
Ioan Nistor< Principiul Trianon ;i Centenarul libert[\ii

~n aceast[ Sf]nt[ s[rb[toare a Rusa-
liilor, preot dr. Cristian Bolo; ne invit[  
s[ particip[m la Liturghie, `n Biseric[, 
subliniind importan\a comuniunii cu 
Dumnezeu. “În cazul unei îmboln[viri, 
putem lua tratament şi acas[, dar când 
situaţia e mai grav[ ne ducem şi ne in-
tern[m în spital,  luptând pentru 
îns[n[toşire. La fel, ne putem ruga şi 
acas[, dar, din când în când, duminica şi 
în s[rb[tori, venim şi în biseric[, în mij-
locul comunit[ţii, în casa lui Dumnezeu, 
spre a ne uni cu El prin rug[ciune şi, 
când simţim nevoia, prin Spovedanie şi 
Împ[rt[şanie.”  

Marius Bolo; este solist angajat al 
Operei Naționale din București și solist 
invitat pe toate scenele importante din 
România, atât ale teatrelor de operă cât 
și de concert. A susţinut spectacole de 
operă și concerte in Bulgaria, Ungaria, 
Republica Moldova, Germania și Nor-
vegia.  Am stat de vorb[ cu solistul 
s[tm[rean. Dialogul s-a legat firesc, ar-
tistul fiind o persoană caldă, pasionată 
de ceea ce face și amabilă. 
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Robert Laszlo< :uvi\a 
moale a fetei de marmur[
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Alimenta\ia, reglatorul natural al imunit[\ii 
Dr. Liana Str`mb, colaboratoarea emisiunii “Ne cheam[ natura” de la 
Informa\ia TV, ne preg[te;te ;i alte subiecte interesante 

Maghiarii au comemorat `n t[cere 
100 de ani de la Trianon

S[tm[reanul 
Marius Bolo;,  

în elita  
vocilor de oper[ 

din România

Delegația Ungariei părăsind Palatul Grand Trianon din Versailles, după semnarea 
Tratatului, în 1920 (Foto< Wikipedia)

Tratatul de la  
Trianon poate fi 

consultat pe 
www.arhivadia.ro

Literatura american[ despre  
rasism revine `n actualitate

De Rusalii  
se poate merge  

la biseric[,  
nu ca la Pa;ti

Fostul senator Haralambie Vochiţoiu 
de\ine varianta originală în limba română 
a Tratatului de la Trianon.  Acesta a cum-
părat documentul la o licitaţie publică, 
în anul 2016, din colecţia scriitorului și 
fondatorului Partidului România Mare, 
Corneliu Vadim Tudor. La o sută de ani 
de la semnarea Tratatului, Haralambie 
Vochiţoiu a digitalizat documentul care 
poate fi acum consultat de public pe si-
te-ul www.arhivadia.ro. Digitalizarea pa-
chetului de documente referitoare la Tra-
tatul de la Trianon, între care și varianta 
în limba română, a durat circa două săp-
tămâni, operaţiunea fiind realizată cu 
scanere de înaltă rezoluţie care nu au con-
tact direct cu hârtia. 

La dispoziţia publicului se află și co-
pia digitalizată a Monitorului Oficial din 
21 septembrie 1920, în care a fost publi-
cată ratificarea Tratatului de la Trianon. 
Varianta în limba română a Tratatului de 
la Trianon a fost prezentată, în original, 
publicului din București și Alba Iulia, în 
noiembrie-decembrie 2018, cu ocazia 
Centenarului Marii Uniri. 

A fost expus stiloul lui 
Titulescu cu care  

a semnat la Trianon 
Muzeul Olteniei din Craiova păstrea-

ză în colecţiile sale un important fond 
“Nicolae Titulescu”, donat de urmași ai 
săi în anii 1977-1980, iar printre nume-
roasele piese se află și stiloul cu care ma-
rele diplomat român a semnat Tratatul 
de la Trianon. Potrivit muzeografilor de 
la Muzeul Olteniei, acest stilou, cu o im-
portantă valoare istorică și simbolică, a 
fost primit de Nicolae Titulescu în mo-
mentul semnării Tratatului de la Versail-
les (28 iunie 1919).  

Foarte multe obiecte personale și co-
respondenţa cuplului Ecaterina și Nicolae 
Titulescu au fost moștenite de Sergiu 
Nenișor, nepotul de soră al lui Nicolae 
Titulescu, care era și secretarul particular 
al marelui diplomat. 

~n contextul extinderii la nivel naţio-
nal a protestelor faţă de uciderea persoa-
nelor de culoare neînarmate în Statele 
Unite, literatura despre istoria discrimi-
nării rasiale se vinde până la epuizarea 
stocurilor, relatează Reuters. Americanii 
au distribuit prietenilor liste de lecturi 
recomandate prin mesaje pe re\elele de 
socializare. “Asta nu se întâmplă în fie-
care zi... Bestseller-urile de pe locurile 1 
și 2 din acest moment de pe @amazon 
sunt două cărţi care vorbesc despre ras-
ism’”, a scris în această săptămână pe 
Twitter autorul cărţii “How To Be an 
Anti-Racist”, Ibram X. Kendi. ~n Top 10 
sunt ;i cărţi publicate anterior, precum 
“Between the World and Me”, de Ta-Ne-
hisi Coates, “So You Want to Talk About 
Race”, de Ijeoma Oluo. 

Lista con\ine ;i cărţi pentru copii, 
precum “We're Different, We're the Sa-
me” din seria “Sesame Street”. Multe tit-
luri sunt epuizate, iar exemplarele la mâ-
na a doua sunt comercializate la preţuri 
care ajung și până la 50 de dolari. Ame-
ricanii sunt de asemenea îndemnaţi să 
facă achiziţii prin intermediul librăriilor 
independente sau ai căror proprietari 
sunt persoane de culoare, într-un gest 
concret de suport. Recomandările se ex-
tind la filme și emisiuni de televiziune, 
precum “Dear White People”, “Moon-
light” și “Do the Right Thing”. Studioul 
de filme Warner Bros. a pus la dispoziţie 
în luna iunie, în mod gratuit pe platforme 
digitale, filmul din 2019 “Just Mercy”, 
despre avocatul pentru drepturi civile 
Bryan Stevenson. 
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Joi, 4 iunie s-au `mplinit 100 de 
ani de la semnarea Tratatului de la 
Trianon. Maghiarii au comemorat ̀ n 
t[cere acest eveniment, considerat o 
dram[ pentru istoria Ungariei. ~n dis-
cursul susținut în Parlamentul de la 
Budapesta, președintele Ungariei Ja-
nos Ader a transmis statelor vecine 
„să respecte populația maghiară care 
locuiește în respectivele țări”. În acest 
context, Janos Ader a subliniat că țara 
sa nu a făcut revendicări teritoriale 
niciodată, „chiar dacă istoria a oferit 
oportunități", dar cere în schimb res-
pect. „Chiar și atunci când istoria ne-
a oferit asemenea oportunități, Un-
garia nu a făcut revendicări teritoriale 
către statele vecine< nici după căderea 
regimului Ceaușescu în România, 
nici după dezmembrarea Iugoslaviei, 
nici după ce Ucraina și-a obținut in-
dependența din Uniunea Sovietică, 
nici la momentul dizolvării Cehoslo-
vaciei. Ne respectăm vecinii, dar vrem 
ca ei să ne respecte și să respecte ma-
ghiari care trăiesc în țările respective. 
Respectăm comunitățile naționale ca-
re locuiesc în Ungaria și vrem ca și 
ele să ne respecte”, a transmis Janos 
Ader. Un alt mesaj a fost transmis și 
de vicepremierul Zsolt Semjen< „Un-
garia are o responsabilitate dincolo 
de graniță - pentru elementul ma-
ghiar din străinătate”, „Pentru 100 de 
ani, a fost un dezavantaj să fii ma-
ghiar. Haideți să fie un avantaj acum! 
Am obținut cel mai important lucru< 
fiecare maghiar poate fi un cetățean 
maghiar cu drepturi depline”, a pre-
cizat oficialul maghiar. La Budapesta 
s-a am]nat dezvelirea monumentului 
dedicat Trianonului din cauza pan-
demiei. Maghiarii din Rom]nia au 
aprins lum]n[ri ̀ n peste 100 de loca-
lit[\i din Transilvania.
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120 de ani de la inaugurarea liniei de 
cale ferat[ `ngust[ Satu Mare-Ardud    
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 Începând din anul 1900, în ju-
rul Sătmarului s-a realizat o rețea 
de cale ferată îngustă în diferite 
direcții< de la Satu Mare la Ardud,  
de la Satu Mare spre Bicsad  și de 
la Ghilvaci spre Ardusad – Șom-
cuta Mare, linii construie din in-
terese locale. Aceste linii au con-
tribuit la dezvoltarea economică 
și socială a localităților mai mici  
din aceste zone ale ținutului Săt-
marului, zone agrare, bogate `n 
grâne, în pășuni și livezi dar și în 
păduri pe dealurile din împreju-
rimi. Aceste linii ferate, trenurile 
de linie îngustă, locomotivele cu 
abur, vagoanele de călători și de 
marfă privindu-le pe fotografii, 
pe carți poștale ilustrate, pot fi 
considerate adevărate comori ale 
Ținutului Sătmarului. 
 

Dorinţa de a lega Transilvania de 
apusul Europei s-a manifestat înc[ din 
anul 1840 printr-un proiect elaborat 
de specialistul maghiar Szécsényi Is-
tván, supranumit și arhitectul căilor 
ferate moderne din Ungaria,  dar care 
a r[mas nematerializat la acea dat[ din 
cauza mişcãrilor revoluţionare din pe-
rioada 1848 – 1949 care au zguduit Un-
garia. 
 
Oradea, primul ora; legat prin 
linie de cale ferat[ de capitalele 
Europei 
 

Primul ora; din Transilvania care 
a fost legat prin cale ferat[ de capitalele 
vest europene, a fost Oradea în anul 
1858,  devenind punct de plecare spre 
centrul Ardealului, spre Carpaţi și Du-
năre şi spre drumurile comerciale ale  
Orientului.  

O altă prioritate în Transilvania a 
fost construcţia liniei  de cale ferată  
Cluj – Oradea.  În Parlamentul de la 
Budapesta înc[ din anii 1832 si 1836 a 
fost discutatã ,,Legea Cãilor Ferate” ca-
re la puctul 7 avea prevazută  costruirea 
căii ferate  Budapesta – Oradea – Cluj, 
inaugurată  pe data de 7 septembrie 
1870.  Liniile secundare  au fost con-
struite  ceva mai târziu. Aşa s-a intâm-
plat și cu linia intre  Oradea  – Valea 
lui Mihai,  inaugurat[  la  2 iulie 1887  
și linia  Debrecen - Valea lui Mihai - 
Carei - Satu Mare,  inaugurată la  25 
septembrie 1871.  În acea perioadă  li-
nia fiind pe teritoriul statului maghiar, 
MÁV-ul  (Căile Ferate Maghiare în-
finţate în 1869 ) a propus printre pri-
mele proiecte construirea acestor căi 
ferate, care pentru guvernul de la Bu-
dapesta aveau în primul rând  un pro-
nunţat caracter strategic și economic 
pentru că  legau reţeaua căilor ferate 
maghiare de o serie de localităţi  im-
portante din Transilvania.  
 
Linia a fost deschisă pentru 
circulație pe data de 14 iunie 
1900 
 

Aceste date de contruc\ie ale căilor 
ferate din Transilvania și din jurul Săt-
marului  sunt  determinate de  realită-
țile istorice și configurația granițelor 
din acea perioadă.Linia Satu Mare – 
Ardud în lungime de 28,9 km a fost 
construită  de către Societatea Căilor 
Locale  Satu Mare – Ardud cu un ca-
pital social de 1.640.000 K conform 
foii de concesiune nr. 632 / 93. Pentru  

construirea liniei  s-a primit aprobare  
încă din luna ianuarie 1899  pentru  
Hermán  Mihály,  primarul de atunci  
al Sătmarului și inginerul Gerster Bélla, 
anteprenor  din Budapesta. Construc-
ția  acestei liniei cu ecartament îngust  
(760 mm) a durat între anii 1899 – 
1900. Linia a fost deschisă pentru cir-
culație pe data de 14 iunie 1900. 
 
