial, pentru că Eu-
ropa statelor naționale - așa cum o cu-
noaștem astăzi - a apărut în urma pră-
bușirii marilor imperii și stabilirii unei
noi ordini europene, după noi principii<
etno-naționale, rasiale și bolșevice. „Ro-
mânia este statul care a profitat (poate
alături de Polonia nou-apărută) cel mai
mult de pe urma schimbărilor radicale
din Europa și care, dintr-un mic stat bal-
canic, s-a ridicat, devenind unul impor-
tant, cel puțin pe harta Europei”. 

Autorul împarte ultima sută de ani
în trei epoci mari< interbelică, regimul
comunist și perioada mai greu de con-
ceptualizat de din 1989 până în prezent>
acestea sunt legate în memoria colectivă
și în percepția multor români de stereo-
tipuri clare< „perioada de aur interbelică
în contrast cu epoca întunecată a regi-
mului comunist, considerat ca fiind im-
pus din afară și servind ca termen de
comparație pentru democratizarea Ro-
mâniei de după 1989.” 

Schmitt insistă puternic pe amalga-
mul etnic și multinațional din diferitele
perioade traversate de țara noastră, pre-
cizând că atitudinea generală a societății
față de această situație a fost de segregare
și discriminare. „ (…) s-au aplicat mo-
dele centraliste, care urmăreau și scopul
de a se face uitat faptul că România s-a
format din mai multe regiuni istorice,

care, înainte de 1918, au făcut parte, pen-
tru perioade mai lungi sau mai scurte
de timp, din alte state> (...) să se facă uitat
că, alături de români, trăiau și milioane
de oameni vorbitori de alte limbi (ma-
ghiară, germană, rusă, turcă, ș.a.) care
timp de secole alcătuiseră grupurile et-
nice dominante din punct de vedere po-
litic, cultural și socio-economic.” 

Autorul susține că în ultima sută de
ani, România nu a trăit aproape deloc
experiența unei democrații libere occi-
dentale. Între anii 1918 – 1938, România
Mare nu prea îndeplinea criteriile im-
puse unui stat constituțional democratic<
majoritatea alegerilor erau manipulate,
alegătorii erau intimidați, mituiți, îm-
piedecați să voteze> în regiuni întregi se
declara frecvent - cum este cazul Basa-
rabiei - starea de asediu, iar cenzura pre-
sei și autocenzura erau foarte răspândite.
Iar între 1938 – 1989, România s-a aflat
sub dictatura regală, legionară, militară
și comunistă.

Oliver Jens Schmitt consideră că o
reformă radicală a statului român ar fi
fost posibilă după succesul electoral al
Partidului Național Țărănesc și crede că
cea mai mare tragedie a României în
această sută de ani a fost e;ecul guver-
nului Maniu. Pe de o parte, a fost o con-
secință a crizei economice mondiale, iar
pe de altă parte un rol important în acest
eșec l-a jucat și întoarcerea regelui Carol
al II-lea, care a contribuit în mod esențial
la distrugerea statului de drept. Astfel că
„(...) până în 1989, guvernarea țărănistă
avea să rămână ultima reînnoire demo-
cratică.” 

Autorul ia în considerare patru pi-
loni de susținere a statului și a societății<
Serviciile, Armata, Biserica și Academia,
„singurele instituții care au supraviețuit
în această perioadă, spre deosebire de
dictatura regală sau Partidul Comunist.” 
Deja în perioada interbelică viața poli-
tică a fost influențată masiv de Servicii
și exista și atunci o cultură de neîncre-
dere în celălalt dusă la extrem în perioa-
da comunistă, când România și-a con-
struit un aparat monstruos al serviciilor

secrete. În 1989 aproximativ 3% din po-
pulație se afla în slujba Securității. Ra-
portat la populația totală, țara noastră
avea mai mulți informatori decât Uni-
unea Sovietică. „Teroarea, mai întâi pe
față, apoi structurală, precum și intimi-
darea, au mâncat ca o rugină societatea
românească și au distrus în mare măsură
încrederea ca resursă socială centrală.”
Din păcate după 1989, moștenirea unui
stat al serviciilor secrete n-a fost depășită
pe plan personal, structural și mental.

Biserica Ortodoxă Română a con-
tribuit la fel de puțin ca și serviciile de
informații la democrație, la emanciparea
politico-socială și la orientarea occiden-
tală. Biserica dominantă a promovat
gândirea autohtonist-naționalistă, a spri-
jinit deseori legionarismul și în 1948 a
distrus Biserica Greco-Catolică, un im-
portant element de legătură cu Occiden-
tul. În timpul Comunismului Biserica
ortodoxă i-a sprijinit pe deținătorii pu-
terii. „Nici după 1989, Biserica Ortodoxă
nu s-a numărat printre actorii care au
militat insistent pentru orientarea Ro-

mâniei spre Occident, adică spre un stat
de drept liberal și democratic. ”

Sunt dați ca exemplu intelectuali care
s-au descurcat în mai multe regimuri<
criticul și istoricul literar George Căli-
nescu este considerat „un simbol al
adaptării servile, fiind un elogiator al lui
Carol II și încă de timpuriu adept al dic-
taturii comuniste”. Nichifor Crainic, poe-
tul legionar radical Radu Gyr, scriitorul
Mihail Sebastian și profesorul de medi-
cină Constantin Parhon sunt `n opinia
autorului intelectuali care s-au pus în
slujba dictaturii. Iar Academia Română
a devenit un actor central în cadrul ști-
inței și politicii identitare. „Cu toate bre-
șele și mutațiile personale, academia a
făcut, prin majoritatea purtătorilor de
mesaje, oficiul de păstrătoare a gândirii
naționaliste și a structurilor autoritare”.

Comunismul – scrie Oliver Jens
Schmitt – n-a fost un hiatus în istoria
românească și n-a fost impus doar din
afară, fiind „sprijinit activ, construit, aju-
tat sau tolerat de milioane de români.
Tocmai acest lucru a îngreunat învinge-
rea dictaturii”.

Ceea ce ne propune autorul în finalul
volumului este o trezire `ndemn]ndu-
ne să conştientizăm, ca popor, că cel mai
bun moment pe care îl avem este pre-
zentul. În procesul de democratizare în-
trerupt succesiv în ultimii 28 de ani de
vechile structuri comuniste, care nu au
dispărut, un rol important îl au intelec-
tualii, justiția, președinția şi nu în ultimul
rând societatea civilă. 

Și, în concluzie, cum ar fi trebuit să
aniversăm centenarul României? „La o
sută de ani de la 1918 ar trebui sărbătorit
mai puțin statul ca atare, care s-a mani-
festat față de cetățenii săi mult prea des
în mod violent, ba chiar criminal, ci acei
oameni care, după 1989, în ciuda statu-
lui, dincolo de acest stat, dar apoi și în
importante instituții ale acestui stat, nu
s-au angajat pe drumul naționalismului
izolaționist al unei căi specific românești,
ci pe drumul unei normalități europe-
ne.”

Adriana Zaharia

A ap[rut recent num[rul 4
(317) al revistei Poesis care a
`ncheiat anul 2018. ~ntr-o formul[
grafic[ de o puternic[ sugestie
(`ntre albul imaculat al paginilor
;i tu;ele negre care transfigureaz[
tiparele formelor `n expozi\ia
dus[ la Satu Mare de Mircia Du-
mitrescu - “Nichita St[nescu,
azi”), conceput[ de Oana P[curar. 

Despre expozi\ia - deschis[ cu oca-
zia Zilelor Poesis din septembrie 2018 -
Dumitru P[curaru noteaz[ despre re-
putatul maestru< "Artistul plastic
st]rne;te `n jurul poeziei lui Nichita o
adev[rat[ furtun[ mitic[. Turn]nd `n
forme imagistice poezia lui Nichita
St[nescu, o poezie `n care scandarea,
avalan;a de efecte `n cascade, tinz]nd
s[ transforme cuv]ntul ̀ n materie, Mir-
cia Dumitrescu reu;e;te s[ produc[
efecte similare. Aventura lingvistic[ ;i
plastic[ rar `nt]lnit[, Nichita - Azi este
deopotriv[ Mircia Dumitrescu - Azi..."
(p. 3)  

Desigur, fidel[ orient[rii sale - unice
`n \ar[ - Poesis, "revist[ de poezie ;i arte",

reveleaz[ `n paginile ei CARTEA DE
POEZIE :I CREA|IE, la zi a FENO-
MENULUI POETIC. A;adar, sunt pre-
zente cronici la c[r\ile de poezie ale unor
nume prestigioase precum< Jean Poncet,
Fran\a (Alexandru Zotta despre vol.
"Lumina t[cerii"), Nicolae Dabija,
Chi;in[u (Denisa Cr[ciun despre vol.
"Te blestem s[ te ̀ ndr[goste;ti de mine"),
Hesiod (Gh. Glodeanu despre "Teogo-
nia. Munci ;i zile"), Doina S[l[jan (Con-
stantin Cuble;an despre c[r\ile - "Trans-
figur[ri", "Amintirea miresmelor",
"Sanctuar tulburat" etc.), Doina Cetea
(Ioan Nistor despre vol. "Istorii" ap[rut
la Cluj `n 2017), Dan Petru;c[ (George
Vulturescu despre vol. "Poezia ̀ mi st[tea
pe genunchi", "Toate-s cam de pe c]nd",
"Oarecum anacronic", etc.), Vasile Dan
(Lucian Alexiu despre volumul "Focul
rece ;i alte poezii", 2018).

Nu lipsesc c[r\ile de traduceri - co-
laboratorii no;tri din Bulgaria Ognean
Stamboliev ;i Alexandar Schurbanov ne
prezint[ traducerile - Luceaf[rul,
S[rmanul Dionis ;i volumul Anei Blan-
diana, "Populat[ de cuvinte" - ap[rut ̀ n
Bulgaria. La sec\iunea "Eseu" cititorul
va g[si un studiu de o rar[ pertinen\[<
"Umanismul, un program infinit - de la

filosofia culturii la criza supravie\uirii",
semnat de Drago; Niculescu, universi-
tarul bucure;tean.

~n prim plan sunt ;i `n acest num[r
poe\ii - cu pagini dintre cele mai recente<
Simona Grazia Dima, Nicolae Mare;,
Vasile George D]ncu, Eugen Lenghel,
Tatiana R[dulescu, Miori\a Baciu, Dan
Anghelescu, Mircea St]ncel, Vasile Go-
gea, Angela Melania Cristea, Gela Enea. 

Ne onoreaz[ paginile reputatului
poet rom]no-s]rb, Adam Puslojic de la
Belgrad, Paolo Maria Rocco din Napoli
(tradus de George Nina Elian) ;i poe\ii
chinezi prezen\i la Satu Mare la Zilele
Poesis< Chen Taiju, Mei Er, Wang Guilin,
Yahng Beicheng, Bei Ta - `n traducerea
reputatei universitare de la Cluj - Mi-
haela Mudure.

Sec\iunea "Arte" are nu mai pu\in
de 10 pagini cu lucr[rile grafice ale lui
Mircia Dumitrescu. Calitatea
irepro;abil[ a h]rtiei, reproducerile din
apari\iile recente - "Raft Poesis" `ntr-o
concep\ie grafic[ modern[ (semnat[ de
Oana P[curar), fac din acest num[r o
deschidere ̀ n for\[ spre anul XXX al re-
vistei Poesis al c[rui num[r festiv se
preg[te;te pentru luna aprilie.

Gheorghe Pop

Oliver Jens Schmitt< “România în 100 de ani. Bilan\ul unui veac de istorie”

Revista Poesis 
a `ncheiat anul XXIX



3 februarie 2019/Informa\ia de Duminic[ 5

CULTUR~
Trebuie s[ remarc[m ;i presta\ia excelent[ a dirijorului :tefan Novak `n dou[ lucr[ri monu-

mentale, care cer o viziune clar[ ;i o m]n[ sigur[ ca s[ comunice orchestrei, ;i prin ea publicu-
lui, bog[\ia de idei ;i emo\ii pe care autorii le-au rev[rsat `n textul muzical.

Filarmonica “Dinu Lipatti” a
prezentat ̀ n aceast[ s[pt[m]n[ la
Carei ;i la Satu Mare un program
`n care protagoni;ti au fost doi ti-
neri muzicieni preg[ti\i la Uni-
versitatea de Arte din Berlin, `n
dou[ partituri concertante de ma-
re anvergur[.

Numitorul comun al celor dou[
lucr[ri programate este nostalgia. Johan-
nes Brahms a scris Concertul nr. 1 pentru
pian sub impresia dispari\iei celui care
i-a fost prieten ;i model, Robert Schu-
mann, iar Antonin Dvorak a a;ternut pe
portativ cea mai mare parte a Concertu-
lui pentru violoncel atunci c]nd de patria
sa `l desp[r\ea un ocean. Ambii compo-
zitori se exprim[ ̀ n structuri largi, dense,
de mare `nc[rc[tur[ tematic[ ;i emo\io-
nal[, poate cu un plus de patetism, u;or
de `n\eles, `n cazul lui Brahms.

Seara a fost o reu;it[ prin presta\iile
celor doi soli;ti, `n care s-a v[zut sigu-
ran\a preg[tirii academice solide, f[r[
prea mult histrionism, l[s]nd muzica `n
sine s[ vorbeasc[. Dac[ pianistul a im-
presionat prin acurate\e, violoncelistul a
avut un timbru mai personal, ating]nd
ceva mai mult din profunzimile muzicii
sale. Trebuie s[ remarc[m ;i presta\ia ex-
celent[ a dirijorului :tefan Novak `n
dou[ lucr[ri monumentale, care cer o vi-
ziune clar[ ;i o m]n[ sigur[ ca s[ comu-
nice orchestrei, ;i prin ea publicului,
bog[\ia de idei ;i emo\ii pe care autorii
le-au rev[rsat `n textul muzical.

Biografiile soli;tilor

Pianistul C[t[lin Șerban a absolvit
Liceul de Muzică “George Enescu” la cla-
sa de pian a prof. Constantin Nițu. Și-a
început studiile la Universitatea de Arte
din Berlin, sub îndrumarea prof. Martin
Hughes și Simon László. În anii următori
a participat la cursurile de măiestrie con-
duse de Claude Frank, Sebők György,
Theodor Paraschivesco, Elena Lapitskaja
și Pascal Devoyon. După terminarea stu-
diilor la Berlin, Cătălin Șerban a urmat

cursurile de master la Musikhochschule
Lübeck la clasa prof. Konrad Elser, ab-
solvind în anul 2006 cu notă maximă.
Un an mai târziu a obținut un post de
lector universitar la catedra de pian la
Musikhochschule Lübeck, facultate la ca-
re își continuă activitatea pedagogică și
în prezent.

Pianistul s-a afirmat la numeroase
concursuri naționale și internaționale de
pian, în palmaresul său numărându-se
trei premii I. la concursurile din țară,
Premiul special la Concursul Internațio-

nal din Senigallia - Italia, premiul al 3-
lea și Premiul pentru cea mai bună in-
terpretare a unei piese moderne (“Rude-
poema” de Villa Lobos) la Concursul eu-
ropean de pian de la Bremen, Germania.
A susținut recitaluri în Germania, Italia,
Franța, Elveția, România. Ca solist a con-
certat cu orchestre precum Nordwest-
deutsche Philarmonie în Bremer Glocke,
Sinfonie Orchester Berlin, Filarmonica
din Constanța, cu Orchestra de tineret
din Basel. În România a concertat la Ate-
neul Român, Sala Radio, Muzeul George
Enescu, Palatul Suțu, Institutul Francez,
Universitatea de muzică din București,
precum și în Brașov, Cluj sau Muzeul Pe-
leș în Sinaia.

