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Nichifor
Crainic<
Mihai
Eminescu
cre;tin
A fost Eminescu credincios sau
necredincios? Iată o întrebare la care
oricine poate pregeta să dea un răspuns
categoric. Dacă în opera lui am găsi numai
urmele lui Schopenhauer, care trec brutal
peste crinul credin\ei, strivindu-l, am
putea spune cu durere că cel mai mare
poet român a fost un necredincios. Dar
dacă ne-am referi la cele câteva inspira\ii
de natură cre;tină, am afirma cu bucurie
că avem a face cu un aderent la credin\a
strămo;ească. (...) Cine se roagă să-i fie
credincios nu poate fi un necredincios.
Cine ;i-a pierdut credin\a ;i speran\a, dar
le cer;e;te înapoi ca daruri de la
Dumnezeu, nu poate fi un necredincios.
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Robert Downey
Jr. adun[ bani
pentru tehnologii
sustenabile, s[
salveze planeta
Vedeta din "Iron Man" ;i
"Avengers", Robert Downey Junior
dore;te să contribuie la accelerarea
tehnologiilor inovatoare, pentru a
salva planeta. În acest sens, a lansat
fonduri de capital de risc, pentru a
putea susține noile tehnologii.
În 2009 a înființat Coaliția
FootPrint, din care fac parte
donatori,
povestitori
dedicați
tehnologiilor pentru a restabili
planeta, precum ;i investitotori cu
poten'ial financiar uria;.
"Îmi iubesc planeta, dar avem
probleme, cu toții ;tim asta. Avem
nevoie de noi soluții ;i, din fericire
sacrificiul propriu nu este unica
soluție. Văd lucruri surprinzătoare,
noi, nebune produse tehnologice
care pot restaura mediul ambient.
Numim asta tehnologie sustenabilă.
Suntem la începutul rena;terii
tehnologiei sustenabile cu A.I.
robotics, cu biologie computerizată,
care creează noi materiale, mâncare,
surse de energie", a explicat vedeta
din Iron Man.

Agricultorii `;i ascut de pe acum Ana Maria Dachmann< este Lupta pentru putere
uneltele pentru noul seson
minunat s[ lucrezi cu copiii `n Uniunea Sovietic[
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TRADI}II
Domnitorul Mihail
Sturdza a acordat
numeroase privilegii
\iganilor, `n 31
ianuarie 1844
Robia este amintit[ `n
documente
din secolul al
XIV-lea ;i s-a
lucrat la abolirea sa de la
jum[tatea secolului al
XIX-lea,
`ndeosebi datorit[ tinerilor cu idei liberale, care
au dus o campanie de stopare a fenomenului sclaviei.
~n anul 1843, `n |[rile Rom]ne, un
rob se putea schimba, cump[ra sau vinde.
St[p]nul avea, practic, drepturi f[r[
m[sur[ asupra lui, put]ndu-l pedepsi inclusiv cu b[taia.
Pentru ca fenomenul s[ ia sf]r;it, genera\iile de tineri ;coli\i `n vestul Europei
lupt[ puternic `mpotriva sclavagismului,
`mprumut]nd concep\ii progresiste occidentale.
Abolirea sclavagismului `n |[rile
Rom]ne are loc `ntre anii 1843 ;i 1855.
Astfel, |[rile Rom]ne se afl[ printre primele din Europa care au renun\at la sclavie,
f[r[ ca boierii s[ se `mpotriveasc[ prea
mult. Pe continentul american, lucrurile
au stat cu totul diferit, deoarece s-a ajuns
chiar la un r[zboi civil de mari propor\ii,
numit R[zboiul Civil American, ;i cunoscut ca ;i R[zboiul dintre Nord ;i Sud.
~n ce prive;te originea robiei rromilor
din Principatele Rom]ne, nu se cunosc
foarte multe date. Fenomenul `ns[ era puternic r[sp]ndit `n acea perioad[ `n Europa. ~n |[rile Rom]ne, din categoria persoanelor aflate `n robie f[ceau parte \iganii,
cei cu handicap psihic (a;a numi\ii
"t]mpi\i"). De asemenea, existau ;i rromi
care nu erau sclavi, ;i anume cei care au
reu;it s[-;i r[scumpere libertatea ;i aveau
avere suficient[ pentru asta. Exista ;i acea
categorie de robi elibera\i, c[rora li se spunea "slobozii", dar care `ns[ nu mai erau
considera\i "\igani", deoarece acest apelativ
era sinonim cu "rob", la vremea respectiv[.
Chiar dac[ nu se cunosc multe date
despre sclavie `n |[rile Rom]ne, istoricul
Nicolae Iorga spune c[ apari\ia \iganilor
pe aceste meleaguri coincide cu invazia
mongol[ `n Europa, din anul 1241, fiind
convins c[ sclavii rromi erau, la vremea
respectiv[, cerceta;ii, iscoadele, rotarii,
cresc[torii de cai, c[ru\a;ii, c[ld[rarii, pielarii ;i fierarii mongolilor, iar mai t]rziu,
al t[tarilor.
Domnul Moldovei, Mihail Sturdza a
fost cel care, la 31 ianuarie 1844, a conferit
drepuri romilor afla\i sub st[p]nirea
a;ez[mintelor biserice;ti ;i m[n[stire;ti,
astfel c[, la 14 februarie 1844, au fost elibera\i ;i \iganii robi ai statului.
Mirela F.
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Locuitorii satelor obișnuiau să urce pe colinele podgorenilor, consacrați cu corzi de vie, să
ocolează plantația (de unde și denumirea de târcolit). Corzile de vie erau tăiate în cruce și apoi
afumate, după care urma dezgroparea sticlei de vin care s-a îngropat cu un an în urmă. În acest
timp, se obișnuiește a se spune o rugăciune.