~n anul 1926, Statul român a 
cumpărat  majoritatea acțiuni-
lor Societății Locale Unite  
Sătmărene  
 

Prin convențiile din 4 martie și 13 
noiembrie 1926, Statul român a cum-
părat  majoritatea acțiunilor Societății 
Locale Unite Sătmărene  devenid prac-
tic proprietarul acetei  linii. Prin De-
cretul lege nr. 3666  din 7 octombrie 
1939 publicată în Monitorul Oficial nr. 
237 din 12 octombrie 1939,  Ministerul 
Lucrărilor Publice și Comunicațiilor, 
al  Justiției și Finanțelor au fost autori-
zate să cumpere întreg  patrimoniu al  
societății respective, care cu acea dată 
își încetează activitatea.   După  Dicta-
tul de la Viena, din 30 octombrie 1940 
și  până în  toamna   anului 1944 această 
linie a fost administrată  din nou de  
MÁV, iar după retragera  trupelor stră-
ine, linia a intrat în administrarea  Căi-
lor Ferate  Române.                                                                                                                                                                     
     Linia a pornit de  lângă  Grădina  
Romei aflată în fața Gării Satu Mare 
(cota  120 m). Ea mergea  în interiorul 
orașului (având mai multe stații ) oco-
lea piața din centrul orașului,  a  tra-
versat  râul  Someș pe podul  de  rutier,  
ajungând  în Satu Mare Ferastrău. Tra-
versând  fostele mlaștini  Eced, urca 
până în localitatea  Lipa (cota 157 m) 
de unde s-a ramificat o scurtă linie de 
1,5 km spre Viile Satu Mare (cota 160 
m), tot aici fiind și un triunghi de 0,12 
km pe direcția  Lipa – Ardud. Din lo-
calitatea  Lipa  linia  cobora   până  la 
Ardud (cota 131 m) printr-o zonă vi-
ticolă urmând cursul râurilor Someș 
și Homorod. Linia a fost construită cu 
șină și ramificații  tip 13,75 pentru o 

sarcină de  5,5 tone pe osie și o viteză 
de 30 km / h. În perioada 1945 – 1946  
pe o porțiune de linie s-a făcut refacție 
cu șină tip 23, 6 ulterior pe anumite 
porțiuni  ( în special în curbe) cu șină 
tip  34,5 și tip 40.  Declivitatea  maximă 
a liniei a fost de 15 mm/m și avea curbe 
aspre cu raze minime de 50  - 100 m. 
Linia de cale ferată îngustăpe teritoriul 
orașului, a fost modificată și în linie 
de tramvai electric care a funcționat  
în perioada 8. XI. 1900 – 31.XII.1906  
pe care simultan circula și un tren de 
cale ferată îngustă cu vagoane pentru 
călători, care megrea prin Satu Mare 
Ferăstrău până  la Ardud.  
 
După  desființarea  traseului 
de cale ferată  din oras, linia 
spre Ardud  pornea din fața 
Gării Satu Mare 
 

Traseul de cale ferată îngustă din 
oraș și până în Satu Mare Ferăstrău  
avea o lungime de  5,053  km.  După  
desfințarea  traseului de cale ferată  din 
oras, linia spre Ardud  pornea din fața 
Gării Satu Mare, traversa râul Someș 
pe podul de cale ferată,  linia intre Satu 
Mare și Satu Mare Ferăstrău era un tra-
seu de linie încalecată  N / I   ( linie cu 
ecartament normal =  1435 mm / linie 
cu ecartament îngust = 760 mm ).  

La 20 februarie 1976,  cu ocazia lu-
crărilor de sistematizare a orașului ( 
construirea aeroportului care a afectat 
traseul liniei cfi din afara orașului) 
această linie s-a desfințat,  rămânând 
linia de cale ferată  îngustă  între  Ghil-
vaci - Ardud  -  Ardusad,  desfințată  și 
ea în anul 1990. Linia cfi avea urma-
toarele  stații,  hălți și puncte de oprire< 
Satu Mare,  Satu Mare Ferăstrău, Amaț, 
Cionchești, Lipa, Viile  Satu Mare, Ce-
tatea Ardudului și Ardud.  

Linia a fost  deservită cu  locomo-
tive cu abur din Depoul de linie îngustă  
Satu Mare - Sângeni, dotată cu placă 
de întoarcere, linie cu canal de repara-
ție, elevator de alimentare cu  cărbune 
a locomotivelor, și atelier de reparații. 
Pe parcursul anilor pentru remorcarea 

trenurilor de călători și marfă  se  fo-
loseau  următoarele  tipuri  de loco-
motive< locomotive cu abur din seria 
389,  490, 491,764,  automotoare  cu 
abur,  fabricate  la uzinele  Ganz  din  
Budapesta,  iar  între  anii 1968 – 1976  
la remorcarea trenurilor  s-au folsit  si  
locomotive  diesel  L 45 H. 
 
În anul 1975 exista la Ardud 
un district de `ntre\inere a  
liniei, cu personal calificat 
 

 La costrucția liniei,  stațiile  erau  
pevăzute cu  birouri de mișcare, cabine 
de acari, linii pentru manevră și  în-
crucisări de trenuri, magazii de măr-
furi, cheiuri de vite, rampe pe încarcare 
- decărcare, erau asigurate cu semnale 
Banovici și încuietori cu chei fără bloc, 
iar din 1972  s-au utilizat semnale me-
canice. 

 În anul 1975 exista la Ardud un 
district de intretinere a liniei, cu per-
sonal calificat, materiale și unelte pen-
tru aceaste lucrări de reparație și în-
treținere a liniei înguste. Dispunea și 
de un  vagonet motor  pentru trans-
portarea materialelor și muncitorilor. 
Șeful de district avea în dotare un tri-
ciclu cu care parcurgea  traseul verifi-
când starea căii. Toate aceste dimen-
sionate pt / la gabaritul unei linii de 
cale ferată îngustă ( 760 mm ).  Trenu-
rile de linie îngustă , mocănițele de odi-
niară din zona Sătmarului erau botez-
rte ,,Zsuzsi” în semn de apreciere și  
respect, o alintare  din partea călători-
lor și a locuitorilor din zonă. Azi pot fi 
considerate ,,Comori ale Sătmarului’’ 
      În anul 1975  ca tânăr inginer de 
întreținere a căii am avut ocazia și plă-
cerea de a parcurge acesată linie pe lo-
comotivă cu abur,  pe  locomotivă die-
sel  și în vagon de călători, dar și cu va-
gonet motor sau triciclu, să admir pei-
sajele de pe traseu în toate cele 4 ano-
timpuri... 

ing. Lőrincz Tiberiu,  
membru AFFR.

Mocănițele de  
odinioară din zona 

Sătmarului erau  
botezate ,,Zsuzsi” 

P[catele  
economilor  
maghiari

Linia spre Ardud ocolea pia\a din Centrul ora;ului Satu Mare 
Locomotiva din Gr[dina Romei cu seria 764052 a circulat pe aceast[ linie

Între anii 1899 – 1948 apărea la 
Sibiu “Revista economică”. “Organ 
pentru societăți financiare și comer-
ciale”, publicația condusă de Corneliu 
Diaconovich surprinde realitățile 
economice din prima jumătate a se-
colului 20. Am extras pentru acest 
număr câteva știri din ediția cu nu-
mărul 5, apărută în 10 mai 1900. Ar-
ticolul cu titlul “Păcatele economiilor 
maghiari” este o traducere din publi-
cația de limba maghiară “Erdély Gaz-
da”. 
 
       Dintr-un articol mai lung al revistei 
Erdély Gazda, nr. 15, Dăm câteva citate< 
“Economulu maghiar s-a născut domn... 
aplicarea aceasta spre domnie provine 
din trecutul său mare și strălucit, istoric. 
Deodată cu desființarea iobăgiei s-a pus 
capăt vieții tihnite de domni și a urmat 
timpul muncii serioase împreunată cu 
calcul și diligin\ă. Cei ce n-au știut să ab-
dice de la aplecările spre domnie au dis-
părut de la suprafață în urma marii trans-
formări economice rezultată din lupta 
pentru existenț[. Jumătatea de secol din 
urmă ascunde în sine foarte multe învă-
țături în această privință. Câte și mai câte 
curii nobiliare nu s-au schimbat în acest 
timp> câte și mai câte familii de proprie-
tari de pământ n-au ajuns în pozițiunea 
critică de a se despărți de posesiunea stă-
pânită secole de-a rândul de străbunii 
lor? 
       Experiențele amare n-au fost de ajuns 
pentru stârpirea aplicărilor moștenite 
spre domnie. Economul maghiar nici azi 
nu poate abdice de prerogativele de 
domn moștenite prin naștere. În lucrările 
sale și azi se vădește în primul rând dom-
nul și numai în al doilea, `n forma su-
bordonată, se validează economul... chel-
tuiește fără socoteală rațională, se supune 
pasiunilor de a cheltui ca un magnat, și 
plăcerilor deșerte, se înfiorează de oste-
neala împreunată cu economia și de 
munca serioasă, n-are idee de cruțare în-
țeleaptă… Și se îngrețoșază de cel ce mi-
roase a meșteșug… 
       Am avut socialism agrar… Am avut 
și avem socialism domnesc… A cărui se-
cure este îndreptată înspre împărțirea 
oficiilor… La noi, dacă e vorba de alegeri 
de deputați, de adunări cu colorit politic, 
acolo aflăm și pe econom. În acest caz 
nu cunoaște cale obositoare, depărtare 
mare și perdere de timp. Caracterul nos-
tru este aplecarea spre politizare strașni-
că… Dar, dacă e să facă numai un pas la 
adunări economice, gândește< să o facă 
altul, acolo e guvernul, să o facă el… Eco-
nomul maghiar nu se rupe cu nimic... e 
propriul său inimic... Nu ne face deloc 
bucurie că trebuie să bicium păcatele 
noastre, dar ne împlinim o datorin\ă ară-
tând pericolul, care amenință, se apropie 
în mod înspăimântător, și neapărat va 
mătura pe economul maghiar dacă nu 
se va dezbrăca de aplecările spre domnie, 
spre nepăsare.”
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Să ne amintim. La 15/28 iulie 
1914, Austro-Ungaria a declarat 
război Serbiei. Pretextul< cu exact 
o lună în urmă, prințul moșteni-
tor al Austro-Ungariei, Franz Fer-
dinand a fost asasinat de un na-
ționalist sârb, fapt foarte grav, dar 
ceea ce a urmat cutremură me-
moria umană< milioane de morți, 
suferințe inimaginabile în tranș-
ee, schilavi întorși de pe front, or-
fani, familii prăbușite, pierderi 
materiale inestimabile etc., etc. 
Deși atentatul de la Sarajevo putea 
avea o rezolvare diplomatică, due-
tul Austria – Ungaria au declanșat 
un război nimicitor, egalat doar 
de al doilea Război Mondial.  
 

Așadar, Ungaria, care inclusese în 
1867 ținuturile românești cu de la sine 
putere în Ungaria Mare, atrăgând popu-
lația românească într-un război care nu 
era al ei, poartă jumătate din vina auto-
rilor marelui măcel. Timp de peste un 
secol, Budapesta a mascat acest adevăr 
crud. Din fericire, cele două state beli-
coase au fost înfrânte în 1918. Românii 
au ales prin reprezentanți, la Alba Iulia, 
Unirea cu Țara, iar în iunie 1920, la Tri-
anon opțiunea românilor este recunos-
cută de lumea întreagă, pentru ca la 26 
iulie, recunoașterea să intre în vigoare. 
La supărare, naționaliștii extremiști nu-
mesc decizia „dictat”, uitând că s-au aflat 
în tabăra învinsă. Că așa e la război! 
 
După o sută de ani, obiective 
onorate, obiective a amânate... 
 

Se spera că în 2018, eroii români care 
au murit pentru libertate vor fi onorați 
cu realizări memorabile, demne de jertfa 
eroilor. Echipa șocantă care guverna la 
acea dată România, inspirată de actualul 
locatar de la Rahova, a avut alte ținte, 
strict personale. Oamenii de cultură spe-
rau că se vor găsi, în biblioteci, măcar în 
comunele mari, câte un tratat monumen-
tal de Istorie a Românilor, că se va reedita 
Dicționarul-tezaur al limbii române, iar 
marii scriitori, gânditori, istorici se vor 
bucura de ediții critice... Că se va ampli-
fica traducerea în alte limbi a documen-
telor Unirii... că ne vom bucura urmărind 
evocarea evenimentelor premergătoare 
anului 1918, prin filme documentare bi-
ne făcute, prin filme artistice (unii fac 
din orice întâmplare măruntă un eveni-
ment planetar..., alții fac filme de propa-
gandă imperialistă, a se vedea filmul ru-
sesc „Ecaterina”), că ne vom alege cu lu-
crări de artă monumentală...  

Se putea acorda, fără a diminua cu 
nimic importanța Zilei de 1 Decembrie, 
cinstea pe care o merită ziua Indepen-
denței și 10 Mai, ca a doua Zi Națională. 
Fiind temelia, Independența nu poate 

rămâne o zi de mâna a șaptea. Unirea a 
fost un vis împlinit, până când sovieticii, 
nașii comuniștilor români mai vechi și 
mai noi l-au spulberat. 1 Decembrie e 
sărbătoare și Memento. Reglementarea 
trebuie făcută cât mai repede, până nu 
se trezesc niște parlamentari populiști să 
propună o zi națională a burlacilor, alta 
a castraveților... De 1 Decembrie, pot 
străluci în soare baionetele pașnice, dar, 
de 9-10 Mai, e bine să râdă la soare florile. 
Simple aspecte estetice și sufletești?! Un 
echilibru între forță și spirit... 

Pentru elevi, cei mai sensibili la adie-
rile viitorului, ne așteptam să fie editate 
cărțile esențiale ale literaturii române sau 
pachete de cărți pentru premii, de o ți-
nută atrăgătoare (eventual în locul ma-
nualelor de sport inspirate de un minis-
tru de tristă amintire), cu înscrisuri evo-
când Centenarul. În perioada interbelică 
era un obicei ca Premiul întâi cu coroniță 
să însemne și o carte cu un ex libris per-
sonalizat, dăruită în numele Regelui. 

