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Imunitatea, ap[rarea  
natural[ a organismului

Licita\ie de art[ contemporan[, 
organizat[ online

Pr. dr. Bolo;< :i, totu;i,  
frica trebuie `ndep[rtat[

Din c]nd `n c]nd, oamenii se 
r[zbun[ pe simbolurile istorice

Monumentele  
legendarului 
Gingis Han

La ITV 
s[rb[torim 
“Ziua Iei” 

Mongolia este o \ar[ din Asia Cen-
tral[, cu o suprafa\[ de 1 564 000 km.p. 
(locul 18 în lume), cu o popula\ie de 3 
075 647 locuitori. Ginghis Han a fost un 
r[zboinic de temut, care a reu;it prin vio-
len\[, s[ st[pâneasc[ vaste teritorii din 
lume în secolul al XII-lea. Pentru mon-
goli, el este considerat erou na\ional ;i 
un simbol al culturii lor. Ginghis Han a 
întemeiat Imperiul Mongol, unul dintre 
cele mai mari imperii din lume, apoi a 
retrasat celebrul “Drum al M[t[sii” ;i 
“Hoarda de Aur”. 

Pân[ în zilele noastre este un mare 
mister unde se afl[ locul de veci al legen-
darului împ[rat al mongolilor. Cea mai 
original[ idee de pân[ acum a avut-o Al-
bert Yu Min Lin, arheolog ;i antropolog 
la University of California din San Diego. 
Acest om de ;tiin\[ este cunoscut pentru 
metodele sale de cercetare inovatoare< 
când el ;i echipa sa sunt pe urmele ve-
chilor culturi ;i când dore;te s[ dezlege 
una dintre cele mai mari enigme ale tre-
cutului, printre instrumentele de lucru 
se num[r[ imaginile din satelit, radarul 
de senzori. Dintre aceste enigme face 
parte ;i întrebarea < unde este mormântul 
împ[ratului mongol Ginghis Han? 
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Protestele antirasiste din SUA se transform[ într-o r[fuial[ violent[ cu istoria. 
Statui ;i monumente, distruse sau profanate de-a lungul timpului 

Furia iconoclastă s-a abătut asupra lui Cristofor Columb, ale cărui statui din Boston, Richmond, 
Camden ;i Wilmington au fost sau urmează să fie îndepărtate 

Duminic[ 21 iunie, 
ora 14.00,  

`n emisiunea  
“Zone folclorice”,  
telespectatorii se vor 

putea bucura de  
parada costumelor  

populare ;i momentele  
muzicale oferite de  

Ansamblul 
Folcloric Na\ional 

Transilvania. 

Teoria c[derii  
libere a lui 

Einstein  
a fost validat[
Teoria lui Einstein despre c[derea 

liber[ face parte din Teoria Relativit[\ii. 
Aceasta a fost experimentat[ prima dat[ 
de c[tre Galileo Galilei pe Turnul din 
Pisa. Astronomul a demonstrat c[ dou[ 
obiecte sunt atrase de suprafa\a terestr[ 
cu aceea;i vitez[, indiferent de masa lor. 
Principiul lui Einstein a fost dovedit la 
scar[ mult mai mare de c[tre oamenii 
de ;tiin\[ de la Universitatea Manches-
ter, cu ajutorul observa\iilor realizate 
asupra a trei stele.  

Date fiind condi\iile extreme, dar ;i 
interac\iunile gravita\ionale între cele 
trei obiecte, oamenii de ;tiin\[ au ajuns 
la concluzia c[ astfel ;i Teoria 
Reletivit[\ii emis[ de c[trei Einstein este 
confirmat[. Studiul a fost publicat în 
Astronomy&Astrophysics, ;i preluat de 
descopera.ro. În cadrul acestui studiu, 
oamenii de ;tiin\[ au urm[rit interac\iu-
nile dintre trei stele< o stea alb[ pitic[ ;i 

un pulsar care se orbiteaz[ reciproc ;i 
care, împreun[ realizeaz[ o orbit[ ;i în 
jurul unei alte stele pitice albe. Conclu-
zia< chiar ;i în cazul obiectelor care sunt 
\inute împreun[ de greutatea proprie 
regulile Teoriei Relativit[\ii sunt respec-
tate. PAGINA 5



Valul de proteste din multe 
ora;e americane, căruia i s-a dat 
recent numele de “rebeliunea Ge-
orge Floyd”, a fost asociat în ulti-
ma săptămână cu violen\e, jefui-
rea magazinelor, distrugeri, ata-
carea poli\i;tilor ;i omoruri. :i cu 
o înver;unată dorin\ă de distru-
gere a monumentelor, un adevă-
rat război civil al statuilor. 
  

Fără multă logică pentru originea 
manifesta\iilor de protest, participan\ii 
au trecut la identificarea ;i distrugerea 
monumentelor unor personalită\i isto-
rice legate, într-un fel sau altul, de sclavia 
africanilor adu;i în \ară cu începere din 
anul 1619. 
  
Listă lungă a monumentelor  
vizate 
  

Este o listă lungă cea a monumente-
lor din Statele Unite care au fost, sau ur-
mează să fie, îndepărtate, a;a cum sunt 
monumentele armatelor confederate din 
Birmingham, Bentonville, Athens, Nor-
folk, Jacksonville, Fort Worth ;i statuile 
generalului Robert E. Lee (comandantul 
suprem al trupelor confederate din răz-
boiul civil) din Richmond, Montgomery 
sau Fort Myers. 

Furia iconoclastă s-a abătut însă ;i 
asupra lui Cristofor Columb, ale cărui 
statui din Boston, Richmond, Camden 
;i Wilmington au fost sau urmează să fie 
îndepărtate. În alte locuri, au fost van-
dalizate statui ale lui Wolfgang Amadeus 
Mozart sau Leonardo Da Vinci. 

N-a scăpat nici Mathis Baldwin, po-
litician, filantrop ;i dedicat aboli\ionist, 
a cărei statuie a fost demolată de furia 
oarbă a protestatarilor din Philadelphia. 
La fel s-a întâmplat cu monumentul lui 
Mahatma Gandhi din Washington D.C. 
Fără nici o justificare, bustul pre;edinte-
lui Abraham Lincoln, cel care ;i-a dat 
via\a pentru eliberarea negrilor din scla-
vie, a fost vandalizat ;i incendiat în Chi-
cago, statul Illinois. 

Mai mul\i membri de culoare din 
Congres au cerut desfiin\area muzeelor 
na\ionale Jefferson ;i Washington din 
capitală, pentru vina acestora de a fi fost 
proprietari de sclavi, iar Nancy Pelosi, 
lidera majorită\ii democrate din Camera 
Reprezentan\ilor, a cerut ca 11 statui să 
fie îndepărtate din incinta Capitoliului. 
În Philadelphia, statuia unui aboli\ionist 
care a militat cu zeci de ani înainte de 
războiul civil pentru interzicerea sclaviei 
a fost vopsită cu ro;u ;i, pe lângă atot-
prezentul BLM, a fost scris pe ea „colo-
nizator”. În Washington D.C., statuia 
unui amiral unionist care a câ;tigat vic-
torii importante împotriva Sudului a fost 
vandalizată. „Pune\i-l pe MLK (Martin 
Luther King) aici” scria pe ea. În Dela-
ware, autorită\ile au decis îndepărtarea 
statuii unui semnatar al Declara\iei de 
Independen\ă pentru că a fost stăpân de 
sclavi ;i, ca urmare „firească”, în Portland, 
Oregon, statuia lui Thomas Jefferson, au-
torul sus-amintitei Declara\ii, a fost do-

borâtă de mul\ime. 
În Marea Britanie au fost îndepărtate 

statuile lui Edward Colston (Bristol) ;i 
ale lui Robert Milligan, Thomas Guy ;i 
Robert Clayton din Londra, iar statuia 
lui Winston Churchill a fost vandalizată. 
În ora;ul Hamilton din Noua Zeelandă 
a fost îndepărtată statuia lui John Fane 
Charles Hamilton, iar în ora;ele Anvers 
;i Ekeren din Belgia cele ale regelui Leo-
pold II. Au fost desfiin\ate plăci come-
morative ;i au fost (;i vor urma ;i mai 
multe) schimbări de denumiri de străzi, 
;coli, universită\i, institu\ii ;i ora;e. 
  
Fran\a intră ;i ea în febra  
luptei cu statuile 
  

La Lyon, în Fran\a, a fost realizată o 
hartă interactivă care indică amplasa-
mentul statuilor dedicate personalită\ilor 
„sclavagiste”, dar multe voci propun mai 
mult de atât< realizarea unui recensământ 
al străzilor, plăcilor comemorative, po-
durilor etc care onorează figuri emble-
matice ale colonialismului ;i sclavagis-
mului. 

Astfel, printre obiectivele vizate se 
numără ;i podul Napoleon Bonaparte, 
aflat între Vieux-Lyon ;i Bellecour 
(Lyon). Primul împărat francez este acu-
zat de „restabilirea sclaviei în coloniile 

franceze prin legea din 20 mai 1802” ;i 
de „a fi încercat să colonizeze Egiptul cu 
aproximativ 50.000 de bărba\i”. Alte trei 
poduri, inclusiv cel dedicat militarului 
Joseph Gallieni, administrator al colo-
niilor franceze din Africa, care a respins 
cu brutalitate revoltele localnicilor, sunt 
;i ele în vizorul manifestan\ilor. 

La Bristol, sud-vestul Angliei, statuia 
unui binefăcător al ora;ului, care domina 
o pia\ă centrală din ora; de mai bine de 
o sută de ani, a fost doborâtă de pe soclu 
;i aruncată în apele unui râu din apro-
piere pentru că acesta a fost ;i negustor 
de sclavi. Nici monumentul dedicat Re-
ginei Victoria din Leeds nu a scăpat de 
furia BLM (Black Lives Matter) care l-au 
vandalizat ;i inscrip\ionat cu vopsea. 
„Asasino” ;i „stăpână de sclavi” au scris 
protestatarii pe soclul acesteia, mânjind 
figura reginei ;i dându-le de lucru auto-
rită\ilor locale care au fost nevoite să 
muncească serios la dezinscrip\ionarea 
statuii. 
  
Reac\ia Doinei Uricariu, fostă 
directoare a ICR New York 
  

Poeta ;i eseista Doina Uricariu, sta-
bilită la New York ;i fostă directoare a 
ICR New York, a scris un comentariu în 
care a condamnat ferm astfel de ac\iuni 

distructive, explicând ;i de ce sunt ele 
un soi de „terorism cultural”< 

„Explica\i-le acestor vandali care de-
capitează statuile că fiecare perioadă în 
istorie î;i are statuile ei. Că ar trebui să 
lucreze la statuile timpului lor, ale valo-
rilor lor dacă sunt în stare, dacă printre 
ei sunt arti;ti capabili să ridice statui, să 
întrupeze idei, eroi, descoperitori, mari 
inovatori. Înainte să distrugă ceea ce au 
făcut al\ii, să construiască ceva. Nu-;i 
dau seama că se comportă asemeni ma-
relui tartor cu propaganda numit de Hit-
ler, că ac\ionează ca ni;te Goebbels ;i că 
mint neru;inat sau se iluzionează că luptă 
împotriva violen\ei. Au înlocuit vână-
toarea vrăjitoarelor cu vânătoarea statui-
lor. 

Ru;ine profesorilor universitari care 
au transformat universită\ile americane 
;i europene în pepiniere ale anarhismu-
lui, bol;evismului. Ru;ine profesoarei 
egiptoloage care i-a îndemnat pe mani-
festan\i să dărâme Obeliscul din Was-
hington. Trebuie dusă la psihiatru sau 
condamnată pentru incitare la terorism 
cultural. 