În februarie, agricultorii î;i ascut
uneltele pentru noul sezon agricol
Numele Sfântului Trifon, sărbătorit la 1 februarie, este foarte răspândit în Țara Oașului
Luna februarie este bogată în
tradiții legate de ciclul “sfârșit și
început”. Nu degeaba una dintre
denumirile acestei lui este, în tradiția populară, “Făurar”. Termenul vine de la “Faur” ;i se referă la
perioada în care agricultorii aveau
timp să-și pregătească uneltele
pentru muncile agricole care urmează de acum înainte.

Țara Oașului cu același nume sunt multe și este nevoie a se face o diferențiere.

În 2 februarie se marchează
Stretenia, Ziua Ursului,
Târcolitul viilor sau
Întâmpinarea Domnului

Din bătrâni se cunoaște faptul că
luna februarie a fost, dintotdeauna, o
lună capricioasă și schimbătoare, astfel
că i-au fost repartizate mai puține zile.
"Făurar" este considrat fratele mai mic
al celorlalte luni ale anului.
Calendarul popular anunță, pentru
începutul lunii februarie, o triadă< Martirii de Iarnă, sărbătoriți în zilele de 1,
2 și 3 februarie. În prima zi, se prăznuiește Sfântul Trifon, Stretenia sau Ziua
Ursului, la 2 februarie.

În 1 februarie îi sărbătorim
pe Sfântul Trifon – protectorul
pomilor fructiferi și al viilor
Sfântul Trifon, cunoscut în popor
și ca Trif Nebunul, este sărbătorit chiar
în prima zi a lunii februarie. Este cel
care apără viile și pomii de dăunători,
precum gândaci, lăcuste, omizi sau
viermi. Desigur că cei care doreau săși apere livezile de acești posibili dăunători, trebuiau ca, pe parcursul întregii
zile de 1 februarie să respecte toate interdicțiile de muncă. Era chiar indicat
ca, în prima zi a lunii, creștinii să meargă la biserică și să ia pentru acasă
aghiasmă, ca mai apoi să poată să stropească grădinile, viile și livezile cu ea.
În spațiul etnic românesc mai circulă și alte denumiri ale acestui praznic<
Arezanul, Târcolitul sau Trifănitul.

După rugăciunea adresată Sfântului Trifon urmează și un ospăț în capul viei,
plin de voie bună și veselie

Locuitorii satelor obișnuiau
să urce pe colinele podgorenilor, consacrați cu corzi de vie
În zone ale României, precum Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinți și în Dobrogea, sunt răspândite mai multe obiceiuri, cum ar fi cel al propițierii vițeide-vie.
Locuitorii satelor obișnuiau să urce
pe colinele podgorenilor, consacrați cu
corzi de vie, să ocolează plantația (de
unde și denumirea de târcolit). Corzile
de vie erau tăiate în cruce și apoi afumate, după care urma dezgroparea sticlei de vin care s-a îngropat cu un an în
urmă. În acest timp, se obișnuiește a se
spune o rugăciune "…Stăpâne… dă ei
să aducă roade la vreme…”, precum ;i
Exorcismul Sfântului Mucenic Trifon.
Acestea se spun de către preot< "Vă
alung pe voi, fiarele cele de multe feluri,
viermii, omizile, gândacii, lăcustele (…
) şi vă duceţi în locuri neumblate şi fără
de apă şi neroditoare (…)" (Moliftelnic,
2013, p. 448 – 451).
Desigur că după rugăciune urmează și un ospăț în capul viei.
Profesorul Răzvan Ciucă spune că
"Obiceiul se defineşte cu un discurs autentic al cuturii populare tradiţionale
româneşti. Mai dificil este de a-l apropia
şi de a-l interpreta din perspectiva
tradiţiei liturgice. Sinaxarul Sf. Mucenic
Trifon, după Sf. Simeon Metafrast, spune că „eroul” s-a născut în Campsada,