Violoncelistul Constantin Borodin
s-a născut la Chișinău, Republica Mol-
dova, în anul 1994. Liceul l-a absolvit la
Chișinău. Între anii 2013-2018 a fost stu-
dent la Universitatea Națională de Mu-
zică București la clasa prof. Marin Caza-
cu. Între anii 2016-2017 cu Bursa Eras-
mus a studiat la Conservatorul din Gent,
Belgia. În prezent este student la Berlin
la Universitatea de Arte, la clasa prof.
Konstantin Heidrich. Este membru al
Orchestrei Române de Tineret, membru
al ansamblului Violoncellissimo, bursier
al Uniunii Muzicienilor Interpreți din
România, bursier al Fundației Principesa
Margareta (2016-2018). A colaborat cu
Filarmonica “George Enescu” București,
Filarmonica Pitești, Orchestra Simfonic[
București, Camerata Regală, Orchestra
Națională Radio, Filarmonica Brașov, Fi-
larmonica Bacău etc.

Un desen al maestrului flamand Ru-
bens a fost vândut, miercuri, pentru 8,2
milioane de dolari la New York, în cadrul
unei licitaţii controversate, unii estimând
că familia regală olandeză, proprietara
operei, ar fi trebuit să propună lucrarea
muzeelor olandeze, scrie AFP.

Acest desen – “Nude study of a
young man with raised arms” – de mă-
rime excepţională (49 de centimetri pe
31 cm), reprezentând un tânăr cu braţele
ridicate şi destinat pentru tripticul
“L’Erection de la croix” (anul 1610), a
fost achiziţionat în 1838 de prinţul Wil-
lem van Oranje, viitorul rege al Olandei
Willem II.

Spre deosebire de majoritatea mo-
narhiilor, în Olanda există o separare în-
tre patrimoniul naţional şi cel al suvera-
nilor din dinastia Orania. Averea regală
a fost estimată, în 2011, la 220 de mi-
lioane de dolari de către revista Forbes.

Protestul muzeelor

În ultimele săptămâni, anunţul prin
care se puneau în vânzare mai multe
opere de artă din colecţia casei regale a
stârnit critici din partea muzeelor olan-
deze.

Ele au estimat că principesa Cristina,
care deţinea desenul de Rubens vândut
miercuri, ar fi trebuit mai întâi să le pro-
pună muzeelor să-l cumpere înainte de
a-l vinde la licitaţie în străinătate.

Este vorba despre o datorie morală,

potrivit muzeelor, care precizează că des-
enul lui Rubens face parte din patrimo-
niul cultural olandez.

Deputaţi ai Partidului social-liberal
D66, membru al colaiţiei de guvernă-
mânt, au avut de asemenea rezerve, în-
ainte ca ministrul Culturii, care face par-
te din aceeaşi formaţiune politică, să afir-
me că decizia de vânzare a unei opere
de artă aparţine proprietarului ei.

La rândul său, prim-ministrul Mark
Rutte a afirmat că este vorba despre o
“chestiune privată”.

“Este o distincţie importantă de făcut
în măsura în care desenul aparţine unei
colecţii private şi unui particular”, a ex-
plicat, pentru AFP, Greg Rubenstein, res-
ponsabil al departamentului de desene
al maeştrilor vechi de la Sotheby’s, casa
de licitaţii care a organizat vânzarea.
“Proprietarul poate face cu ea ce doreşte,
inclusiv să o vândă”.

Miercuri, după câteva minute mar-
cate de un duel între un cumpărător din
sală şi un altul la telefon, desenul a fost
cumpărat pentru 7 milioane de dolari,
adică un total de 8,2 milioane cu taxe şi
comisioane incluse. Estimarea făcută de
Sotheby’s a fost între 2,5 şi 3,5 milioane
de dolari.

Precedentul record pentru un desen
al maestrului olandez a fost stabilit la o
vânzare organizată la Londra de casa
Christie’s în 2014, cu 3,2 milioane de lire
sterline (5,5 milioane de dolari) pentru
“Samson & Dalila”.

Cântăreţul şi compozitorul Plácido
Domingo Jr., care va concerta, în pre-
mieră, la Bucureşti pe 17 aprilie, a avut
la finalul lui 2018 premiera primului
său musical, inspirat din cunoscutul ro-
man "Dracula" al lui Bram Stoker. Mu-
sicalul "Vlad" este rezultatul iubirii pe
care Plácido Domingo Jr. o poartă co-
mediei muzicale. 

În toamna anului 1999 în Califor-
nia, după naşterea fiicei sale Victoria,
Placido Domingo Jr. şi soţia sa au decis
să scrie împreună un musical. Artistul
spune că încă de când a început să stu-
dieze compoziţie la Conservatorul din
Viena, la începutul anilor 1980, şi-a do-
rit să scrie o operă adevărată de la cap
la coadă, şi nu doar cântece. Cel mai
dificil i s-a părut să găsească o temă care
să îl inspire şi care să fie universală în
conştiinţa culturală a publicului. Artis-
tul spune că şi-a dorit ca vampirul să
nu apară doar ca un monstru însetat de
sânge, ci ca un erou. A muncit din greu
pentru a reuşi să compună opera în aşa
fel încât publicul să îl simpatizeze pe
Vlad. 

Plácido Domingo Jr. recunoaşte că
şi-ar fi dorit să pună în scenă musicalul
de multă vreme, însă circumstanţele
vieţii sale personale nu au fost favora-
bile. "Vlad" a avut premiera la finalul
lui 2018 şi a fost întâmpinat cu mult en-
tuziasm din partea publicului. El nu ex-
clude ideea de a le oferi spectatorilor
din România şansa de a viziona acest
spectacol.

Plácido Domingo Jr. va cânta, în
premieră, la Bucureşti, pe 17 aprilie, în-
tr-un show alături de artişti naţionali şi
internaţionali. Concertul va avea loc la
Sala Palatului, iar artistul va fi acompa-
niat de Orchestra Metropolitană Bucu-
reşti, sub bagheta dirijorului Daniel Jin-
ga.  

Biletele au fost puse în vânzare la
preţuri ce pornesc de la 70 de lei şi pot
fi achiziţionate de pe site-ul eventim.ro. Un desen de Rubens, vândut

cu 8,2 milioane de dolari
la o licita\ie controversat[Filmul „Touch Me Not”, premiat cu

Ursul de Aur la Festivalul de la Berlin
2018, va fi lansat în România pe 15 mar-
tie, la Festivalul Internaţional de Drep-
turile Omului One World, iar proiecţia
va fi însoţită de seria de dezbateri publice
“Politicile corpului”, arată un comunicat
remis MEDIAFAX.

Protagoniştii filmului „Touch Me
Not” şi activişti pentru drepturile omului
din toate colţurile Europei vor dubla lan-
sarea românească a peliculei cu un dialog
direct cu publicul român despre subiec-
tele sensibile şi de actualitate explorate
în documentar.

Dezbaterile “Touch Me Not – Politi-
cile Corpului” au însoţit călătoria inter-
naţională a filmului la cele mai impor-
tante festivaluri şi la pricipalele lansări în
cinematografe din Europa şi America de
Nord, la MOMA (Muzeul de Artă Mo-
dernă din New York), ICA (Institutul de
Artă Contemporană din Londra), la ma-
nifestările de profil de la Karlovy Vary,
Viennale, IDFA Amsterdam şi BFI Lon-
don.

“Corpul nostru, intimitatea, sexuali-
tatea sunt aspecte esenţiale ale vieţii şi
identităţii noastre, totuşi ne este atât de
greu să vorbim despre ele, fiind înconju-
rate de atâtea tabuuri şi blocaje. «Touch
Me Not» este o invitaţie la dialog”, spune
cineasta Adina Pintilie. “Te invită pe tine,
spectatorul, să îţi pui la îndoială propriile
idei despre intimitate, sexualitate, corp,
să fii curios despre Celălalt, care e diferit
de tine, şi să-ţi exerciţi capacitatea de em-
patie, de a te pune în «pielea» Celuilalt”,
mai spune regizoarea.

Spectatorii români au astfel ocazia să
intre în dialogul stârnit de film chiar de
la premiera mondială care a avut loc la
Festivalul de la Berlin anul trecut. Potrivit
realizatorilor, pelicula “Touch Me Not”
deschide un spaţiu de autoreflecţie, “tre-
când dincolo de cinema, în zona dezba-
terii publice, şi devenind mai mult decât
un film< o experienţă transformativă”.

Seria de dezbateri “Touch Me Not –
Politicile Corpului” îşi propune să extindă
procesul autoreflexiv declanşat de film,
creând un spaţiu de dialog deschis despre
subiecte precum graniţele personale, cor-
pul ca un “câmp de luptă” al ideologiilor,
alteritatea, intimitatea şi dizabilitatea,
fluiditatea genurilor, frumuseţea non-
normativă şi libertatea personală.

“Touch Me Not” a fost nominalizat
la premiul European Discovery – Prix FI-
PRESCI la gala Academiei de Film Euro-
pene din 2018. Începând cu luna octom-
brie a anului trecut, filmul a fost lansat în
cinematografele din Franţa, Germania,
Marea Britanie, Austria, Olanda, Polonia,
Grecia, Danemarca, Elveţia, SUA, ur-
mând să aibă premiera în alte peste 25 de
ţări pe parcursul lui 2019. Filmul a fost
selectat în peste 50 de festivaluri presti-
gioase din întreaga lume, printre care cele
de la Toronto, Sydney, Amsterdam, Sa-
rajevo, Sevilia, Salonic, Ierusalim, São
Paulo, Rio de Janeiro, Mumbai, Montreal
etc. Cu muzică semnată de legendara tru-
pă Einsturzende Neubauten, „Touch Me
Not” reuneşte protagonişti din întreaga
Europă< Laura Benson, Tómas Lemar-
quis, Christian Bayerlein, Grit Uhle-
mann, Hanna Hofmann, Seani Love ;.a.

Filmul “Touch Me Not”,
lansat cu dezbateri publice

Nicolae Grigorescu este în continuare
artistul român cel mai căutat, două ta-
blouri ale sale fiind adjudecate, joi seară,
la preţuri de peste 20.000 de euro, în ca-
drul primei licitaţii organizată de Ar-
tmark în acest an. În aceeaşi seară, la Li-
citaţia de Autografe, un lot format din
două scrisori ale lui Brâncuşi către ne-
poata sa a fost adjudecat contra sumei
de 11.000 de euro.

"Care cu provizii", de Nicolae Grigo-
rescu, estimat între 20.000 şi 35.000 de
euro de Artmark, a fost adjudecat în final
la 23.000 de euro, iar "Ţărăncuţă", semnat
de acelaşi artist, a fost cumpărat mult
peste estimarea iniţială (între 5.000 şi
8.000 de euro), cu 22.000 de euro. 

În aceeaşi sesiune, "Coloană", de Ho-
ria Bernea, estimat între 8.000 şi 15.000
de euro, a fost adjudecat contra sumei de
20.000 de euro.  Cinci  tablouri de Ştefan
Câlţia - "Fată cu papagal", "Clovn cu per-
lă", Oul albastru", "Fată cu flori", "Călător"
- au fost adjudecate mult peste preţul es-
timat, găsindu-şi cumpărător la peste
9.000 de euro fiecare.  O lucrare în acua-
relă şi tuş pe carton de Nicolae Tonitza -
"Curte la Mangalia" - a atins suma de
8.000 de euro, mult peste estimarea sta-
bilită între 1.500 şi 2.500 de euro. 

Pagin[ realizat[ de Vasile A.

Grigorescu ;i
Br]ncu;i se v]nd
bine `n Rom]nia

Fiul lui Placido
Domingo a scris
un musical dup[

romanul “Dracula”

Filarmonica a oferit o mostr[
a ;colii muzicale berlineze

Violoncelistul Constantin Borodin al[turi de orchestra dirijat[ de :tefan Novak
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TRADI}II
Pe lângă latura sacră a fiecărei sărbători, poporul a dat naştere, în decursul timpului, multor

practici care s-ar părea că se încadrează în sfera profanului. Astfel, s-au ivit nenumărate datini
pe care românii le respectă fiindcă ele derivă din semnificaţa profundă a sărbătorilor, chiar
dacă nu par a avea legăură cu acestea. Totodată fiecare sărbătoare a creat numeroase obiceiuri,
pe care poporul român, în înţelepciunea sa, le-a verificat în timp, dovedindu-le necontenit te-
meinicia.

Dintotdeauna poporul ro-
mân a cinstit cu sfinţenie sărbă-
torile pentru că a văzut în ele
adevărate popasuri spirituale.
Aceste oaze duhovniceşti au fost
şi sunt rânduite spre a mijloci
întâlnirile omului cu Dumne-
zeu, cu Maica Domnului şi cu
Sfinţii. Românul a ştiut mereu
că nu se lucrează în zilele de săr-
bătoare deoarece este mare pă-
cat, iar lucrul nu îi va fi spre
spor, ci spre pagubă. Sărbătoarea
este destinată cercetării bisericii
şi grijii pentru suflet, dar şi
odihnei trupului.

Pe lângă latura sacră a fiecărei săr-
bători, poporul a dat naştere, în de-
cursul timpului, multor practici care
s-ar părea că se încadrează în sfera
profanului. Astfel, s-au ivit nenumă-
rate datini pe care românii le respectă
fiindcă ele derivă din semnificaţa pro-
fundă a sărbătorilor, chiar dacă nu
par a avea legăură cu acestea. Toto-
dată fiecare sărbătoare a creat nume-
roase obiceiuri, pe care poporul ro-
mân, în înţelepciunea sa, le-a verificat
în timp, dovedindu-le necontenit te-
meinicia. În cele ce urmează, precum
spuneam, ne vom ocupa de praznicul
Întâmpinăii Domnului, tratând atât
partea rel igioasă cât  şi  latura
tradiţonală a acestuia.  

Semnificaţa religioasă

Potrivit prevederilor Legii Vechi
(a Vechiului Testament), la 40 de zile
de la naşerea unui copil, mama tre-
buia să meargă la Templul din Ieru-
salim în vederea săvârşirii unui ritual
de purificare. Referitor la acest obicei,
Sfântul Evanghelist Luca scria< “Şi
când s-au împlinit zilele cură\irii lor,
după Legea lui Moise, L-au adus pe
prunc la Ierusalim, ca să-L pună în-
aintea Domnului, precum este scris
în Legea Domnului, că orice întâi-
năcut de parte bărbătească să fie în-
chinat Domnului, şi să dea jertfă pre-
cum s-a zis în Legea Domnului, o pe-
reche de turturele sau doi pui de po-
rumbel” (Luca II< 22-24). Fecioara
Maria şi dreptul Iosif nu fac abatere
de la Lege. La Templu, ei sunt întâm-
pinaţi de bărânul Simeon, un om
“drept şi temător de Dumnezeu, aşep-
tând mângâierea lui Israel şi Duhul
Sfânt era asupra lui”. Acesta ia Prun-
cul Hristos în braţe, Îl binecuvintează
pe Dumnezeu, măturisind dumne-
zeirea lui Iisus şi calitatea Sa de Mân-
tuitor (Luca II< 29-32) şi profeţeşte
faptul că prin sufletul Mariei va trece
sabie, făcând trimitere la patimile
Domnului. Prin prezenţa dreptului
Simeon se intersectează Legea Veche
cu cea Nouă. De asemenea, la Templu
sunt primiţi şi de proorociţa Ana, care
slujea “noaptea şi ziua în post şi ru-
găiuni”. Şi ea dă mărturie despre mân-
tuirea pe care o va aduce Fiul lui
Dumnezeu întrupat. Iosif şi Maria
erau miraţi auzind ceea ce se vorbea
despre Iisus, iar “Copilul creşea şi Se
întărea cu Duhul, umplându-Se de
înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu
era asupra Lui” (Luca II< 40). 