:i nu scanda\i doar adagio-ul că 
Vie\ile negrilor contează. Vie\ile oame-
nilor contează, indiferent de culoare. 
Via\a civiliza\iei contează. Supravie\uirea 
valorilor. Nu vreau să ajung să spun că 
Stalin ;i Goebbels sunt mici copii pe lân-

gă vandalii ;i cioclii prezentului”. 
Demolarea statuilor face parte cel 

mai adesea din istoria învingătorilor, fie 
că e vorba despre un război sau despre o 
revolu\ie. Vandalizarea ;i distrugerea sta-
tuilor de către noua mi;care #BlackLi-
vesMatter se află însă într-o nouă para-
digmă, chiar dacă fenomenul nu este de-
loc nou în Statele Unite. 

Columb nu se încadrează în categoria 
Saddam Hussein, Adolf Hitler sau Stalin, 
spune Ioan Stanomir, profesor la Facul-
tatea de ;tiin\e politice din Bucure;ti, ca-
re aminte;te că „primele lucruri pe care 
regimurile comuniste le-au făcut a fost 
să decapiteze statuile, la modul propriu. 
Astfel încât, o parte dintre statuile recu-
perate după 1990 nu mai aveau cap. Cris-
tofor Columb se alătură unei companii 
ilustre din secolul 20 (…) Dacă o socie-
tate socote;te că locul unei statui nu mai 
este într-o pia\ă publică, ci într-un loc 
mai pu\in vizibil, autorită\ile trebuie să 
folosească pârghiile pe care le de\ine pen-
tru a proteja statuia de vandalism ;i dis-
trugere ;i pentru a o repozi\iona”. Locul 
lor ar putea fi într-un muzeu, din care 
oamenii pot în\elege mai bine cum a 
func\ionat răul în istorie, fiindcă distru-
gerea statuilor este mai degrabă curativă 
decât reparatorie. 
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Statui dărâmate  
în istoria României 
  

Statuile au apărut târziu pe actualul 
teritoriu al României, la mijlocul seco-
lului al 19-lea, odată cu instalarea lui Mi-
hai Viteazu în fa\a Universită\ii din Bu-
cure;ti, sculptură inaugurată în 1874. 
Vorbind despre perioada relativ recentă 
a statuilor la români, Daniel Citirigă 
aminte;te reticen\a ortodoc;ilor fa\ă de 
„chipul cioplit”. Dacă apari\ia lor are loc 
abia sub domnia lui Carol I, eliminarea 
primelor statui nu se face, însă, sub co-
muni;ti: „statuia lui Ovidius din Con-
stan\a a fost dată jos de trupele bulgare 
cu ajutorul boilor, în 1916. Ulterior, ger-
manii, alia\i cu Bulgaria în Primul Război 
Mondial, au intervenit pentru repunerea 
poetului pe soclu. Ovidius reprezenta la-
tinitatea, iar bulgarii ar fi vrut să demons-
treze că ora;ul are rădăcini bulgăre;ti. 
Tot atunci, sculptura „Avântul \ării”, care 
glorifica Războiul de independen\ă ;i era 
amplasată în fa\a actualului tribunal, a 
fost distrusă. La Tulcea, trupele bulgare 
l-au dat jos pe Mircea cel Bătrân, pentru 
că din perioada lui Dobrogea a trecut în 
componen\a \ării Române;ti”. 

Daniel Citirigă argumentează că „dă-
râmarea statuilor în Europa Centrală ;i 
de Est are loc în perioadele de schimbare 
a frontierelor ;i mai apoi, când aceste \ări 
s-au confruntat cu ideologiile totalitare< 
nazism ;i comunism”. În timpul legiona-
rilor, o parte din frescele de la Ateneu au 
fost ascunse după o perdea, înainte ca 
regimul comunist să văruiască spa\iul 
dedicat acolo regilor României. 

Prima statuie ridicată ;i demolată pa-
re să fi fost Statuia Libertăţii sau „Româ-
nia deliverată”, de Constantin Daniel Ro-
senthal, inaugurată pe 23 iunie 1848. La 
mai puţin de o săptămână de la montarea 
ei, va fi distrusă pe 28 iunie, din ordinul 
caimacamului conservator Emanoil Bă-
leanu, adept al regimului politic impus 
prin Regulamentul Organic. 

Statuia ecvestră a Regelui Carol I al 
României, realizată de Ivan Meštrović ;i 
inaugurată pe 10 mai 1939, la 100 de ani 
de la na;terea lui Carol I, a dispărut din 
fa\a Palatului Regal în noaptea dintre 30 
;i 31 decembrie 1947, imediat după ce 
Regele Mihai a fost obligat să abdice. 
Sculptura a fost dată jos ;i târâtă cu tancul 
;i câ\iva ani mai târziu, topită ;i trans-
formată de Boris Caragea în vestitul Le-
nin, care a prezidat Casa Scânteii din 
1960 până în 1990. În locul ideologului 
mi;cării comuniste, 15 ani mai târziu a 
fost a;ezat monumentul Aripi, dedicat 
luptei anticomuniste. 

Încă din perioada lui Ceau;escu, sta-
tuile osta;ului sovietic au fost retrase din 
zonele centrale unde tronau ;i mutate în 
cimitire sau mai spre marginea ora;elor. 
În primă instan\ă, de pildă, la Bucure;ti, 
statuia soldatului sovietic era în Pia\a 
Victoriei, iar Păstorel Teodoreanu în-
drăznea să se amuze pe seama lui< „Sol-
date rus, soldate rus,/ De ce te-au pus 
aşa de sus? / Fiindc-ai eliberat popoarele? 
/ Sau pentru că-ţi put picioarele?”  În 
anii '80, când rela\iile lui Ceau;escu cu 
U.R.S.S. s-au răcit, monumentul a fost 
mutat în rondul de pe soseaua Kiseleff, 
iar după 1990 a fost desfiin\at. 

Statuia lui Stalin, care fusese ridicată 
în fa\a parcului Herăstrău, atunci botezat 
Stalin, a fost eliminată după ce Nikita 
Hru;ciov a început destalinizarea. În Bu-
cure;ti a rămas însă Mausoleul Libertă\ii, 
din 1963, pe care comuni;tii îl numeau 
„Monumentul eroilor luptei pentru li-
bertatea poporului si a patriei, pentru 
socialism" ;i unde se află criptele mai 
multor lideri comuni;ti. 

Multe statui au fost distruse, în tim-
pul Primului Război Mondial, dar ;i du-
pă, atât de trupe străine care au intrat pe 
teritoriul românesc, cât ;i de români, du-
pă ce au luat în stăpânire Transilvania, 
Basarabia ;i Bucovina. O altă listă, chiar 
mai lungă, a fost parcursă de regimurile 
totalitare care au topit sau au aruncat o 

serie de sculpturi dedicate oamenilor po-
litici din regimurile precedente. O parte 
dintre cele care nu au fost distruse au 
fost găsite în diferite depozite ;i ar putea 
fi reciclate în muzee dedicate ororilor. 
Traumele istorice nu au fost niciodată 
rezolvate în acest fel, dar dezbaterea des-
pre monumente ;i statui este în cre;tere 
peste tot în lumea occidentală, explică ;i 
Alexandru Muraru, care predă ;tiin\e 
politice la Universitatea Alexandru Ioan 
Cuza din Ia;i. Din punctul lui de vedere, 
„în privin\a monumentelor, România 
abia acum î;i caută identitatea na\ională”, 
dar „îi lipsesc politicile pentru promo-
varea memoriei, inclusiv formatul Zilei 
Na\ionale este total lipsit de inventivitate 
;i nu apropie cetă\enii de această simbo-
listică”. 
  
Exemple din istoria lumii 
  
       Mai întîi în secolul VII la na;terea 
Islamului, apoi în secolul VIII în icono-
clasmul bizantin, apoi în secolul XVI pro-
testant ;i, acum, sub presiunea mi;cărilor 
militante anti-rasiste din lumea anglo-
saxonă, statuile sunt doborâte pentru a 
corecta păcatele ;i a face loc ”dreptei cre-
din\e”. 

Unul dintre cele mai vizibile acte pu-
blice ale revolu\ionarilor francezi a fost, 
în 1791, profanarea Catedralei Notre Da-
me din Paris ;i distrugerea statuilor din 
interior. Tehnica ;i scenariul au fost re-
luate ;i amplificate de bol;evici, după Re-
volu\ia din 1917, într-o Rusie despuiată 
de statuile figurilor publice ;i de monu-
mente religioase doborîte, zdrobite sau 
topite. 

Marea Revolu\ie Culturală a Prole-
tariatului, ini\iată de Mao Zedong ;i de 
radicalii din partidul comunist chinez, a 
durat 10 ani (1966-1976) ;i a lăsat în ur-
mă imense distrugeri ;i sute de mii (până 

la 20 de milioane) de victime nevinovate. 
A fost o imensă manipulare a popula\iei, 
prostită că era nevoie de excluderea ră-
mă;i\elor burgheze care infectaseră par-
tidul ;i de reinstalarea fermă a maois-
mului, ca linie ideologică unică. Pentru 
asta biblioteci întregi au fost arse, statui 
antice au fost distruse, muzee au fost van-
dalizate. Pentru vina scornită că ele 
„men\ineau influen\a trecutului ;i a idei-
le burgheze". 

La fel de distrugătoare pentru cultu-
ră, tradi\ii istorice ;i opere de artă au fost 
revolu\ia rusă (1917), revolu\ia khmeri-
lor ro;ii din Cambodgia (1975-1979), in-
stalarea la putere a talibanilor în Afga-
nistan (1996-2001), războaiele civile din 
Croa\ia (1991-1995) ;i Kosovo (1980), 
barbara organiza\ie a „statului islamic " 
ISIS (1999-2019) ;i jafurile devastatoare 
ale muzeelor na\ionale din Irak, după în-
depărtarea regimului Saddam Hussein 
de către armata americană (2003). 
  
Precedente antice 
  

Damnatio memoriae în limba latină 
se traduce literar „condamnarea memo-
riei”, ceea ce înseamnă că persoana vizată 
nu mai are drept de a fi pomenită, fiind 
practic condamnată la uitare. Pentru pri-
ma dată este consemnată în istorie în se-
colul al IV-lea î. Hr. când locuitorii 
ora;ului Efes din Asia Mică au decis să-
l scoată din istorie pe Herostrat, care a 
dat foc Templului lui Artemis, una dintre 
cele 7 minuni ale lumii antice. Legea 
aceasta, a ;tergerii memoriei, interzicea 
pomenirea numelui piromanului, care 
probabil a;a s-a gândit să ajungă celebru, 
;i cu siguran\ă i-a reu;it, pentru că nu-
mele lui a devenit asociat cu oricine co-
mite un act criminal pentru a câ;tiga no-
torietate. 

O practică asemănătoare este con-

semnată în istoria Egiptului, când farao-
nul Akhenaten (sec. XIV î.Hr.), supra-
numit „regele eretic”, a încercat să im-
pună o reformă religioasă profundă, prin 
renun\area la panteonul clasic egiptean 
;i impunerea unui zeu unic, Aten. Aceas-
ta, desigur, prin ;tergerea numelui zeului 
rival Amon. După moartea sa, noua re-
ligie se stinge de la sine, iar unul dintre 
succesori, Horemheb, decide să ;teargă 
toate cartu;ele ce pomeneau numele său 
;i a succesorilor direc\i din toate 
inscip\iile găsite. Acest lucru se pare că 
a func\ionat, deoarece, 100 de ani mai 
târziu, nu apare în celebra Listă a Regilor 
a lui Seti I. Numele lui Akhenaten a rea-
părut în căr\ile de istorie în veacul al 
XIX-lea, când a fost descoperit vechea 
sa capitală, Akhetaten, Amarna de azi, 
pe care o construise special. 