În data de 2 februarie se împlinesc
40 de zile de la Nașterea Lui Iisus Hristos. Practic, Biserica Ortodoxă Română
marchează Întâmpinarea Domnului,
sărbătoare cunoscută și ca Ziua Ursului,
ori Stretenie.
Potrivit credințelor populare, cele
două anotimpuri, iarna și primăvara sar confrunta în această zi, de unde și
faptul că "Făurar" este luna cu unele extreme în ce privește temperaturile.
Noaptea avem parte de îngheț, iar ziua
se dezgheață. Este lesne de înțeles că
prima zi din lună este un reper pentru
cum vor fi următoarele ale lui februarie.
Oamenii de la sate puneau schimbarea
vremii pe seama schimbării comportamentului ursului, numit în popor Ăl
Mare sau Martin.
De multe ori, pentru a obține bunăvoința lui, oamenii îi lăsau, pe potecile pe unde se știa că acesta este întîlnit
cel mai des, bucăți de carne, sau ulcioare
cu miere de albine. Potrivit credințelor
populare, puterea acestor animale sălbatice era transferată asupra oamenilor
și, îndeosebi, asupra celor mici, dacă
erau unși cu grăsime de urs.
Cei care se speriau ușor, erau tratați
tot în această zi, prin afumarea cu păr
smuls dintr-o blană a unui urs.
Credințele populare spun că, în 2
februarie, ursul iese din bârlog și, în cazul în care este soare, iar animalul sălbatic își vede umbra, și se sperie, el va
intra din nou în bârlog, astfel că iarna
se va prelungi cu încă 6 săptămâni.
Pe de altă parte, dacă va fi înnorat,
ursul va rămâne afară, pentru că nu-și
poate vedea umbra. Va prevesti, astfel,
că frigul va slăbi în intensitate și că se
apropie primăvara.

Lună bogată în sărbători,
simboluri și semnificații

Oamenii de la sate puneau schimbarea vremii pe seama schimbării
comportamentului ursului, numit în popor Ăl Mare sau Martin
din Frigia (Asia Mică). Încă de tânăr
va săvârşi două minuni< a oprit invazia
lăcustelor asupra locurilor natale> a izgonit demonii arătaţi în chip de câine
negru cu ochii de foc, din trupul fiicei
împăratului roman Gordion. Şi-a săvârşit paşii în cărările Domnului, la 250,
în vremea împăratului Decius, aprigul
prigonitor al creştinilor, „pe ger şi omăt
greu”.
Sfântul Mucenic Trifon este ştiut şi
ca purtător de grija păsărilor. Prin recuperarea şoimului pierdut la vânătoare
de Ivan cel Groaznic, devine protector

divin al Moscovei!"
Se pare că Trifan este și sfântul care
ar fi speriat-o pe Fecioara Maria, când
s-a dus la templu, la împlinirea a 40 de
zile de la nașterea lui Iisus Hristos,
Mântuitorul. De aici i se trage și numele
de Trif nebunul, potrivit istorisirilor
populare.
Trebuie menționat faptul că numele
Trif, Trifa sau Trifan este larg răspândit
în Țara Oașului, ca nume de familie.
Este întâlnit în special în localități precum< Turț, Bixad, Gherța, dar și ca poreclă, dat fiind faptul că familiile din

Luna februarie este bogată în sărbători laice și religioase. De exemplu,
în 10 februarie îl sărbătorim pe Sfântul
Sfințit Mucenic Haralambie (Haralambie de ciumă), de numele căruia se leagă
o serie de tradiții și obiceiuri foarte interesante. Totodat[, în 11 februarie îi
prăznuim pe Sfântul Sfințit Mucenic
Vlasie Episcopul și Sfânta Teodora Împărăteasa.
Tot în această lună avem, în ziua de
17 februarie, Lăsata Secului, deoarece
urmează Postul Paștilor, care, în acest
an cade în 2 mai. Lăsata Secului este o
sărbătoare apreciată de creștini, în special de aceia care țin cu sfințenie tot
Postul Paștilor.
Nu trebuie să uităm nici de Dragobete, la 24 februarie, o sărbătoare plină
de simboluri și semnificații. Are rădăcini străvechi, considerându-se a fi o
divinitate a dacilor, asemeni lui Cupidon, al romanilor, și Eros, al vechilor
greci. Despre toate aceste din urmă sărbători menționate veți putea citi mai
pe larg în numerele următoare.
Mirela Filimon
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Populația de la orașe și sate din U.R.S.S. simțea că moartea lui I.V. Stalin confirma
în mod oficial că stalinismul a fost un sistem criminal și irațional până la inuman,
care a fost împins până la absurd, având coloana vertebrală frântă. Pentru prima dată
în istoria U.R.S.S., în lagăre și închisori, deținuții au intrat în grevă generală, refuzând
să lucreze sau să se deplaseze la locurile de muncă, au făcut greva foamei, cerând
reducerea zilei de muncă, pâine și hrană și dreptul de a primi scrisori.