Pentru românii rămași în afara fron-
tierelor actuale, pentru salvarea identi-
tății lor, pentru trezirea conștiinței na-
ționale, în Anul Centenarului, nu s-a fă-
cut mai nimic. Emisiunile TVR difuzate 
în Basarabia sunt mai departe concurate 
de cele de la Moscova și nu s-a căutat an-
tidotul. În felul acesta, pata numită Do-
don nu se va șterge ușor. În librăriile și 
bibliotecile noastre nu găsești cărți și re-
viste din Basarabia. Acolo, presa și cărțile 
din Țară sunt rarități. Românii de acolo 
puteau fi readuși acasă măcar prin ecou-
rile suferințelor îndurate, prin eterniza-
rea memoriei celor deportați și uciși în 
Siberia. Și cred că ne-am bucura să în-
tâlnim, pe traseele țării, dar mai ales pe 
Autostrada Unirii, autocare închiriate de 
guvernul român, cu elevi aduși din pro-
vinciile răpite, dornici să cunoască Țara 
Mamă. 

Se puteau face foarte multe, cu bani, 
dar unele nu costă nimic. Cum ar fi reîn-
vățarea, alături de „Deșteaptă-te, româ-
ne!”, a acordurilor muzicale ale Imnului 
care l-au impresionat atât de mult pe Ge-
orge Enescu, iar, pe front, i-au însuflețit 
pe cei ce au jurat și au căzut pentru Țară. 
Ocupantul sovietic și servii lui nu au ac-
ceptat nici măcar melodia rarisimă a ve-
chiului imn, care egalează cele mai emo-
ționante imnuri naționale din lume, în-
locuind-o mereu cu altceva, de la „zdro-
bitele cătușe” la „poporul sovietic elibe-
rator”. Maghiarii și-au păstrat imnul în 
vremea dictaturii, chiar dacă avea o pro-
nunțată componentă religioasă. Pe noi, 
mâna de bolșevici ne-a rupt de tradiții. 
Se știe mai puțin că V. Alecsandri a scris 
o variantă republicană, publicată de Ște-
fan Cazimir în „România literară”, și că 
melodia este cu adevărat imnică, înălță-
toare, vioaie, tinerească. În plus, e și ușor 
de cântat. S-ar repara bâjbâiala tipic ro-
mânească a variantelor fără orizont de 
după 1947, preluate cu sârg de CPUN-
iștii necunoscători de istorie de după 
1990. 

Greu e să stai supărat cu  
vecinii de apartament un an, 
darămite cu un popor timp de 
un secol 
 

Anii 2018, 2019, 2020 și următorii ar 
putea clarifica multe asperități ale rela-
țiilor româno-maghiare, perpetuate timp 
de un secol. 

Se poate reface o Mică Înțelegere 
(CULTURALĂ!) între țările beneficiare 
ale doctrinei Președintelui SUA, Woo-
drow Wilson (România, Slovacia, Serbia, 
Croația, Cehia), fie chiar și temporară. 
Ea nu ar mai adânci rănile învinșilor, ci 
le-ar atenua la lumina adevărului și a 
ideilor democratice europene. Pot fi im-
aginate întâlniri științifice la care să par-
ticipe reprezentanți progresiști ai Unga-
riei, cu sau fără voia premierului lor tot 
mai acrit la adresa principiilor UE. 

Ideal ar fi ca istoria și cultura comu-
nității maghiare din România să fie mai 
bine cunoscute de români, precum și va-
lorile create în comun. Românii și ma-
ghiarii ardeleni nu au trăit paralel, istoria 
lor e împletită în esența ei. TVR, la emi-
siunile în limba maghiară, face acest lu-
cru, fără accente de superioritate, dar 
prea puțin evidențiază interacțiunea cu 
populația majoritară. În același timp, în-
tr-o gândire eliberatoare, ca români, ar 
trebui să înțelegem că după 1918 ma-
ghiarii au trăit o tragedie. Pierderi umane 
pe front. Funcții și privilegii pierdute, fa-
milii separate. Refugiați. Sinucideri chiar. 
Dar, realitatea nu se poate schimba. Un-
garia a fost înfrântă cu tot cu pretențiile 
sale semețe de a stăpâni peste alții. Si-
tuația s-a repetat la finele celui de-al doi-
lea Război Mondial, în care conducătorii 

Ungariei nu au ales bine tabăra. Știm că 
la început unii au fost uluiți, sau potriv-
nici, apoi au uneltit. Cei mai mulți însă 
au fost realiști. Realiștii sunt și azi aici, 
alături de majoritate, la bine și la rău.  
 
Resentimentele nu construiesc 
nimic 
 

Maghiarii din România sunt ai 
noștri. Trebuie să li se cunoască și recu-
noască meritele, valorile, dar și durerea 
provocată de pierderea unor poziții, 
acum un veac. Obișnuiți să domine, con-
taminați de ideea superiorității, în 1918 
i-a ajuns realitatea. Pe de altă parte, ar 
putea compara soarta minoritarilor din 
România cu a celor de pe alte meleaguri. 
Incomparabilă! Evident, economic, deși 
are toate resursele, România nu e un pa-
radis, dar nici liderii maghiari nu sunt 
toți arhangheli dedicați progresului ge-
neral, nu sunt toți înhămați la căruța de-
mocrației, mai au și căruțe de interese 
proprii. Iar siajul unui partid vag demo-
cratic nu le-a mirosit deloc a trădare față 
de propriul electorat. Ceea ce fac în par-
lamentul anilor 2017-2020 nu le face 
onoare. Supărarea evocată de unul dintre 
ei („noi nu avem ce sărbători” zice el, 
mai bine-ar fi tăcut!) vine din necunoaș-
tere, din orgoliu rănit, nevindecat timp 
de o sută de ani, oblojit cu otrăvuri fa-
bricate de niște spirite rupte de realitate, 
într-un mod resentimentar, dar nu asta 
e calea.  
 
A fi cârcotaș veșnic sau a fi loial 
adevărului?  

Popor mândru, cu lideri care uneori 

alunecau în aroganță, maghiarii s-au tre-
zit în 1918 în situația de a fi obligați de 
istorie să accepta egalitatea cu cei pe care 
în felurite chipuri îi desconsiderau. Câ-
țiva lideri plicticoși, nu foarte mulți, afi-
șează mereu sperietoarea autonomiei te-
ritoriale. O soluție aventuristă, imposibilă 
geografic și istoric. E vorba de cele două 
județe centrale care, în viziunea extremă, 
ar trebui să devină niște Abhazii sau 
Transnistrii după model moscovit. E ușor 
de imaginat ce ar urma în locul rațiunii. 
Uniunea Europeană a apărut tocmai pen-
tru a elimina cauza măcelurilor din se-
colul trecut, iredentismul. Timpul auto-
nomiilor în Europa Unită a trecut. A se 
reține drama catalanilor induși în eroare 
de niște militanți cu viziuni înguste. Nici 
privilegiile nu sunt cuvenite. Se invocă 
Declarația de la Alba Iulia, citită cam ten-
dențios. Dar se uită că lipsa de loialitate 
din anumite momente, precum și lipsa 
reparațiilor morale și materiale ce s-ar fi 
cuvenit în urma agresiunilor din 1919 și 
1940 ale Ungariei, ar putea risipi spiritul 
acelui document, pe care vecinii nu l-au 
respectat, dar ar vrea să beneficieze de 
el. Mărturiile, inclusiv sângele nevinovat 
care a curs din belșug, sunt amintiri vii. 
Peste tot, în Ardealul anilor 1940-1944, 
dai de niște gropi comune precum cele 
de la Ip și Trăsnea, Moișeni, Beliș, Săr-
mășag, Moisei etc., la care niciun lider 
maghiar nu a așezat o floare, n-a adus o 
lacrimă. Mentalul colectiv reține aceste 
aspecte. Ar putea fi uitate în noua sută?... 
Desigur, mai puțin aceste nefericite cu-
vinte< „nu avem ce sărbători”. Rănile nu 
se vindecă răsucind mereu în ele cosorul 
vindicativ și spinul autonomiei. Apoi, s-
ar putea observa că în România s-au re-
dus, sau au dispărut vocile șovine, grație 
intervenției oamenilor de cultură. Ac-
centele antistatale, auzite din partea cui 
nu te-ai fi așteptat, devin niște lovituri la 
adresa prietenilor români. A irita insis-
tent majoritatea „bolânzie” este și pier-
dere de vreme. Să-i lăsăm însă pe cei ce 
mai suferă să ne plângă pe umeri și să le 
fim aproape mai departe, așa cum ne-
am apărat între noi, zi de zi, sub dictatura 
comunistă. Vom găsi și motive de a săr-
bători ceva împreună.  
 
Trianonul a devenit  
un principiu 
 

Este un semn al dreptății pe care le-
gea firii le-o face târziu dar ireversibil 
popoarelor. Iar principiul Uniunii Euro-
pene este bazat pe o idee religioasă< Pă-
mântul e al Atotputernicului, dat oame-
nilor, tuturor oamenilor, nu pentru a-l 
tăia mereu în felii, ci pentru a crea valori 
comune. Întru lege și armonie. 

(Varianta unui articol inclus în vol. 
„Ioan Nistor – 70”, pp. 264-267.) 

 
Ioan Nistor

Principiul Trianon ;i Centenarul libert[\ii

Ioan Nistor< “Ideal ar fi ca istoria și cultura comunității maghiare din 
România să fie mai bine cunoscute de români, precum și valorile 
create în comun. R’omânii și maghiarii ardeleni nu au trăit paralel, 
istoria lor e împletită în esența ei.

Ioan Nistor s[rb[torit la Centrul Multicultural Poesis, la lansarea „volumului 
Ioan Nistor – 70” 

Împrumut de 120 milioane Înv[\[m]ntul economic
Tot ̀ n “Revista economic[“, din 10 mai 

1900 la pagina 216 g[sim o ;tire interesant[ 
cu titlul “Împrumut de 120 milioane”. La 
20 Aprilie ministrul de finan\e Lukacs a 
contractat cu casa Rothschild un împru-
mut de 120 milioane fiorini, spre a c[rui 
acoperire va servi o nou[ emisiune de rent[ 
în coroane, de 4%. Din suma acestei emi-
siuni casa Rothschild a luat 70 milioane 
fix, iar restul în op\iune. ~n ;edin\a din 2 
Maiu comisiunea financiar[ a Dietei a per-
tractat deja proiectul de lege, prin care s[ 
se deie guvernului împuternicire a în  tre-
buin\a pentru investi\iuni de stat suma 
împrumutului. ~n aceast[ ;edin\[ minis-
trul de finan\e a dat chiar unele indigit[ri 
în privin\a întrebuin\[rii împrumutului. 
Investi\iuni mari, precum a;teapt[ o parte 

a presei, ;i în genere investi\iuni noi se vor 
face foarte pu\ine, sau mai nimic. Câteva 
cl[diri noi în departamentul ministeriului 
de justi\ie ;i al celui de culte ;i instruc\iune 
public[, un nou palat pentru ministeriul 
de finan\e ;i altul pentru institutul de z[lo-
gire din Budapesta. Atâta tot. Cel mult 
`nc[ vreo câteva neînsemnate investi\iuni 
la c[ile ferate, dar mai mult, la nici un caz 
nu. 

Organul agrar „Hazank" tractând che-
stia împrumutului ;i faptul, c[ abia prin 
contrageri de împrumuturi se pot realiza 
;i aceste minimale investi\iuni, zice 
urm[toarele< „Ori cât de greu ne-ar cade, 
trebuie totu;i s[ recunoa;tem, c[ anumita 
acea înflorire, la care pentru a masca 
gre;elile ;i pecatele celor 30 de ani din 

urm[ de atâtea ori ne-am provocat, la 
adec[ st[ pe picioare foarte slabe. Nu atât 
desvolt[rii for\elor de munc[ na\ionale 
avem s-o mul\[mim, cât mai ales împre-
jur[rii, c[ în streinâtate am contras îm-
prumuturi enorme. Cu al acestora ajutor 
ni-am cl[dit c[ile noastre ferate, palatele 
;i digurile ;i am dat nutrement credin\ei, 
ca-;i-cum am sta pe acela;i piedestal cu 
popoarele Apusului. Acum de-odat[ banii 
s-au scumpit ;i ani vor trece, pan[ când 
vor fi iar[;i eftini. Creditul nostru, parte 
din causa aceasta, parte fiind-c[ suntem 
îngropa\i deja în datorii, a sc[dut foarte 
mult. Aprob[m deci, c[ guvernul renun\[ 
la investi\iunile acelea, pe care le soliciteaz[ 
numai aceia, care ar ave s[ aib[ din ele 
câ;tig material. 

:coale economice 
 

~n 1898 au fost în Ungaria 61 ;coale 
;i institu\iuni culturale economice, toa-
te cu limba de propunere maghiar[ sau 
german[> noi Românii n-avem nici ba-
rem una.  