Foarte utilizată a fost în perioada is-
torică a Imperiului Roman, de multe ori 
abuziv, cu inten\ia de a-i dezonora ;i dis-
credita pe cei viza\i. Începând cu Caligula 
;i so\ia sa, Agrippina Minor în secolul I 
d. Hr. ;i până la Constantin al II-lea, fiul 
lui Constantin cel Mare ;i al Faustei, pe 
la jumătatea veacului al IV-lea, au fost 
condamna\i la uitare un număr de 28 de 
împăra\i (mai mult de o treime din îm-
păra\ii Romei!) ;i 6 împărătese (mame 
;i so\ii de împăra\i), uneori chiar de către 
cei care i-au ;i ucis. Că erau abuzive de 
multe ori aceste decizii o dovede;te ;i 
faptul că, în câteva cazuri cei damna\i au 
fost reabilita\i, când schimbările de la 
conducerea Imperiului făceau posibil 
acest lucru. 

În ce consta concret această „dam-
natio memoriae?” Nu numai interzicerea 
pomenirii în cronici, istorii ;i anale ofi-
ciale, dar chiar în modificarea monu-
mentelor, statuilor, inscrip\iilor, plăcilor 
comemorative, desenelor votive, portre-
telor, adică a oricărei forme de reprezen-

tare a celor condamna\i. 
În prezent, termenul acoperă o paletă 

mai largă de sanc\iuni oficiale ;i neofi-
ciale, dar care au ca scop rescrierea isto-
riei din dorin\a de transformare a socie-
tă\ii întruna dorită de cei interesa\i. 
Damnatio memoriae nu este o practică 
care se restrînge doar la lumea antică, ;i 
aici avem un exemplu din \ara unde s-a 
men\ionat prima ;tergere a istoriei, Egipt< 
în 2011, Hosni Mubarak, pre;edinte al 
\ării pentru trei decenii, a fost dat jos, iar 
numele său ;i al so\iei Suzanne a fost 
;ters de pe toate monumentele. De exem-
plu, numele unei sta\ii de metrou din 
Cairo a fost schimbat din Mubarak în 
Al-Shohadaa, în traducere „Martirii”. La 
fel pie\e, biblioteci, străzi ;i alte edificii 
publice, inclusiv cele peste 500 de ;coli 
ce-i purtau numele, au fost redenumite. 
Un alt exemplu este cel al lui Stalin, când 
după moartea sa, oficial cei care s-ar fi 
exprimat în favoarea „Tătucului popoa-
relor”, nu numai că ar fi fost pedepsi\i fi-
zic, dar ;i făcu\i dispăru\i din fotografiile 
;i documentele oficiale. 
  
În loc de epilog 
  
        În jurnalul său de călătorie în Uni-
unea Sovietică, celebrul scriitor grec Ni-
kos Kazantzakis notează o discu\ie cu un 
trecător din Leningrad, la 10 ani după 
revolu\ia bol;evică. Cei doi erau lângă o 
statuie. Kazantzakis întreabă< ”A cui a 
fost înainte”? I se răspunde< a Ecaterinei 
cea Mare. Acum cine e pe soclu? ”Lassalle 
(ideolog al socialismului)”. :i pe viitor 
cine va fi? La care trecătorul răspunde, 
desigur pe ruse;te< ”Ciort znaiot!” (Dra-
cu’ ;tie!). 
        Parafrazându-l pe Hristos, zicem ;i 
noi< cine cite;te să în\eleagă. 

A consemnat Vasile A.

Statui ;i monumente, distruse sau 
profanate de-a lungul timpului

Celebra statuie a lui Lenin a prezidat Casa Scânteii din Bucure;ti de la inaugurare 
(1960) până la demolare (1990)

Distrugerea Coloanei Vendôme `n timpul “Comunei din Paris”

Irak, demolarea statuii lui Sadam Hussein 
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Ioan Nistor

Un popor ales ;i ni;te 
“ale;i” lipsi\i de onoare

S-a putut observa c[ pandemia 
a unit poporul c]teva zile, p]n[ 
c]nd diavolul politic a scos gheara. 
;i brusc pandemia a devenit prilej 
de dezbinare. Politicianul rom]n 
s-a pus pe colduit voturi ;i de pe 
urma acestei nenorociri universale. 
Dar lumea nu e chioar[, vede c[ 
toat[ h[r\uiala zgomotoas[ ;i toate 
nenorocirile vin de la majoritatea 
parlamentar[ care joac[ cea mai 
jalnic[ telenovel[ politicianist[. Si-
tua\ia este unic[ pe mapamond< nu 
se ;tie cine e la putere. Guvernul, 
parlamentul? De aceea se legife-
reaz[ „la mi;to”, pentru a ar[ta cine 
e „cel mai tare din parcare”.  
 

Ca rezultat, avem o societate mai scin-
dat[ dec]t oric]nd, aflat[ sub teroarea gru-
pusculelor vocale, agresive, f[r[ bun-sim\. 
Uite c[ parlamentarii nu au aflat c[ sexul 
se vede de la na;tere dup[ testicule. Nicio 
re\inere! Inclusiv instigarea la nesupunere 
în fa\a legii devine surs[ de voturi. Parla-
mentarii majoritari nu au solu\ii, nu vin 
cu programe, cu idei, dar legifereaz[ cu 
tancurile majorit[\ii, cu l[mpa;ul ;i cio-
magul dup[ u;[. Sunt un fel de mineri ai 
legislaturii. Efectul? La Murgeni, p[ruial[. 
În Craiova, ciom[geal[. În parlament, 
m]r]ial[. Speria\i de pierderea alegerilor 
viitoare, de spectrul Rahova, majoritarii 
vor m[car ca guvernul s[ crape de ciud[. 
Modelul? Divizia Tudor Vladimirescu, ve-
nit[ cu misiune din URSS, a furat puterea 
dup[ 1946, prin violen\[ ;i prin voturi fal-
sificate. Actualii, dup[ 1989, la fel. ;i nu ar 
mai vrea s[ lase ciontul din gur[ p]n[ la 
Judecata de Apoi. De;i slu\esc o \ar[ fru-
moas[ ;i-i schimonosesc viitorul, fac ges-
turile disperate ale celui încol\it. Credin\a 

e c[ se poate vota orice, c[ se poate face 
orice afirma\ie, c[ poporul tot nu verific[. 
Important e ca z]zania s[ prind[ r[d[cini.  

Nu trebuie s[ fii într-o efuziune pa-
triotic[ pentru a con;tientiza c[ avem o 
\ar[ frumoas[, cu resurse de invidiat, dar 
;i cu un popor ales, plin de calit[\i cu nimic 
mai prejos dec]t al\ii, cu ni;te copii fru-
mo;i, inteligen\i, serio;i. E suficient s[ 
urm[re;ti prezen\a celor dintr-a VIII-a la 
examenul de capacitate, ie;ind de la exa-
mene ca vr[biu\ele dup[ ploaie: f[r[ com-
plexe, st[p]ni pe cuno;tin\ele acumulate 
în condi\ii vitrege, ferici\i s[ demonstreze 
c[ merit[ grija dasc[lilor ;i a p[rin\ilor. 
Chiar dac[ aveau m[;ti, z]mbetul din ochii 
lor era mai frumos dec]t chipul lui X ;i Y 
din parlament, f[r[ masc[. ;i asta deoarece, 
afl]ndu-te ÎN LEGE, e;ti mai împ[cat cu 
tine ;i cu lumea, nu ca atunci c]nd te opui. 
Erau mai apropia\i de sim\ul respectului 
fa\[ de lege dec]t ei, ba chiar ;i dec]t un 
prelat care se opintea s[ sminteasc[ ordi-
nea, mut]nd Sf. Pa;ti mai spre Cr[ciun, 
sup[rat c[ a fost t]r]t pe la DNA ca orice 
p[c[tos, dar l[s]nd impresia c[ nesupu-
nerea e un gest cre;tinesc. Mare p[cat ;i 
multe p[cate-mi mai fac ;i eu! 

Un singur elev din \ar[ a avut o tem-
peratur[ care a dep[;it liniu\a de 37,3º ;i 
nu-mi pot reprima „r[utatea” (!) de a r]de 
de Avocata Poporului care a devenit anti-
cipat avocata unui singur elev, în defavoa-
rea celorlal\i, mii ;i mii. Parc[ o v[d \uguin-
du-;i a peniten\[ buzele ;i limbu\a muiate 
în ur[ din depozitele ALDE. C]t[ diferen\[ 
între minoritarii no;tri!... 

Pe de alt[ parte, d[ în clocot buim[cea-
la populist[. PSD-i;tii de la v]rf (ei, c[ nu 
to\i au mintea r[sucit[) cultiv[ s[m]n\a 
r[zbun[rii ;i a nesupunerii, ;i, în loc s[ se 
ascund[ pentru a pl[ti slujbe c[ pandemia 
nenorocit[ nu i-a prins la guvernare, au 
devenit guralivi, r[i, duri, exigen\i, 
b[;c[lio;i… Transform[ legiferarea în joc 

de p[c[nele (c[ tot s-a îndr[gostit dna Firea 
de \[c[nitul acestui termen firoscos). Dau 
legi pe band[ rulant[, dar ;i semnalul c[ 
aplicarea lor e o surs[ de stres, de suferin\[, 
vai! Dl T[riceanu ;i ai lui ne înva\[ c[ pu-
tem fugi lini;ti\i din spa\iul de carantinare 
deoarece va veni dna Weber, ;i ne va ;terge 
amenda, f[c]nd ha-ha-ha! Sunt fapte po-
sibile dup[ ce sistemul judiciar a fost trecut 
prin foc ;i sabie. Ce s-a ales? O t]n[r[ de 
17 ani este incendiat[ bestial. ;eful ALDE, 
foarte nervos (b[rba\ii ;tiu de ce!), el, ma-
rele ap[r[tor al drepturilor omului, dup[ 
ce un ortac de-al s[u, dl Toader Tudorel, 
a scris legea eliber[rii compensate, viseaz[ 
acum la o „golaniad[”, ca om priceput în 
materie. Ce s-a petrecut în Mehdin\i e o 
consecin\[. A rezultat dintr-o campanie 
de trei ani la Rom]nia 9, A3 ;i RTV, pentru 
a face locuri în pu;c[rii, c[ dac[ nu, cei de 
la CEDO ne omoar[… Istoria a consem-
nat< au ie;it 20 000, a intrat doar Dragnea 
;i uite c[… s-a f[cut loc. Iar problema 
caz[rii în penitenciare a disp[rut. La fel, 
statul paralél, înlocuit cu statul parálelor 
furate. G[selni\e politicianiste. Dar ce a 
urmat? Se sperie g]ndul… 

Doamna Renate W. ancheteaz[ „mal-
trat[rile bolnavilor de COVID” comise de 
ni;te medici care, ne putem imagina, se 
aflau în pericol s[ moar[ al[turi de 
pacien\i. Cum muma p[durii! c[ mai bine 
n-oi zice, îi pot trece at]tea prostii prin 
cap? O lege g]ndit[ de un geniu trecut 
prin CCR scoate un criminal în serie, 
d]ndu-i ;ansa s[ mai ucid[ ;i o t]n[r[ cu 
via\a netr[it[, dar Avocata Poporului nu 
ap[r[ victimele „legii TT”, victimele mi-
neriadelor (va g[si un pix?), nu ap[r[ ar;ii 
de la Colectiv, gaza\ii din 10 august 2018, 
ci, indirect, ap[r[ autorii tragediilor, iar 
acum îi scap[ de amenzi pe cei care, fugind 
din carantin[, ne-au pus în pericol de îm-
boln[vire pe noi, pe mine, pe tine, pe el...  

La ce poate duce aventurismul politic? 

Dl T[riceanu ;i dl Ponta s-au opus 
decret[rii st[rii de alert[. V. Ponta are ma-
rea calitate de a \[c[ni f[r[ oprire ;i a nu 
spune nimic, dar îl iert[m, fiind foarte bol-
nav la un genunchi… Asta indic[ nivelul 
aspirantului cotrocenist din 2024. Dup[ 
cum peroreaz[, ca o mitralier[ neuns[, 
s[rind de la una la alta, m[ face s[ cred c[ 
e din procentul celor 40%, stabilit de so-
ciologi. Singura calitate este ;tiin\a de a fi 
mi;tocar. Am]ndoi merit[ s[ fie condam-
na\i. La ru;ine. Primul cu suspendare de-
oarece a fost, vizibil, surmenat politic, dar 
al doilea, „cot]nganul dottore” (dup[ Ilies-
cu & B[sescu) ar putea fi condamnat s[ 
lucreze o s[pt[m]n[ ca doctor într-un spi-
tal suport COVID.  
 