ISTORIE

Dup[ moartea lui Stalin
a început lupta pentru putere
în Uniunea Sovietic[
După moartea lui I.V. Stalin a
început o luptă pe viață și pe
moarte pentru acapararea puterii
politice, atât în interiorul
conducerii
superioare
a
Partidului Comunist al Uniunii
Sovietice, cât și în cea a Statului
Sovietic. Înaintea „declarațiilor
de război” au început răfuieli și
ample controverse în fiecare
ședință a Biroului Politic al
P.C.U.S., precum și înfruntări
directe între gruparea condusă
de Nikita Hrușciov, Bulganin,
Jukov și nucleul conducător în
frunte cu Lavrentie Beria și
Malenkov.
Mareșalul Jukov, în ciuda eforturilor
lui Hrușciov și Bulganin, nu a mai fost
ales în Biroul Politic al P.C.U.S., dar el
totuși asista la marea majoritate a
acestuia în calitate de veritabil
comandant al Armatei Sovietice, fiind
recunoscut de toți. Acest fapt explică
raporturile de forță între grupurile
marcante din vârful P.C.U.S. și al
Statului Sovietic.
Conform procesului-verbal, prima
confruntare directă foarte violentă, în
cadrul căreia s-a hotărât convocarea
Biroului Politic a fost în ziua de 9 aprilie
1953. În spatele frazei laconice din
procesul-verbal se ascundea (...) „o luptă
crâncenă pentru a se menține la putere
dictatura stalinistă sau mai degrabă să se
întărească și să se restabilească cultul
personalității”, care șchiopăta, lovit de
moarte din toate părțile.
Mai târziu, la Odessa, N.S. Hrușciov
a declarat (...)< „În ședința Biroului
Politic, sau mai degrabă a Prezidiului,
conform noii terminologii oficiale, care
a avut loc la începutul lunii aprilie 1953,
s-a produs ruptura decisivă, am putea
zice chiar istorică. A fost pentru prima
dată, când, în ciuda opozițiilor și a
intervențiilor provocatoare ale lui
Lavrentie Beria, noi am obținut
majoritatea voturilor. Chiar și Malenkov
a fost de partea noastră”.
Întreruperea
urmăririlor
și
eliberarea din lagăre (gulaguri care au
funcționat în perioada 1923 – 1961),
arestați pe nedrept a grupului de medici
și de alți specialiști în medicină în cadrul
„Afacerii halatelor albe”, apoi a
mareșalului de aviație Vinogradov și a
numeroși alți ofițeri, precum și al unui
mare număr de rude și prieteni ai
membrilor Biroului Politic, arestați în
ultimele zile ale vieții lui I.V. Stalin,
făceau mult zgomot la Moscova și în
toată Uniunea Sovietică, în ciuda lui
Lavrentie Beria și a guvernului de a
divulga cea mai mică informație despre
repararea greșelilor evidente și grave
comise de I.V. Stalin în ajunul morții
sale.

Documentele Congresului
al XX-lea al P.C.U.S.
Vestea acelor eliberări s-a răspândit
foarte repede și a ajuns chiar în lagărele
de muncă forțată, gulaguri și în
închisorile îndepărtate ale Siberiei, unde
erau deținuți peste două milioane de
oameni. În documentele Congresului al
XX-lea al P.C.U.S. se arată că< “(…) La
Comitetul Central au sosit sute de mii
de scrisori de revizuire a condamnărilor
celor arestați(...). Aceste manifestări față
de alte personalități condamnate, nu
erau decât un aspect pentru ruperea
lanțurilor, deja roase, ale stalinismului”.

Populația de la orașe și sate din
U.R.S.S. simțea că moartea lui I.V. Stalin
confirma în mod oficial că stalinismul a
fost un sistem criminal și irațional până
la inuman, care a fost împins până la
absurd, având coloana vertebrală frântă.
Pentru prima dată în istoria U.R.S.S.,
în lagăre și închisori, deținuții au intrat
în grevă generală, refuzând să lucreze
sau să se deplaseze la locurile de muncă,
au făcut greva foamei, cerând reducerea
zilei de muncă, pâine și hrană și dreptul
de a primi scrisori.
În procesul-verbal al ședinței
Biroului Politic al P.C.U.S. din 2 aprilie
1953 se găsește aprecierea < (...)
„Tovarășul Lavrentie Beria a declarat, în
raportul său de circumstanță, că în mai
multe lagăre și închisori au izbucnit
răscoale și evadări organizate, dar
serviciile de ordine au intervenit pe loc
în forță, restabilind calmul și disciplina.
(…) Unitățile înarmate ale Ministerului
de Interne au folosit mitraliere și
aruncătoare de grenade. (...) Au fost
uciși zeci de mii de deținuți. (...) Numai
în închisoarea de la Norilsk au fost uciși
sute de deținuți”. Cu aceste cazuri și-a
început Lavrentie Beria raportul despre
situația politică internă din 9 aprilie
1953.