Aceste scoale au fost cercetate de 
2784 ;colari, dintre cari numai 72 ro-
mâni. :coalele superioare au fost cer-
cetate de 6 ;colari români, cele agro -
nomice de 24, cele pentru vin\eleri ;i 
vierit de 8, cele speciale de 34. ~n pro-
por\ie cu num[rul locuitorilor români 
din patrie, ;coalele din vorb[ ar fi tre-
buit s[ fie cercetate de 350 ;colari ro-
mâni.  

:coale pentru industria;i ;i meseria;i 
 

:coale superioare pentru industrie 
sunt 3, cu 450 elevi, dintre cari nici 
unul român. Scoale pentru industria;i 
au fost 24. :coale pentru meseria;i au 
fost 9, cursuri pentru meseria;i au fost 
7. ~n aceste trei soiuri de ;coale au um-
blat 3713 înv[\[cei, dintre cari numai 
16 români. :coale pentru ucenicii de 
la meserii au fost 379, cercetate de 3040 
ucenici români, un num[r 
îmbucur[tor fa\[ cu împregiur[rile 
noastre. (Dup[ „Bunul Econ.”) 
“Revista economic[“, anul II, nr. 5, din 
10 mai 1900 la pagina 226



O, Doamne, mult s-a lovit şi se lo-
veşte în Biserica Ta, pe care ai înteme-
iat-o, în chip nev[zut, prin Jertfa Ta de 
pe Cruce, prin v[rsarea Sângelui T[u 
şi, în chip v[zut, la Rusalii, prin pogo-
rârea Sfântului Duh şi formarea primei 
comunit[ţi creştine la Ierusalim! O, 
Doamne, mare este suferinţa Ta, 
v[zând aceste porniri înverşunate ne-
fireşti, dar îndelungat[ este şi r[bdarea 
Ta şi nesfârşit[ este şi iubirea Ta, aştep-
tând întoarcerea tuturor, dorindu-Ţi 
ca toţi s[ fie inundaţi de pace, de linişte 
sufleteasc[! Îns[, cei care fac acest lu-
cru, cei care lovesc în Biserica Ta, zic 
eu, nu ştiu ce fac…  
 

Nu ştiu ce fac, fiindc[ se las[ convinşi, 
contaminaţi de p[reri diferite emise de 
alte persoane. Nu ştiu ce fac, pentru c[ 
nu ştiu ce înseamn[ s[ faci parte, cu toat[ 
fiinţa ta, din Biserica lui Hristos, din Tru-
pul lui Hristos. Nu ştiu ce fac, întrucât 
denigreaz[ Biserica, coborând-o în Evul 
Mediu şi considerând-o retrograd[, ui-
tând c[ ea a fost, este şi va fi mereu aceeaşi 
în privinţa înv[ţ[turii corecte p[strat[ 
de la întemeietorul ei, Domnul Iisus 
Hristos. Nu ştiu ce fac, deoarece nu au 
intrat într-o biseric[, într-un l[caş de 
rug[ciune, spre a se întâlni şi uni cu 
Dumnezeu, l[sând la o parte efemerul, 
spre a se gândi la veşnicie, simţind adie-
rea harului divin. Intrând în biseric[, îţi 
dai seama c[ în sânul ei au loc toţi oame-
nii, indiferent de vârst[ şi de condiţie so-
cial[, indiferent de starea de p[c[toşenie 
sau gradul de sfinţenie, indiferent de 
mentalitate sau stadiul de cultur[.  
 
Biserica este Doctorul suprem 
al întregii noastre fiinţe 
 

Biserica este un spital al sufletelor, 
dar şi al trupurilor, bine ştiind c[ Dum-
nezeu este Doctorul suprem al întregii 
noastre fiinţe. Nu cred c[ exist[ medic 
care, în intimitatea sufletului s[u, s[ nege 

prezenţa real[ a lui Dumnezeu în actul 
medical. În cazul unei îmboln[viri, pu-
tem lua tratament şi acas[, dar când si-
tuaţia e mai grav[ ne ducem şi ne in-
tern[m în spital,  luptând pentru 
îns[n[toşire. La fel, ne putem ruga şi 
acas[, dar, din când în când, duminica şi 
în s[rb[tori, venim şi în biseric[, în mij-
locul comunit[ţii, în casa lui Dumnezeu, 
spre a ne uni cu El prin rug[ciune şi, 
când simţim nevoia, prin Spovedanie şi 
Împ[rt[şanie.  
 
În biseric[ exist[ loc pentru toţi  
 

În biseric[ exist[, precum spuneam, 
loc pentru toţi. Eu, în mod personal, nu 
manifest nicio surprindere în clipa în ca-
re v[d intrând în biseric[ persoane din 
toate colţurile lumii, vorbind diverse 
limbi şi având multiple forme de exte-
riorizare a sentimentului religios. De ase-
menea, nu am ezitat nicio clip[ s[ 
îmbr[ţişez, cu toat[ dragostea, pe cei care 
ne-au vizitat, chiar dac[ aparţineau altor 
religii şi culturi, iar coordonatorii de gru-
puri, care au însoţit pelerinii şi turiştii 
str[ini, pot susţine afirmaţiile mele. Toţi 
trebuie s[ conştientiz[m, cu toat[ serio-
zitatea, faptul c[ suntem fiii lui Dumne-
zeu, fiii unui Dumnezu al iubirii, Care 
ne cere s[ ne iubim unii pe alţii. De altfel, 
Dumnezeu-Tat[l, din iubire, Şi-a trimis 
Fiul în lume, f[cându-L frate al nostru, 
spre a ne ar[ta, în mod practic, cum tre-
buie şi putem s[ ne iubim, respectându-
ne reciproc, iertându-ne când greşim, 
ajutându-ne când e nevoie şi d[ruindu-
ne unii altora. Tot din iubire, trebuie s[-
L primim pe Iisus în fiinţa noastr[, s[ ne 
împrietenim cu El şi s[-I spunem, cu sin-
ceritate, tot ceea ce ne doare. El ne as-
cult[… ne ascult[ în t[cerea inimii, ne 
vorbeşte inimii noastre şi ne ajut[ la tim-
pul potrivit. Pentru toate este un timp 
potrivit! 

E atât de important[ liniştea sufletu-
lui! În fiecare zi, s[ încerc[m s[ ne g[sim 

câteva momente de linişte, l[sând la parte 
agitaţia din jur, s[ închidem telefonul, 
calculatorul şi televizorul, abandonân-
du-ne în braţele pline de iubire ale lui 
Dumnezeu şi zicând cu toat[ convinge-
rea< Doamne, fac[-se voia Ta! Dac[ ac-
cept[m ca în viaţa noastr[ s[ se împli-
neasc[ mereu voia lui Dumnezeu, nu 
vom fi niciodat[ îngrijoraţi, panicaţi şi 
dezn[d[jduiţi, pentru c[ vom şti c[ toate 
etapele prin care trecem în viaţ[ sunt 
îng[duite de Dumnezeu spre folosul nos-
tru prezent, viitor şi etern. Nu se poate 
descrie în cuvinte pacea pe care o do-
bândim în acele momente de linişte, în 
care ne contopim cu Dumnezeu prin 
rug[ciune sau prin simpla t[cere.  
 
Sfânta Liturghie te poart[ pe un 
alt plan de existenţ[ 
 

Îmi aduc aminte de perioada studii-
lor teologice când, în special în zilele de 
post, obişnuiam ca seara s[ avem dou[ 
ore de “t[cere sfânt[”. Erau dou[ ore atât 
de intense, încât simţeai c[ eşti în afara 
timpului şi al spaţiului, contopindu-te 
cu Dumnezeu. Ei, dragii mei, acelaşi lu-
cru se întâmpl[ în biseric[. Sfânta Litur-
ghie te poart[ pe un alt plan de existenţ[> 
nu mai eşti pe p[mânt, ci în preajma lui 
Dumnezeu. Duminic[ l-am invitat pe un 
consilier parohial s[ stea cu noi, cu 
preoţii slujitori, în Altarul improvizat în 
faţa bisericii noastre. S-a aşezat într-un 
colţ, parc[ nevenindu-i s[ cread[ c[ se 
afl[ atât de aproape de masa pe care Se 
jertfeşte, în chip nesângeros, Hristos. Îl 
priveam din când în când “pe furiş” şi-l 
auzeam şoptind toate cuvintele rostite în 
timpul Sfintei Liturghii. Privindu-l şi as-
cultându-i şoaptele, mi-am dat seama c[ 
este atât de p[truns de fiorul divin, încât 
nu mai aparţinea acestei lumi, unindu-
se cu Dumnezeu. Nici m[car nu observa 
c[ m[ uit spre dânsul. Apoi, mi-am întors 
privirea spre credincioşii care, cu um-
brele în mâini, pe ploaie şi vânt, în curtea 

Caredralei, în strad[, vibrau la fiecare 
cuvânt, la fiecare gest. Cum s[ nu-i iu-
besc? Cum s[ nu m[ entuziasmez de fie-
care dat[ când îi v[d? Cum s[ nu trans-
form fiecare întâlnire cu dânşii într-o zi 
de s[rb[toare? Cum s[ nu-i îmbr[ţisez 
când îmi ies în cale? În fiecare credincios, 
Îl v[d pe Hristos, Care r[spândeşte în jur 
PACE, LUMIN[, IUBIRE. Mi-aş dori ca 
prin ochii mei s[ vad[ şi prin inima mea 

s[ simt[ fiecare persoan[ care se erijeaz[ 
în judec[tor al lui Dumnezeu, al Bisericii 
şi al celor care iubesc şi cerceteaz[ bise-
rica, rugându-se cu credinţ[ şi evlavie. 
Indiferent câte comentarii negative s-ar 
face la adresa Bisericii/bisericii şi a slu-
jitorilor ei, eu am convingerea ferm[ c[ 
acest aşez[mânt va d[inui veşnic, con-
ducându-i pe calea mântuirii pe cei dor-
nici de mântuire.    

:i totu;i, Biserica este  
Trupul lui Hristos!

Focul sfintelor Rusalii
~n Vechiul Testament foc a slobo-

zit pe p[m]nt Domnul. ~n [st mod 
vorbe;te poporului ales de pe mun -
tele Sinai, c]nd le public[ cele zece 
porunci. ~n Noul Testament ̀ n chipul 
limbilor de foc se pogoar[ la prazni -
cul sfintelor Rusalii asupra `nv[\[ -
ceilor.  
 

Focul ;i ̀ n lumea naturei se arat[ prin 
trei ̀ nsu;iri< lumineaz[, ̀ nc[lze;te ;i arde. 
Tot a;a ;i focul ceresc, focul Sfintelor Ru-
salii.  

Soarele ̀ ;i face cursul s[u ̀ n vederea 
ochilor omene;ti deja de ;ase mii de ani. 
R[sare ;i apune. F[c]nd acest curs `;i 
`mp[rt[;e;te lumina ;i c[ldura tuturor 
creaturilor. Suntem obi;nui\i cu aceasta. 

Dar dac[ ̀ ntr-o deminea\[ soarele n-
ar mai r[s[ri ;i am fi nevoi\i s[ rem]nem 
toat[ ziua `n `ntuneric… n-ar fi zori de 
zi, nici amurg lin, argintiu de seara. Nu 
numai florile ;i plantele s-ar ve;tezi, dar 
ar ̀ nceta ;i munca omului… jale ;i ̀ ntu-
necime ar umplea fiecare col\ din aceasta 
vale a lacr[milor.  

Ce nefericire ar fi aceasta `n lumea 
naturei, dar cu mult mai `ngrozitoare ar 
fi aceasta nefericire `n lu mea suprafi-
reasc[ lipsindu-ne lumina darului du-
mezeiesc, f[r[ de care n-am putea s[ 
ajungem la cunoa;terea ade v[rului.  

Focul sf]nt al Rusaliilor nu numai 
lumineaz[, ci ;i `nc[lze;te. Do vad[ 
bun[tatea nem[rginit[ a lui Dum nezeu 
;i iubirea ferbinte a dulcelui Isus. E de 
ajuns s[ privim munca r[scump[r[rii de 
la sudorile de s]nge `n gr[dina Getse-
mani, urcarea Golgotei, chinurile groza-
ve, restignirea p]n[ la “s-a `mplinit!” ;i 
mijloacele darului, pe care dumnezeies-
cul Dasc[l ni le pune la `ndem]n[ spre 
m]ntuirea noastr[. 

Cum lucr[ acest foc sf ]nt? Ah 
nem[surat[ ̀ n\elepciune ;i bun[tate a lui 
Dumnezeu — strig[ sf]ntul Ciprian — 
care din pescari f[r[ ;coal[ faci doctori 
`nv[\a\i, din vame;i apos toli, din p[stori 
b[rba\i `mp[r[te;ti!  

Cum ̀ nc[lze;te acest foc? Magdalina 
cea p[c[toas[ vars[ lacr[mi ferbin\i de 
durere, inima sf. Francisc arde cu flac[ra 

serafilor. Prive;te munca tainic[ a 
poc[in\ii, treptele scaunului de spoveda-
nie udate cu lacr[mile p[rerei de r[u pen-
tru p[ca tele f[cute, prive;te sf ]nta 
Cumine c[tur[, z[logul dragostei ve;nice 
de pe altare, pe Hristos cel cu spini `n  
coronat, inima prea sf]nt[ a Lui cea de 
suli\[ str[puns[ `n aceasta sf]nt[ Tain[ 
— ;i vei `n\elege c[ldura aces tui foc.  