C]teva fake-news-uri „de leac” 
pentru autorii ;tirilor false<  

1. Se împlinesc trei decenii de la 
pr[p[dul f[cut de minerii lui Iliescu în 
Pia\a Universit[\ii. Distrugeri, omoruri, 
manipulare. Ne amintim c[ atunci poe-
tul-revolu\ionar (poetul-buc[tar de azi) 
nu s-a mai „f[cut c[ lucreaz[”, ci a cerut ca 
studen\ii s[ fie mura\i p]n[ la piele cu tu-
lumbele. Pe vremea aceea, dl T[riceanu 
era membru al PNL-Aripa T]n[r[, acum 
e membru PSD-Aripa Nervoas[, dar, fiind 
înc[ „t]n[r ;i zburdalnic” (T. B[sescu), 
lanseaz[ ideea de a provoca GOLANIA-
DA-2020 în amintirea „golanilor” etiche-
ta\i astfel de dl Iliescu. E un semn c[, în 
1990, î;i c[uta ;i el l[mpa;ul pe sub fustele 
TVR-libere. Noutatea e c[ va înfiin\a o 
forma\ie, musai cu ortacii Ponta ;i Ciolacu, 
pentru a reînvia ;lag[rul din anii tinere\ii< 

„Noi suntem golanii str[zii/ Spaima bule-
vardelor/ Avem pantaloni la dung[ /:i o 
frez[ cicero…”.  

2. Pe celebrele Firu\a ;i Olgu\a (nume 
comune, afective) le m[n]nc[ limba s[ 
anun\e c[ vor declan;a suspendarea… Et-
nicului. Motive nu exist[, dar echipa 
str[in[ (!) de consilieri face s[p[turi ;i le 
va ;opti la ureche…  

3. Autorul Legii Recursului Compen-
satoriu – Tudorel Toader, comanditarul 
Dragnea, premierul D[ncil[, speciali;tii 
în drept, a;a-zi;ii Ciordache, Cazacioc, dar 
;i al\ii, precum ;i judec[torii care au f[cut 
posibil[ eliberarea unui criminal cu o con-
damnare de aproape un secol, din care a 
executat doar dou[zeci, se vor oferi s[ con-
tinue ei restul, din respect pentru cei cinci 
mor\i ;i pentru t]n[ra care sufer[ în chi-
nuri groaznice. 

4. Din cauz[ c[ bate la u;[ o criz[ mon-
dial[, din cauza pandemiei, din cauz[ c[ 
s-au pierdut numeroase locuri de munc[, 
din cauz[ c[ a crescut num[rul de ;omeri, 
din cauz[ c[ diasporenii nu mai au ce lucra 
în Occident ;i nu mai aduc euro, din cauz[ 
c[ în sistemul de pensii e mult[ inechitate 
etc., etc., partidul care e la putere în par-
lament, cuprins de ru;ine, va vota o lege 
prin care se am]n[ toate major[rile de ori-
ce fel p]n[ c]nd vor avea ei guvernarea, 
apoi le vor m[ri cu 40% ;i le vor impozita 
cu 40%.  

5. :efii PSD vor da m]ine în judecat[ 
guvernul c[ nu relaxeaz[ m[surile de pre-
venire a infect[rii rom]nilor cu COVID 
19, iar poim]ine îl vor da în judecat[ de-
oarece a relaxat m[surile de protec\ie. 

:i, totu;i, frica trebuie  
îndep[rtat[!

 
Din discu\iile purtate cu mai 

multe persoane în r[stimpul care 
a urmat dup[ încheierea st[rii de 
urgen\[, mi-am dat seama c[ si-
tua\ia înc[ nu s-a îmbun[t[\it în 
totalitate. ;i nu m[ refer doar la po-
sibilitatea infect[rii cu noul coro-
navirus. R[nile suflete;ti, deschise 
în timpul celor dou[-trei luni de 
izolare, sunt departe de a se închi-
de.  
 

Într-adev[r, e nevoie de timp. “Timpul 
vindec[ r[nile”, ne asigur[ un dicton latin 
(“tempus vulnera sanat”). Eu, îns[, spun 
c[ Dumnezeu vindec[ în timp. Va trece 
un timp ;i ne vom reveni atât trupe;te, cât 
;i suflete;te, dar ;i psihic. Totu;i, pe lâng[ 
aceste aspecte ale vindec[rii, ar mai fi ne-
voie de ceva< de redobândirea încrederii 
în noi în;ine ;i în semenii no;tri.  

În ultimele luni (martie, aprilie, mai), 
din nefericire, s-a strecurat o doz[ mare 
de suspiciune în sufletele noastre, ajun-
gând s[ ne fie team[ unora de al\ii. Eram 
pe bulevardul Clo;ca, în fa\a unui sediu 
de banc[, a;teptând cuminte s[-mi vin[ 
rândul la bancomat. La un moment dat, 

trece pe lâng[ mine un domn, pe care îl 
cunosc de mul\i ani.  

Bucurându-m[ de reîntâlnire, ne-am 
dat mâna ;i ne-am îmbr[\i;at, f[r[ a ne 
gândi nici unul, nici altul la noul virus. 
Bucuria revederii a învins frica de virus. 
Îns[, nu am sc[pat netaxa\i. O doamn[, 
aflat[ în trecere, ne-a privit cu o total[ de-
zaprobare, manifestându-;i chiar public 
indignarea< “Uite-i cum î;i dau mâna!” 
Mi-a r[mas întip[rit în minte acel episod. 
Iat[ spre ce atitudine a condus frica! Sincer, 
eu nu m-am gândit nicio clip[ ;i nici acum 
nu m[ gândesc la faptul c[ printr-o strân-
gere de mân[ m-a; fi putut îmboln[vi. 
Îns[, aceasta este p[rerea mea, fiindc[ epi-
demiologii au alt[ opinie. Oricum, este in-
teresant modul în care s-a reu;it inocula-
rea, în subcon;tientul nostru, a unei mul-
tiple st[ri de fric[< fric[ de virus, fric[ de 
contaminare, fric[ de moarte, fric[ de 
amend[. Ori de câte ori ie;eam pe strad[, 
în ora;, m[ sim\eam ca într-un fim ame-
rican, care avea ca tem[ o oarecare pan-
demie< pustiu, pustiu ;i iar pustiu, o încre-
menire în timp, o absen\[ teribil[ a facto-
rului uman din peisajul urban, cuprinzân-
du-m[ sentimentul triste\ii.  

M-a întrebat cineva< “Cum a\i traversat 
perioada de pandemie?” Cu sinceritate, 
am r[spuns< “De la începutul st[rii de ur-

gen\[ am închis televizorul! În schimb, m-
am cufundat în rug[ciune, în lectur[, în 
scris, petrecând mai mult timp împreun[ 
cu familia. În fiecare zi am ie;it din cas[, 
mergând la biseric[, spre a în[l\a rug[ciuni 
c[tre Dumnezeu pentru to\i credincio;ii 
no;tri, rugându-L s[ ne izb[veasc[ de 
aceast[ grea încercare ab[tut[ asupra în-
tregii omeniri, s[ le d[ruiasc[ îns[n[to;ire 
celor bolnavi, s[-i binecuvinteze pe cei 
care au grij[ de cei suferinzi în spitale (în-
treg personalul medical) ;i pe cei care ve-
gheaz[ asupra noastr[, ocrotindu-ne, fiind 
mâhnit c[ trebuia s[ încui u;ile bisericii 
în urma mea, dup[ ce intram în sfântul 
l[ca;. Pe de alt[ parte, m[ gândeam în 
sinea mea< dac[ m[ voi îmboln[vi, m[ voi 
trata ;i îmi voi reveni> Dumnezeu în-
seamn[ speran\[, gândire pozitiv[”. V[ 
m[rturisesc c[ nu-mi pare deloc r[u c[ 
am închis televizorul. Dimpotriv[, mi-am 
p[strat imaginea românului frumos, cre-
dincios ;i plin de speran\[, imaginea unei 
Românii care, cu încredere în Dumnezeu, 
poate s[ dep[;easc[ orice vicisitudine a is-
toriei. Poporul român a fost ascult[tor> n-
a ie;it din recomand[rile autorit[\ilor. Nu 
s-a revoltat nici când bisericile ;i alte in-
stitu\ii s-au închis, fiindc[ ;tia c[ dac[ 
Dumnezeu îng[duie acest lucru, tot El va 
fi ;i Cel Care ne va ajuta s[ dep[;im mo-

mentele critice, ceea ce s-a ;i întâmplat. 
Îns[, aceast[ ascultare necondi\ionat[ a 
poporului trebuie s[ fie r[spl[tit[ de c[tre 
cei care ne conduc. Nu cu amenin\area 
unui nou val de pandemie, nu cu noi res-
trângeri de drepturi ;i libert[\i, nu cu arun-
carea în bra\ele depresiei, ci cu solu\ii con-
crete pentru toate nivelele de activitate ;i, 
mai ales, prin g[sirea unui tratament adec-
vat ;i eficient (chiar dac[ nu ar fi un vaccin) 
în cazul în care virusul are de gând s[ per-
siste ;i s[ revin[ mai târziu, mai în for\[. 
Acest tratament ne-ar oferi o siguran\[ 
neb[nuit[. A;a am ;ti c[ dac[ se întâmpl[ 
s[ ne îmboln[vim nu trebuie s[ intr[m în 
panic[, întrucât avem ;anse reale de 
îns[n[to;ire ;i de continuare a vie\ii, ne-
punând semnul egal între urm[torii ter-
meni< “COVID-19” ;i “moarte”. Lipsa unui 
tratament sigur ne-a determinat s[ st[m 

ascun;i, blocându-se aproape toate sferele 
de activitate, sau s[ ne comport[m aidoma 
c[prioarei care fugea speriat[, dezorientat[ 
printre ma;inile din intersec\ia Burdea 
(Cap Pod Decebal).   

Într-adev[r, frica ne-a “convins” s[ ne 
autoizol[m, stând mai mult în casele noas-
tre, astfel c[ virusului i s-a redus putin\a 
de r[spândire. Acesta este un aspect pozi-
tiv. Dar acum trebuie s[ lupt[m spre a în-
dep[rta aceast[ fric[ din sufletele noastre, 
având încredere deplin[ în Dumnezeu ;i 
în noi în;ine, revenind treptat, treptat la 
normalitate. De altfel, Mântuitorul Iisus 
Hristos ne avertizeaz[ c[ în via\[ putem 
avea parte ;i de necazuri, pe care, îns[, le 
putem dep[;i prin îndr[zneal[, prin n[dej-
de în ajutorul divin, bine ;tiind c[ prin su-
ferin\[ se ajunge la biruin\[.

Preot dr. Cristian Bolo;



De Sânziene, s[rb[torim Ia, piesa de 
baz[ a costumului popular românesc

În noaptea “cerurilor deschi-
se”, din anul 2013 încoace, de Sân-
ziene, sărbătorim ia, reper iden-
titar. În 24 iunie iată, an de an, cu 
ocazia Zilei Universale a Iei cele-
brăm principala piesă a costumu-
lui popular românesc – ia. 24 iu-
nie coincide cu Sânzienele, în 
tradi\ia noastră populară acestea 
fiind îmbrăcate în ii. 
 

Cu acest prilej, Informa\ia TV invită 
telespectatorii duminică, 21 iunie 2020, 
începând cu ora 14, în fa\a micului ecran, 
pentru a urmări o edi\ie specială a emi-
siunii de muzică populară “Zone folclo-
rice”, filmările pentru această edi\ie fiind 
realizate în Baia Mare, acasă la unul din-
tre cei mai convingători promotori ai cul-
turii tradi\ionale române;ti – Ansamblul 
Folcloric Na\ional Transilvania.  
 