Întâmpinarea Domnului se mai
numeşe şi Ziua cu lumina. Domnul
este prin excelenţ[  Lumina spre care

tindem noi cu ardoare, dar în acelaşi
timp este şi călăuza noastră spre
această Lumină. La biserică se sfinţesc
lumânări de către preoţi, pe care ul-
terior credincioşi le duc la casele lor,
spre a fi feriţi de rele, aprinzându-le
atunci când se roagă la vreme de ne-
caz şi de primejdie, pe timp de furtu-
nă sau de ispită, cerând ajutorul lui
Dumnezeu. Lumina lumânăii repre-
zintă lumina lui Hristos. Totodată,
creştinii aprind lum]n[ri la căpătâiul
muribunzilor pentru ca lumina lui
Hristos să-i călăuzească spre fericirea
cea veşnică din Împără\ia Luminii.

Credinţe, datini ale poporului 
român

Întâmpinarea Domnului, zi în ca-
re nu se lucrează numită Stretenie,
este ziua în care, potrivit românilor
din Moldova, “se întâmpină iarna cu
vara”, scrie Simion Florea Marian. În
conformitate cu această credinţ[, da-
că acum este cald înseamnă că ur-
mează o vară căduroasă caracterizată
prin belşug> dimpotrivă dacă este frig,
ger şi viscol, va urma o vară friguroa-
să, neroditoare. În consecinţ[, dacă-
Dumnezeu rânduieşte ca de praznicul
Întâmpinării să fie senin şi frumos,
românii ştiu că în timpul verii grâul
va rodi. Însă dacă timpul este poso-
morât în acest praznic, gospodarii ro-
mâni au convingerea că nu merită să-
semene mult, întrucât nu va fi rod
bogat. De asemenea, românii ştiu c[
dacă în această zi  picură din
“streaşină nu le va merge bine albi-
nelor în cursul anului, fiindcă mierea
se va “întări”, iar ele se vor “îngălbeni
ca oile”, ajungând chiar să moară. Pe
de altă parte, dacă în această zi de

praznic împărătesc e senin, cald şi us-
cat, este un semn că vara va fi “mă-
noasă şi “le va merge bine stupilor”.

Aceste idei au fost verificate în
timp, motiv pentru care ele s-au per-
petuat din generaţe în generaţe, ceea
ce atestă faptul că românii nu aveau
nevoie de prognoze meteorologice pe
termen lung pentru a-ş pregăti semă-
năurile şi, implicit, pentru a estima
recoltele.

Din cele redate mai sus, se remar-
că două dintre îndeletnicirile de bază
ale poporului român< agricultura şi
apicultura. Românii au cultivat întot-
deauna pământul pentru că acesta le-
a oferit bucatele necesare pentru trai
ş, în mod deosebit, erau preocupaţi
de cultivarea grâului deoarece acesta
era sursa pâinii celei de toate zilele. 

Tocmai de aceea, românul s-a ru-
gat mereu lui Dumnezeu ca să bine-
cuvinteze pământul cu ploi line la
timp pentru a obţine roadele scontate,
iar în caz de “ploi peste măsură s-a
rugat Cerului să înceteze “potopul”
pentru ca pământul să rodească în
pace, spre a avea mâncare atât oame-
nii, cât şi animalele. Totodată românii
au purtat o grijă deosebită albinelor
pentru că acestea le ofereau gustoasa
miere pe care o întrebuinţau în gos-
podărie. Chiar şi în zilele noastre ro-
mânii definesc zahărul prin termenul
de “miere”, aşa cum se întâmplă în
zona Codrului din judeţul Satu Mare.
Apoi, din ceară se confecţonează lu-
mânările folosite în cultul divin din
biserici, fapt care ascunde următoarea
semnificaţe< albina rămâne mereu fe-
cioară, iar ceara produsă de ea con-
stituie materia cea mai curată, pură a
naturii, aducându-I-Se astfel lui
Dumnezeu o jertfă curată neîntinată.
Românii duc lumânări la biserică pe

care preotul le sfinţeşte, stropindu-le
cu aghiasmă (apă sfinţită de la Bobo-
tează, după care acestea sunt duse
acasă fiind aprinse la vreme de nevo-
ie. Toate darurile vin de la Dumnezeu
spre folosul omului şi se întorc tot la
Dumnezeu prin jertfelnicia omului.

Poporul român ştie că dacă în
această sărbătoare iarna este în toi,
nu va mai ţine mult, însă dacă iarna
nu e “mare ;i grea”, va urma după
aceea o înăsprire a vremii. Ca atare,
dacă “ţine îngheţ până la Stretenie,
apoi Stretenia ia gheaţ[, iar dacă se
topeşte gheaţa până atunci, Stretenia
o pune”. 

De praznicul Întâmpinării Dom-
nului Iisus Hristos se mai serbează
Ziua ursului, iar în ajunul, în ziua şi
în a doua zi de praznic se ţin Martinii
de iarnăi  şi Filipii de iarnăi,  contra
lupilor şi a urşilor (pretutindeni ursul
este numit Martin), pentru ca aceste
animale fioroase să nu atace oamenii
şi animalele domestice, în special oile.
Prin urmare, în decursul acestor zile,
gospodarii din Banat nu scot deloc
oile la câmp sau la pă;une, ci ei pos-
tesc, făcând diferite ceremonii asupra
oilor spre a le feri de prădători.

Sărbătoarea ursului

Ziua ursului, remarcă Simion Flo-
rea Marian, numită Sărbăoarea ursu-
lui, cade întotdeauna în ziua de În-
tâmpinarea Domnului. Românii ştiu
că o dată cu venirea iernii, a gerului
şi căderea zăpezii ursul îşi caută o vi-
zuină, o peşteră în care îşi petrece
toată iarna, hibernând sau “dormind
somnul iernei”. Însă de Sărbătoarea
ursului, acesta se trezeşte din somnul
său de peste iarnă> iese din bârlog, în-

tre “nouă, zece oare înainte de amia-
ză, şi începe “a juca” bucuros prin
“neaua” care se găseşte înaintea “vi-
zuinei”. Românii din Banat spun că-
dacă în această zi e senin şi soare, iar
ursul îşi vede umbra, atunci se bagă-
din nou în bârlog, continuându-şi
somnul pentru încă şase săptămâni,
prevestind astfel perioada de iarnă-
care va urma, în care gerul va fi la fel
de aspru ca înainte. Dacă afară este
înnorat, iar ursul nu-şi vede umbra,
atunci el nu se mai întoarce în vizuină
ci rămâne afară arătând că iarna va
înceta, că gerul se va opri, urmând
un timp frumos şi căduros, adică “se
va desprimăvăra”. 

Pe de altă parte, românii din Tran-
silvania cred şi spun că “ieşind ursul
în această zi din culcuşul său de peste
iarnă afară, fiind soare, astfel că-şi
poate vedea umbra sa, atunci de bu-
curie prinde a juca în jurul groapei
sale şi, după ce s-a săturat de jucat nu
intră mai mult într-însa, ci o părăeşte,
în semn că iarna şi-a pierdut din pu-
tere şi că din ce în ce are să se moaie
şi să fie mai frumos şi mai cald. Dacă
însă vremea este posomorâtă atunci
intră iară;i în groapa sa de unde a
ieşit şi mai petrece încă şase săptă-
mâni într-însa, pentru că chiar atâta
are să mai ţin[ iarna”.

Românii din Bucovina cred că da-
că ursul îşi strică bârlogul în ziua
praznicului Întâmpinăii Domnului,
chiar dacă afară e încă frig, înseam-
năcă primăvara e aproape. Dacă în
această zi ursul iese din bârlog, dar
intră iară;i, cu toate că afară timpul
este frumos şi călduţ, reprezintă un
semn că iarna va continua.

Remarc faptul că poporul român
a căutat mereu semne venite din par-
tea lui Dumnezeu, pe care le-a inter-
pretat în vederea descoperirii şi des-
cifrării tainelor/semnelor viitorului
mai apropiat sau mai îndepărtat. Toa-
te aceste semne au fost urmărite de-
a lungul timpului, iar veridicitatea ş-
au dobândit-o în timp. Aşadar, con-
form credinţei poporului, ursul con-
stituie un prevestitor de timp, acţunile
sale dobândind valoare de “semn”.

Întâmpinarea Domnului a primit
în popor numele de Sărbătoarea ur-
sului deoarece, în fiecare an, numai
în această zi iese ursul pentru prima
dată din bârlogul său în urma hiber-
năii din timpul anotimpului rece.          

Din cele prezentate anterior, am
observat că poporul nostru conşien-
tizează prezenţa şi rolul lui Dumne-
zeu în viaţa sa.

Din stricteţea cu care sunt res-
pectate sărbătorile, în general, reiese
o anumită frică de Dumnezeu. Însă
această frică este bazată pe un respect
reciproc între om şi divinitate< dacă
omul Îl respectă pe Dumnezeu, acor-
dându-I cinstea cuvenită, atunci şi
Dumnezeu, la rândul Său, îl va res-
pecta pe om, ascultându-i rugăciunile
şi dăuindu-i belşug în toate. Tradiţa
populară se împleteşe cu credinţ[ în
Dumnezeu, iar rezultatul este unul
benefic pentru om, modelându-i per-
sonalitatea şi orientându-l spre îm-
plinirea scopurilor propuse de el pe
plan familial şi profesional. 

Preot dr. Cristian Boloş

Ziua ursului, remarcă Simion Florea Marian, numită Sărbătoarea ursului, cade întotdeauna în ziua de Întâmpinarea
Domnului. Românii ştiu că odată cu venirea iernii, a gerului şi căderea zăpezii ursul îşi caută o vizuină, o peşteră în
care îşi petrece toată iarna, hibernând sau “dormind somnul iernei”

Întâmpinarea Domnului - Ziua cu lumina
;i S[rb[toarea ursului (2 februarie)
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TURISM

În urma numărului mare de
evenimente produse la începutul
sezonului turistic din iarna 2018-
2019, Salvamont România atrage
atenția montaniarzilor și mai ales
a celor mai puțin experimentați,
asupra unor pericole la care s-ar
putea expune în necunoștință de
cauză.

În acest sens, Salvamont a emis
100.000 de fluturași cu reguli de com-
portament atât în zona alpină cât și pe
domeniile de practicare a sporturilor
de iarn[, ce au fost distribuiți gratuit
prin punctele de vânzare a cartelelor pe
mijloacele de transport pe cablu, prin
centrele de închiriere a echipamentelor
sportive, prin punctele de informare și
structurile de primire turistică.

Din rapoartele de activitate ale sal-
vatorilor montani din țară reiese că în
cursul lunii ianuarie au fost nevoiți să
intervină în numeroase situații de ur-
gență provocate tocmai de stratul gros
de zăpadă, precum și de ceilalți factori
meteorologici.

Salvamontul a avut mult 
de lucru în ultimele zile

În 28 ianuarie, de exemplu, salva-
montiștii din cadrul SPJ Salvamont Vâl-
cea trebuiau să intervină pentru desco-
perirea situației în care se află un angajat
al cabanei Petrimanu, cu care nu se mai
putea lua legătura de câteva zile prin
telefonul satelitar. În zonă a nins foarte
mult, zăpada nou căzută are peste un
metru, iar în partea superioară a dru-
mului sunt foarte multe avalanșe scurse
de pe versanți. După o lupt[ cu nămeții
de peste 6 ore, salvamontiștii au ajuns,
în cursul nopții la barajul Petrimanu,
aflat la circa 800 de metri de cabana Pe-
trimanu, dar înaintarea pe întuneric nu
permitea o evaluare și un management
corect al riscurilor, din această cauză
salvamontiștii au înnoptat la baraj. A
doua zi și-au continuat drumul p]n[ la
cabană, unde au găsit persoana căutată
puțin îngrijorată de situație, dar fără
probleme medicale. 

În tot acest timp, salvamontiștii au
ținut permanent legătura cu elicopterul
SMURD din T]rgu Mure;, care a fost
prealerat ;i era pregătit să intervină la
nevoie.

Tot în cursul acestei săptămîni, un
schior care s-a aventurat pe un traseu
închis, la o altitudine de 2000 de metri
a stârnit o avalanşă care era să-l măture
la vale. Paradoxul face ca scenele înfio-
rătoare să fie filmate tocmai de doi
membri din echipa Salvamont Sinaia,
aflaţi în telecabină.

Incidentul a fost filmat pe versantul
de sub telegondola Carp. În imagini se
vede cum schiorul coboară o pantă pe-
riculoasă, pe un traseu nemarcat, in-
terzis în această perioadă tocmai din
cauza riscului mare de avalanşă. În câ-
teva secunde, un perete uriaş de omăt
a pornit la vale, iar tonele de zăpadă în-
gheţată desprinse au alunecat tot mai
repede spre el. Schiorul, ușor derutat
dar extrem de corocos, înr-un final a
reuşit să ajungă lângă nişte brazi, care
au redus forţa avalanşei. Omul a fost
găsit în viaţă, derutat, însă bucuros că
a scăpat. Și-a pierdut schiurile, dar a ră-
mas în viață!

Avalanşa s-a pornit pe porţiunile
unde se ştia că stratul gros de zăpadă
instabilă o poate lua oricând la vale. Tâ-

nărul s-a aventurat în afara pistelor, pe
un versant abrupt. În ciuda pericolelor,
unii pasionaţi ai schiului susţin că şi-ar
asuma şi ei riscul. Acest schior a fost
extrem de norocos, dar esenţial a fost
şi faptul că este un sportiv experimen-
tat.

E cod roşu de avalanşă peste tot în
țară în zonele înalte. În ultimii ani, în
România, avalanşele au luat zeci de vieţi,
printre victime număr]ndu-se chiar şi
cei foarte experimentaţi.

O altă avalanșă s-a produs, joia tre-
cută seara, pe Drumul Național 75 Băi-
ța-Vârtop, în județul Bihor. Zăpada a
blocat șoseaua în zona Calea Fusului,
au transmis jandarmii montani biho-
reni. Fenomenul s-a produs în jurul orei
23.30. În zonă au ajuns de urgență jan-
darmii montani, care s-au asigurat că
nu sunt persoane sau autovehicule prin-
se sub zăpadă.

"Vă sfătuim ca pe aceste porțiuni de
drum să păstrați o distanță de mini-
mum 50 de metri între autovehicule,
iar dacă observați persoane surprinse
de avalanșă, apelați de urgență 112",
este avertismentul, postat pe pagina de
socializare a Jandarmeriei Bihor. Aceas-
ta a fost cea de-a cincea avalanșă pro-
dusă în zonă în decurs de o săptămînă
pe DN75, spre stațiunea Vârtop.

Chiar dacă munții din județul nos-
tru nu dep[;esc cu mult înălțimea de
1200 m, pericole de avalanță există și la
altitudini mai mici. Salvatorul Alex
Costin de la Serviciul Public Județean
de Salvamont Satu Mare ne-a relatat că
inclusiv versanții din Munții Oașului
sunt acoperiți cu un strat gros de zăpa-
dă, cu suprafața îngețată, iar încălzirea
aerului va putea atrage după sine alu-
necarea la vale a unor cantități mari de
omăt, deci nu este recomandat nimănui,
ca în acestă perioadă să se aventureze
la cotele mai înalte, nici în drumeții și
nici la schi în zonele nemenajate.