:i dac[ lumina ;i c[ldura a aces tui 
sf]nt foc din pricina ̀ n\epenirei ;i r[ut[\ii 
unor suflete nu-i de ajuns, atunci lucreaz[ 
prin ardere prin su ferin\e, neajunsuri, 
mizerii, ca s[ ne st]rneasc[ din somnul, 
din lenea p[ catelor ca deschiz[ndu-ne 
ochii suf lete;ti la lumina sf]ntului foc s[ 
cu  noa;tem adev[rul ve;nic ;i la c[ldura 
dragostei nem[rginite cur[\indu-ne de 
p[cate s[ ne facem tot mai asemenea ace-
luia, care la sfintele Rusalii a trimis `n 
chipul limbilor de foc pe Spiritul 
m]ng[itor!  
(Din ziarul Dumineca, Organul Vicaria-
tului Episcopal gr. cat. rom]n din Mara-
mure;, anul II, nr. 23, Duminic[ 7 iunie 
1925, paginile 1-2.) 
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RELIGIE

Preot dr. Cristian Bolo; 

Icoan[ pe sticl[ cu “Pogor]rea Sf. Duh”, Nicula, Cluj, Transilvania, prima jum[tate 
a secolului XIX, colec\ia Muzeului Na\ional al |[ranului Rom]n
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 În ultima vreme au fost difuzate 
online mai multe spectacole de operă 
și concerte vocal-simfonice avându-l 
printre protagoniști pe basul sătmă-
rean Marius Boloș, solist al Operei Na-
ționale Române din București. Iubitorii 
muzicii au avut astfel ocazia să-l cu-
noască și să-i admire calitățile de in-
terpret, vocea amplă și frumos condu-
să, prezența scenică impunătoare. 
  

L-am întâlnit în perioada stării de 
urgență, pe care a petrecut-o la casa fa-
miliei din Satu Mare, și am purtat un 
dialog despre operă și frumoasa sa ca-
rieră în domeniu, pe care o rezumăm în 
continuare. 
  
O carieră importantă cu deschi-
deri europene 

Odată cu debutul în Regele Heinrich 
din opera "Lohengrin" de Wagner pe sce-
na Operei Naţionale București sub ba-
gheta lui Cristian Mandeal se conturează 
viitorul drum al lui Marius Boloș spre 
repertoriul de bas dramatic. Urmează 
apoi debuturi încununate de succes în 
Zaccaria din opera "Nabucco" și Marele 
Inchizitor din opera "Don Carlos" de 
Verdi, viitoarea provocare a carierei sale 
artistice fiind debutul în Hagen din opera 
"Amurgul zeilor” de Wagner sub bagheta 
lui Gulliermo Garcia Calvo, pe scena Tea-
trului din Chemnitz, Germania. 
Este solist angajat al Operei Naționale 
din București și solist invitat pe toate sce-
nele importante din România, atât ale 
teatrelor de operă cât și de concert. A 
susţinut spectacole de operă și concerte 
in Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova, 
Germania și Norvegia. La formarea ar-
tistului  au contribuit cursurile Facultății 
de Muzică din Oradea la clasa profeso-
rului Marian Boboia și numeroasele 
masterclass-uri cu mari artiști ai scenei 
lirice: soprana Petra Lang si Adrian Ba-
ianu (în cadrul Festivalului de la Bay-
reuth), Ionel Pantea, Nelly Miricioiu, 
Viorica Cortez, Mariana Nicolesco, Le-
ontina Văduva, Marina Krilovici, Mar-
cello Giordani. A fost bursier al Studiou-
lui de Operă din Budapesta și laureat al 
mai multor concursuri de interpretare. 
        Are în repertoriu și alte roluri im-
portante: Comandorul din ”Don Gio-
vanni” de Mozart, Ramfis din ”Aida” de 
Verdi, Gremin din ”Evgheni Oneghin” 
de Ceaikovski, Mefisto din ”Faust” de 
Gounod, Timur din ”Turandot” de Puc-
cini, Marele Preot din ”Oedipe” de Enes-
cu ș.a. Repertoriul vocal-simfonic cu-
prinde printre altele ”Creațiunea” de 
Haydn, Simfonia a IX-a de Beethoven, 
Te Deum de Bruckner, ”Visul lui Geron-
tius” de Elgar, Recviemul de Mozart și 
cel de Verdi. 
  
De la Teologie la scena Operei 

 Născut în familia unui preot care a 
slujit trei decenii în Țara Oașului, Marius 
s-a îndreptat mai întâi spre teologie, ab-
solvind Seminarul Teologic Ortodox din 
Baia Mare, apoi cursurile Facultății de 
Teologie Ortodoxă si ale Facultății de 
Muzică din Oradea. O întâlnire impor-
tantă, mijlocită de soția sa, a fost cea cu 
renumitul bas bucureștean Pompeiu Hă-
rășteanu, care l-a recomandat Operei bu-

cureștene, după debutul petrecut la Cluj 
în ”Don Giovanni”. Are aproape 40 de 
roluri jucate și peste 400 de spectacole 
în palmares. 
        Dialogul s-a legat firesc, artistul fiind 
o persoană caldă, pasionată de ceea ce 
face și amabilă. I-am adresat, așadar, câ-
teva întrebări, după ce îi admirasem în 
prealabil forța interpretărilor verdiene și 
eleganța din ”Evgheni Oneghin”, când a 
fost aplaudat îndelung la Opera clujea-
nă. 
  
  Care a fost momentul în care 
te-ai decis că vei deveni cântăreț 
profesionist și nu preot, de 
exemplu? 
 A fost o întâmplare tare frumoasă . 
Eram student în anul doi la Facultatea 
de Muzică din Oradea și a venit directo-
rul Operei Naționale Române din Cluj-
Napoca, regretatul maestru Alexandru 
Fărcaș, să facă o audiție informativă cu 
studenții Facultății orădene pentru a face 
un curs de Clasă de Operă. M-am pre-
zentat la audiție și am făcut o impresie 
bună, se pare, pentru că maestrul Fărcaș 
nu a mai ținut cursul, dar m-a luat cola-
borator la Opera din Cluj. În acel mo-
ment mi-am dat seama că acesta e dru-
mul pe care trebuie să-l urmez. 
  
  Care a fost prima mare reve-
lație muzicală, ca ascultător 
și/sau ca interpret? 
  Contact cu muzica am avut tot timpul 
pentru că ai mei ascultau muzică, aveau 
o colecție de viniluri la care apelam și 
eu, dar lipsea opera. Primul contact se-
rios cu muzica de operă a fost înainte de 
a da la Conservator, mi-am cumpărat un 
CD cu Don Giovanni a lui Mozart care 
m-a lăsat fără cuvinte. Uvertura mi-a pă-
rut ceva de-a dreptul divin, nu credeam 
că poate exista o așa muzică. Chiar și azi 
ascult aproape cu aceeași înfrigurare și 
uimire pe „repeat" de nenumărate ori 
această bucată muzicală perfectă. 
  
 Ce înseamnă viața de zi cu zi 
a unui solist de operă? Cât îți ia 
să înveți un rol mai lung? 
 Viața unui cântăreț este una destul de 
agitată asemenea vieții unui sportiv de 
performanță. Dacă la început acest lucru 
mi-a părut puțin exagerat, cu timpul mi-
am dat seama că asta este realitatea. Tre-
buie să fii tot timpul in priză și să respecți 
un program foarte riguros dacă vrei să 
ai rezultate și te preocupă ceea ce faci . 
În privința pregătirii unui rol important 
situația stă în felul următor: în România 
sistemul fiind de așa natură că avem tea-
tre de repertoriu, nu poți să faci un ciclu 
de 5, 6, 10 spectacole cu un titlu pe care 
să îl rodezi, ci ai un repertoriu divers de 
roluri pe care trebuie să le susții mai ales 
dacă ești angajat al unui teatru. Eu per-
sonal am nevoie de măcar două săptă-
mâni de pregătire a unui rol principal 
înainte de a mă prezenta cu el pe scenă. 
De exemplu Mefisto în Faustul lui Gou-
nod, un rol complex și de mare întindere 
vocală și muzicală, dacă îl cânt o dată 
sau de două ori pe stagiune este ca și cum 
l-aș debuta de fiecare dată. 
Hagen… cu acest rol am avut o expe-

riență unică deoarece l-am învățat într-
un timp foarte scurt. Am avut la dispo-
ziție să pregătesc rolul doar cinci luni de 
zile. Pentru un așa rol greu și nefiind vor-
bitor de limbă germană și neavând mare 
contact cu repertoriul german a fost 
aproape o sinucidere. Am avut noroc de 
susținerea profesorului meu, Adrian Ba-
ianu, expert în repertoriul wagnerian cu 
care am făcut sute de ore de citire de text 
pe Skype și apoi un cantonament de 
aproape o lună de zile la Munchen unde 
la micul dejun, prânz și cină am mâncat 
doar Hagen. 
  
 Ce crezi că mai spune azi mu-
zica de operă oamenilor? Cum 
te raportezi la public? 
  Eu cred că arta nu va muri niciodată 
pentru că acea scânteie divină pe care o 
avem fiecare dintre noi nu ne lasă să 
trăim fără FRUMOS în jurul nostru. Mu-
zica în special este responsabilă de în-
treținerea acestui FRUMOS din noi. Nu 
cred că există vreo persoană care să nu 
aibă contact cu muzica într-o zi. Apoi,   
legat de operă în mod special, această iu-
bire de FRUMOS este ca o scară pe care 
evoluăm de-a lungul vieții și opera re-
prezintă o treaptă pe care ajungi căutând 
FRUMOSUL în jurul tău. De aceea mi-
siunea noastră e de a ne educa publicul 
și de-a-i atrage de la vârste fragede cu 
repertorii adecvate vârstei și puterii de 
înțelegere. Oedipul lui Enescu este o ope-
ră pe care o iubesc, dar dacă o ascultam 
acum 20 de ani cu siguranță aveam altă 
părere.  Din acest punct de vedere e foarte 
important să ai în repertoriul unui teatru 
și opere mai puțin cunoscute sau iubite. 

Diversitatea este frumusețea unicității. 
  
 O întâlnire muzicală care te-
a marcat? 
  15 decembrie 2007. Am cântat pe sce-
nă la București într-un spectacol cu Ri-
goletto de Verdi alături de marele Renato 
Bruson. Să stai pe scenă lângă un ase-
menea colos, eu fiind și la început de ca-
rieră,   e o experiență greu de descris. 
Avea 71 de ani la acea vreme, dar a cântat 
cu atâta naturalețe și simplitate încât 
aveai senzatia că Verdi a scris pentru el 
acest opus. A fost un adevărat gentleman 
atât în relația cu noi, partenerii lui de 
scenă, cât și cu publicul. 
  
  Cât de mult a contat cântul 
bisericesc în formarea ta muzi-
cală? 
  Nu stiu dacă neapărat cântul biseri-
cesc a contat foarte mult. A contat mai 
mult educația pe care am primit-o în Se-
minarul Teologic Ortodox de la Baia Ma-
re, profesorii care ne-au insuflat dragos-
tea pentru FRUMOS. Am fost îndrumați 
să căutăm FRUMOSUL și drept dovadă 
foștii mei colegi de generație sunt stâlpi 
de nădejde ai comunităților din care fac 
parte și mă mândresc cu ei. 
  
 Mai asculți operă pentru re-
laxare, nu în scop profesional? 
Dar alte genuri? 
 Ascult operă destul de des. Nu cred 
că o pot face pentru relaxare. De obicei 
urechea critică își spune cuvântul și sunt 
impresionat de frazele frumoase sau di-
ferite detalii tehnice care mă deturnează 

de la scopul relaxant al audiției. Pentru 
relaxare ascult alte genuri de muzică, de 
obicei jazz sau house, depinde de starea 
pe care o am. Îmi plac toate genurile mu-
zicale și îi admir pe cei care le fac. 
  
 Cum l-ai convinge pe un om 
de pe stradă să vină la operă? Ce 
i-ai cânta? 
 Pe omul de pe stradă,  dacă îl aduci în 
teatru, cu siguranță îl vei impresiona. 
Oricâtă informație și gadgeturi am avea 
în jurul nostru, nu pot înlocui magia 
unui spectacol live.  Dacă ar trebui să-i 
cânt ceva, cu siguranță ar fi aria lui Gre-
min din Evgheni Onegin a lui Ceai-
kovski, o lecție despre iubire și frumuse-
țea ei. 
  
  Te simți împlinit ca om și ar-
tist? Ce roluri n-ai cântat și ți le-
ai dori? 
 Mă simt împlinit atât ca om cât și ca 
artist. Sunt pozitiv și fac totul cât pot de 
bine. Pentru viitor mi-aș dori într-adevăr 
câteva debuturi în repertoriul wagnerian 
printre care  Marke și  Daland, iar întâl-
nirea noastră mi-a deschis setea de cu-
noastere spre repertoriul rus și sper să se 
finalizeze cu ceva realizări frumoase. As-
tept cu nerăbdare premiera de Simon 
Boccanegra la Opera Națională București 
unde voi interpreta rolul Fiesco.  Până 
una alta îmi doresc să trecem cu bine 
peste perioada aceasta, să revenim cât 
mai curând pe scenă și un concert pentu 
publicul sătmărean pe care îl salut și îl 
îmbrățișez cu drag. 
 