Lada de zestre a Ansamblului 
Folcloric Na\ional Transilvania 
 

Înfiin\at în anul 1959, în urmă cu 61 
de ani, ansamblul are în componen\ă o 
orchestră populară cu nume de rezo-
nan\ă, un corp de dansatori care prin au-
tentic, for\ă ;i sensibilitate coregrafică 
valorifică varietatea dansului din diferite 
zone etnofolclorice ale României ;i, nu 
în ultimul rând, numero;i soli;ti vocali 
recunoscu\i pentru frumuse\ea vocilor 
;i stilul preponderent autenticului zonal 
pe care îl reprezintă.  

Pe parcursul emisiunii “Zone folclo-
rice” din această duminică, managerul 
ansamblului maramure;ean, Iuliana Ma-
ria Dăncu;, ne poartă prin toată \ara, 
prezentându-ne obiceiuri ;i tradi\ii, cos-
tume populare din patrimoniul Ansam-
blului Folcloric Na\ional Transilvania 
purtate cu atâta dragoste de cei ce dau 
via\ă corpului de balet. Telespectatorii 
se vor putea bucura admirând costumele 
populare din colec\ia ansamblului din 
Baia Mare, bijuterii ale artei populare 
manuale. De asemenea, tabloul acestei 
edi\ii este completat de momentele mu-
zicale asigurate de soli;tii vocali ai An-
samblului Folcloric Na\ional Transilva-
nia, Ioana Pricop, Ionu\ Sima ;i Ghi\ă 
Breban.  

Revenind la semnifica\ia Zilei Uni-

versale a Iei, norăm că această frumoasă 
sărbătoare a “cămă;ii cu alti\ă” a fost 
ini\iată în urmă cu ;apte ani de comuni-
tatea “La Blouse Roumaine” care ;i-a do-
rit ca bluza tradi\ională de o frumuse\e 
unică ;i tradi\ia pe care am mo;tenit-o 
noi din timpuri străvechi să devină un 
brand de \ară. Ia este denumirea dată ex-
clusiv piesei vestimentare feminine, că-
ma;ă tradi\ională românească de sărbă-
toare. Este considerată cea mai impor-
tantă piesă din costumul popular, deter-

minând compozi\ia ornamentală a aces-
tuia. Culorile ;i motivele broderiei sunt 
diferite din punct de vedere al statutului 
femeii ce-o poartă. În cazul femeilor că-
sătorite ;i al celor în vârstă, modelele au 
o croială mai modestă ;i culori mai tem-
perate, pe când la fetele tinere, culorile 
sunt deschise ;i modelel în culori vii. 
Purtarea iei se pune în acord cu statutul 
social, vârsta ;i tradi\iile ;i cu tipul de 
eveniment la care se poartă. Clasificarea 
din punct de vedere al tipurilor de ie, în 

func\ie de zona din care provine, se face 
pe mai multe categorii. Le trecem în re-
vistă< căma;a cu alti\ă, cel mai răspândit 
model, întâlnit în Bucovina, Moldova, 
Oltenia, Muntenia, în zona Branului ;i 
Covasna; căma;a cu tăblie întâlnită în 
zona Hunedoarei, a Pădurenilor ;i în îm-
prejurimile Aradului; căma;a cu lăncez 
– în sudul ;i estul Transilvaniei, în Valea 
Bistri\ei, nordul Neam\ului ;i Bucovina; 
căma;a cu platcă – în Maramure; ;i Bi-
hor; ia cu umăr – în sudul Transilvaniei, 

zona Sibiului ;i Făgăra;ului; ia cu ciocă-
nele sau ia de Săli;te; căma;a cu chiept 
sau ciupag ;i cămala încărcată.  

Urm[ri\i Informa\ia TV ;i haide\i s[ 
sărbătorim împreun[  Ziua Universală a 
Iei `n emisiunea “Zone folclorice”. Înce-
pând cu ora 14, telespectatorii se vor pu-
tea bucura de parada costumelor popu-
lare ;i momentele muzicale oferite de 
arti;tii Ansamblului Folcloric Na\ional 
Transilvania. 

Ioana Vladimirescu
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TRADI}II
Această frumoasă sărbătoare a “cămă;ii cu alti\ă” a fost ini\iată 
în urmă cu ;apte ani de comunitatea “La Blouse Roumaine” care 
;i-a dorit ca bluza tradi\ională de o frumuse\e unică ;i tradi\ia pe 
care am mo;tenit-o noi din timpuri străvechi să devină un brand 
de \ară.

Azi, de la ora 14.00, s[rb[torim Ziua Iei la Informa\ia TV `mpreun[ cu arti;tii Ansamblului Folcloric Na\ional Transilvania 

~n Tribuna Poporului de la 
Arad,  edi\ia de s]mb[t[, 4/16 iu-
lie 1898 la rubrica Legende din 
popor citim despre “Legenda 
S]nzienei”. 
 

S]nzienele `;i au ;i ele pre\ul lor, o 
dat[ `ntr-un an, `n preseara na;terii 
Sf]ntului Ioan Bo tez[torului — 24 Iu-
nie. Din ele fac junii cununi, 
arunc]ndu-le pe case, de unde dup[ 
cum se a;eaz[ mai sus ori mai jos, de-
duc la lungimea ori scurtimea vie\ii.  

:i s]nzienele-s flori ca florile< ̀ ;i au 
cu loarea ;i mirosul lor pl[cut> au ;i ele 
pistile ;i stamine> con\in ;i ele suc dulce 
;i p[stur[ pentru miere ;i cear[. Cu 
toate acestea, albina le `ncunjur[ ;i nu 
se a;eaz[ pe ele . 

Pe vremea Domnului Christos, 
b`z`ind o albin[ se a;eza pe m]na Mai-
cii Domnului. Maica Sf]nt[ v[z]ndu-

i picioru;ele `nc[r cate cu cear[ ;i 
p[stur[ ;i v[z]ndu-i gu;a plin[ cu mie-
re, de;i ;tia c[ acestea sunt adunate de 
pe s]nziene, c[ci avea mirosul acestora 
— o `ntreb[<  

—Care floare con\ine mai mult[ 
cear[ ;i miere, etc.?  

Albina `n;ir[ vre-o c]teva. Maica 
Sf]nt[ o `ntreba iar< 

— Care floare con\ine mai pu\in[ 
cear[ ;i miere ? 

Albina `n;ir[ ear[;i vre-o c]teva.  
La urm[ o `ntreba<  
—  Care nu con \ine deloc cear[ ;i 

miere? 
Albina privind lung la Maica Sf]nt[ 

mir]ndu-se de `ntreb[rile ei, `ntr'un 
t]rziu voind s[ t[inueasc[, zise< 

— Dintre toate florile, s]nzienele 
nu au miere ;i cear[  defel! 

V[z]nd Maica sf]nt[, c[ albina a 
min\it ;tiind c[ ;i s]nzienele con\in, 

dac[ nu mai mult, dar tot at]ta cear[ 
;i miere ca multe alte flori, `i zise<

— Dac[ a;a st[ lucrul, tu de azi 
`nainte pe s]nziene s[ nu te a;ezi, 
pierz]nd vremea, ci le `nconjur[ ;i 
bl[stemat[ s[ fie din neamul t[u ̀ n veci 
aceea, care vreodat[ se va pune pe 
s]nzian[, c[ eu azi din s]nziene fac cu-
nuni s[ le pun pe morm]ntul  Sf]ntului 
Ioan Botez[torul `n semn de aducere 
aminte… 

Albina merg]nd `ntristat[, a spus 
toate ce ;i cum a vorbit cu Maica Sf]nt[ 
;i cum Maica Sf]nt[ le-a bl[stemat 
dac[ se vor pune c]ndva pe s]nziene, 
;i de atunci p]n[ azi nu vei vedea albin[ 
puindu-se pe s]nziene> iar junii p]n[ 
`n ziua de azi, `n semn de aducere 
aminte de Sf]ntul Ioan Bo  tez[torul, 
fac din s]nziene cununi, arunc]ndu-
le pe case, ori le a;eaz[ `n porti\a din 
nuiele. 

Legenda Sânzienei Ia, `ntr-o revist[ interbelic[

Ia rom]neasc[ pe coperta ;i `n interiorul  revistei Needelcraft din august 1931
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S~N~TATE

Organismul omenesc cuprinde 
în structura sa toate organele și 
sistemele necesare pentru supra-
viețuire. Există mai multe linii de 
apărare, la diferite nivele, pe care 
le voi descrie pe înțelesul tuturor, 
în mod succint, pentru a putea în-
țelege complexitatea naturii și a 
faptului că orice om este în stare 
să se vindece singur, fără prea ma-
re ajutor din afară, doar permi-
țând organismului său să-și des-
fășoare procesele specifice și nes-
pecifice de apărare. 
 

Apărarea imunitară anti infecțioasă 
a organismului este compusă din com-
ponente specifice și nespecifice, care pot 
fi grupate astfel< 
 

1. Bariera anatomică (cutanată și 
mucoasă)> 

2. Sistemul fagocitar> 
3. Sistemul complement> 
4. Limfokinele (citokinele)> 
5. Sistemul imun propriu-zis, cu ce-

le două componente ale acestuia< imuni-
tatea celulară și imunitatea umorală. 
 
1. Bariera anatomică 
 

Bariera anatomică, reprezentată de 
integritatea anatomică a pielii și mucoa-
selor este cea mai importantă barieră na-
turală de apărare a organismului. Tegu-
mentul și mucoasele sănătoase nu permit 
trecerea agenților microbieni (bacterii, 
virusuri, fungi, paraziți) din mediul ex-
terior în interiorul organismului. Pielea 
curățată până la iritare (excesul de spălare 
sau excesul de dezinfectare), devine mai 
receptivă la microbi. La fel și mucoasele, 
dacă nu mai au un mucus protector și 
sunt traumatizate până la iritare, prin spă-
lături abundente cu soluții antiseptice pot 
deveni mai vulnerabile.   

Pielea noastră are un mecanism pro-
priu de auto sterilizare, datorită unui pro-
ces mecanic (căderea stratului exterior, 
superficial, exfoliator) c]t și PH-ului acid 
al pielii (`ntre 3 și 5) rezultat din prezența 
unor acizi grași nesaturați (acidul oleic) 
și a acizilor lactic și formic. Mucoasele 
noastre, de asemenea, se apără de agresori 
prin integritate a structurilor celulare, 
prin prezența mucusului și prin acțiunea 
mecanică de mișcare a cililor către orifi-
ciile naturale și de îndepărtare a germe-
nilor, odată cu eliminarea diferitelor se-
creții< tuse, strănut, vărsătur[, diaree, etc.  

Mucoasele se mai apără de agenții pa-
togeni și prin PH-ul acid al secrețiilor< 
aciditatea sucului gastric, PH-ul secreției 
vaginale, PH-ul acid al urinei. Un alt mij-
loc de apărare al mucoaselor îl constituie 
prezența imunoglobulinei A ̀ n secrețiile 
mucoaselor, precum și a altor substanțe, 
precum lactoferina sau alfa-1 antitripsina, 
care au efecte antimicrobiene. 

Pielea și unele mucoase se mai apără 
de agresori cu ajutorul microflorei lor 
normale, alcătuită din microorganisme 
sau bacterii prietenoase, care pot opri sau 
limita, într-o oarecare măsură, invadarea 
și multiplicarea agenților patogeni. 

Un prim exemplu de germen sapiofit, 
adică obișnuit al pielii umane este stafi-
lococul alb, a cărui prezență patogenă 
protejează pielea de agresiunea stafiloco-
cului auriu, mult mai periculos pentru 
om.  

Un al doilea exemplu este reprezentat 
de microflora intestinală, în care predo-
mină lactobacilus biffidus, o bacterie sa- 
profită, importantă atât pentru digestie, 
cat și pentru apărarea mucoasei intesti-
nale de diverși agenți patogeni agresori .  