Pentru iubitorii muntelui specialiștii

recomandă să aleagă trasee la altitudine
mai mică, iar cei care îndăgesc sportu-
rile de iarnă este indicat să le practice
pe pârtiile amenajate, unde adminis-
tratorii iau măsuri pentru înlăturarea
sau diminuarea acestor pericole. Pentru
cei care ar dori să iasă în week-end la o
drumeție în Oaș, interlocutorul nostru
nu recomandă să abordeze piscurile mai
înalte, însă, dacă cei experimentați ar
prefera totuși să urce la Vârful Pietroasa,
să urmeze doar traseul marcat cu tri-
unghi albastru, să nu aleagă nicio altă
rută.   

În astfel de situații, oriunde în țară
vă aflați, puteți solicita ajutorul salva-
torilor montani. Echipele salvamont,
singurele structuri care deţin compe-
tenţa legală, personal pregătit profesio-
nal şi atestat pentru a interveni în so-
luţionarea accidentelor montane în care
sunt implicate persoane cu afecţiuni
medicale pot fi alertate prin sistemul
unic de urgenţă 112 şi prin intermediul
Dispeceratului Naţional Salvamont
(0372126668 sau 0SALVAMONT) sau
de pe aplicaţia SALVAMONT pentru
telefoanele mobile.

Cum să ne pregătim
pentru o drumeție montană 
pe timp de iarnă?

Pe lângă avertizările privind peri-
colele de pe munte, interlocutorul nos-
tru ne-a oferit și cîteva sfaturi foarte
utile, pe care e bine să le respectăm dacă
ne aventurăm iarna la o drumeție mon-
tană.

"Privind echipamentul minim adec-
vat, recomandarea de bază constă în
adoptarea unei îmbrăcăminți stratifi-
cate. În contact cu pielea, există pe piață
bluze de corp care nu rețin transpirația,
o lasă în exterior, respective în următo-
rul strat pe care îl recomandăm unul
absorbant, de exemplu un tricou de

bumbac, care poate fi schimbat cu ușu-
rință în timpul unei pauze, astfel scă-
pând de frig și de senzația de umed care
ne creează discomfort. Următorul strat
este al bluzei din polartek, mai subțire
sau mai gros în funcție de temperatura
de afară și de efortul pe care preconizăm
a-l depune, în final utilizând jachetele
respirabile dar rezistente la vânt, ploaie
sau ninsoare. Pelerina de ploaie, este un
accesoriu indispensabil care trebuie pe
lângă lanetrna frontală, briceag, trusa
medicală și brichetă să se regăsească în
rucsacul oricărui drumeț. Pantalonii de
corp în combinație cu suprapantalonii
subțiri impermeabili, dar cu fermoare
de sus până jos sunt combinația ideală,
mult superiori pantalonilor de schi căp-
tușiți ce ne țin cald pe pârtia de schi dar
în care ne topim în timpul efortului ce-
rut de deplasarea susținută pe munte.

Un alt accesoriu indispensabil atât
pe timp de vară, dar mai ales pe timp
de iarnă, sunt parazăpezile, care  îm-
piedică pătrunderea în bocanc a zăpezii
și a apei, păstrându-ne picioarele uscate,
în plus ne protejează de rănirile ce pot
fi cauzate de stratul de gheață, jnepeni,
crengi uscate, etc.. În reușita unei ture
montane un rol important revine în-
călțărilor și șosetelor, care trebuiesc bine
ajustate pe picior, nici foarte strânse
pentru a stănjenii circulația sângelui și
a provoca hipotermia, dar nici prea le-
jere deoarece în acest caz ne putem ale-
ge cu bătături sau beșici pline de lichid.
Bocancii trebuie să fie "de iarnă", sau
"de patru sezoane" cum sunt denumi\i
în literatura de specialitate, deoarece
sunt special concepu\i pentru a ne face
să rezistăm la provocările iernii, frig,
gheață, zăpadă. În cazul în care nu avem
decât bocanci "de trei sezoane" atunci
e rcomandat ca acestea să fie impreg-
nate cu soluții ce împiedică pătrunderea
apei, și permit purtarea unei șosete
groase.

Ce consumăm pe munte?

Hrana rebuie să fie consistentă,
adaptată la durata și profilul traseului,
practic fiecare individ cunoscându-și
necesarul de hrană în regim de efort, o
rezervă de alimente fiind întotdeauna
binevenită mai ales în caz de neprevă-
zut. Un sfat util ar fi și păstrarea unui
raport optim volum-calorii, adică mai
bine o tabletă de ciocolată cu lapte, decât
un litru de lapte și o pungă cu fulgi de
porumb îmbrăcați în ciocolată, asta de-
oarece totul, atât echipamentul cât și
hrana sunt puse într-un rucsac și el, cu
un volum limitat. În turele ce depășesc
4-5 ore, un ceai cald sau o supă la plic
ne poate reda pofta de mișcare, de aceea
un primus, (butelie de gaz cu arzător)
merită cărat în rucsac.

Lichidele pe care le lu[m cu noi au
o importanță foarte mare, evident ceaiul
cald îndulcit este preferatul drumețiilor
de iarnă, dar este esențial să avem asu-
pra noastră suficientă apă, de preferat
cea minerală plată. În cazul în care sursa
de apă provine din munții înalți, de re-
gulă făra mineralizații, Făgăraș, Rodnei,
sau ne obținem apa prin topirea zăpezii
este recomandat să avem asupra noastră
suplimente minerale sub formă de ta-
blete sau pulberi care se dizolv[ în apă,
astfel compensând pierderile de mine-
rale din timpul efortului. Alcoolul nu
este recomandat deoarece e un vasodi-
latator, adică în cazul nostru dacă bei
tărie ai senzația că te încălzești pentru
că alcoolul dilată vasele din piele. Cor-
pul nostru, la frig contractă vasele de
sânge din sistemul periferic pentru a
menține căldura în zona central a cor-
pului. Acest mecanism de conservare
este sabotat de alcool, cei care consumă
alcool în frig crezând că se încălzesc,
de fapt ei pierd căldura corpului fără
să-și dea seama! Evident consumul ex-
cesiv duce la perturbări ale memoriei
sau dificultăți de orientare, care pe
munte uneori sunt vitale!

Nivelul de pregătire al turistului se
raportează la doi parametri principali,
unul fizic, celălalt mental aflate într-o
strânsă legătură. Nu întâmplător unul
din criteriile care trebuiesc meționate
pe panourile de informare de la intrarea
pe un traseu omologat se referă la gadul
de pregătire al turistului, pentru a-l  pu-
tea parcurge în siguranță.

Asta nu înseamnă că nu putem în-
cerca trasee mai dificile, pentru care nu
avem certitudinea că suntem pregătiți,
ideea e ca pe parcursul traseului să ne
evaluăm periodic, iar în cazul în care
ne simțim depășiți de situație să ne pu-
tem retrage sau adăposti în siguranță.
Evident parcurgerea traseelor gradual,
de la trasee scurte la medii și mai apoi
lungi ca distanță și timp, sau de la trasee
ușoare la trasee dificile, ne va feri de
probleme și ne vor da un plus de expe-
riență. Din punct de vedere mental ori-
ce drumeție trebuie să ne inducă o stare
de comfort, de împlinire. Dacă acest
deziderat nu este atins, atunci trebuie
identificate și dacă se poate îndepărtate
cauzele care pot fi erori umane, certuri
sau discuții aprinse între participanți,
echipamentul inadecvat provocărilor
din teren" - ne recomandă salvamon-
tistul sătmărean Alex Costin, promi-
țându-ne că în curând va reveni cu noi
indicații pentru cei care doresc să facă
drumeții montane cu adevărat plăcute
și revigorante.

Eva Laczko

Pentru iubitorii muntelui specialiștii recomandă să aleagă trasee la altitudine mai mică, iar cei care
îndăgesc sporturile de iarnă este indicat să le practice pe pârtiile amenajate, unde administratorii iau
măsuri pentru înlăturarea sau diminuarea acestor pericole. Pentru cei care ar dori să iasă în week-end
la o drumeție în Oaș, interlocutorul nostru nu recomandă să abordeze piscurile mai înalte, însă, dacă
cei experimentați ar prefera totuși să urce la Vârful Pietroasa, să urmeze doar traseul marcat cu triunghi
albastru, să nu aleagă nicio altă rută.   

Avertizare pentru iubitorii de munte<
pericol de avalan;[ `n Mun\ii Oa;ului

Salvatorul Alex Costin de la Serviciul Public Județean

de Salvamont Satu Mare ne-a relatat că inclusiv

versanții din Munții Oașului sunt acoperiți cu un strat

gros de zăpadă, cu suprafața înghețată, iar încălzirea

aerului va putea atrage după sine alunecarea la vale a

unor cantități mari de omăt
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ISTORIE
Nu toat[ lumea a fost de acord cu ridicarea hotelului Dacia< “Csomay Imre, membru al comisiei,

care este du;manul poporului când acesta dore;te să se distreze, a anunțat deja că de pe acum este
împotriva construirii noului hotel-restaurant, atât în forma lui ințială, cât ;i cu modificări, ;i va
ridica obiecții ;i mai târziu, ;i vrea acum ca viceprimarul să suporte cheltuiala cu modificările ce-
rute.”

Din onoratul consiliu
or[;enesc

Relatare haioasă a consilierului 
Rekettye Filip 

În această vreme posomorâtă au ie;it
câteva raze ale curcubeului în urma câ-
torva lucruri mai interesante, ;i dragii
mei alegători, să-mi mulțumiți faptului
că acum vă adresez aceste rânduri.

A fost ie;it din comun p]n[ ;i faptul
că excelența sa contele ;pan ;i-a schimbat
;apca u;oară neagră cu una colorată, ;i
aceste culori au dat o atmosferă mai plă-
cută deasupra mesei verzi.

:edința a început cu raportul dom-
nului viceprimar Pap Géza. Din acest ra-
port am aflat că Excelența sa domnul
Episcop nu consideră posibilă anunțarea
unui concurs pentru postul de paroh ro-
mano-catolic din ora;, pentru că acest
post se poate ocupa, conform indicațiilor
celor mai înalte, date cu ocazia înființării
Episcopiei de Satu Mare, exclusiv cuplat
cu capitlul local, ;i noul paroh poate fi
ales doar dintre membrii acestuia. Deci
dacă publicul din ora; dore;te alegerea
unui paroh, atunci să o facă acum sau
mai târziu când toate posturile ale capit-
lului vor fi ocupate, în orice caz, exclusiv
dintre membri capitlului.

În schimb, dacă publicul ar dori să
aleagă un paroh cu ignorarea celor de
sus, atunci trebuie să solicite modificarea
indicațiilor date la înființarea episcopiei,
;i să a;tepte până când Sfântul Scaun ;i
Maiestatea Sa Împărătească ;i Regală ca
patron suprem al ora;ului, vor lua o de-
cizie. Cu alte cuvinte, acestea înseamnă
că nu un paroh va deveni canonic, ci un
canonic va deveni paroh.

Din raportul domnului viceprimar
am mai aflat că excelența sa domnul mi-
nistru de interne a aprobat proiectul ;i
bugetul noului hotel-restaurant, însă a
ordonat ;i câteva modificări pentru care
viceprimarul s-a adresat deja inginerilor
Bálint ;i Jámbor.

Csomay Imre, membru al comisiei,
care este du;manul poporului când aces-
ta dore;te să se distreze, a anunțat deja
că de pe acum este împotriva construirii
noului hotel-restaurant, atât în forma lui
ințială, cât ;i cu modificări, ;i va ridica
obiecții ;i mai târziu, ;i vrea acum ca vi-
ceprimarul să suporte cheltuiala cu mo-
dificările cerute. Pap Géza a spus, că î;i
asumă această responsabilitate, cu atât
mai mult că antreprenorii vor suporta
cheltuielile cu aceste modificări.

Modificarea hotărârii privind măce-
lăritul în ora; a stârnit discuții aprinse.
Noua modificare spune că atât în ora;,
cât ;i la Vii se poate comercializa numai
carne provenită din animale care au fost
investigate în prealabil din punct de ve-
dere veterinar. A;a că, comercializarea
cărnii provenite din sate va fi îngrădită
pentru că cupeții de carne  nu vor putea
respecta această condiție.

Dr. Keresztszeghy Lajos a biciuit cu
cuvinte grele măcelarii, care dețin mo-
nopolul comercializării cărnii în ora;. Ar
fi timpul să se permită concurența liberă
;i în acest domeniu, ca publicul să aibă
acces la o carne mai ieftină, ;i astfel să
scape de prețul piperat al cărnii. El ob-
servă, că măcelarii se tot înmulțesc ;i se
îmbogățesc, lucru pentru care el nu este
invidios, numai că acest lucru se întâmplă
spre paguba publicului ;i se datorează
acestui monopol. Trebuie găsită calea na-
turală a contracarării.

Domnul viceprimar a spus că comer-
cializarea cărnii în condițiile menționate
este impusă de normele sănătății publice,
precum ;i de faptul ca cheltuielile mari
făcute de ora; cu construirea noului aba-

tor public să se ramburseze cât mai re-
pede, la care măcelarii de la țară nu con-
tribuie deloc. Există o metodă contra mă-
ririi prețurilor, ;i anume tăierea de probă,
despre care însă s-a aflat că măcelarii au
vândut mai ieftin carnea rezultată din
aceste tăieri decât ar fi fost posibil în con-
diții normale.

Domnul Heinrich Viktor a spus că
comercializarea cărnii provenite din pro-
vincie este permisă ;i la Budapesta pen-
tru stimularea concurenței, dar numai
cu aprobare.

După părerea lui dr. Kelemen Samu,
această propunere este a;a cum este un
măcelar cu strabism< nu se uită în direcția
în care love;te cu barda. El consideră că
cartelul măcelarilor strânge gâtul publi-
cului, iar prin această propunere consiliul
love;te publicul în cap, numai ca oamenii
să nu fie ;chiopi. Solicită ca propunerea
lui de modificare să fie distribuită între
membri consiliului.

Domnul Csomay Imre se află rar în
situația să fie de acord cu domnul vice-
primar, însă acum a fost. (Animație în
sală.) Toată lumea ;tie că din carne ieftină
nu se poate face o supă bună, ;i din aceas-
tă cauză este pentru propunerea înain-
tată, ținând cont de considerentele sănă-
tății publice ;i de cheltuielile cu abatorul
public. Dar ora;ul mai are un mijloc la
îndemână pentru contracararea abuzu-
rilor măcelarilor< aprobarea comerciali-
zării cărnii de cal. (Animație generală.)
(Vom aduce aici probabil caii morți ai
lordului Roberts din războiul englezo-
bur).

:i domnul Daróczy Endre a fost îm-
potriva propunerii după ce ea a fost sus-
ținută repetat de către domnul vicepri-
mar, care a fost adoptată în sfâr;it de ma-
joritate în forma ei inițială.
(Szamos, 15 aprilie 1900)

Despre viitorul complex 
de petrecere

Ministrul de interne a trimis autori-
tăților locale actele referitoare la planifi-
catul complex de petrecere ;i hotel în lo-
cul clădirii vechiului tribunal în care el
a afirmat că vechea clădire a tribunalului
nu este nici monument de arhitectură ;i
nici nu are vreo importanță istorică, chiar
structura ei poate ridica dubii de sigu-
ranță, a;a că ministrul nu se opune din

acest punct de vedere demolării ;i ridi-
cării unei noi clădiri în locul ei. Însă el
consideră necesare ni;te modificări în
proiect ;i anume cre;terea grosimii unor
ziduri de susținere, la fel ;i la  la stâlpii
de la parter lângă intrările restaurantului
;i ale cofetăriei. Trebuie perfectate con-
tracte ferme cu Zsolnay Vilmos pentru
furnizarea pirogranitului ;i maiolicii ;i
trebuie solicitată de la firma respectivă o
nouă ofertă de preț. Trebuiesc reverificate
;i semnate de către conducătorii ;anti-
erului lucrările de sculptură, de încălzire
;i de aerisire, precum ;i cele de instalație
de apă ;i canalizare. Adresa primită de
la ministru mai conține câteva observații
minore ;i el ordonă ca consiliul să adopte
o nouă hotărâre ținând cont de observa-
țiile privind proiectul ;i  bugetul con-
strucției pe care să i se înainteze pentru
revizuire.