A consemnat Vasile A.

Marius Bolo;, 
un s[tm[rean 
în elita vocilor 
de oper[ din 

România
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RECENZII

Întitulat simplu O carte de poe-
zie (Editura Contraste culturale, 
Giurgiu, 2020), volumul lui Vasile 
Andreica se constituie într-o ipos-
taziere a unei iubiri discrete, mă-
cinate de melancolii și reverii, de 
revelații sapiențiale, un spectacol 
al unei lumi interioare luxuriante, 
luminate de reverberațiile calme 
ale unei interogații retorice. 
 

Cartea este deschisă de un interesant 
Ars amandi, un soi de învățături către sine 
însuși< E fericit cine iubește viața-n deve-
nirea sa, o cugetare panteistă, sporitoare, 
continuată apoi în sub clarobscur, un joc 
de-a râsu’ – plânsu’ cu moartea care prin 
persiflare, printr-un joc al așteptărilor și 
al amânărilor se umanizează< cât despre 
coasă/ cui îi pasă?/ oricum a zis c-o lasă 
acasă și concluzionată oarecum în tempo 
di minuetto< încât și moartea e geloasă/și 
zvârle-n vid tocita-i coasă.  

Poetul se află sub puterea și vraja lui 
Omar Khayyam, bătrâne mag persan ce-

n cupă îți căutai iluminarea (Scrisoare 
deschisă către Omar) și nici nu ascunde 
acest fapt. Mirodeniile lirice și exotice sunt 
savurate de Andreica și sublimate în me-
tafore extrase parcă direct din 1001 de 
nopți dar și din poemele lui Khayyam< 
Doamne, femeile-s lut înflorit, minunat 
(În inima moscheii albastre – pal…), cu 
trimitere directă la celebra poezie a aces-
tuia, Ulciorul. 

Ciclul de poeme inspirat din lumea 
arabă surprinde inefabilul unui univers al 
echilibrului și înțelepciunii< Sunt tăceri 
mai amare ca orice reproș, mamă (pe-o 
uliță din drumul spre palat) sau se prea 
poate/ ca sufletul să-și dea singur naștere 
unui duh (înaintea rugăciunii de seară),  
Domnul va țese-n fir de liniște trupul ei  
iar mântuirea prin iubire este văzută astfel< 
și din viermele ce-ai fost/ vor ieși pe ne-
simțite/ aripi de fluture,  populată de der-
viși cu barba albă și pielea ca huma din 
oază (undeva afară din cetate…)   

Nu lipsesc nici trimiterile eminesciene, 
cum ar fi Strofă în metru antic cu super-
bul vers< ochi răcoroși cum e mierea de iz-

mă sau< în slava ochilor tăi noaptea a uitat 
de-ntuneric (dakini stotra). 
Eternul feminin este prezent peste tot< fe-
mei ce se pierd în salata urbană (În chipuri 
de femei) dar și în privirea ta-i ciuperca 
Hiroshimei, ea este sculptată la comanda 
unei lumi care nu știe ce vrea căreia îi e 
dor de începuturile dinainte de oameni 
pentru că ea vine direct din grădina unui 
samurai renegat/ ea nu se închină la ordin 
nici în fața împăratului lumii (fata de mar-
mură) 

Există apoi adevărate exerciții de vir-
tuozitate lirică, poetul caută rime rare și 
pline de savoare< și după mine potopul a 
curs degeaba/ inima ei e-n sens mistic Kaa-
ba (seară bucolică), ori< curăț atrii și ven-
triculi/ pun esențe dulci și picuri (romanță 
jucăușă)  
 Condiția umană este una precară și 
de-a dreptul deplorabilă când nu este cu-
prinsă de flama inefabilă a iubirii< cărnuri 
ambulante ce suntem sau< dacă nu putem 
să iubim fără să Te amestecăm/în asta sun-
tem cele mai jalnice făpturi care există (la 
un pahar de vorbă), o șuetă amabilă, în 

care Dumnezeu este invitat, asemeni unui 
amic, la un pahar de Chianti, pentru ca 
totul să culmineze în versul<…ce jalnice 
puteri/ avem ca să-nțelegem ce are să ur-
meze (psalm de seară) ori< …povești ti-
căloase din alte/istorii încovoaie pereții 
inimii tale (nu ești a mea). Căutarea unui 
sens, a unei rațiuni utile de a trăi este sin-
tetizată magistral în versul< iar mintea se 
pricepe să discearnă/ verdele veșnic de ră-
coarea brumii (pom de iarnă) 

Lumea nu este decât o anticameră a 
infernului, aflată în preajma unei iminente 
extincții morale< văd oameni care-și toar-
nă-n vorbe iadul (andante ma adagio) 
ori< prin născociri istețe și jalnice pretexte/ 
spre a fugi de viață în vreo închipuire (în-
florire). Salvarea nu poate fi decât una sin-
gură< ermetizarea ființei în adâncurile iu-
birii< Căci curățându-ne de zloata humii/ 
unirea noastră-i ax și sens al lumii (finale 
– allegro maestoso) sau când eu și tu în 
ambii suntem una (cântec de apă vie) și 
încerc minunea care ești/ să o cuprind în 
noaptea calmă (adagietto notturno). Dar 
va veni un timp al desfrunzirii al lepădării 

de impostură< cărțile se vor deschide/ și 
numele vor cădea de pe coperți (o zi bună) 
ori< iar altora li se părea că țin minte sunetul 
marii explozii (epilog). 

Traducerile din finalul volumului în-
tregesc în mod fericit profilul unui poet 
sensibil și deschis spre experiențe nova-
toare, cu atât mai mult cu cât multe din 
poeziile traduse au mai cunoscut versiuni 
românești. Inedite sunt totuși traducerile 
din italiană ale sonetelor lui Antonio Vi-
valdi, cele care prefațează celebrele Ano-
timpuri.  
 O carte profundă, a savorilor spirituale 
uneori exotice, a înțelesului lumii în care 
poetul trebuie să meargă înainte printre 
meandre și convulsii apărat însă de iubire, 
de forța ei taumaturgică, asemenea unei 
armuri grele, dar vitale. Vasile Andreica 
este un creator din rara stirpe a celor dă-
ruiți cu puterea și adâncimea verbului, în-
delung exersat în regatul multicolor plin 
de soare și de părelnice umbre ale unui 
Ego sfâșiat între neputința de a zbura și 
datoria de a-și împlânta rădăcinile în nes-
fârșirea celestă.

Robert LASZLO

:uvi\a moale a fetei de marmur[

“Sapiens< scurt[ istorie a omenirii”, 
 cartea care l-a f[cut celebru pe Harari

Yuval Noah Harari, un autor 
foarte la mod[ `n zilele noastre. 
Istoricul ;i filosoful este citit ;i ci-
tat  de pre;edin\i, ;efi de guverne, 
scriitori ;i preo\i. Harari a scris 
p]n[ acum patru volume, desem-
nate toate bestseller interna\ional. 
Trei dintre acestea au fost traduse 
;i ̀ n limba rom]n[, la Editura Po-
lirom< “Sapiens< Scurtă istorie a 
omenirii”, “Homo Deus< scurt[ is-
torie a viitorului” ;i “21 de lec\ii 
pentru secolul 21”. Ultima carte, 
“Money” publicat[ `n limba en-
glez[ `n 2018, nu a fost `nc[ tra-
dus[ `n limba rom]n[.  
 

~n num[rul de ast[zi v[ prezent[m o 
foarte pe scurt primul s[u volum, “Sa-
piens< Scurtă istorie a omenirii”, cartea 
care l-a f[cut celebru pe Harari. Publicat 
`n Israel ̀ n anul 2011, volumul a fost tra-
dus `n limba rom]n[ la Editura Polirom 
`n anul 2017. Autorul prezint[ evolu\ia 
lui Homo sapiens ̀ ntr-un mod foarte ori-
ginal. Trei sunt revoluțiile majore care 
au modelat cursul istoriei noastre. Cu 
aproximativ 70.000 de ani în urmă Re-
voluția Cognitivă a dat startul istoriei. 
Revoluția Agricolă a accelerat-o cu circa 
10.000 de ani în urmă, iar abia cu 500 de 
ani în urmă a început Revoluția științi-
fică, care ar putea aduce sfârșitul lui Ho-
mo sapiens.  

Aceste revoluții i-au dat omului pu-
tere să facă ceea ce nicio altă formă de 
viață nu a reușit, să creeze mituri care 
să-i unească. Religiile, națiunile și capi-
talismul le-au permis oamenilor să preia 
puterea pe pământ sărind peste etapele 
din procesul selecției naturale. „Toleranța 
nu este o caracteristică al lui Homo sa-
piens”, afirmă Harari, stabilind scenariul 
pentru animalul care aveam să devenim 
(p. 25). Din păcate, subliniază Harari, 
„ne bucurăm de distincția dubioasă de a 
fi specia cea mai distructivă din analele 
biologiei”. Iar, dacă nu suntem atenți, 
vom ajunge singurii supraviețuitori ai 

potopului uman împreună cu animalele 
de crescătorie (p. 72).  

După Revoluția Cognitivă a urmat 
Revoluția Agricolă, unul dintre eveni-
mentele cele mai controversate din isto-
rie. Începută cu circa 10.000 de ani, Re-
voluția Agricolă le-a permis oamenilor 
să adune mai multă mâncare. Nu înseam-
nă că oamenii au devenit mult mai inte-
ligenți. Vânătorii-culegători cunoșteau 
cu mult înainte secretele naturii. Revo-
luția Agricolă a crescut cantitatea de 
hrană ce a dus la explozia populației și la 
apariția unei „elite răsfățate”. „Agricul-
torul de rând muncea mai mult decât vâ-
nătorul-culegător obișnuit și avea în 
schimb parte de o dietă mai proastă. Re-
voluția Agricolă a fost cea mai mare pă-
căleală din istorie. Cine era răspunzător 
de asta? Nici regii, nici preoții, nici ne-
gustorii. Vinovații erau o mână de specii 
de plante, printre care se numărau grâul, 
orezul și cartofii. Aceste plante l-au do-
mesticit pe Homo sapiens mai degrabă 
decât invers” (p. 77). 

 Revoluția Agricolă a cauzat multe 
suferințe la nivel individual. Și animalele 
au avut de suferit< oile, caprele, porcii și 
găinile. Pentru domesticirea lor, oamenii 
s-au folosit de practici brutale. Apariția 
Revoluției Agricole a marcat momentul 
în care preocupările pentru viitor au de-
venit prioritare< vremea, randamentul 
recoltei, etc. Au apărut satele mari, târ-
gurile și în final orașele. Nu a existat însă 
suficient timp pentru „a permite evoluția 
unui instinct al cooperării de masă.” Re-
țelele de cooperare apărute în Egiptul fa-
raonilor, în orașele din Mesopotamia an-
tică și Imperiul Roman au avut ca scop 
exploatarea țăranilor care plăteau cu sur-
plusul de hrană.  

Aceste rețele au reprezentat „ordini 
imaginate”. susținute de credința în mi-
turi comune (p. 97). „Oamenii au creat 
ordini imaginate și au născocit sisteme 
de scriere aceste două invenții au umplut 
lacunele lăsate de moștenirea noastră 
biologică. Ordinile imaginate care susți-
neau aceste rețele nu erau nici neutre nici 
corecte. Ele îi împărțeau pe oameni în 
grupuri imaginare, ordonate într-o ie-

rarhie.” Deși proclama egalitatea tuturor 
oamenilor, ordinea imaginată instituită 
de americani în anul 1776 stabilea o ie-
rarhie. Declarația de Independență sta-
bilea ierarhii între bărbați și femei, între 
albi și negrii și amerindieni (p.119). Celor 
mai multe ierarhii sociopolitice le lipsește 
o bază logică sau biologică. Acestea nu 
sunt altceva decât „perpetuarea unor eve-
nimente întâmplătoare susținută de mi-
turi” (p. 127).  

Autorul abordeaz[ foarte direct su-
biecte sensibile `n trecut precum istoria 
de gen sau homosexualitatea. Ierarhia de 
gen a avut o importanță supremă în toate 
societățile cunoscute până acum în isto-
rie. Oamenii s-au împărțit în bărbați și 
femei și, de la Revoluția agricolă încoace, 
aproape peste tot bărbații au ieșit în câștig 
(p. 128).  

Dar este oare împărțirea în bărbați 
și femei un produs al imaginației la fel 
ca și sistemul castelelor din India sau sis-
temul rasial din America? Sau este o di-
viziune naturală cu rădăcini biologice 
adânci? Harari scrie cu subiect ;i predi 
at< “Nu are sens s[ sus\inem c[ func\ia 
natural[ a femeilor este s[ nasc[ sau c[ 
homosexualitatea este nenatural[. Ma-
joritatea legilor, normelor, drepturilor ;i 
obliga\iilor care definesc masculinitatea 
;i feminitatea ref lect[ mai mult 
imagina\ia uman[ dec]t realitatea bio-
logic[.” (p. 131) Orientarea sexual[ a au-
torului va fi clar exprimat[ `n volumul 
“21 de lec\ii pentru secolul 21”, dedicat 
so\ului s[u Itzik, ap[rut la Polirom `n 
2018.   