Un al treilea exemplu este reprezentat 

de prezența în flora vaginală a bacililor 
acidofil, care asigură un PH acid, care 
împiedică dezvoltarea altor germeni pa-
togeni. Tratamentele repetate cu antibio-
tice duc la dispariția acestei flore normale 
de protecție, astfel explicându-se multi-
plele infestări cu paraziți și fungi< candida, 
la nivel intestinal sau vaginal. 

Conjunctiva oculară se apără prin 
spălarea rapidă, continuă cu ajutorul la-
crimilor, care conțin Lizozim, o enzimă 
cu activitate bactericid[. Există lizozim 
și în secreția nazală, în salivă, în serul 
sanguin, în lichidul peritoneal din abdo-
men, etc., această enzimă ajutând mu-
coasele să se protejeze de numărul mare 
de germeni, cu care acestea vin în con-
tact 

2. Sistemul fagocitar  
sau fagocitoza 
 

Organismul uman are posibilitatea 
de a distruge o serie de microorganisme 
patogene și alte particule străine cu aju-
torul unor celule speciale< fagocite circu-
lante, din torentul sanguin, și fagocite 
fixe, din țesuturi, ce aparțin sistemului 
reticulocudotelial. 

Aceste celule, care fac parte din im-
unitatea celulară a organismului, încor-
porează “mănâncă” particulele străine și 
le distrug. Fagocitoza face parte din răs-
punsul inflamator, care este o reacție lo-
cală de apărare a organismului, respon-
sabilă de< roșeață durere și tumefacție. 
Fagocitoza constă din încorporarea și dis-
trugerea microorganismelor patogene ca-
re pătrund în țesuturi sau în sînge de către 
microfage. 

Principalele componente ale sistemu-
lui unitar celular sunt< macrofagele, lim-
focitele și plasmocitele. Aceste celule pro-
vin din organele-reticulare< splina, gan-
glionii limfatici, timus, amigdale și vege-
tații adenoidiene, apendice, plăci Peyer, 
(formațiuni aflate la nivelul intestinului). 
Toate organele enumerate anterior con-
stituie aparatul de supraveghere imuno-
logic[ a organismului uman. 

Macrofagele sunt niște celule mari, 
cu rol cheie în prelucrarea antigenilor 
componente ale microbilor de obicei de 
natură proteică, pe care le rețin în inte-
riorul lor, le “mănâncă”, după ce iau cu-
noștință, de natura antigenilor, adică de 
agentul cu care are de-a face organismul, 
macrofagele secrete mai mulți mediatori 
biologici activi, substanțe chimice active, 

capabili să regleze tipul și amplasarea răs-
punsurilor atât ale limfocitelor T c]t și 
ale limfocitelor B. Celulele macrofage de-
termină care celule T, limfocite derivate 
din timus, vor fi produse după contactul 
cu diverse antigene. După ce macrofagele 
rețin antigenii, limfocitele, plasmocitele 
și alte tipuri de celule, produc substanțe 
neutralizante numite anticorpi. La baza 
imunității se află anticorpii, compuși chi-
mici complec;i, fabricați de organism la 
pătrunderea de substanțe străine orga-
nismului uman< microbi, paraziți, seruri, 
vaccinuri etc. numite antigene. După 7 – 
10 zile de la contactul cu antigenul, orga-
nismul poate fabrica suficien\i anticorpi 
care să lupte contra bolii și care să poată 
fi depistați prin analize de laborator. An-

ticorpii sunt specifici fiecărei boli și per-
sistă în organism după vindecarea bolii, 
luni și ani, uneori toată viața. 

Așadar, acești anticorpi au rolul de a 
neutraliza antigenele străine existente în 
organism, deșeurile care rezultă în urma 
acestui proces fiind eliminate din orga-
nism sub diferite forme< scurgeri, puroi, 
diaree, etc. Limfocitele T din timus răs-
pund de diferite funcții ale imunității ce-
lulare, printre care și apărarea împotriva 
agenților patogeni< bacterii, virusuri, 
fungi, etc. Limfocitele B răspund de func-
ții ale imunității umorale producând an-
ticorpi, substanțe neutralizante sau im-
unoglobuline (molecule proteice), for-
mate ca răspuns la substanțele străine pă-
trunse în organism. Imunoglobulinele 
sunt molecule care leagă antigenele. 

Așadar macrofagele cooperează cu 
alte celule ale sistemului imunitar, des-
crise anterior, adică cu limfocitele T, care 
activate secretă substanțe numite limfo-
kine. Acestea produc o acumulare și o 
activare a fagocitelor monocelulare la lo-
cul infecției. În același timp, macrofagele 
acționează asupra limfocitelor T produ-
când interlenkina 1 care stimulează lim-
focitele să secrete interlenkina 2 o sub-
stanță care promovează dezvoltarea lim-
focitelor T. Interlenkina 1 stimulează atât 
proliferarea c]t și diferențierea limfoci-
telor B care produc imunoglobuline ce 
ajută la recunoașterea genelor de către 
macrofagele mononucleare. 

~n numerele urm[toare vom prezenta 
alte date despre imunitate. 
 

Dr. Str`mb Liliana Mariana,  
cabinet Piața Libertății, numărul 18  

telefon 0723859619

Imunitatea, ap[rarea 
natural[ a organismului

Polenul este un aliment  
foarte valoros

Polenul recoltat de albine este 
din punct de vedere nutritiv con-
siderat un “superaliment”. Dato-
rită compozi\iei sale complexe, 
polenul este un supliment alimen-
tar natural foarte valoros< un iz-
vor de minerale, un rezervor de 
acizi ribo- ;i dezoxiribonucleici, 
con\ine to\i aminoacizii esen\iali 
;i neesen\iali plus multe vitami-
ne. 
 

Dintre numeroasele proprietă\i far-
macologice ale polenului enumer[m 
c]teva. Polenul este< antibacterian, anti-
inflamator, antibiotic, antioxidant, anti-
toxic, afrodisiac, antialergic, dietetic, an-
tidepresiv, antihemoragic, diuretic, hi-
potensiv, scade colesterolul din s]nge 
(colesterolul rău), reduce riscul bolilor 
genetice> este energetic, nutritiv, tonic, 
hepatoprotector, cardio protector, întă-
re;te pielea, apără flora intestinală> este 
imunostimulator, reglează hormonii, an-
tianemic, hrăne;te creierul. 

Există o diferen\ă între polenul re-
coltat de albine ;i polenul recoltat de om. 
Albina, după ce colectează polenul ;i îl 
cară în săcule\ele de polen de pe picioa-
rele posterioare, pe drum spre stup, pre-
lucrează polenul cu ni;te enzime ;i sub-
stan\e chimice secretate de glandele ;i 
de corpul ei. A;adar există diferen\e mari 
între aceste două tipuri de polen, dife-

ren\e biologice, fizice ;i chimice. Polenul 
recoltat de albine are proprietă\i nutritive 
cu mult mai multe decât polenul recoltat 
de om. 

Polenul reune;te majoritatea elemen-
telor indispensabile vie\ii, ac\ionând în 
sinergie naturală printr-o sinteză care nu 
poate fi produsă artificial în laborator. 
De aceea polenul este un aliment complet 
;i natural, dar ;i un supliment alimentar 
care nu poate fi egalat. (Rawhi M.A. Ab-
dalla, Totul despre apiterapie, Bucure;ti, 
ALL, 2012.) 
 

Pagin[ realizat[ de Terezia G.

Cum se prepar[ infuziile 
;i decocturile pentru  
remedii naturiste? 

Atunci când folosim o infuzie 
de plante sau un decoct este bine 
ca acestea să fie consumate pe sto-
macul gol, de regulă cu o oră în-
ainte de masă.  
 

Pentru infuzie este bine să preparăm 
o cană proaspătă pentru fiecare doză. 
Aceasta trebuie consumată încet, \inând 
lichidul în gură câteva secunde înainte 
de a fi înghi\it< niciodată nu se bea dintr-
o singură înghi\itură. Prin amestecul li-
chidului cu enzimele din salivă se asimi-
lează mai rapid plantele în fluxul sangvin. 
O doză este de trei – patru căni pe zi. 
Planta pentru infuzie va fi lăsată între 
10-25 minute. Infuzia este băută căldu\ă, 
nu fierbinte. Pentru prepararea unei in-
fuzii re\eta generală este de o linguri\ă 
cu amestec de plante la o cană cu apă 
clocotită. Există ;i excep\ii de la regulă, 
prin urmare cel mai indicat este să ur-

mări\i instruc\iunile fiecărei re\ete. 
Un decoct este mai concentrat. Re\eta 

obi;nuită este de o linguri\ă cu scoar\ă 
sau rădăcină de plante la patru c[ni cu 
apă. Lichidul se fierbe într-un vas aco-
perit, până se evaporă jumătate din can-
titate. Apoi se strecoară ;i se păstrează la 
rece până în momentul utilizării. La pre-
pararea unui decoct, se pun una – trei 
linguri\e cu lichid într-o cană cu apă căl-
du\ă. 

 
Infuzie de tătăneasă  
pentru bron;ită 
 

Se pun 7 g de frunză de tătăneasă în 
două căni cu apă clocotită. Se acoperă 
vasul ;i se a;teaptă 30 de minute. Se stre-
coară infuzia ;i se îndulce;te cu miere. 
Se consumă două-trei căni pe zi. (Jude 
C. Todd, Remedii naturiste, Ia;i, Polirom, 
2007.) 

Bariera anatomică, reprezentată de integritatea anatomică a pielii și mucoaselor este cea mai importantă 
barieră naturală de apărare a organismului. Pielea curățată până la iritare (excesul de spălare sau 
excesul de dezinfectare) devine mai receptivă la microbi. 
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PERSONALIT~}I
Academicieni ;i intelectuali români de primă mână, universitari 
cu greutate ;i preten\ii au participat la unul dintre cele mai anti-
culturale momente din istoria Academiei Române, o dezbatere le-
gată de opera lui Constantin Brâncu;i. 

Constantin Brâncu;i, “repudiat” de 
Academia Republicii Populare Române
Pentru a comenta acest material, au-

torii prezentului studiu, au găsit în ar-
hivele lor, un document (copie), despre 
un fapt petrecut cu 69 de ani în urmă, 
referitor la Constantin Brâncu;i, scul-
ptor, fotograf, pictor, ilustrator, cu con-
tribu\ii covâr;itoare la înnoirea limba-
jului ;i viziunii plastice în sculptura con-
temporană. El a fost ales ca academician 
al Academiei Republicii Populare Ro-
mâne în anul 1964. În vasta sa carieră, 
Constantin Brâncu;i a realizat abras-
art, artă naivă, artă dadaistă, artă futu-
ristă, artă modernă.  
 

Născut la Hobi\a Gorjului, francezii 
;i americanii îl desemnează, cel mai ade-
sea, doar prin numele de familie. La ple-
care, în drum spre Paris, s-a oprit la Viena, 
unde a lucrat la atelierul de decorator de 
mobilier. Din Viena a plecat la München, 
după care în Elve\ia, până la Langres, în 
Fran\a. În 1905 Brâncu;i reu;e;te la con-
cursul de admitere la prestigiasa Ecole 
Nationale Soupérieure de Beaux-Arts. 
 
~n anul 1964  a fost  
“redescoperit” în România  
 

În România, în epoca realismului so-
cialist, impus cu brutalitate de ocupa\ia 
U.R.S.S., Brâncu;i a fost contestat ca unul 
din reprezentan\ii formalismului burghez 
capitalist. Totu;i în decembrie 1956, la 
Muzeul de Artă al Republicii Populare 
Române, s-a deschis prima expozi\ie per-
sonală Brâncu;i din Europa. 