Decizie în privin\a b[ii
cu van[ ;i de abur

Consiliul oră;enesc a luat o decizie
privind atribuirea lucrărilor de execuție
ale băii cu vană ;i de abur din grădina
Kossuth (Romei), după consultarea in-
ginerului ;ef ;i a comisiei de construcții.
A fost aleasă dintre ofertele depuse cea a
lui Hirsch Miklós care a fost cea mai ief-
tină, adică de 60.719 coroane ;i 12 fileri.
Consiliul a pus însă condiția că antre-
prenorul poate executa lucrările de in-
stalații de apă, de baie, de canalizare ;i
cele de la centrala termică cu abur numai
cu firme autorizate care vor fi acceptate
de consiliu pentru astfel de lucrări. În
plus, consiliul va desemna pe perioada
construcției un inspector calificat, al că-
rui onorariu va fi plătit de către antre-
prenor din suma convenită.

Ova\ii pentru directorul
teatrului

Membrii trupei noastre de teatru l-
au ovaționat duminica trecută pe Rakod-
czay Pál, bravul lor director. Doi dintre
actori au adresat frumoase cuvinte de
adio către Rakodczay care ;i-a terminat
activitatea teatrală din ora;ul nostru.
Membri trupei au oferit un serviciu va-

loros de tacâmuri din argint iubitului lor
director.

Ultimul spectacol de teatru din sta-
giune va avea loc duminic[, 8 aprilie ;i
anume în favoarea membrilor corului.
Se va prezenta excelenta piesă populară
„O femeie minoră” de Bokor. Rolul prin-
cipal va fi jucat ca un semn al aprecierii
față de membri corului de către iubita
primadonă a trupei noastre Feledi Bo-
riska,  iar spectacolul va fi unul de adio
pentru ea.
(Szamos, 1 aprilie 1900)

Exploatarea p[durilor
familiei Wesselényi
A;a cum este cunoscut, familia ba-

ronilor Wesselényi deține în comitatul
Sătmar multe păduri de stejar< lângă
Odoreu, Române;ti, Medie;ul Aurit,
Apa, Seini. Aceste păduri însumând în
total 1460 iugăre acum vor fi exploatate.
A;a cum am aflat, firma Neuschloss a
cumpărat o mare cantitate de lemne, iar
contractul în acest sens a fost semnat în
data de 24 martie la Cluj între baronul
Wesselényi Miklós, în calitatea lui de îm-
puternicit din partea familiei ;i directorul
societății pe acțiuni Heidelberg Imre pri-
vind exploatarea acestor păduri pe timp
de opt ani. Cu întocmirea actului notarial
a fost însărcinat Grünfeld Leopold. După
această înțelegere căruța;ii ;i muncitorii
fabricii de cherestea vor avea surse de
venituri pe o perioadă mai lungă.

Vremuri aspre pentru
cârciumari

Căpitanul ;ef de poliție a început săp-
tămâna trecută un control riguros la câr-
ciumi. El a demarat controalele conform
noii legi a accizelor ;i ordonă închiderea
de îndată a unităților care nu se confor-
mează, ;i aplică cu rigurozitate legea la
eliberarea noilor autorizații. Este vorba
de un demers corect pentru că aceste câr-
ciumi au cauzat decesul multora, iar exis-
tența acestui mare număr de cârciumi
na;te şi o concurență nesănătoasă.
(Szamos, 5 aprilie 1900)

Adunarea general[ 
a asocia\iei bicicli;tilor

Asociația bicicli;tilor ;i-a ținut adu-
narea generală duminica trecută în sala
de consiliu a primăriei. La adunare a par-
ticipat un mare număr de membri. După
ce pre;edintele Tankóczi Gyula a deschis
adunarea, secretarul Havas Miklós a pre-
zentat raportul anual, apoi, după raportul
casierului, s-a trecut la alegeri. Tankóczi
Gyula a fost reales pre;edinte, în timp ce
funcția de vicepre;edinte a fost lăsată va-
cantă. Havas Miklós a fost reales în func-
ția de secretar, Sternberg Ödön a fost ales
casier, Morvai János a fost reales ca cen-
zor, Benkő Miksa a fost ales prim-căpi-
tan, Roth Gyula căpitan, Vajnay Bálint
vicecăpitan. S-au mai ales în comitetul
de conducere 12 membri ;i 4 membri
supleanți. S-a hotărât că asociația va or-
ganiza, ca ;i în anul trecut, manifestări
ample ;i excursii ;i va face de acum de-
mersurile necesare pentru înființarea
unei piste permanente de concurs. După
adunare, membrii s-au deplasat la noul
sediu al grupului la Salonul berii.
(Szamos, 12 aprilie 1900)

Traducere< Veres Istvan
Pagin[ realizat[ de A. Zaharia

Teatru
Sâmbătă, cu piesa „Sulamith”, iar du-

minică cu frumoasa piesă populară „O
femeie minoră” ;i-a luat rămas bun de la
noi trupa de teatru ;i merituosul ei di-
rector. La sfâr;it de stagiune putem con-
semna sincer că trupa a fost una bună,
iar spectacolele au fost în mare parte în
a;a fel că ele au pricinuit  plăcere ;i satis-
facție publicului. Fostele primadone ale
trupei – Feledi Boriska ;i Tarnay Leona
– sunt într-adevăr ni;te cântărețe de prim

rang, care nu prea au pereche în lumea
teatrelor de provincie. Unii dintre actorii
bărbați sunt atât de talentați că ar fi
demni să joace pe scenele din Budapesta.
Publicul nu va uita repede pe baritonul
Érczfalvi Károly care a semnat un con-
tract acum la Arad, nici pe Tábori Emil
cu umorul său ;i bancurile lui de bun
gust. Iar directorul, pentru care stagiunea
aceasta a fost ultima stație în cariera lui
de director, a dat dovadă de un efort ma-
re, cu abnegație ;i sârguință în ciuda in-
diferenței publicului, ca să obțină ;i sus-
ținerea unui public mai pretențios. Ar fi
meritat cu adevărat ca publicul nostru
să aprecieze mai bine abnegația ;i spritul
de sacrificiu din partea lui.

Cai inap\i 
pentru armat[

Se observă bunele intenții ale guver-
nului când a luat măsuri  în direcția achi-
ziționării directe a cailor pentru armată
de la gazde cu un preț acceptabil, cu ex-
cluderea parțială a intermediarilor.

Comisia de achiziții de cai pentru ar-
mată de la Miskolc a anunțat o acțiune
de achizție la 22 martie la Satu Mare. Au
fost adu;i de către crescători 250 de cai
la inspecție ;i achiziție din diferite colțuri
ale comitatului, însă niciunul nu a fost
achiziționat. Un rezultat dezolant.
Trebuie să tragem concluziile. Ori efec-
tivul de cai de la noi nu corespunde sco-
purilor militare, ori aceste comisii de
achiziționare nu funcționează ca lumea. 
Mulți speciali;ti detestă funcționarea
acestor comisii. 

Trebuie să recunoa;tem ;i faptul că
cre;terea cailor în grajduri nu este adec-
vată pentru obținerea unor exemplare de
cai cu picioare perfecte ;i cu un mers im-
pecabil,  dar se vorbe;te ;i de ni;te cazuri
când caii refuzați de comisia de achizi-
ționare în cazul gospodarilor, sunt ac-
ceptați totu;i pentru armată dacă sunt
prezentați de unii negustori (…)

Un b[iat care este 
de fapt fat[

În comuna Agri; din comitatul Săt-
mar, soția lui Vituj Tamás a născut un
copil al cărui sex nu s-a putut stabili ime-
diat la na;tere ;i a fost înregistrat cu nu-
mele de János, ca fiind băiat. Acum însă
s-a stabilit fără echivoc că este vorba de
o fetiță ;i s-a solicitat corectarea sexului
în înregistrare.
(Szamos, 12 aprilie 1900)

Hotelul Dacia `n perioada interbelic[

Aprilie 1900 - Ministrul de Interne 
a aprobat construirea hotelului Dacia

Ora;ul trebuia s[ `ncheie contracte ferme cu Zsolnay Vilmos pentru furnizarea maiolicii
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Antroposofia este un curent
spiritual modern, fundamentat de
austriacul Rudolf Steiner (1861-
1925), personalitate complexă, do-
tată cu capacitatea de a dezvolta în
mod consecvent și interactiv atât
mistica înaltă bazată pe experiențe
interioare care l-au condus la cer-
cetări aprofundate în lumea spiri-
tuală, cât și gândirea riguros știin-
țifică despre spirit, prin opoziție
cu tendințele materialismului do-
minant în secolul al XIX-lea și pri-
ma parte a secolului al XX-lea.

Materialismul urmărea eliminarea ni-
velului divin-spiritual din cunoaștere prin
contestarea existenței acestuia în Univers,
ceea ce l-a îndreptățit pe Rudolf Steiner să
afirme< “Tragedia materialismului constă
în faptul că nu poate înțelege ce este ma-
teria”.

Pentru a sintetiza conținutul de idei al
antroposofiei sau științei despre spirit vom
porni de la un principiu de bază formulat
chiar de Rudolf Steiner< “Oricărei realități
materiale din Univers îi corespunde ceva
spiritual și orice realitate spirituală din
Univers primește la un moment dat ex-
presie în lumea materială”. Întreaga evo-
luție, mai întâi biologică și apoi social-is-
torică a umanității este o ilustrare vie a
acestui principiu. Cunoașterea directă a
resorturilor spirituale ale umanității, ca și
cunoașterea exterioară a materiei, se obține
numai prin eforturi susținute de perfec-
ționare a structurilor noastre sufletești și
spirituale, pentru a deveni apți și demni
de dezvoltarea conștientă și responsabilă
a relației omului cu lumea spirituală în
toată puritatea indispensabilă acestui scop.
Unul din principalele scopuri ale antro-
posofiei constă în deschiderea căilor cu-
noașterii de sine, fapt necesar pentru evo-
luția viitoare a omenirii. Atât cunoașterea
de sine cât și înțelegerea coerentă a lumii
interioare și a ambianței telurice și cosmice
se pot dobândi prin studiul scrierilor an-
troposofice, întrucât logica riguroasă a ex-
punerilor oferă gândirii posibilitatea apre-
cierii valorii acestora, chiar și în lipsa ac-
cesului personal direct la lumile spirituale.
Omul apare astfel ca o ființă dublă, cu pro-
blematică cosmică și problematică terestră,
având sarcina realizării sintezei superioare
a acestora.

Antroposifia reprezintă
calea spirituală de valorificare 
concretă a forțelor aduse 
de Christos pe Pământ

În consecință, antroposofia este știința
despre spirit care ne dă posibilitatea înțe-
legerii rațiunii de a fi a structurilor și eve-
nimentelor aparținând lumii sensibile, pre-
cum și a înlănțuirii acestora în timp și spa-
țiu. Ea nu este o fundamentare teoretică
pusă la îndemâna unei secte religioase,
cum încearcă să denigreze unele scrieri
mișcarea antroposofică, ci reprezintă calea
spirituală de valorificare concretă a forțelor
aduse de Christos pe Pământ, atât de ne-
cesară într-o perioadă de timp în care dez-
binarea între oameni se manifestă în toate
relațiile individuale și de grup. Există, în
prezent, antroposofi aparținând celor mai
diferite confesiuni religioase care consideră
că au găsit, în sfârșit , în antroposofia lui
Rudolf Steiner un limbaj comun capabil
să creeze baza pentru o nouă deschidere
spirituală către lume, prin înțelegerea mo-
mentului-cheie pentru întreaga evoluție
cosmică pe care l-a reprezentat Evenimen-
tul de pe Golgota de acum 2000 de ani.

Antroposofia nu este teorie, ci cunoaș-
tere vie, ceea ce se reflectă în faptul că a
pus toate premisele și a elaborat soluții va-
loroase în diferitele domenii aplicative

marcate de consecințele tuturor situațiilor
de criză caracteristice lumii actuale pe care
Rudolf Steiner le-a prevăzut cu 8-9 decenii
în urmă. Astfel, pe baza cunoașterii apro-
fundate a omului (antropologia antropo-
sofică), Rudolf Steiner, colaboratorii și ur-
mașii săi au elaborat principiile și metodele
terapeutice ale medicinii antroposofice,
ale agriculturii biodinamice, ale sistemului
pedagogic Waldorf, ale tripartiției sociale,
au dat naștere unui impuls original în ar-
hitectură. Putem conchide că antroposofia
este totodată o cale de cunoaștere obiecti-
vă, o cale de autocunoaștere și o cale de
viață. Ea este prelungirea în Eul omului
actual a activității lui Christos,  a Logosului
care a acționat de la începutul existenței
Universului.

Mi;carea deschide perspective 
luminoase educației pentru 
libertate, iubirii dintre oameni 
și colaborării cu natura

Mișcarea antroposofică, care s-a se-
parat din mișcarea teosofică, s-a dezvoltat
independent, și numai în mod eronat sau
abuziv este asociată cu alte curente și or-
ganizații actuale. Ea deschide perspective
luminoase educației pentru libertate, iu-
birii dintre oameni și colaborării cu natura,
iar spiritualitatea românească, constitutiv
creștină și cu o largă deschidere spre înțe-
legerea integrării omului în Cosmos, este
o matrice gata pregătită pentru receptarea
și dezvoltarea acestor imperative ale mi-
leniului III. (Aprecieri ale dr. Petre Papa-
costea)

În cele ce urmează voi prezenta câteva
dintre ideile lui Rudolf Steiner la Confe-
rința de la Nooköping din 12 iulie 1914,
privitoare la ființa lui Christos și sufletul
omenesc.

Sufletul uman! Pentru a-l desemna în
sensul științei spiritului avem un cuvânt
care nu-l cuprinde în totalitate, dar care,
pentru ființele pământești ce suntem, pă-
trunde sufletescul la limitele sale largi< este
monosilaba eu. Când rostim cuvântul eu,
ne aducem aminte imediat că prin această
entitate desemnăm unul din cele patru
mădulare ale naturii umane. Ființa ome-
nească are patru mădulare constitutive<
corpul fizic, corpul eteric, corpul astral și
eul.

Știm că pentru a înțelege corpul fizic
trebuie să urcăm la cele trei încorporări
precedente ale Pământului nostru, încor-
porarea Saturn, Soare și Lună. Știm că în-
tr-un trecut îndepărtat, în timpul încor-
porării saturniene a Pământului nostru,
acest corp fizic dobândise deja principiul
său> în timpul încorporării Soare, corpul
eteric și-a aflat principiul său, iar în timpul
încorporării Lună, corpul astral. Eul nostru
își continuă această dezvoltare prin inter-
mediul a trei mădulare sufletești< prin su-
fletul senzației, sufletul rațiunii sau afec-
tivității și sufletul conștienței.