Partea a III-a abordează istoria din 
perspectiva unificării umanității. În pri-
mul mileniu î. Hr. au apărut trei “ordini 
imaginate”< ordinea monetară promovată 
de negustori> ordinea imperială instituită 
de cuceritori> iar profeții au încercat să 
instituie ordinea religiilor universale, bu-
dismul, creștinismul și islamul (p. 150). 
„Banii sunt cel mai universal și mai efi-
cient sistem de încredere mutuală care a 
fost inventat vreodată”, care poate depăși 
aproape orice prăpastie culturală (p. 156). 
Iar cea mai răspândită formă de organi-
zare politică a lumii în ultimii 2.500 de 

ani a fost imperiul. Chiar dacă azi ter-
menul „imperialist” este folosit ca insultă 
politică fiind depășit doar de „fascist”, 
Harari consideră greșit „să ponegrești 
toate imperiile și să dezavuezi întreaga 
lor moștenire”. Asta înseamnă de fapt „să 
respingi cea mai mare parte a culturii 
umane” (p. 167). În opinia sa Imperiul 
global, făurit chiar sub ochii noștri se 
aseamănă izbitor cu Imperiul Roman târ-
ziu, fiind condus de o elită multietnică și 
ținut de cultura și de interesele comune 
(p. 178). Alături de bani și imperii, al 
treilea mare factor de unificare a omenirii 
a fost religia. „Întrucât toate ordinile și 
ierarhiile sociale sunt imaginate, ele sunt 
toate fragile, iar cu cât societatea e mai 
mare, cu atât e mai fragilă. Rolul istoric 
crucial al religiei a fost să confere legiti-
mitate supraumană acestor structuri fra-
gile” (p. 179).  

Harari critică toate sistemele religioa-
se, vorbind în termeni mult mai duri des-
pre creștinism decât despre politeismul 
egiptenilor, romanilor sau aztecilor. „În 
cei 300 de ani de la răstignirea lui Hristos 
și până la convertirea împăratului Con-
stantin, împărații romani politeiști nu au 
inițiat mai mult de patru persecuții ge-
nerale împotriva creștinilor. (...) dacă în-
sumăm toate victimele acestor persecuții, 
reiese că în aceste trei secole romanii po-
liteiști nu au omorât mai mult de câteva 
mii de creștini. Prin comparație, în cursul 
următorilor 1.500 de ani, creștinii au mă-
celărit creștini cu milioanele pentru a 
apăra interpretări ușor diferite ale religiei 
iubirii și milei” (p. 184). 

 Creștinii au servit ca model pentru 
o altă religie monoteistă, islamul. De-a 
lungul istoriei, monoteiștii au fost mult 
mai fanatici decât politeiștii. Harari trece 
în revistă și religiile care venerează uma-
nitatea< umanismul liberal, umanismul 
socialist și umanismul evoluționist. În 
finalul capitolului, autorul se arată îngri-
jorat de noul curent la modă, „utilizarea 
unor metode biologice în vederea up-
gradării lui Homo sapiens. (...) Nimeni 
nu vorbește despre exterminarea raselor 
sau a oamenilor inferiori, dar mulți se 
gândesc să folosească cunoștințele noas-

tre tot mai extinse despre biologia umană 
pentru a crea supraoameni” (p. 201). 

În partea a IV-a, autorul argumen-
tează cum a determinat Revoluția Ști-
ințifică din ultimii 500 de ani creșterea 
fără precedent a puterii oamenilor. În 
anul 1500 în întreaga lume existau în jur 
de 500 de milioane de oameni, astăzi 
suntem 7 miliarde (p. 211). Economia a 
crescut omenirea bucurându-se astăzi de 
lucruri care înainte existau doar în bas-
me. Ordinea socială a fost complet trans-
formată, la fel și politica, viața cotidiană 
și psihologia umană. Se pune însă între-
barea< suntem oare mai fericiți (p. 316)? 

Epilogul, intitulat Animalul care a 
devenit zeu, trage un semnal de alarmă< 
„ajunși prin forțe proprii zei cărora nu le 
țin companie decât legile fizicii, nu tre-
buie să răspundem în fața nimănui. În 
consecință facem prăpăd printre celelalte 
animale și în ecosistemul înconjurător, 
fără să căutăm altceva decât propriul nos-
tru confort și divertisment și totuși ne-
aflând niciodată mulțumirea. Există ceva 
mai periculos decât niște zei nemulțumiți 
și iresponsabil care nu știu ce vor?”  
 

Adriana Zaharia
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S~N~TATE
Dr. Liana Str`mb< “Folosiți cu încredere alimentele din natură, în 
sezonul în care apar ele și recoltate din zona geografică în care vă 
aflați. Acestea conțin un maxim de vitamine, minerale și substanțe 
nutritive pentru organismul dumneavoastră”. 

Activitatea principală a ființei 
umane este alimentația. Majori-
tatea oamenilor petrec mare parte 
din zi căutând mâncare (umblând 
după cumpărături) fie gătind 
mâncare, fie consumând mâncare. 
Alimentele, hrana zilnică, asigură 
omului materia primă pentru des-
fășurarea tuturor proceselor inte-
rioare ale organismului. Suntem 
ceea ce mâncăm, iar acțiunile 
noastre au energia hranei pe care 
o consumăm. Este normal ca și 
imunitatea să depindă în mare 
parte de calitatea și cantitatea hra-
nei ingerate.  
 

Organismul omenesc este un com-
puter extraordinar de complex, cu funcție 
diverse, variate și integrate, destinat să 
asigure adaptarea ființei umane la mediul 
înconjurător. Printre mecanismele fine și 
delicate ale sistemului de supraviețuire 
omenesc, rolul cel mai important este cel 
jucat de sistemul imunitar. 

Sistemul imunitar este un complex 
răspândit în întregul organism, compus 
din 2 kg de celule și anticorpi. Din acestea 
circa 250 grame trebuie reînnoită zilnic 
(prin alimentație). 

În minunata carte “Studiu China” a 
dr. Colin Campbell sunt enumerate opt 
principii cu privire la alimentație și să-
nătate, pe care aș dori să le comentez< 
 
Principiul numărul 1 

Nutriția reprezintă combina-
ția a nenumărate substanțe, din 
alimente. Întregul înseamnă mai 
mult decât suma părților sale. 

Conform acestui principiu funda-
mental, organismul omenesc este special 
proiectat să facă față combinațiilor de 
substanțe, nu unei anumite substanțe, da-
te separat. 

~n timpul unei mese, după ce hrana 
complexă (mâncarea gătită din farfurie) 
ia contact cu saliva, organismul își începe 
acțiunea miraculoasă și pornește procesul 
digestiei. Fiecare dintre substanțele chi-
mice din hrană interacționează cu sub-
stanțele chimice din organismul omenesc 
în moduri foarte specifice. Oamenii nu 
vor descoperi, poate, niciodată modul 
perfect în care toate substanțele acestea 
interacționează. Important este faptul că 
substanțele chimice pe care le obținem 
din hrana pe care o mâncăm intră într-o 
serie de reacții, care participă la menți-
nerea stării de sănătate a organismului.  

Există o mulțime de mecanisme de 
control complicate în interiorul celulelor 
;i \esuturilor organismelor noastre, care 
decid unde ajunge fiecare nutrient, c]t 
este nevoie din fiecare și când are loc fie-
care reacție. Organismele desfășoară 
această rețea infinit de complexă de reac-
ții chimice în vederea obținerii unor be-
neficii maxime din alimentele integrale, 
așa cum apar ele în natură.  

Este o imensă diferență între modul 
în care este procesată mierea de albine, 
un aliment integral, luat ca atare din na-
tură și modul în care se procesează zahă-
rul, element chimic, obținut prin sinteză 
și inexistent ca atare în natură. Zahărul, 
așa cum îl știm noi este o substanță străină 
pentru organism, iar acesta va reacționa 
la el precum la orice substanță străină și 
nu precum la un aliment (care ar trebui 
să aibă o structură asemănătoare cu ce se 
găsește în natură). 
 
Principiul numărul 2 

Vitaminele nu constituie un 
panaceu pentru o sănătate bună 

Nutriția funcționează ca un sistem 

biochimic de o infinită complexitate, Adi-
că vorbim despre mii de substanțe chi-
mice și mii de efecte asupra stării noastre 
de sănătate. 

Suplimentele alimentare cu vitamine, 
minerale sau ambele duc la apariția doar 
a unei stări temporare de bine, dar pe ter-
men îndelungat nu îmbogățesc starea de 
sănătate. În plus dacă persoanele își ad-
ministrează suplimente alimentare de 
acest tip și o perioadă se simt mai bine, 
nu mai consideră că este imperios nece-
sară o schimbare de dietă. Așa că multe 
doamne continu[ să bea cafea, care eli-
mină calciul și magneziul din organism 
și nu numai, administrându-și în același 
timp suplimente de calciu ;i magneziu. 
Iar efectele nocive ale acestei combinații 
se văd în continuarea procesului de os-
teopenie și osteoporoză, cu apariția su-
plimentară de pietre la rinichi și vezicula 
biliară sau de ciocuri osoase verterbrale 
și pinteni calcaneani. Adică și boli ale die-
tei dezechilibrate și boli produse de su-
plimentele alimentare administrate. Dieta 
dezechilibrată a omului modern nu poate 
fi neutralizată prin suplimentele de vita-
mine și de minerale, oricât de pure, eco-
logice și bine digerabile sunt acestea. Mă-
rul proaspăt cules din livadă ;i consumat 
imediat după culegere are mai multă vi-
tamina C decât o lămâie adusă cu o va-
porul din Africa și depozitată săptămâni 
întregi în diferite incinte. 

Folosiți cu încredere alimentele din 
natură, în sezonul în care apar ele și re-
coltate din zona geografică în care vă 
aflați. Acestea conțin un maxim de vita-
mine, minerale și substanțe nutritive pen-
tru organismul dumneavoastră. Niciunul 
dintre flacoanele colorateDe pe rafturile 
farmaciilor sau magazinelor naturiste nu 
o să inducă în organism aceleași reacții 
furnizoare de energie precum consumul 
unei piersici sau unei caise caise proaspăt 
aduse la piață de un culegător. 
 
Principiul num[rul 3  

Nu există nici un nutrient în 
alimentele de origine animală ca-
re să nu fie mai bine furnizate de 
către plante. 

Cercetările moderne studiază mult 
despre acțiunile alimentelor animale și 
ale celor vegetale în organismul omenesc. 
~n special asupra imunității, se pare că 
alimentele de origine animală au o influ-
ență nocivă, st]nd la baza apariției a nu-
meroase reacții alergice, de respingere 
sau de intoleran\[. 

A te alimenta cu produse de origine 
animală constituie pentru organism o ex-
periență cu totul diferită fa\[ de cea de a 
te alimenta cu produse de origine vege-

tală. Alimentele de origine vegetală au 
mai mulți antioxidanți, mai multe fibre 
și minerale, decât alimentele de origine 
animală. De fapt, alimentele animale sunt 
aproape complet lipsite de acești 
nutrien\i. În schimb, alimentele animale 
au mai multe grăsimi și colesterol, fie că 
este vorba de carne, de lactate sau de ou. 

De asemenea, există patru nutrien\ii 
pe care alimentele de origine animală le 
au, iar cele de origine vegetală, în cea mai 
mare parte nu le-au< colesterolul și vita-
minele A, D și B 12. Trei dintre aceștia 
sunt nutrienti neesențiali, adică organis-
mul nostru își poate produce aceste sub-
stanțe, în mod natural. Colesterolul poate 
fi produs de organismul nostru fără pro-
bleme, la fel și vitaminele A și D. Vitamina 
A din precursorii tip betacaroten din ali-
mente (morcov, dovleac, caise, etc.), și vi-
tamina D prin expunerea pielii la lumina 
soarelui timp de circa 15 minute, o dată 
la două zile. Vitamina B12 este o vitamină 
produsă de microorganismele care se gă-
sesc în sol și de către microorganismele 
din intestinele animalelor și ale omului. 
Dar cantitatea de B12 produs[ intestinal 
nu se absoarbe în mod adecvat, de aceea 
se recomandă consumul suplimentar de 
B12. Cercetătorii au arătat că plantele 
crescute pe pământ sănătos, cu o con-
centrație bună de vitamina B12 vor ab-
sorbi fără dificultate acest nutrient. Dar 
plantele crescute pe soluri devitalizate, 
unde se folosesc multe substanțe chimice 
drept îngrășământ sunt de cele mai multe 
ori deficitare în B12. Lumea modernă 
este o lume atât de sterilizată și pasteuri-
zat[ încât oamenii ajung rare ori în con-
tact direct cu microorganismele produ-
cătoare de B12 din sol. De aceea, oamenii 
moderni au nevoie ocazional de un mi-
nim supliment de B12, dacă aleg să folo-
sească o dietă vegetariană, fără consum 
de alimente de origine animală. 