Stalin îl numea pe Lavrentie
Beria “săgeata revoluției”
Lavrentie Beria era conștient că
zvonurile despre răscoalele sângeroase,
a crescut valul de furie și că problema
este a prizonierilor și a deținuților. La
ședință, în calitate de președinte,
tovarășul Malenkov a cerut să se supună
la vot propunerea proiectului de lege. În
această situație, Hrușciov a luat
cuvântul, în care a spus < (…) “Mă opun
categoric unor reguli de genul celor care
sunt propuse. Înseamnă că nu vom
impune niciodată poporului din
U.R.S.S. acest gen de ilegalități.
I.V. Stalin îl numea pe Lavrentie
Beria “săgeata revoluției”. Hrușciov avea
să scrie< (…) „Beria încerca, în special
prin C.E.K.A. să se amestece în treburile
partidului și ale statului”.
De asemenea, din procesele-verbale
ale ședințelor Biroului Politic, dictate
sau redactate de Malenkov, nu oferă
decât o vagă situație din sânul partidului
și guvernului. Ele se defineau mai bine
în discursurile și declarațiile secretarului
general al partidului, Nikita Hrușciov.
De remarcat, că Raportul cu privire
la Ucraina a fost aprobat în unanimitate,
inclusiv de Hrușciov. Era vorba de
greșeli care au dus la căderea capului
Comitetului
Central
Ucrainean
Melnikov și înlocuirea lui Kiricenko și
Korneciuk, toți fiind ucraineni. S-a
renunțat la cadre de etnie rusească,
trimise de la Moscova.
Lavrentie Beria, în timpul
dezbaterilor din Biroul Politic a spus că
(...) „se insistă prea mult pe teze
necomuniste, că este o realitate faptul că
toți primii secretari ai Comitetelor
Centrale
și
ai
comitetelor
corespunzătoare
din
provinciile
autonome sunt ruși, formați și trimiși de
Moscova (...), este o realitate faptul că
limba oficială în toate republicile
naționale este limba rusă”.
Vorbind în Plenul Comitetului
Central din iulie 1953, despre destituirea
lui Beria, Hrușciov a comentat< (...)
“Fiecare știe că era vorba despre un
punct de vedere just și conform liniei
partidului dar, la început, oamenii n-au
înțeles că Beria se angajase pe această
cale cu intenția de a agrava conflictele
naționale între ruși și neruși, între