Evoluția sufletească a omului pe Pă-
mânt a primit două daruri religioase. Un
dar religios este destinat să sădească în su-
fletul omenesc forțele care conduc la li-
bertate, la deosebirea adevărului de fals, a
frumosului de urât și a binelui de rău. Pe
de altă parte, un alt dar religios a trebuit
să îi fie dat omului în timpul evoluției pă-
mântești pentru a sădi în sufletul său ger-
menele prin care sufletul să poată simți în
sine, unit cu sine, divinul. Primul dar re-
ligios este cel ce ne apare în măreața scenă
de la începutul Vechiului Testament< Ispita
și Căderea. Celui de-al doilea îi corespunde
tot ceea ce înglobăm în expresia “Misteriul
de pe Golgota”.

Filosofii Heraclit, Socrate și Pla-
ton au fost cre;ini avant la lettre

Un Părinte al Bisericii n-a avut teamă
să spună despre filosoful grec Heraclit, ca
și despre Socrate și Platon, că ei au fost
creștini avant la lettre, înainte de fondarea
creștinismului. Ajungem cel mai repede
să înțelegem ce a vrut să spună acel Părinte
al Bisericii, dacă încercăm să intrăm în
simțirea acelor suflete care, în primele se-
cole ale erei creștine, au căutat să fondeze
și să facă înțeles raporturile lor personale
cu Christos. Acești creștini nu îl gândeau
pe Christos ca și când înainte de Misteriul
de pe Golgota n-ar fi avut legătură cu evo-
luția pământească. Adevărații creștini știu
că Christos a fost totdeauna legat de evo-
luția Pământului.

Dar unde se găsea Christos pentru ve-
chii iudei? Vechiul Testament povestește
că atunci când Moise a scos din Egipt po-
porul iudeu și l-a dus în pustie, în timpul
zilei avea în fața lui un stâlp de nor, iar

noaptea un stâlp de foc. Este spus că iudeii
au traversat marea și că marea s-a despărțit
în fața lor, în așa fel încât ei au putut să o
străbată cu piciorul, în timp ce egiptenii
au fost înecați când marea s-a închis. Mai
este spus că iudeii au cârtit că nu aveau
apă, dar că la porunca Dumnezeului lor,
Moise s-a apropiat de o stâncă din care a
făcut să țâșnească apă lovind-o cu toiagul,
așa încât această apă i-a înviorat pe evrei.

Cum îi apare Domnul Christos popo-
rului evreu? Auzim că ziua într-un stâlp
de nor și noaptea într-un stâlp de foc. El
s-a manifestat și atunci când a despicat
apele pentru a salva acest popor, și-n multe
alte prilejuri a căror povestire poate fi citită
în Vechiul Testament. Se poate spune că
El acționa în nor și în foc, în aer, în mani-
festările elementelor naturii, însă vechilor
israeliți nu le-a venit niciodată ideea că
Cel ce le apărea în stâlpul de nor sau de
foc, Cel care împlinea miracole precum
despicarea mării se manifestă în forma Sa
primordială și în sufletul uman.

Cel mai important lucru
pe care l-a primit Moise au fost
Cele Zece Porunci

Pe Christos îl avem deci în Vechiul
Testament, dar oamenii nu L-au recunos-
cut. Cel mai important lucru pe care l-a
primit Moise prin gura lui Iahve și a trebuit
să-l dea poporului său au fost Cele Zece
Porunci. El le-a primit de la puterea ele-
mentelor prin care-i vorbea Iahve. Moise
nu cobora în adâncimile propriului său
suflet, el urca din greu muntele și voința
divină i se dezvăluia în forțele elementelor.
Voința, acesta este caracterul fundamental
al Vechiului Testament. Voința acționează
în evoluția umană și se exprimă în legi, de
pildă în Decalog.

Să-i părăsim pe evrei și să ne ocupăm
de păgâni. Este creștinește să spui că și pă-
gânii L-au avut pe Christos? Păgânii și-au
avut Misteriile lor. Cei care erau ințiați
erau aduși la punctul în care sufletul lor
părăsea corpul, moment în care legătura
care unește sufletul de corp se desfăcea.
Când sufletul era ieșit din corp, el percepea
în lumea spirituală tainele existenței. Multe
erau legate de aceste Misterii, multe cu-
noștințe primea candidatul la inițiere în
aceste Misterii. Dar dacă cercetăm lucrul
suprem pe care îl putea obține discipolul,
acesta era faptul că atunci când se afla în
afara corpului său fizic se afla în prezența
lui Christos. Christos exista deci și pentru
păgâni, dar numai în Misterii> El nu li se
revela decât atunci când sufletul era în afa-
ra trupului. Prin aceste Misterii, Christos
acționa în lumea păgână. Christos a trebuit
să se dezvăluie sufletului omenesc, atunci
când nu mai era prizonierul omenirii, adi-
că atunci când sufletul nu mai era legat de
corp, cum era cazul inițiatului din Miste-
rii.

Dacă lăsăm să acționeze asupra noas-
tră ceea ce primeau în Misteriile păgâne
candidații la inițiere, recunoaștem că
aceasta era înțelepciunea. Evreilor le este
dată voința prin lege, adepților Misteriilor
păgâne le-a fost acordată înțelepciunea.

Pentru om nemurirea nu are sens de-
cât dacă își poate păstra conștiența indivi-
duală atunci când trece prin poarta morții.
Ne va fi de ajuns să spunem un singur cu-
vânt și vom înțelege cum trebuie să-și în-
fățișeze omul nemurirea sa, este vorba de
cuvântul iubire. Iubirea nu este un lucru
pe care să îl putem dobândi prin voință.
Ea nu este ceva ce dobândim prin înțelep-
ciune. Iubirea trăiește în domeniul senti-
mentului, dar noi știm și trebuie să recu-
noaștem că sufletul nostru n-ar putea fi
pe deplin uman dacă nu s-ar putea im-
pregna de iubire.

Iubirea n-ar mai avea sens dacă noi
înșine am fi în Dumnezeu. Suntem forțați
să admitem că, dacă nu ne-am putea păstra

individualitatea dincolo de moarte, am
pierde, la moarte, facultatea de a iubi, iu-
birea ar lua sfârșit odată cu individualita-
tea. O ființă nu poate iubi decât ceea ce
este deosebit de ea> dacă vrem să conti-
nuăm să-L iubim pe Dumnezeu dincolo
de moarte, trebuie să ne păstrăm indivi-
dualitatea după moarte, trebuie să ducem
prin moarte ceea ce aprinde iubirea în noi.

Moartea nu este încetarea existenței
corpului fizic. Numai un materialist poate
spune asta. Imaginați-vă că în fiecare ceas
trăit de om în corpul lui conștiența sa ar fi
de așa natură încât el să știe cu certitudine
ce-l așteaptă după moarte, așa cum știe azi
că Soarele va răsări mâine și își va continua
drumul spre cer. Atunci moartea n-ar mai
avea pentru el nici un ghimpe, n-ar mai fi
ceea ce numim noi moarte> atunci toți oa-
menii ar ști că moartea este doar un feno-
men care să îi face să treacă de la o formă
la alta.

Și atunci, ce i-a dat Misteriul de pe
Golgota omului? În fața omenirii, odată
cu Misteriul de pe Golgota s-au aflat o su-
mă de evenimente naturale, un stâlp de
nor sau de foc? Nu, în fața oamenilor stătea
un om, Iisus Christos. Odată cu Misteriul
de pe Golgota s-a împlinit cumva, din na-
tura tainică, ceva asemănător cu despicarea
apelor mării pentru ca poporul lui Dum-
nezeu să poată trece ? Nu, în fața oamenilor
stătea un om, care îi face pe paralitici să
meargă sau care deschide ochii orbilor.
Aceste lucruri sunt înfăptuite de un om.

Putem să iubim dincolo 
de moarte

Evreul trebuia să privească natura pen-
tru a găsi în ea pe cel care-l numea Domnul
Dumnezeul său. Acum putea fi privit un
om și se putea spune că în el trăia Dum-
nezeu. Păgânul trebuise să fie ințiat, sufle-
tul său a fost nevoit să iasă din corp ca să
se afle în prezența ființei care este Christos.
Pe Pământ, el nu putea bănui prezența lui
Christos. El putea să știe că Christos era
în afara Pământului. Acum, ceea ce trăia
în afara Pământului coborâse pe Pământ,
primise un corp omenesc.

În Iisus Christos stătea, ca om în fața
celorlalți oameni, ființa în fața căreia se
găsise, în Misterii, sufletul liberat de corpul
său. Ce rezultă de aici? Rezultă că, din acest
moment, forțele pierdute de către om de
la începutul evoluției pământești, aceste
forțe prin care îi este garantată nemurirea,
au venit din nou către el prin Misteriul de
pe Golgota. În biruirea morții pe Golgota
se află obârșia forțelor care au putut aprin-
de din nou în sufletul omenesc forțele pier-
dute.

Voința a fost dată din rugul aprins,
prin Decalog. Înțelepciunea a fost dată
prin Misterii. Dar iubirea a fost dată prin
faptul că Dumnezeu s-a făcut om în Iisus
Christos. Iar garanția că putem să iubim
dincolo de moarte și că prin forțele regăsite
ale sufletului nostru poate fi întemeiată o
comuniune a iubirii între om și Dumnezeu
și între toți oamenii, această garanție da-
tează de la Misteriul de pe Golgota. Sufletul
omenesc a regăsit în Misteriul de pe Gol-
gota ceea ce pierduse de la obârșiile Pă-
mântului, forțele sale slăbind tot mai mult.
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În biruirea morții pe Golgota se află obârșia forțelor care au putut aprinde din
nou în sufletul omenesc forțele pierdute

Sufletul omenesc a reg[sit pe Golgota ceea
ce pierduse de la obâr;iile P[mântului

Prin forțele regăsite ale sufletului nostru poate fi întemeiată o comuniune a iubirii între om și Dumnezeu și între toți oamenii

SPIRITUALITATE
Există, în prezent, antroposofi aparținând celor mai diferite

confesiuni religioase care consideră că au găsit, în sfârșit , în an-
troposofia lui Rudolf Steiner un limbaj comun capabil să creeze
baza pentru o nouă deschidere spirituală către lume, prin înțele-
gerea momentului-cheie pentru întreaga evoluție cosmică pe care
l-a reprezentat Evenimentul de pe Golgota de acum 2000 de ani.
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MILIARDARI

Bill Gates este al doilea cel mai
bogat om din lume, cu o avere de
peste 93 miliarde de dolari. Gates
este atât de bogat, încât dacă ar ale-
ge să dea 10 dolari fiecărei persoa-
ne de pe planetă, tot i-ar mai ră-
mâne aproape 20 de miliarde de
dolari, scrie Business Insider. 

Gates a devenit cel mai tânăr miliardar
din istorie la vârsta de 31 de ani, iar primii
bani din software i-a făcut la doar 17 ani,
când a vândut școlii la care învăța un pro-
gram care stabilea ordinea intrării elevilor
în sălile de curs, pentru suma de 4.200 de
dolari.

Averea sa a început să crească semni-
ficativ în 1980, când a dezvoltat MS-
DOS, un sistem de operare pentru primul
computer personal produs de IBM. Acesta
a devenit unul dintre cele mai profitabile
produse Microsoft, propulsând compania
la o valoare de 61 de milioane de dolari.
În 1990, Microsoft a dat o nouă lovitură,
cu Office, care continuă și acum să fie unul
dintre cele mai bine vândute produse ale
companiei.

A doua lovitură< lansarea 
Windows 95

Gates avea să dobândească în curând
și statutul de cel mai bogat om din lume,
odată cu lansarea Windows 95 în 1995. El
și-a păstrat această poziție până în 2008,
când l-a întrecut investitorul Warren Buf-

fett.
În 2018, Microsoft a reușit vânzări-re-

cord, de 100 de miliarde de dolari și a în-
cheiat anul ca cea mai valoroasă companie
din lume, depășind atât Apple cât și Ama-
zon.

Dar lucrurile nu au mers bine întot-
deauna pentru Bill Gates, scrie Business
Insider. În 2000, Departamentul de Justiție
al SUA a început un proces împotriva pro-
ducătorului de software, iar instanța a decis
că Microsoft a încălcat legea antitrust. Ga-
tes a demisionat atunci din funcția de CEO,
iar prețul acțiunilor companiei a scăzut cu
14%. A fost nevoie de aproximativ 15 ani
pentru ca Microsoft să se redreseze.

De-alungul timpului, Bill Gates a vân-
dut sau a donat aproape toate acțiunile
sale la Microsoft, cu peste 35,8 miliarde
de dolari. El deține în prezent doar 1% din
acțiunile Microsoft, însă acest procent este
estimat la aproximativ 7,3 miliarde de do-
lari. El mai deține Fundația Bill & Melinda
Gates alături de soția sa, cu active în valoare
de peste 50 de miliarde de dolari și a donat
40 de miliarde de dolari pentru îmbună-
tățirea educației și sănătății la nivel global.

Cu toate că donează sume impresio-
nante în scopuri umanitare, Bill Gates a
făcut și câteva achiziții extravagante odată
ce a început să încaseze milioane de dolari
de la Microsoft. Nu este foarte cunoscut
faptul că Gates este un adevărat împătimit
al vitezei. Prima sa mașină a fost un Pors-
che 911 în anii ’70, cu care a adunat nu-
meroase amenzi pentru depășirea vitezei,
iar o dată a fost chiar arestat. De atunci,
colecția sa de vehicule a crescut conside-

rabil, iar acum deține, printre altele, un
Ferrari 348 și un Jaguar XJ6, un avion de
21 de milioane de dolari. Recent, Gates a
închiriat un iaht pentru 5 milioane de do-
lari pe săptămână pentru o vacanță de fa-
milie în Marea Mediterană.

Locuință hightech
de 63 de milioane de dolari

Și mai impresionant este portofoliul
imobiliar al lui Gates. Prin firma sa de in-
vestiții personale, Cascade, Gates deține
aproape jumătate din lanțul hotelier Four
Seasons, precum și o parte din hotelul
Charles, din Cambridge, Massachusetts.

În 2009, Gates a cumpărat o fermă în
Wyoming, cu 9 milioane de dolari, iar în
2013, a cumpărat o fermă de 4,5 hectare
în sudul statului Florida, pentru 8,7 mi-
lioane de dolari. Trei ani mai târziu, el a
cumpărat trei dintre proprietățile înveci-
nate pentru aproximativ 18 milioane de
dolari. Gates a cheltuit încă 18 milioane
de dolari pe ferma de cai a Jenny Craig
din California de Sud.

Însă, cea mai importantă investiție fă-
cută de Bill Gates în imobiliare este lo-
cuința sa hightech din Medina, Washin-
gton, „botezată” Xanadu 2.0 și a cărei con-
strucție l-a costat pe fondatorul Microsoft
63 de milioane de dolari. Imobilul este plin
de ecrane care au capacitatea de a afișa
picturile sau fotografiile sale preferate, în
valoare totală de 80.000 de dolari. Casa
mai este dotată și cu un sistem de senzori
care adaptează temperatura și lumina în

funcție de preferințele oaspeților, prin in-
termediul unui dispozitiv pe care aceștia
îl primesc în momentul în care trec pragul
reședinței lui Bill Gates.

În interiorul locuinței miliardarului se
găsesc și câteva obicte foarte valoroase,
precum un tablou pictat de Winslow Ho-
mer, pe care a plătit 36 de milioane de do-
lari sau unul din manuscrisele lui Leonar-
do da Vinci, cumpărat cu 30 de milioane
de dolari în urmă cu 25 de ani.

Bani pentru copii
și pentru acțiuni caritabile

Miliardarul a hotărât și ce se va întâm-
pla cu averea sa după ce va muri. Gates
are trei copii, iar fiecăruia îi va lăsa câte 10
milioane de dolari, adică aproape 1,1% din
averea sa, fiind de părere că este mai bine
ca aceștia să își clădească singuri o carieră.
Aproape toții banii lui Bill Gates vor merge
în scopuri caritabile, prin intermediul fun-
dației sale, care face eforturi pentru a re-
duce moartea copiilor și malnutriția, pre-
cum și pentru a pune capăt polio-ului. El
a menționat, de asemenea, încălzirea glo-
bală drept una dintre preocupările sale
principale.