Cu toate acestea, persoanele care au 
în alimentație alimente organice de ori-
gine vegetală, crescute pe un pământ fertil 
și care e au un stil de viață dinamic, cu 
mișcare fizică și expunere la razele soa-
relui, nu au nevoie de nici un fel de su-
plimente naturale. Aceste persoane au o 
imunitate naturală bună, care face față 
incidentelor inerente de pe firul Vieții 
fiecăruia. 
 
Principiul numărul 4 

Genele nu sunt singurele care 
determină apariția bolii. Genele 
funcționează numai dacă sunt 
activate sau Ex primate, iar nu-
triția joacă un rol critic în a de-
termina care gene, bune sau rele 
vor fi exprimate. 

Mulți cercetători se concentrează ex-
clusiv și excesiv pe identificarea genelor 
producătoare de afecțiune. Dar aceștia 
nu iau în calcul un amănunt esențial și 
anume acela că nu toate genele sunt ex-
primate în întregime și tot timpul, situație 
în care ele rămân inactivate din punct de 
vedere biochimic și nu au niciun efect 
asupra sănătății omului. Genele rămân 
active sau inactive sub influența mediului 
exterior și în special, a alimentației. Codul 
nostru genetic reprezintă un univers de 
interacțiuni biochimice de o complexitate 
aproape infinită. Acest univers biochimic 
al organismului uman interacționează cu 
o mulțime de alte sisteme, inclusiv ali-
mentația, care și ea, la rândul ei, include 
sisteme întregi de biochimie complexă. 
Așadar, genele sunt importante, deși la 
fel de important este și mediul exterior 
în care trăiește omul, din care alimentația 
este o parte esențială. 

Despre urm[toarele patru principii 
cu privire la alimenta\ie, vom vorbi `n 
num[rul urm[tor.

Alimenta\ia, reglatorul  
natural al imunit[\ii

Carte veche de medicin[, 
scris[ `n limba rom]n[

Una dintre dintre primele lucrări de 
medicină tip[rite `n limba română ;i 
destinată uzului maselor este “Oglinda 
sănătăţii şi a frumuseţii omeneşti< mij-
loace şi leacuri de ocrotirea şi de în-
dreptarea stricăciunilor”. Alcătuită şi în-
tocmită spre folosul românesc de Ştefan 
Vasilie Piscupescu, dohtorul poli\iei Bu-
cureştilor, a Prinţipatului Ţării Româ-
neşti cartea a ap[rut la Bucureşti, `n 
anul anul 1829, Tipografia de la Cişmea.  

Scris[ în limba română cu caractere 
chirilice, cartea prezint[ sfaturi ;i re\ete 
care pot fi f[cute `n cas[ pentru folosul 
bolnavilor, cu menţiunea că aceştia tre-
buie să fie consulta\i de ”doctori adevă-
raţi”. Con\ine remedii destinate curăţării 
şi netezirii unghiilor, vindecarea crăpă-
turilor, a degarăturilor, a cheliei, tratarea 
râiei, metode pentru vopsirea părului 
etc. Volumul se g[se;te `n colec\ia de 
c[r\i vechi a Bibliotecii Central Unvier-
sitare din Cluj ;i poate fi accesat ;i `n 
format pdf.

Dr. Str`mb Liliana Mariana,  
cabinet Piața Libertății, numărul 18  
telefon 0723859619 Stil de via\[ s[n[tos<  

cinci sfaturi pentru  
o via\[ mai lung[

Cercet[torii de la Harvard Medical 
School au analizat impactul obiceiuri-
lor s[n[toase pentru o perioad[ lung[ 
de timp. Au colectat date de la aproxi-
mativ 120 000 de persoane astfel> ~n 
perioada 1980-2014 un num[r de 78 
000 de femei au fost incluse `n aceste 
cercet[ri iar `ntre anii 1986 - 2014, au 
fost inclu;i ;i 40 000 de b[rba\i. 
 

Ce este mai exact un stil de viață să-
nătos? Cele cinci obiceiuri s[n[toase ba-
zate pe studiile de cercetare includ<  

1. Dieta sănătoasă< a fost calculată 
și evaluată pe baza aportului raportat de 
alimente sănătoase precum legume, fruc-
te, nuci, cereale integrale, grăsimi sănă-
toase și acizi grași omega-3, precum și 
alimente nesănătoase, cum ar fi carnea 
roșie și procesată, îndulcite cu zahăr bău-
turi, grăsimi trans și sodiu. 

2. Nivel de activitate fizică sănătoa-
să< a fost stabilit la cel puțin 30 de minute 
pe zi, de la activitate moderată până la 
un intenz[, zilnic. 

3. Greutatea corporală sănătoasă< 
definită prin indicele de masă corporală 
(IMC)> IMC cuprins între 18,5 și 24,9 
indic[ o greutate corporal[ normal[. 

4. Fumatul< nu există fumat sănătos. 
„Sănătoas” aici înseamn[ să nu fi fumat 
niciodată! 

5. Aportul moderat de alcool< a fost 
măsuratun consum între 5 și 15 grame 
pe zi pentru femei și între 5 și 30 de gra-

me pe zi pentru băr-
bați. În general, o băutură con-
ține aproximativ 14 grame de 

alcool pur. Vorbim despre 12 uncii de 
bere - adic[ 354 mililitri, 5 uncii de vin 
- adic[ 148 ml ;i 1,5 unități de băuturi 
spirtoase distilate - adic[ aproximativ 44 
ml. 
 
Poate face diferen\a un stil de 
via\[ s[n[tos? 

După cum s-a dovedit prin acest stu-
diu, obiceiurile sănătoase fac o mare di-
ferență. Persoanele care îndeplinesc cri-
teriile pentru toate cele cinci obiceiuri s-
au bucurat de o viață s[n[toas[, impre-
sionant mai lungă decât cele care nu au 
avut niciunul< 14 ani ̀ n plus pentru femei 
și 12 ani pentru bărbați (dacă aveau aces-
te obiceiuri la 50 de ani). 

Persoanele care nu aveau niciunul-
dintre aceste obiceiuri aveau mult mai 
multe șanse să moară prematur din cauza 
cancerului sau a bolilor cardiovasculare. 
Cercet[torii au calculat, de asemenea, 
speranța de viață ;i după câte dintre aces-
te cinci obiceiuri sănătoase aveau oame-
nii. Doar un obicei sănătos (și nu a contat 
care) ... doar unul ... a crescut speranța 
de viață cu doi ani, at]t la bărbați c]t și 
la femei. ~n concluzie, cu c]t avem mai 
multe obiceiuri s[n[toase, cu atât va 
cre;te speran\a de viață. 
(Susa< https<//www.health.harvard.edu) 

Pagin[ realizat[ de Terezia G.
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Megan Markle a \inut un discurs despre 
Mi;carea “Black Lives Matter”

500.000 de persoane au participat la prima 
edi\ie online a Festivalului literar Hay

Coresponden\a  
secret[ dintre  

Marie-Antoinette ;i 
contele de Fersen  
a fost decriptat[ 

“Cite;te române;te”,  
o campanie lansat[ 

 de Ministerul Culturii 

Fragmente cenzurate - și amoroase 
- din corespondenţa secretă purtată timp 
de peste un an de regina Marie-Antoi-
nette, în perioada în care se afla sub su-
praveghere alături de regele Louis al 
XVI-lea în Palatul Tuileries din Paris, și 
contele de Fersen au putut fi decriptate 
cu ajutorul unei tehnologii de vârf, in-
formează AFP. 

Cea mai mare parte din această co-
respondenţă este conservată din 1982 
în Arhivele naţionale franceze și a fost 
deja descifrată. Însă au rămas anumite 
rânduri cenzurate prin tăieturi abile, 
pentru ca ele să nu poată fi citite, într-o 
epocă în care regina Franţei era consi-
derată suspectă, după episodul fugii și 
arestării familiei regale la Varennes. 

Arhivele Naţionale de la Paris con-
servă 25 de scrisori ale reginei Marie-
Antoinette, redactate pe coli de hârtie 
cu margini drepte, fără găuri și rupturi, 
fără urme de mucegai, au reamintit co-
ordonatorii acestui proiect. Patru sunt 
originale autografe, celelalte fiind copii 
făcute de contele Fersen sau de secreta-
rul acestuia, inclusiv șapte care conţin 
pasaje cenzurate - 53 de rânduri în total. 
În aceeași instituţie sunt conservate și 
29 de scrisori de la contele Fersen, din 
care opt sunt cenzurate - 55 de rânduri 
în total. “Marie-Antoinette și Fersen se 
exprimau în termeni amoroși, deși ma-
joritatea conţinutului corespondenţei 
lor era de natură politică. Pentru prima 
dată, am putut citi sub pana lui Fersen 
fraze fără ambiguitate despre sentimen-
tele pe care le avea faţă de regină și care 
au fost ascunse cu meticulozitate”, au 
dezvăluit reprezentanţii Arhivelor 
Naţionale franceze, după o operaţiune 
minuţioasă de decriptare.  

Formule stereotipice precum “nu 
trăiesc și nu exist decât pentru a vă iubi" 
pot fi citite în paralel cu alte formule 
tandre folosite de Marie-Antoinette, de 
exemplu în corespondenţa purtată cu 
prinţesa de Savoia. 

Cercet[torii implica\i `n proiect au 
lucrat 95 de zile.

Ministerul Culturii anunţă lansarea 
campaniei de promovare “Citește româ-
nește”, un proiect de promovare a cărţilor 
autorilor rom]ni, și a realizării unei co-
municări mai bune între aceștia și cititorii 
lor. Desfășurat cu sprijinul Uniunii Scrii-

torilor din România și al Asociaţiei Edi-
torilor din România, proiectul își dorește 
să crească consumul de carte. România 
se afl[ pe ultimele locuri din Europa la 
acest capitol, cu aproximativ 20 de mi-
lioane de cărţi vândute anual, în timp ce 
în Italia se comercializează aproximativ 
190 de milioane, iar în Franţa 430 de mi-
lioane. Ministrul Culturii, Bogdan Ghe-
orghiu a declarat c[ aceast[ campanie es-
te deschisă tuturor librăriilor, magazine-
lor online sau distribuitorilor de carte, 
“astfel încât, împreună, să promovăm li-
teratura românească și să o facem cu-
noscută publicului larg”.

Hay Festival, organizat în orașul 
Hay-on-Wye din Ţara Galilor, a devenit 
un eveniment digital în acest an, în con-
textul restricţiilor și normelor de izolare 
impuse pe durata pandemiei de Coro-
navirus. Ajuns la edi\ia cu num[rul 33, 
acest eveniment literar a fost difuzat on-
line ;i gratuit. Organizatorii au str]ns 
peste 300 000 de euro din dona\ii. Aproa-
pe o jumătate de milion de persoane din 
70 de \[ri s-au conectat pe internet pen-
tru a viziona în streaming evenimentele 
desf[;urate în perioada 18-31 mai. Au 
participat scriitoarele Margaret Atwood 
și Hilary Mantel, actorii Benedict Cum-
berbatch, Helena Bonham Carter, Step-
hen Fry și cântăreaţa Tori Amos.

Într-un discurs de absolvire 
la fostul ei liceu, “Inima imacu-
lată din Los Angeles”, Ducesa 
de Sussex Megan Markle a nu-
mit moartea lui George Floyd 
un „act de rasism fără sens” și 
a subliniat că „viața negrilor-
contează”. 
 

„Pentru că viața lui George Floyd 
a contat și viața lui Breonna Taylor a 
contat, iar viața lui Philando Castile 
a contat,viața lui Tamir Rice a contat 
și la fel au contat și mulți alți oameni 
ale căror nume le știm sau ale altor 
nume care nu le știm.” Ducesa și-a ce-
rut scuze publicului< „Îmi pare atât 
de rău că trebuie să crește\i într-o lu-
me în care aceste lucruri sunt încă 
prezente.” 

Ea a încheiat `ntr-o notă de opti-
mism și acțiune< „Știu că aceasta nu 
este absolvirea pe care ați avut-o în 
vedere. Și aceasta nu este sărbătoarea 
pe care v-a\i imaginat-o. Dar știu, de 
asemenea, că există o modalitate pen-
tru noi de a reafirma acest lucru pen-
tru voi și de a nu vedea acest eveni-
ment ca sfârșitul a ceva, ci în schimb 
să-l vedem ca pe un început. O posi-
bilitate de a valorifica toată munca, 
toate valorile și toate abilitățile pe care 
le-a\i ̀ nv[\at în ultimii patru ani.” Dis-
cursul este prima declarație publică, 
personală, pe care Ducesa a făcut-o 
despre mișcarea Black Lives Matter, 
deși la începutul acestei săptămâni, 
organiza\ia “Queen's Commonwealth 
Trust”, unde Prințul Harry și Meghan 
Markle sunt președinte și vicepreșe-
dinte, a postat cu hashtagul oficial al 
mișcării< „Tăcerea nu este o opțiune 
”. Probabil c[ acest discurs este un in-
dicator al rolului pe care `l vor avea 
ducii de Sussex dup[ plecarea lor din 
Anglia. Se pare c[ vor aborda eveni-
mentele curente din Statele Unite.