conducerile naționale ale republicilor cu
Moscova”. (Amintiri, Hrușciov, Paris,
LAFFRONT, 1971.)
Cel mai virulent a fost Molotov, care
având cuvântul a declarat< (…) “El
consideră că propunerile lui Beria sunt
un atac împotriva lui I. V. Stalin și a
concepțiilor staliniste despre problema
națională” (Editura LAFRRONT, pag.
314-315 și citatele anterioare din acest
capitol.)
În lista documentelor confiscate de
la Beria se găsește și o discuție între
Nikita Hrușciov și Mihail Șolohov,
celebrul scriitor sovietic, în biroul lui
Hrușciov de la Kremlin, în 16 mai 1953,
după ce marele scriitor a anunțat
apariția romanului “Pământ dezțelenit”.
Serviciile și tehnica de ascultare au
înregistrat-o și au clasat-o la rubrica
“Strict Secret” G. 116, Secția a II-a, Nr.
2178 din 16 mai 1953. Șeful secției de
asculare S.J. Tiholiubov spune < (...) „Eu
am retranscris conversația. N. Hrușciov
i-a spus scriitorului că există mult
adevăr în cărțile dumneavoastră.
Suntem încă departe de ceea ce s-a spus
în timpul colectivizării agriculturii, fără
îndoială că nu vom cunoaște niciodată
câte vieți omenești au fost înghițite,
dumneavoastră n-ați vorbit decât de
Ucraina. Eu cunosc sute de mii de
cazuri. Savanții spun că în acea
campanie de colectivizare au căzut
victime aproape trei milioane de
oameni. Mă întrebați pe mine cine e de
vină? Eu spun chiaburimea, burghezia și
imperialismul. (...) La fel sunt vinovate
metodele staliniste, violența și teroarea
fără milă, mai mult decât foametea. (...)
La fel în acea perioadă I.V. Stalin
devenise dictatorul absolut al Uniunii
Sovietice. Rykov, Buharin, Zinoviev,
Kamenev,
toți
erau
personaje
neînsemnate, iar Troțki era în exil. Deci
dacă ar fi să găsim un răspunzător
pentru milioanele de morți și anii aceia
de oroare, atunci pe I.V. Stalin ar trebui
să-l întrebăm”. (…)
Al doilea Raport înregistrat de
servicii este convorbirea între Hrușciov
și Voroșilov din ziua de 6 iunie 1953.
Voroșilov, în același timp, îndeplinea
funcția de Președinte al Sovietului
Suprem, deci șef al Statului Sovietic. Și
acest raport a fost un avertisment al lui
S.J. Tiholiubov. În raport Hrușciov
spune< (...) „Să trecem acum la o
problemă foarte importantă, este vorba
de conduita și inițiativele lui Lavrentie
Beria, care ne nemulțumesc serios (…).
Voroșilov arată că < (...) „Eu nu am decât
lucruri bune despre Beria” (…).
Hrușciov zice< “Bine, bine, Kliment
Efremovici, dar dumneavoastră nu vă
dați seama care sunt scopurile lui Beria?
Nu putem asista la conducerea lui
arbitrară și legătura lui cu imperialiștii
și cu spionajul internațional”. Voroșilov
îi răspunde lui Hrușciov< (…) „ Pe
cuvântul meu, Nikita Hrușciov, ești un
imbecil, dacă poți să spui asemenea
prostii. Înțelege bine unde trăim și unde
ne aflăm” (…). Există dovezi prin care
Beria era avertizat de oamenii lui
infiltrați și știa sigur că „era lucrat” de
un grup, anume sancționarea aplicată de
partid lui Alexander Ievdochimovici
Korneiciuk, om de litere, academician și
secretar al Comitetului Central
Ucrainean, printre altele și colaborator
apropiat al lui Beria, care l-a promovat
în înalte funcții. Kroineiciuk a fost
condamnat în iulie 1953, după
destituirea lui Beria, pentru că i-a
dezvăluit (...) „secrete ale partidului,
dând astfel dovadă de superficialitate și
lipsă de vigilență”, ceea ce s-a întâmplat
ca la 21 iunie 1953, Beria să fie destituit
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din toate funcțiile ocupate și apoi
arestat, condamnat și executat.
Abia la 10 iulie 1953 cotidianul
Pravda a publicat un Comunicat cu
privire la lucrările Comitetului Central
al P.C.U.S.. Malenkov a rostit o
cuvântare prin care Beria a avut (...) „o
activitate antipartinică și antinațională,
având ca scop subminarea Statului
Sovietic, în sprijinul capitalului străin și
punerea Ministerului de Interne
deasupra partidului, devenind dușman
al partidului comunist și al poporului
sovietic”. De asemenea, a fost publicată
Rezoluția Prezidiului Suprem al
U.R.S.S., în care s-a prezentat destituirea
lui Beria din toate funcțiile și indică
Curții Supreme a U.R.S.S., arestarea lui.
Această Rezoluție a fost aprobată în
unanimitate, în instituții industriale,
agricole, de educație, de cultură,
sănătate, în armată.
Mai târziu, când Hrușciov a devenit
șeful Guvernului Sovietic și conducător
al partidului, își pune în valoare poziția
sa, dar din păcate de multe ori spunea
altceva. Dar mai sunt și alte mărturisiri
ale lui Bulganin și ale mareșalilor Jukov
și Moskalenko. Odată ce Beria a fost
destituit din toate funcțiile, cineva
trebuia să-l supravegheze, hotărâre ce a
fost acordată armatei. Mai întâi, Beria a
fost încarcerat de Moskalenko,
comandantul suprem al apărării aeriene,
precum și a altor cinci generali. Apoi la
propunerea lui Malenkov de a-l include
și pe mareșalul Jukov, care împreună cu
alți mareșali și generali intrau la
Kremlin nefiind controlați dacă aveau
asupra lor documente (...) „Am luat
acele măsuri în timpul ședinței
Prezidiului, în așa fel ca grupul lui
Moskalenko să aștepte într-o sală
apropiată, ca atunci când se va da
verdictul să intre în sală, să-l imobilizeze
pe Beria și să-l conducă la închisoare”.
Înaintea morții lui I.V. Stalin, în
februarie 1953, Bulganin, ministrul
apărării, a primit pe mai mulți mareșali
în frunte cu Moskalenko, care au cerut
întrevedere cu Stalin. Ei doreau să-i
prezinte numeroasele acțiuni criminale
săvârșite de Beria și de N.K.V.D. contra
Armatei Sovietice, și mai ales a fiului
său, Vasia Djugașvili. Ei doreau
eliberarea imediată a generalilor și
ofițerilor arestați, în frunte cu mareșalul
de aviație A.A. Novikov.
De remarcat că mareșalii i-au atacat
pe Beria, Malenkov și Abacumov,
afirmând că această troică ar fi ucis
numeroși ofițeri și soldați cinstiți, care
s-au dovedit curați. Bulganin i-a sfătuit
să nu vorbească nimănui despre acest
lucru și mai ales lui Stalin. Totuși,
Bulganin i-a transmis lui Stalin cererea
armatei, fapt pentru care a acceptat ca
într-o seară să se întâlnească cu
mareșalii și generalii armatei cu prilejul
celei de-a XXX-a aniversări a Armatei
Roșii. Festivitățile și dineul urmau să

aibă loc pe 21 februarie 1953, însă nu au
mai avut loc pentru că Stalin a avut un
atac de greață foarte puternic și avea să
moară la puțin timp.
Malenkov a devenit șeful guvernului
și secretar general al P.C.U.S., iar Beria a
fost primul său adjunct. Militarii nu au
fost dispuși să renunțe la cererea lor ca
Beria și Malenkov să fie înlocuiți. Ei mai
cereau și eliberarea ofițerilor și a
militarilor nevinovați și ca Vasia
Djugașvili, fiul lui Stalin, să fie chemat
în fața tribunalului.