Abia în anul 1964, Constantin Brân-
cu;i a fost “redescoperit” în România ca 
un “geniu na\ional” ;i în consecin\ă, An-
samblul Monumental de la Târgu Jiu, cu 
Coloana Infinitului, Masa Tăcerii ;i Poarta 
Sărutului, au putut fi reamenajate ;i în-

grijite, după ce fuseseră lăsate în paragină 
timp de un sfert de veac ;i fuseseră foarte 
aproape de a fi dărâmate. 

Constantin Brâncu;i a făcut oferte Sta-
tului Român de a-i lăsa mo;tenire 200 de 
lucrări, împreună cu atelierul său din Pa-
ris, de pe strada Impasse Rosin nr. 10. 

Opera lui Constantin Brâncu;i a fost 
prezentată în ;edin\a Sec\iunii de ;tiin\ă, 
Limbă, Literatură ;i Artă, a Academiei 
Republicii Populare Române din 7 martie 
1951, prezidată de Mihail Sadoveanu. 
Opera imensă a lui Constantin Brâncu;i 
a fost calificată ca reprezentativă pentru 
burghezia decadentă. 
 
Procesul verbal al ;edin\ei  
Academiei din 1951 
 

Vom prezenta procesul-verbal din 
acea ;edin\ă, cu o puternică încărcătură 
proletcultistă, imprimată de U.R.S.S., cu 
sprijinul direct a conducerii superioare a 
Partidului Muncitoresc Român, în frunte 
cu Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

Acel proces-verbal s-a transformat în-
tr-un document de “istorie întunecată”. 
Academicieni ;i intelectuali români de 
primă mână, universitari cu greutate ;i 
preten\ii au participat la unul dintre cele 
mai anticulturale momente din istoria 
Academiei Române, o dezbatere legată de 
opera lui Constantin Brâncu;i. :edin\a a 
avut loc în urma cererii sculptorului ro-
mân de a lăsa mo;tenire Statului Român 
circa 200 de lucrări ;i atelierul din Paris. 
În acest fel Statul Francez a intrat în po-
sesia lucrărilor ;i a ateleirului. 

:edin\a a fost prezidată de academi-
cianul Mihail Sadoveanu, pre;edintele co-
misiei. Au participat< academician George 
Călinescu, academician Iorgu Iordan, aca-
demician Camil Petrescu – dramaturg, 

romancier, filosof, poet, critic de teatru, 
istoric al limbii române> academician Ale-
xandru Rosetti - reputat lingvist ;i filolog, 
editor, pedagog, istoric al limbii romîne> 
academician Alexandru Toma – scriitor, 
poet, jurnalist, traducător> academician 
George Oprescu – istoric, critic de artă, 
colec\ionar; profesor Jean Alexandru Ste-
riad – pictor, grafician> academician Vic-
tor Eftimiu – dramaturg, eseist, povestitor, 
scriitor> academician Geo Bogza – scriitor, 
jurnalist, poet, teoretician; academician 
Alexandru Graur – lingvist, om de ;tiin\ă 
emerit> academician Ion Jalea, sculptor 
(pierzându-;i bra\ul stâng în război), toate 
lucrările le-a executat cu mâna dreaptă> 
Krikor H. Zambacian – biograf, pictor, 
eseist, critic de artă, membru corespon-
dent al Academiei Române> academician 
Gala Galaction – scriitor, preot ortodox, 
profesor de teologie, traducător> Lucian 
Grigorescu – pictor, membru corespon-
dent al Academiei Române. S-au scuzat 
pentru că nu au fost putut fi prezen\i Gala 
Galaction ;i Lucian Grigorescu. Ei s-au 
pronun\at telefonic în favoarea Raportului 
prezentat de Mihail Sadoveanu. 

Mihail Sadoveanu a prezentat proce-
sul-verbal al ;edin\ei din 28 februarie, care 
a fost aprobat de participan\i. Academi-
cianul Iorgu Iordan depune raportul de 
activitate pe luna februarie 1951 a Insti-
tutului de Ligvistică. 

Academicianul Ion Jalea a dat citire 
unei note de completare a comunicării 
domniei sale asupra sculptorului Con-
stantin Brâncu;i, prezentând ;i numeroa-
se plan;e ;i publica\ii cu reproduceri din 
Brâncu;i. Rezumând ideile din comuni-
carea anterioară asupra căr\ii lui Sobolev, 
Teoria leninistă a reflectării în artă, în care 
se punea problema formalismului în artă. 
Ion Jalea aminte;te că a citat pe Paciurea 
;i Brâncu;i, ca exemple de formalism în 

sculptură la noi în România. Fiind cazul 
tipic al unui artist de talent care oscilează 
între realism ;i formalismul extern, cazul 
Brâncu;i trebuie să fie discutat pentru că 
ridică probleme importante. Academicia-
nul George Călinescu ia notă asupra co-
municării făcute de Ion Jalea, constată că 
Brâncu;i nu poate fi considerat un creator 
în sculptură, fiindcă nu se exprimă prin 
mijloacele esen\iale ;i caracteristice ale 
acestei arte. Domnia sa clarifică no\iunea 
de realism în sensul vederilor creatorilor 
de artă sovietici, ca o transpunere pe plan 
superior a realită\ii ;i nu ca o reproducere 
fotografică a ei, a;a cum e în\eles în mod 
stângist. Domnia sa încheie arătând in-
utilitatea continuării discu\iilor asupra 
operei lui Brâncu;i. 

Academicianul George Oprescu spu-
ne că nota lui George Călinescu, a lămurit 
o serie de chestiuni importante. Domnia 
sa arată datele ;i faptele citate de domnia 
sa cu privire la Brâncu;i, o figură mai 
pu\in cunoscută, arată lipsa lui de since-
ritate ;i îl ilustrează ca pe un om de talent 
;i de mari speran\e în prima parte a acti-
vită\ii sale, dar care, sub influen\a unor 
sculptori de modă la Paris, care cultivau 
indefinitul ;i cubismul, speculează prin 
mijloace bizare gusturile morbide ale so-
cietă\ii burgheze. Academicianul Victor 
Eftimiu precizează că Ion Jalea a inten\io-
nat prin comunicarea domniei sale să rea-
biliteze operele valabile ale lui Constantin 
Brâncu;i. Academicianul Alexandru 
Graur este împotriva acceptării în Muzeul 
de Artă a Republicii Populare Române a 
operelor sculptorului Brâncu;i, în jurul 
căruia se grupează antidemocra\ii în artă. 
Domnia sa cere ca în sec\iunea sa să se 
discute pe viitor probleme rezolvate ;i pu-
blicate de autorul comunicării ;i propuse 
spre discutarea Sec\iunii. Academicienii 
Krikor H. Zambacian ;i Victor Eftimiu, 

revenind la sculptorul Paciurea, arată că 
“himerele” acestuia au fost un protest îm-
potriva realită\ilor de atunci ;i că Paciurea 
a terminat ca realist cu busturile printre 
care se numără cel al lui Tolstoi. 

Academicianul Camil Petrescu relevă 
meritul comunicării lui Ion Jalea, de a fi 
prilejuit discu\ii interesante ;i de a fi des-
chis probleme de o semnifica\ie deosebită. 
Domnia sa anun\ă că, în ;edin\a viitoare, 
î;i propune să precizeze câteva nuan\e 
asupra formalismului în artă. 
;edin\a se ridică la orele 19. Secretariatul 
sec\iunii academicianului Mihail Sado-
veanu. 

Figură centrală în mi;carea artistică 
modernă, Constantin Brâncu;i este con-
siderat unul dintre cei mai mari sculptori 
ai secolului al XX-lea. Sculpturile sale se 
remarcă prin elegan\a formei ;i utilizarea 
sensibilă a materialelor, combinând sim-
plitatea artei populare române;ti, cu rafi-
namentul avangardei pariziene. Vertica-
litatea, orizontalitatea, greutatea, densita-
tea, cât ;i importan\a acordată luminii ;i 
spa\iului sunt trăsăturile caracteristice ale 
crea\iei Brâncu;i. Opera sa a influen\at 
profund conceptul modern în sculptură, 
pictură ;i desen. În anul 1957, Constantin 
Brâncu;i se stinge din via\ă ;i este înmor-
mântat în cimitirul Montparnasse, Paris.
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Adev[rul este c[ pân[ azi nimeni nu 
;tie exact unde se afl[ mormântul Hanului. 
:i nu e de mirare. Temutul împ[rat al mon-
golilor s-a îngrijit din timpul vie\ii ca mor-
mântul s[u s[ nu devin[ loc de pelerinaj. 
De fapt acest lucru este chiar surprinz[tor. 
În istorie, regi ;i duci, uneori ;i politicieni, 
au întotdeauna locuri de veci reprezenta-
tive, deseori în interiorul unor mausolee 
mari dotate opulent. Cel mai bun exemplu 
sunt piramidele din Egipt, morminte ale 
faraonilor din vremea vechiului imperiu. 
Dar, în cazul lui Ginghis Han, exist[ motive 
solide pentru p[strarea secretului ;i a dis-
cre\iei. 
 
Funeraliile reelui 

Ginghis Han a murit la 18 august 1227, 
în timpul unei campanii împotriva popo-
rului Tangut. 

Având în vedere via\a lui r[zboinic[, 
nici nu era de a;teptat s[ moar[ lini;tit în 
pat. Ginghis Han, st[pânul lumii, era un 
titlu onorific conferit de colegii ;i camarazii 
lui mongoli, numindu-l astfel conduc[tor 
al tuturor triburilor mongole. Ginghis Han 
a considerat c[ prima lui misiune era s[-i 
uneasc[ pe mongoli. 

Asprii mongoli au jelit, apoi s-au apu-
cat de înmormântare. Acest lucru e sigur, 
dar nimic mai mult. Teoretic, locul mor-
mântului poate fi oriunde în marele im-
periu al mongolilor, de la capitala Kara-
korum pân[ la grani\ele cele mai 
îndep[rtate. :i nu numai arheologii î;i 
fr[mânt[ min\ile în aceast[ direc\ie, acela;i 
lucru l-au f[cut mongolii din vremea lui 
Ginghis Han. Nici ei n-au cunoscut locul 

exact al mormântului. Dup[ cum spun ve-
chile pove;ti, to\i mongolii care au con-
struit mormântul au fost uci;i. Este vorba 
între 1000 ;i 10 000 de c[l[re\i, ce au 
b[t[torit mormântul cu copitele cailor. 
Opera\ia a necesitat mult timp. La sfâr;it 
aveau s[ fie to\i uci;i, ca s[ nu poat[ 
dezv[lui unde se afl[ mormântul. Unii is-
torici sunt de p[rere c[ aceast[ poveste ar 
fi inventat[. Ea ar fi fost folosit[ pentru a-
l prezenta pe hanul mongol st[pân chiar 
;i dup[ moarte. 

Totu;i probabil c[ lucrurile s-au pe-
trecut a;a cum au fost descrise, c[ci Gin-
ghis Han avea toate motivele s[ fie prudent. 
S-a dorit ca locul de veci, bogat înzestrat 
cum era, s[ nu devin[ \inta jefuitorilor de 
morminte. A;a c[ mormântul lui Ginghis 
Han a devenit un mare tabu. 

Din acest motiv, ceea ce trebuie c[utat 
în regiunea care a apar\inut Imperiului 
mongol, este un mormânt bine mascat, cu 
daruri bogate în care se afl[ r[m[;i\ele lui 
Ginghis Han. Acesta poate fi pe teritoriul 
actual al Mongoliei, dar ;i pe cel chinez. 
Poate fi în mun\i, dar ;i la ;es, locuri nu 
prea precise. 

Primii cercet[tori au înclinat spre vas-
tele stepe din nord-estul Mongoliei. Pe de 
alt[ parte, în timpul st[pânirii sovietice, 
s[p[turile de acolo au fost interzise. Con-
duc[torii de la Kremlin se temeau de o 
r[scoal[ popular[, dac[ mormântului 
eroului na\ional Ginghis Han ar fi fost des-
coperit. 