Cine a fost mai bogat, Rocke-
feller sau Ginghis Han? O întrebare
simplă, cu un răspuns foarte greu
de oferit. Revista americană “Ti-
me” a alcătuit un top al celor mai
bogaţi oameni din istorie, bazat pe
ore întregi de interviuri cu profe-
sori de economie şi istorici.

Clasamentul este încă pus sub semnul
întrebării, fiind extrem de dificil de întoc-
mit din cauza contextelor istorice diferite
şi a valorii banilor, dar încearcă să ofere
un reper privind averea, dar şi influenţa
pe care le-o conferea această avere oame-
nilor celebri şi putred de bogaţi.

Ginghis Han (1162-1227)> Ţara< Imperiul
Mongol> Avere< Foarte mult pământ, ni-
mic altceva

Ginghis Han este fără îndoială unul
dintre cei mai de succes lideri militari din
toate timpurile. Imperiul Mongol se în-
tindea, în perioada sa de apogeu, din Chi-
na până în Europa, iar liderul său controla
cel mai întins teritoriu neîntrerupt din is-
torie. În ciuda puterii sale, istoricii spun
că Ginghis Han nu a adunat niciodată ave-
re, dimpotrivă era cunoscut pentru gene-
rozitatea sa, care era un element-cheie al
influenţei pe care o avea. Prada de război
era întotdeauna împărţită cu soldaţii şi cu
comandanţii militari, afirmă Morris Ros-
sabi, un distins profesor de istorie de la
Queens College din New York.

Jack Weatherford, autor al al cărţii
„Ginghis Han şi făurirea lumii moderne”,
explică de ce soldaţilor mongoli, spre de-
osebire de alte armate pre-moderne, le era
interzis să-şi însuşească prăzi de război.
După ce o regiune era cucerită, fiecare
obiect era inventariat de funcţionarii im-
periului şi apoi captura era împărţită sol-
daţilor şi familiilor acestora.

Ginghis Han primea şi el o parte din
aceasta, dar nu s-a îmbogăţit aşa. „Nu şi-
a construit nici un palat pentru el şi familia
sa, nici un templu, nici un mormânt, nici
măcar o casă”, spune Weatherford. S-a năs-
cut într-un cort şi a murit într-un cort. A
fost înmormântat ca un om de rând, învelit
doar într-o pânză.

Bill Gates (născut în 1955)> Ţara< Statele
Unite> Avere< 78,9 miliarde de dolari

Al doilea cel mai bogat om în viaţă
este Bill Gates, iar averea sa este cel mai
uşor de determinat. Forbes a estimat anul
acesta că fondatorul Microsoft are o avere
de 93 mld. de dolari.

Alan Rufus “Alan cel Roşu” (1040 – 1093)>
Ţara< Anglia> Avere< 194 miliarde dolari

Nepotul lui William Cuceritorul, Ru-
fus, a luptat alături de unchiul său în timpul
cuceririi normande. Când a murit, avea
11.000 de lire, potrivit autorilor cărţii „Cei
mai bogaţi dintre cei bogaţi” Philip Beres-
ford şi Bill Rubinstein. Averea lui repre-
zenta 7% din toată avuţia Angliei la acea
vreme, ceea ce astăzi ar însemna 194 de
miliarde de dolari.

John D. Rockefeller (1839–1937)> Ţara<
Statele Unite> Avere< 341 de miliarde de
dolari

Rockefeller a început să investească în
industria petrolieră în 1863 şi până în anul
1880, compania sa, Standard Oil, controla
90% din producţia americană de petrol.

Potrivit necrologului său din New York
Times, Rockefeller avea o avere de 1,5 mi-
liarde de dolari la acea vreme, echivalentul
a 2% din economia SUA. Aceasta sumă
este estimată astăzi la 341 de miliarde de
dolari.

Andrew Carnegie (1835–1919) Ţara<
Statele Unite> Avere< 372 de miliarde de

dolari
Rockefeller a fost mai mult în atenţia

presei, dar Andrew Carnegie este poate
cel mai bogat american din toate timpurile.
Imigrantul scoţian Carnegie i-a vândut în
1901 compania US Steel lui JP Morgan
pentru 480 de milioane de dolari. La acea
vreme, suma reprezenta 2,1% din PIB-ul
Statelor Unite, ceea ce i-ar fi conferit astăzi
industriaşului Carnegie o putere econo-
mică fabuloasă, de nu mai puţin de 372 de
miliarde de dolari.

Iosif Stalin (1878–1953)> Ţara< URSS>
Avere< Controlul total al unei ţări care
deţinea 9,6% din PIB-ul mondial

Stalin este un personaj neobişnuit pen-
tru istoria economică modernă< un dicta-
tor cu putere absolută care a controlat una
dintre cele mai mari economii din lume.
Deşi este aproape imposibil de disociat
averea lui Stalin de averea URSS, majori-
tatea economiştilor l-au declarat unul din-
tre cei mai bogaţi oameni din toate tim-
purile, în virtutea combinaţiei unice dintre
puterea economică pe care o avea şi con-
trolul complet al ţării pe care a condus-o.
Logica este simplă. Datele Organizaţiei
pentru Cooperare şi Dezvoltare Econo-
mică (OCDE) arată că în 1950, cu trei ani
înainte de moartea lui Stalin, URSS deţinea
în jur de 9,5% din economia mondială. La
nivelul de astăzi, acest lucru ar însemna în
jur de 7,5 trilioane de dolari. Deşi aceşti
bani nu-i aparţineau în mod direct, Stalin
avea posibilitatea să se folosească de aceas-
tă putere economică incredibilă în orice
mod ar fi vrut.

“Avea o putere enormă şi în virtutea ei
putea avea orice şi-ar fi dorit”, afirmă  Ge-
orge O. Liber, profesor de istorie la Unive-
ristatea din Alabama. „Controla 1/6 din
teritoriul terestru al planetei fără acte con-
tabile.”

Akbar I (1542–1605)> Ţară< India> Avere<

Controlul unui imperiu care deţinea 25%
din economia mondială

Cel mai puternic împărat din dinastia
Mughal, Akbar controla un imperiu care
deţinea aproape un sfert din economia
globală. PIB-ul Indiei sub conducerea lui
Akbar era comparabil cu cel al Angliei eli-
zabetane, dar clasa conducătoare avea un
mod de viaţă atât de luxos, încât îl depăşea
pe cel din societatea europeană.

Această afirmaţie este sprijinită de da-
tele furnizate de economistul Branko Mi-
lanovic, ale cărui cercetări relevă că dina-
stia Mughal a fost una dintre cele mai efi-
ciente în îmbogăţirea pe seama populaţiei.

Împăratul Shenzong (1048–1085)> Ţara<
China> Avere< Controlul unui imperiu ca-
re deţinea aproape 30% din economia lu-
mii

Dinastia chineză Song (960 – 1279) a
fost una dintre cele mai puternice din is-
torie din punct de vedere economic. Po-
trivit profesorului Ronald A. Edwards de
la Universitatea Tamkang, imperiul chinez
deţinea între 25-30% din economia lumii
la apogeul acestei dinastii. Bogaţia impe-
riului provenea atât din inovaţiile tehnice,
cât şi din sistemul extrem de eficient de
colectare a taxelor, despre care Edward
afirmă că era cu sute de ani înaintea Eu-
ropei. Guvernarea era ultracentralizată,
ceea ce conferea împăratulu un control
imens asupra economiei.

Cezar Augustus (63 î.Hr. – 14 d.Hr)> Ţara<
Imperiul Roman> Avere< 4,6 trilioane de
dolari

Cezar Augustus, nepotul lui Iuliu Ce-
zar, nu controla doar un vast imperiu, care
deţinea 30% din puterea economică a lu-
mii, ci a adunat şi o avere personală care
reprezenta o cincime din bogaţia impe-
riului. În termenii zilelor noastre, suma ar
atinge 4,6 trilioane de dolari. Profesorul

de istorie Ian Morris de la Universitatea
Stanford afirmă că Cezar Augustus „avea
în posesia personală tot Egiptul”, lucru
greu de egalat.
 
Mansa Musa (1280–1337), Ţara< Mali>
Avere< Mai bogat decât se poate descrie
în cuvinte

Mansa Musa, regele din Timbuktu, es-
te considerat adesea cea mai bogată per-
soană din istorie. Potrivit profesorului de
istorie Richard Smith de la Ferrum Colle-
ge, regatul african al lui Musa era cel mai
mare producător de aur din lume într-o
perioadă în care cererea de aur era imen-
să.

Cât de bogat era Musa? Nu prea există
modalităţi de a exprima în cifre averea sa.
Datele sunt foarte puţine, aproape inexis-
tente, iar sursele contemporane descriu
averea regelui în termeni imposibili la acea
vreme.

Unele poveşti despre celebrul său pe-
lerinaj la Mecca, în timpul căruia cheltu-
ielile au fost atât de extravagante încât au
determinat o criză monetară în Egipt,
menţionează zeci de cămile încărcate fie-
care cu sute de kilograme de aur. (Prof.
Smith apreciază că producţia anuală de
aur din regat era de circa o tonă). Aceleaşi
relatări afirmă că armata regelui Musa avea
200.000 de oameni, lucru aproape impo-
sibil de realizat la acea vreme.

Cu toate acestea, bogăţiile sale erau în-
tr-adevăr imense şi greu de descris în cu-
vinte. Există imagini cu regele Musa pe un
tron din aur, ţinând în mână un sceptru
din aur şi o cupă din aur, purtând pe cap
o coroană din aur. Imaginaţi-vă ce cantitate
de aur ar putea deţine un om, apoi du-
blaţi-o, şi aşa ar putea fi redat ceea ce re-
latările încearcă să ne transmită. Atunci
când nimeni nu poate descrie în cuvinte
averea ta, atunci se poate spune cu certi-
tudine că eşti putred de bogat.

Cum ;i-a f[cut Bill Gates
averea de 93 mld. de dolari
Dacă ar alege să dea 10 dolari fiecărui om de pe planetă, tot i-ar mai rămâne 20 de mld. $

Gates are trei copii, iar fiecăruia îi va lăsa aproape 1,1% din averea sa, fiind de
părere că este mai bine ca aceștia să își clădească singuri o carieră

Stalin este un personaj neobişnuit pentru istoria economică modernă< un dictator cu putere absolută care
a controlat una dintre cele mai mari economii din lume. Deşi este aproape imposibil de disociat averea lui
Stalin de averea URSS, majoritatea economiştilor l-au declarat unul dintre cei mai bogaţi oameni din toate
timpurile, în virtutea combinaţiei unice dintre puterea economică pe care o avea şi controlul complet al ţării
pe care a condus-o. Logica este simplă. Datele Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
(OCDE) arată că în 1950, cu trei ani înainte de moartea lui Stalin, URSS deţinea în jur de 9,5% din economia
mondială. 

Cei mai boga\i zece oameni din toate timpurile
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Într-o societate modernă, care ne
obligă să trăim pe repede-înainte,
stresul se răspândeşte precum un vi-
rus. Majoritatea adulţilor susţin că
acest flagel a avut în timp un impact
negativ asupra sănătăţii lor fizice şi
psihice. Iar consecinţele pot fi deza-
struoase< sistemul imunitar scade,
suntem predispuşi la insomnie şi
chiar la boli de inimă.

Pentru a câştiga teren în faţa "conta-
giosului” fenomen, un psiholog din Galaţi
a decis să promoveze terapiile alternative
construind o piramidă unică în Europa,
în care pacienţii să se trateze prin relaxare.
Stelian Chivu este pasionat de autocu-
noaştere. A călătorit în întreaga lume şi de
fiecare dată a adus acasă cristale vechi de
mii de ani. Cu ajutorul acestora, psihologul
pune în practică tratamente specifice ti-
betanilor şi şamanilor. Odată ce ai intrat
în piramidă, Stelian Chivu va stabili în ur-
ma unui consult ce trebuie făcut pentru
ca tu să îţi regăseşti echilibrul. „Ştiţi cât de
multe persoane sunt stresate tocmai din
cauza unui foarte mare număr de gânduri.
Ei bine, este o modalitate prin care, cu aju-
torul sunetelor se poate face tratament şi
identificarea zonelor tensionate, zone care,
cu ajutorul acestei piramide se pot echili-
bra. De exemplu, şi emisferele pot fi echi-
librate. Suntem în piramidă, suntem în-
conjuraţi de 210.000 de cristale, toate aces-
tea ducând la echilibrarea persoanei în
cauz[. Cine stă într-o piramidă se repro-
gramează, se resetează, reîntinereşte.
Omul, pe parcursul timpului începe să
acumuleze tot felul de programe, pozitive
sau negative. Din păcate tot mai multe sunt
negative. Piramida are rolul de a reseta”, a
explicat psihologul Stelian Chivu. 

Cum a început totul 

„În momentul în care am făcut această
piramidă dublă, suspendată, am avut do-
rinţa de a cerceta dacă există sau nu efectul
de piramidă. Am urmărit să demontăm o
legendă care spune că o piramidă simplă

proiecteaz[ sub ea o altă piramidă. Din
acest punct de vedere, această piramidă
poate fi numită şi laborator, pentru că fiind
suspendată, se poate vedea de jur împre-
jurul ei. Un alt aspect, se spune despre
Brâncuşi că ar fi vrut să construiască Co-
loana Infinitului din piramide duble, dar
nivelul tehnic de atunci nu îi permitea. În
prezent am format practic o coloană a in-
finitului din piramide duble, avem un şir
de şapte piramide, cea mai mare având 49
de metri ca bază. Vedeţi, suntem într-o pi-
ramidă dublă, cu trei punţi având o latură
de şapte metri, având o platformă care urcă
şi coboară, tocmai pentru a putea analiza
din orice zonă, din orice unghi, punctul
de maximă energie despre care se tot vor-
beşte”, ne-a mărturisit psihologul Stelian
Chivu.

„Sunt situaţii în care anumite persoane
sunt extrem de stresate. Stresul se adună
în zona abdominală, care corespunde glan-
delor endocrine. Acestea pot fi echilibrate
cu acest sunet din piramidă. Este vorba de
suprarenale, care pot fi “masate” cu acest
tip de sunet”, ne-a povestit psihologul Cri-
stian Chivu în timp ce făcea demonstraţii
pe o pacientă. Emoţiile noastre sunt de

asemenea responsabile de starea de spirit
pe care o avem. Psihologul Stelian Chivu
îşi doreşte ca invenţia sa să ducă la scăderea
numărului de vizite la medic. „Piramida
este ca o psihoterapie care reuşeşte să plie-
ze, să descarce şi să îi ofere celui care o fo-
loseşte exact energia de care el are nevoie.

Aici nu vorbim de mintea umană a
unui medic, a unui psiholog, ci pur şi sim-
plu vorbim despre inteligenţa mamei na-
tură şi ştim că aceasta niciodată nu
greşeşte. Iată de ce această piramid[ poate
fi un ajutor de nădejde şi pentru medic,
dar şi pentru psihoterapeut”, a explicat psi-
hologul Stelian Chivu.

Primele efecte terapeutice 
ale piramidei

"Sudorul care a sudat în această pe-
rioadă avea o migrenă de care nu mai scăpa
de vreo doi, trei ani. După câteva zile de
lucru în piramidă mi-a spus că nu îl mai
doare capul”, a mărturisit psihologul Ste-
lian Chivu. În urma unei consultaţii, psi-
hologul a stabilit că pacienta sa are nevoie
de vital, iar cristalele pure sunt cele care o
vor echilibra pe femeie.