Hrușciov ;i Bulganin au luat
măsuri împotriva lui Beria
Bulganin a înțeles că mareșalii nu
vor renunța niciodată la cererea lor, așa
că delegația condusă de mareșalul Jukov
să fie primită de Malenkov, care a
acceptat și aprobat cererea lor,
confirmată și de Biroul Poilitic al
P.C.U.S., în ciuda opoziției lui Beria.
Astfel, generalii din grupul mareșalului
Novikov au fost eliberați, iar Vasia
Djugașvili a fost deferit organelor de
justiție. Dar militarii nu s-au mulțumit
doar cu atât. Ei au formulat în fața lui
Bulganin o serie de acuzații la adresa lui
Malenkov și a lui Beria, mai ales că
bugetul armatei a fost redus, apoi au
cerut să aibă loc tratative de pace cu
Coreea. Hrușciov împreună cu Bulganin
au luat măsuri energice împotriva lui
Beria, recunoscând în același timp că o
acțiune împotriva lui Malenkov este
inoportună în acel moment.
Nikita Hrușciov, născut la 15 aprilie
1894, om politic de etnie ucraineană, a
condus U.R.S.S. în timpul Războiului
Rece. A ocupat funcția de Secretar
General al P.C.U.S. în perioada 1953 –
1964 și pe cea de Președinte al
Consiliului de Miniștri în perioada 1958
– 1964. A rămas în istorie ca o persoană
importantă în politica de destalinizare a
U.R.S.S.-ului. Prin instalarea rachetelor
sovietice în Cuba, era gata să înceapă un
război atomic nimicitor între U.R.S.S. și
S.U.A..
În anul 1960 la Adunarea Generală
a O.N.U. a bătut cu pumnul în masă și
apoi și-a scos pantoful, continuînd
același gest. În relațiile internațională,
Hrușciov a fost o persoană rigidă și
controversată. Retragerea Armatei Roșii
din România în anul 1958 a fost
considerată de sovietici o gravă greșeală,
pentru care Hrușciov nu a fost iertat
niciodată. Nikita Hrușciov a decedat în
urma unei boli cardiace, la 11
septembrie 1971 și a fost înmormântat
în cimitirul Novodevicie din Moscova.
Hrușciov are un bust de marmură,
jumătate albă și jumătate neagră, așa
cum i-a fost și viața. (Va urma)
Prof. dr. Ioan Corneanu,
Ing. Mircea Pîrlea, Av. Nicolae Decsei
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Nichifor Crainic despre cre;tinismul lui Mihai Eminescu< Când Eminescu se spovede;te în rug[ciune spunând Eu nu mai cred
nimic ;i n-am t[rie, e ca ;i cum ar repeta în al\i termeni cuvântul din Evanghelie Cred, Doamne, ajut[ necredin\ei mele!
S-au studiat cu de-amănuntul izvoarele filosofice ;i religioase, germane sau brahmanice, din care Eminescu ;i-a tras seva amară a unor versuri caracteristice pentru atitudinea
lui fa\ă de lume ;i via\ă. Din punctul
nostru de vedere, care e desprinderea
cât de cât a fe\ei spirituale din personalitatea marelui poet, aceste izvoare interesează mai pu\in. Originale sau însu;ite din lecturi, ideile
sale ne preocupă în măsura în care
ele au devenit convingeri, determinând o fizionomie spirituală. :i trebuie să mărturisim din capul locului
că întreprinderea nu e tocmai u;oară, de vreme ce, mai ales în latura
numită filosofică a inspira\iei sale,
întâlnim nepotriviri ce sfărâmă unitatea unei \inute spirituale.
A fost Eminescu credincios sau necredincios? Iată o întrebare la care oricine poate
pregeta să dea un răspuns categoric. Dacă
în opera lui am găsi numai urmele lui Schopenhauer, care trec brutal peste crinul credin\ei, strivindu-l, am putea spune cu durere
că cel mai mare poet român a fost un necredincios. Dar dacă ne-am referi la cele câteva
inspira\ii de natură cre;tină, am afirma cu
bucurie că avem a face cu un aderent la credin\a strămo;ească.
Gândul cercetătorului se află în fa\a unui
echivoc, care îl opre;te confuz între nega\ie
;i afirma\ie. În orice casă nu trebuie reeditată
aser\iunea simplificatoare a unora, care vor
să facă din poet un budist pur ;i simplu,
adică un om care nu vede dincolo de această
lume altceva decât neantul amor\it al Nirvanei. Lăsând la o parte vâna lui cum e superba pagină cosmogonică din Scrisoarea I,
care e versificarea unui imn din Vedele brahmanice teiste, altceva, deci, decât budismul
ateist.
De altfel, viziunea cosmogonică a lui
Eminescu nu e filosofică, ci religioasă sau mitologică. Nici un muritor nu poate spune nimic despre începutul lumii, fiindcă n-a fost
de fa\ă nici un filosof ;i nici un savant. :tiin\a
;i filosofia, mai ales aceea care \ine să se întemeieze pe ;tiin\ă, n-au cuvânt să vorbească
despre actul primordial, sustras pentru vecii
vecilor cunoa;terii omene;ti. De aceea, când
un savant oricât de celebru ori un filosof oricât de adânc tratează despre originea vie\ii
;i a lumii, ei fac figură de farsori, fiindcă vorbesc despre ceea ce nu ;tiu ;i nu vor ;ti nici
odată. Despre început nu poate vorbi decât
revela\ia divină a Cerului care singur exista
înainte de a exista ceva în afară de Dânsul,
revela\ie pe care omul e liber s-o accepte sau
nu. Dintre oameni, singure geniile artistice
pot vorbi, în virtutea unei cât de vagi similitudini dintre procesul plăsmuirii lor ;i actul
crea\iei divine. Dar când poe\ii fantazează
despre începutul lumii, ei amplifică datele
revela\iei sau plăsmuiesc mituri> în orice caz
nu-;i asumă orgoliul ridicol de a ne sluji o
explica\ie ;tiin\ifică sau filosofică. Viziunea
cosmogonică a lui Eminescu e a unui poet
care folose;te un mit brahmanic. Ceea ce
trebuie să re\inem e caracterul religios al
acestei preocupări. El reiese din însu;i faptul
cum poetul vede lumea născându-se din
haos. Ce era înainte de a exista lumea? Era
neant, adică nu exista nimic. Ideea aceasta
Eminescu o versifică astfel<
La-nceput, pe când fiin\ă nu era, nici
nefiin\ă,
Pe când totul era lipsă de via\ă ;i voin\ă...
Acest neant anterior lumii scapă cu desăvâr;ire cunoa;terii omene;ti, care n-a putut
fi de fa\ă înainte de a exista<
N-a fost lume pricepută ;i nici minte s-o
priceapă,
Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază,
Dar nici de văzut nu fuse ;i nici ochi care so vază.
În acest întuneric haotic, în acest neant,
care nu era nici fiin\ă, nici nefiin\ă – expresii
care toate arată incognoscibilitatea unui moment acosmic – era totu;i Cineva fără nume,
dar viu ;i con;tient de sine, despre care poetul
spune< pătruns de sine însu;i odihnea cel
nepătruns.
Dumnezeu în sine, con;tient de sine, dar
nepătruns de minte omenească. Momentul
trecerii de la eterna pace a necrea\iei la lucrarea de facere a lumii e descris ca mi;care
creatoare<