Acest lucru s-a schimbat abia în anul 
1990, odat[ cu c[derea regimului sovietic. 
De atunci, echipe de arheologi din \ar[ ;i 
str[in[tate caut[ intens amenin\[torul 
mormânt. Num[rul expedi\iilor care au 

ca scop g[sirea acestuia a ajuns între timp 
la câteva sute. 

Dar uneori sunt de ajutor ;i metodele 
conven\ionale. Istoricul american John 
Woode s-a concentrat asupra unei zone 
de la frontiera ruso-mongol[, unde potrivit 
tradi\iilor s-ar afla locul na;terii ;i al înco-
ron[rii lui Ginghis Han. De ce n-ar fi ;i 
înmormântat acolo, s-a gândit Woode. În-
tr-adev[r, s[p[turile au scos la vedere un 
mare monument funerar înconjurat de un 
inel de ziduri masive, la 11 metri adâncime. 
Dar lipse;te înc[ dovada c[ e vorba de 
mormântului marelui han. În schimb, cer-
cet[torii japonezi, folosind cea mai mo-
dern[ tehnologie din satelit, l-au c[utat în 
împrejurimile vechii capitale Karakorum. 
Înc[ de la început au descoperit o structur[ 
de mari dimensiuni, pe care au numit-o 
“Palatul lui Ginghis Han”. 
 
Cercetarea  continu[ 

Albert Yu Min Lin merge în zilele 
noastre pe noi c[i. El a întreprins deja mai 

multe expedi\ii în Mongolia. |inând sea-
ma de sentimentele religioase ale unei mari 
p[r\i a poporului mongol, cercet[torul ;tia 
c[ guvernul mongol nu va autoriza des-
chiderea mormântului, dac[ acesta va fi 
descoperit. A;a c[, în cadrul lucr[rilor de 
;antier, se concentreaz[ pe metode nedis-
tructive, ca radarul de penetrare a solului, 
magnetometria ;i termografia. Suprafa\a 
prospectat[ este investigat[ prin imagini 
de înalt[ rezolu\ie din satelit ;i radar. 

Echipa lui Lin a strâns deja o cantitate 
uria;[ de date, printre altele prin evaluarea 
a 85 000 de imagini din satelit. A fost aco-
perit[ aproape milimetric o regiune de 
peste 10 000 kmp. Lin sper[ c[ prin aceast[ 
metod[ va avea posibilitatea s[ lucreze mai 
precis ;i s[ nu mai trebuiasc[ s[ caute acul 
în carul cu fân. 

Pe de alt[ parte, Lin nu mai poate fa\[ 
singur cantit[\ii de imagini cu care îl in-
und[ echipa lui. De aceea, a avut ideea ori-
ginal[ a muncii de cercetare interactive, 
sprijinit[ de internet. În acest fel a adunat 

pân[ acum 7 000 de ajutoare din toat[ lu-
mea. Ace;ti oameni stau comod în fa\a 
computerului de acas[ ;i evalueaz[ imagi-
nile din satelit. Dac[ le atrage aten\ia ceva 
ce arat[ ca o antichitate mongol[, transmit 
imediat descoperirea la San Diego. Atâta 
vreme cât comunitatea lui Lin î;i continu[ 
c[ut[rile, to\i fanii lui Ginghis Han trebuie 
s[ se mul\umeasc[ cu monumentul co-
memorativ de la Ordos, din regiunea au-
tonom[ Mongolia Interioar[. Oamenii 
merg anual în grupuri mari în pelerinaj 
ca s[-;i arate venera\ia pentru marele con-
duc[tor al mongolilor. Dar mormântul din 
mauseleu este gol. G[sirea celui adev[rat 
ar putea s[ devin[ în curând o curs[ con-
tracronometru. C[ci de ceva vreme au 
ap[rut peste tot în \ar[ c[ut[tori ilegali de 
aur. Arheologii se tem c[, în c[utarea au-
rului, ace;tia vor da peste mormânt ;i îl 
vor jefui sau în vor distruge. Dup[ 1954, 
China a construit la Ordos, pe teritoriul 
chinez “Mausoleul lui Ginghis Han”, în-
conjurat de o armat[ de sculpturi enorme. 
Conform explica\iilor, uria;a construc\ie 
este doar un monument, nu un mormânt. 

Pentru mongoli, e un erou na\ional ;i 
un simbol al culturii lor, a realizat Imperiul 
Mongol ;i a relansat “Drumul M[t[sii”. În 
anul 2008, în Mongolia s-a finalizat o 
uria;[ statuie ecvestr[. Ea are o în[l\ime 
de 40 de metri ;i este confec\ionat[ din 
o\el inoxidabil str[lucitor. Baza rotund[ 
are 10 metri în[l\ime ;i un diametru de 30 
de metri. Locul statuii nu a fost ales în-
tâmpl[tor. Conform legendelor, la vârsta 
de 15 ani a g[sit un bici de aur, ce l-ar fi 
inspirat s[ conduc[ lumea. 

Dr. Ioan Corneanu,  
Mircea Pîrlea, Nicolae Decsei 

Monumente `nchinate legendarului Gingis Han

Constantin Brâncu;i (1876-1957)

Mausoleul lui Gingis Han
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Licita\ie de art[ contemporan[ ;i  
postbelic[ organizat[ online

Google vrea s[ devin[ lider 
în diversitate cultural[

Artmark organizeaz[ o nou[ licita\ie 
online, joi 2 iulie ora 19.30. Cu titlul “Fru-
muse\ea salveaz[ lumea”, licita\ia de art[ 
reune;te 24 de arti;ti reprezentativi ai ar-
tei contemporane române;ti. Conform 
comunicatului de pres[ trimis redac\iei, 
licita\ia sus\ine cauza caritabile lansată 
de Societatea Na\ională de Crucea Ro;ie 
Română pentru a sprijini programele 
lansate în contextul crizei epidemiologi-
ce. Între ace;tia se numără: ;erban Savu, 
care semnează o lucrare reprezentativă 
pentru actuala perioadă - „Patrula” ;i ca-
re porne;te în licita\ie de la 6.000 de euro; 
Marius Bercea este prezent cu una dintre 
cele mai valoroase lucrări în cadrul eve-
nimentului - „After Dinner Critique”, cu 
un pre\ de pornire de 9.000 de euro, iar 
Ioan Sbârciu impresionează cu „Don 
Quijote” care va începe în licita\ie de la 
pre\ul de 6.000 de euro. Acestora li se 
alătură Felix Aftene, Mircea Cantor, Da-
na ;i ;tefan Maitec sau Andrei Gamar\, 
care au dat dovadă de responsabilitate, 
bunătate ;i solidaritate, dovedind aser\iu-
nea Frumuse\ea va salva lumea. Cele 24 
de opere care vor sprijini cauza nobilă 
sunt completate de două lucrări de mari 
dimensiuni semnate de unul dintre cei 
mai importan\i ;i valoro;i pictori români 
contemporani - ;tefan Câl\ia. Artistul ne 
oferă un „Spectacol” contemporan care 
porne;te în licita\ie pentru 20.000 de eu-
ro ;i o capodoperă semnată în anul 2001 
- „Ianus pe apă” ;i care este estimată pen-
tru 20.000-35.000 de euro. O prezen\ă 
notabilă este ;i cea a lui Constantin Pi-
liu\ă cu 7 lucrări – cele mai valoroase fi-
ind  „Toamnă la Breaza”, „Păpădii” și „Pei-
saj de vară”, având pre\uri de pornire între 
1.500 ;i 3.500 de euro. 

Directorul executiv al Google, Sun-
dar Pichai, a declarat c[ pân[ în 2025, 
compania va încerca s[ creasc[ cu 30% 
num[rul angaja\ilor din grupurile su-
breprezentate în pozi\ii de conducere.În 
prezent, compania demareaz[ proceduri 
de angajare din surse externe pentru 
func\iile de conducere cu scopul de a 

atrage noi talente din culturi cât mai di-
verse. De asemenea, gigantul tehnologic 
a anun\at c[ va elimina procedurile de 
securitate din cadrul departamentelor 
pentru c[ ar putea conduce la profilare 
pe criterii rasiale. Google se  dezvolt[ la 
nivel interna\ional, lansând din ce în ce 
mai multe servicii și produse.

Gala premiilor Gopo, edi\ia cu 
num[rul 14, va avea loc pe 29 iunie

Scriitorul Radu Cosașu și monteuza 
Cristina Ionescu vor primi premii spe-
ciale la cea de-a 14-a edi\ie a Galei Pre-
miilor Gopo, care va avea loc pe 29 iunie, 
în București. Radu Cosașu, remarcabil 
scriitor, gazetar sportiv și de film, este 
autorul a peste 20 de volume în care a 
adunat articole și eseuri, nuvele auto-
biografice sau piese de teatru, și a fost 
distins cu Premiul "Ion Creang[" al Aca-
demiei (1975), Premiul Uniunii Scrii-
torilor (1971, 1989), Premiul Na\ional 
pentru Literatur[ (2007) și cu Premiul 
de Excelen\[ în cadrul Galei "Ioan Chi-
ril[" (2010). 

Din filmografia monteuzei Cristina 
Ionescu, respectat[ de industria cine-
matografic[ și iubit[ de genera\ii întregi 
de studen\i, la a c[ror formare profesio-
nal[ a contribuit în calitate de profesor 
universitar doctor la UNATC, se 
reg[sesc peste 35 de titluri, se remarc[ 
și colabor[rile cu Igor Cobileanski ("La 
limita de jos a cerului", 2013), Hora\iu 
M[l[ele ("Nunta mut[", 2008), Alexan-

dru Mavrodineanu ("Lec\ia de box", 
2007), Sinișa Dragin ("În fiecare zi 
Dumnezeu ne s[rut[ pe gur[", 2001), 
Lauren\iu Damian ("Drumul câinilor", 
1991), Nicolae M[rgineanu ("Întoarce-
rea din iad", 1983), Gheorghe Vitanidis 
("Burebista", 1980). 

Ajuns[ la cea de-a XIV-a edi\ie, Gala 
Premiilor Gopo se va desf[șura, într-o 
formul[ nou[, adaptat[ condi\iilor epi-
demiologice actuale. Produc\iile care au 
intrat oficial în cursa pentru Trofeul Go-
po la categoria Cel mai bun film de lun-
gmetraj sunt< "C[l[toria fantastic[ a Ma-
ronei" (regia Anca Damian), "La Gome-
ra" (Corneliu Porumboiu), "Monștri." 
(Marius Olteanu), "Parking" (Tudor 
Giurgiu) și "Touch Me Not" (Adina Pin-
tilie).  

Filmele cu cele mai multe nomina-
liz[ri la Premiile Gopo 2020 sunt< "La 
Gomera" (13), "Heidi" (10), "Monștri." 
(9), "Touch Me Not" (9), "Parking" (8) 
și "Mo" (6). Nominaliza\ii categoriei Cea 
mai bun[ regie sunt< Adina Pintilie 

("Touch Me Not"), Anca Damian 
("C[l[toria fantastic[ a Maronei"), 
C[t[lin Mitulescu ("Heidi"), Corneliu 
Porumboiu ("La Gomera") și Marius Ol-
teanu ("Monștri."). 

Actri\a Adela M[rculescu va fi dis-
tins[ cu Premiul Gopo pentru Întreaga 
Activitate, în timp ce actorul de teatru, 
film și televiziune Virgil Andriescu va 
fi omagiat cu Premiul Gopo pentru În-
treaga Carier[.Premiul Publicului pen-
tru filmul cu cel mai mare succes de box 
office va merge anul acesta c[tre dou[ 
filme de comedie - "Oh, Ramona!" 
(256.111 spectatori și încas[ri de 
5.016.357 de lei) și "5Gang< Un altfel de 
Cr[ciun" (167.025 de spectatori și în-
cas[ri de 3.762.478 lei). 

Gala Premiilor Gopo, care cele-
breaz[ și recompenseaz[ anual cele mai 
importante realiz[ri cinematografice 
din România, este organizat[ de 
Asocia\ia pentru Promovarea Filmului 
Românesc.