“Pun o baghetă cu două vârfuri de flo-
rit într-o mână, şi o baghetă dintr-un cristal
foarte pur în cealaltă mână. Asta arată că
din palmă începe să circule un alt fel de
informaţie. Ea mai are nevoie de vital. Pu-
nând cristalele pe picior, îi permitem per-
soanei să se alimenteze cu energie de la
pământ”, a explicat psihologul Stelian Chi-
vu. Gălăţenii care au încercat deja trata-
mentele alternative ale psihologului gă-
lăţean spun că în interiorul piramidei şi-
au îmbunătăţit starea de sănătate. "Când
nu există efecte adverse, atunci vii cu toată
inima spre această zonă. În momentul în
care mai ai curajul şi mai şi încerci, atunci
începi încet, încet, să vezi care sunt rezul-
tatele, rezultate care se obţin fără durere.
Am venit aici pentru că aveam o afecţiune
a sistemului digestiv şi a căilor renale. Sunt
la a unsprezecea şedinţă. Nu doar că mă
simt mai bine, dar analizele concrezitează
acest lucru”, a mărturisit Mariana, o pa-
cientă.

Gălăţenii care au încercat deja trata-
mentele alternative ale psihologului
spun că în interiorul piramidei și-au
îmbunătăţit starea de sănătate

Un psiholog din Gala\i 
a construit o piramid[ în care

practic[ terapii tibetane

În anul 1960, cu totul întâmplă-
tor, s-a descoperit pe teritoriul co-
munei Cumpăna din județul Con-
stanţa un cadran solar cu diviziunile
timpului trasate între coarnele unui
taur.

Comuna Cumpăna este situată la Sud-
Vest de orașul Constanţa, la o distantă de
5 km, și este compusă din satele Cumpăna
și Straja. Piesa de marmură descoperită
demonstrează că înaintașii noștri știau să
calculeze ora, dar și solstiţiul și echi-
nocţiul, ca și vechii maiași.

Realizat din marmură vineţie, se es-
timează că aceasta datează din secolul II
d.Hr. (de acum aproape 2000 de ani). Ca-
dranul Solar de la Cumpăna este înalt de
48,5 cm și lat de 37,5 cm. El are o formă
concavă, cu linii incizate, și este susţinut
între coarnele unui taur. Suprafaţa cadra-
nului este parte din cilindrul circular
drept, raza cercului având 176 mm. În-
ălţimea cilindrului este de 195 mm, iar
lungimea pe perimetru – 200 mm, ceea
ce corespunde unui arc de cerc de 70 de
grade. Este unul dintre puţinele cadrane
solare antice descoperite vreodată în Do-
brogea.

În prezent, o copie a cadranului este

amplasată într-un spaţiu îngrijit, în faţa
Primăria comunei Cumpăna, iar origina-
lul se află la Muzeul de Istorie și Arheo-
logie din Constanţa (MINAC).

Cadranul solar atrage atenţia trecăto-
rilor prin forma sa ciudată. Este un mijloc
de măsurare a timpului, în funcţie de
poziţia Soarelui. Amplasat pe un soclu

impozant, cadranul indică foarte exact
atât ora, cât și solstiţiile, prin două arce de
cerc ce intersectează liniile orare și echi-
nocţiile, printr-o linie comună situată în-
tre cele două linii ale solstiţiilor. 11 linii
convergente se găsesc pe suprafaţa cadra-
nului, linii orare care se întâlnesc în punc-
tul unde era înfipt gnomon-ul, bagheta
de bronz, care își lăsa umbra pe suprafaţa
cadranului, indicând ora. Liniile orare
care sunt dispuse aproape simetric prin
grupe de cinci de fiecare parte a liniei me-
diane sunt curbe.

Str[mo;ii no;tri ţineau cont
de solstiţii și echinocţii

Oamenii știau, încă din cele mai vechi
timpuri, să calculeze timpul și ţineau cont
de solstiţii și echinocţii. De fapt, toate lu-
crările agricole erau planificate în funcţie
de aceste informaţii pe care le oferea ca-
dranul. Este dovada că strămoșii noștri
aveau cunoștinţe temeinice de astrono-
mie. Specialiștii spun că piesa este extrem
de importantă pentru istoria dobrogeană.
„Taurul solar” de la Cumpăna era, se pare,
folosit de locuitorii unei așezări civile din
zonă, care se ocupau în principal cu mun-
cile agricole. Mai mult, interesant este fap-

tul că acest cadran a fost gândit astfel încât
el să indice cu exactitate ora doar la lati-
tudinea Cumpenei. Dacă ar fi fost mutat,
transportat în altă parte, cadranul nu ar
mai indica în mod corect ora!

Arheologul Octavian Mitroi
(M.I.N.A.Constanţa) ne-a declarat că nu
este singurul cadran solar descoperit pe
teritoriul Dobrogei. În anul 2013, cu oca-
zia lucrărilor de reabilitare a infrastruc-
turii centrului vechi al Constanţei, peste
drum de Muzeul de Istorie Naţională și
Arheologie Constanţa, a mai fost desco-
perit un cadran, datând din secolul al II-
lea d.Hr. Un altul mult mai vechi, respectiv
din a doua jumătate a secolului al IV-lea
– începutul secolului III î.Hr., a fost des-
coperit în urmă cu mai bine de șase de-
cenii la Histria. Piesa de la Histria este
fragmentară, dar, chiar și așa, constituie
o importantă descoperire arheologică. Tot
de pe teritoriul Dobrogei mai provin două
cadrane solare – unul de la Tomis, iar ce-
lălalt cu loc de descoperire necunoscut.

Existenţa acestor cadrane solare create
pe „suportul” unui cap de taur face trimi-
tere la legătura cu taurul sfânt, simbolul
tuturor puterilor creatoare, taurul Apis –
purtătorul zeului Ptah. Taurul sugereaza
ideea de putere si de pornire irezistibilă.

El îl evocă și pe masculul năvalnic, ca și
pe înfricoșătorul Minotaur, paznic al la-
birintului, sau pe crudul și tunătorul Ru-
dra din Rig Veda, a cărui sămânţă bogată
fertilizează pământul. Așa se prezintă ma-
joritatea taurilor cerești și mai cu seama
babilonianul Enlil. Fiind un simbol al
forţei creatoare, taurul l-a reprezentat și
pe Zeus, sub forma unei statuete de bronz
ce se prindea în vârful unui baston sau al
unei lănci.

Cel mai vechi templu neolitic
din lume se afl[ la Par\a, 
jude\ul Timi;

Prototipuri ale acestor însemne reli-
gioase aflăm și în alte culturi începând
din mileniul al III-lea î.Hr. Însă, în cultura
Cucuteniană și în alte culturi neolitice de
pe teritoriul României aceste însemne tau-
robolide apar mult mai de timpuriu, din
urmă cu 6.000 – 7.000 de ani. Vezi în acest
sens și Templul de la Parța (Timiș), cel
mai vechi templu neolitic din lume…

Cadranul Solar de la Cumpăna poate
fi încă funcțional, după aproape 2000 de
ani de când un maestru cioplitor în piatră
l-a creat.

Conf. univ. dr. George V. Grigore

“Ceasul” solar vechi de 2000 de ani descoperit la Cump[na, jude\ul Constan\a, poate fi înc[ func\ional
Piesa de marmură descoperită demonstrează că înaintaşii noştri ştiau să calculeze ora, dar şi solstiţiul şi echinocţiul, ca și vechii maiași

Odată ce ai intrat în piramidă, Stelian Chivu va stabili în urma unui consult ce trebuie făcut pentru
ca tu să îţi regăseşti echilibrul. „Ştiţi cât de multe persoane sunt stresate tocmai din cauza unui foarte
mare număr de gânduri. Ei bine, este o modalitate prin care, cu ajutorul sunetelor se poate face tratament
şi identificarea zonelor tensionate, zone care, cu ajutorul acestei piramide se pot echilibra. De exemplu,
şi emisferele pot fi echilibrate. Suntem în piramidă, suntem înconjuraţi de 210.000 de cristale, toate
acestea ducând la echilibrarea persoanei în cauz[.

Este dovada că strămoșii noștri aveau
cunoștinţe temeinice de astronomie

De-a lungul istoriei, poziția exactă
a locului în care Iisus a realizat primul
miracol a rămas învăluită în Mister.
Evanghelia după Ioan ne spune că în

timpul nunții din Cana Galileii Iisus a
transformat apa în vin.

De-a lungul anilor, locul nunții din
Cana a fost atribuit de cercetătorii bi-
blici mai multor sate din Galileea, dar
nimeni nu a reușit să îl confirme. Mii
de pelerini au fost convinși că locația
exactă în care a făcut primul său miracol
a fost Kafr Kanna, o așezare din nordul
Israelului. Acum, un grup de cercetători
afirmă că locația nu este Kafr Kanna, ci
un deal aflat la aproximativ 10 kilo-
metri  mai spre nord.

Experții au descoperit în Khirbet
Wana un sat evreiesc care a existat între
anii 323 î.en și 324 d.Hr. În această zonă
deluroasă s-au găsit o serie de indicii
care ar sugera faptul că acolo este locul
unde Biblia spune că Iisus a înfăptuit
prima sa minune. Arheologii au dat în
urma săpăturile de un altar, precum și
de un raft care conține resturile unui
vas de piatră și mai multe borcane de

piatră, care sunt asemănătoare cu bor-
canele descrise în relatarea biblică. Să-
păturile arheologice au mai scos la su-
prafață o rețea uriașă de tuneluri sub-

terane folosite de creștini ca lăcașuri de
cult, precum și mai multe texte care ne
spun faptul că „Domnul Iisus a fost pe
aici”.

Vorbind despre descoperire, Dr.
Tom McCollough susține că este foarte
convins de faptul că acest sat de pe deal
este locul nunții: “Nu avem dovezi cer-
te, ci doar frânturi, însă cred că Khirbet
Qana este cu adevărat locația în care Ii-
sus a înfăptuit prima sa minune. Am
descoperit un complex mare de peșteri
creștine care a fost folosit de pelerinii
care au venit aici să venereze miracolul
transformării apei în vin. Acest complex
a fost folosit începând cu sfârșitul celui
de-al cincilea sau începutul secolului al
VI-lea și a continuat să fie folosit de pe-
lerini în perioada cruciaților din secolul
al XII-lea. 

Textele pelerinilor pe care le avem
din această perioadă, descriu ce au făcut
și au văzut”, a declarat acesta.

Arheologii cred c[ au descoperit
locul în care Biblia spune c[ Iisus

a transformat apa în vin
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Terry Sanderson, în vârstă de
72 de ani, a declarat, în cadrul
unei conferinţe de presă, că Gwy-
neth Paltrow l-a accidentat pe o
pârtie de schi pentru începători
din staţiunea montană Deer Val-
ley. 

Incidentul ar fi avut loc pe 26 fe-
bruarie 2016, dar, din cauza probleme-
lor de sănătate pe care bărbatul le-a
avut, acesta nu a depus plângere până
acum. Pensionarul spune că se afla pe
pârtie când a fost lovit de Gwyneth
Paltrow. În urma accidentului, Terry
ar fi suferit câteva coaste și contuzie
cerebrală. 

De asemenea, Terry a spus că ac-
trița nu s-a oprit să-l ajute după ce l-a
lovit. Mai mult, el a catalogat drept ne-
politicos gestul lui Gwyneth de a nu
îşi cere scuze faţă de ce s-a întâmplat.
Instructorul de schi care era împreună

cu actrița şi familia şi prietenii ei a de-
pus o mărturie în care susţine că nu
actriţa a fost de vină. O cunoştinţă de-
a lui Terry care a fost martor la incident
spune însă că Paltrow este vinovată și
l-a lovit pe bărbat în spate. Gwyneth
Paltrow a transmis prin purtătoarea ei
de cuvânt că procesul este nefondat și
crede că se va face dreptate. Pe de altă
parte, Terry Sanderson cere despăgu-
biri de 3,1 milioane de dolari. 

Paltrow a negat învinuirile prin
purtătoarea sa de cuvânt Heather Wil-
son, care a afirmat într-o declaraţie<
„Acest proces este nefondat și credem
că se va face dreptate”. 

Biografie 

Gwyneth Kate Paltrow, născută la
27 septembrie 1972 este o actriță, cân-
tăreață și autoare americană, laureată
a premiului Oscar pentru „Cea mai bu-
nă actriță” în 1999. A fost căsătorită cu

Chris Martin, vocalistul trupei Cold-
play, cuplul având doi copii împreună.
Tatăl ei este evreu, descendent al unei
familii de rabini, iar mama - între altele,
cu origini dintr-o familie olandeză din
Barbados. 

Gwyneth Paltrow a debutat pe sce-
nă în 1990, iar pe „micul ecran” în
1991. A devenit cunoscută pentru ro-
luri în filme precum Se7en (1995), Em-
ma (1996) sau Dincolo de uși (1998),
iar pentru interpretarea din Shakes-
peare îndrăgostit (1998) a primit nu-
meroase premii și nominalizări. După
aceea, Gwyneth Paltrow a preluat ro-
luri atât secundare cât și principale, în
filme ca< Talentatul domn Ripley
(1999), Ușuraticul (2001) și Dovada
(2005), pentru care a fost nominalizată
pentru un premiu Globul de Aur. 

Viaţa sentimentală

Gwyneth Paltrow a divorțat de cân-

tărețul Chris Martin în 2015, după un
mariaj de zece ani, iar acum este într-
o relație cu scenaristul Brad Falchuk.
Actrița este expertă când vine vorba
de carieră, de prieteni sau de familie,
dar când viața sa romantică intră in
joc, aceasta mai are de învățat<

„Am distrus atât de multe relații,
atât de multe. Sunt o prietenă foarte
bună, o sor[ bună, o fiic[ bună și o ma-
mă bună, dar sunt cea mai vulnerabilă
posibil când vine vorba de viața ro-
mantică. A fost nevoie de foarte multă
muncă ca să ajung la punctul unde să
pot avea o relație romantică bună”, a
declarat americanca.

Procesul de divorț dintre Paltrow
și Martin a fost cel mai dificil lucru pe
care l-a făcut actrița, dar cu toate aces-
tea, cei doi au reușit să rămână prieteni.

Actrița a suferit mult, dar a folosit
atât experiențele pozitive cât și cele ne-
gative pentru a merge mai departe.

„Am avut o viață extraordinară,

unde se întâmplau numai lucruri mă-
rețe- mare succes, mare fericire, mare
durere și mari pierderi. Iar motivul
pentru care sunt fericită azi este pentru
că am stors tot ce s-a putut din orice
oportunitate care răsărea. Nu există
greșeală făcută de mine pe care să nu
o folosesc ca o treaptă care să mă ducă
altundeva. Sunt nemiloasă când vine
vorba de folosirea întâmplărilor grele”,
a mărturisit Gwyneth.

La 4 ani de la divorţ, Gwyneth Pal-
trow a decis să mai dea o şansă căsni-
ciei. Actriţa din “Shakespeare îndră-
gostit” i-a spus “Da” iubitului ei, sce-
naristul şi producătorul Brad Falchuck.
Paltrow, în varstă de 45 de ani, şi Fal-
chuck, cu un an mai în vârstă, şi-au
anunţat logodna pe Instagram. Gwy-
neth şi Brad s-au cunoscut în 2014, pe
platoul de filmare al serialului “Glee”,
iar idila a început în acelaşi an.

Vera Pop

Gwyneth Paltrow dat[ăîn judecat[ă 
dup[ un accident de ski