Dar deodat-un punct se mi;că… cel întâi ;i
singur. Iată-l
Cum din haos face mumă, iar el devine
Tatăl…
Punctu-acela de mi;care, mult mai slab
ca boaba spumii,
E stăpânul fără margini peste marginile
lumii…
Viziunea, trebuie s-o recunoa;tem, a urnirii universului din neant n-are măre\ie. E
ceva sec ;i mecanic, parcă ar fi vorba de primum movens al lui Aristotel. Ea cre;te însă
în măre\ie când poetul ne arată spectacolul
lucrurilor create<
De atunci ;i până astăzi, colonii
de lumi pierdute
Vin din sure văi de haos
pe cărări necunoscute
;i în roiuri luminoase,
izvorând din infinit,
Sunt atrase în via\ă de un dor nemărginit.
Tabloul acesta cosmogonic nu se suprapune întru totul celui revelat în Biblie, dar
incontestabil că un aer religios adie peste el.
Orice mit cosmogonic are un suflu religios.
:i un poet, care participă în imagina\ie la
crearea lumii, nu se poate să nu fie cutremurat de sublimitatea momentului închipuit. Indiferent de sursa materială a
inspira\iei, fiorul cosmogonic al geniului
eminescian a îmbogă\it poezia noastră cu
acest mit superb al actului primordial, chiar
dacă punctul-acela de mi;care mult mai slab
ca boaba spumii stinghere;te smerita noastră
admira\ie pentru infinitatea puterii divine.
În compara\ie cu acest mit de origine
brahmanică, ideea de divinitate anterioară
cosmosului, creatoare a lumii ;i mântuitoare
a omenirii, apare mult mai precis conturată
în Rugăciunea unui Dac, unde Eminescu îi
închină un adevărat psalm de glorificare<
Pe când nu era moarte, nimic nemuritor,
Nici sâmburul luminii de via\ă dătător,
Nu era azi, nici mâine, nici ieri,
nici totdeauna,
Căci unul erau toate si totul era una>
Pe când p[mântul, cerul, văzduhul,
lumea toată
Erau din rândul celor ce n-au fost
niciodată,
Pe-atunci erai Tu singur, încât mă-ntreb
în sine-mi<
Au cine-i zeul cărui plec[m a noastre inemi?
El singur zeu stătut-au nainte de-a fi zeii
;i din noian de ape puteri au dat scânteii,
El zeilor dă suflet ;i lumii fericire,
El este-al omenimei izvor de mântuire<
Sus inimile voastre! Cântare aduce\i-i,
El este moartea mor\ii ;i învierea vie\ii!
;i el îmi dete ochii să văd lumina zilei,
Si inima-mi umplut-au cu farmecele milei,
În vuietul de vânturi auzit-am al lui mers
;i-n glas purtat de cântec sim\ii duiosu-i
viers…
Afară de emistihul El zeilor dă suflet,
notă prin care Eminescu a voit să coloreze
oarecum „dacic” această rugăciune, toate celelalte elemente ale pasajului, idei ;i cuvinte,
sunt cre;tine. În vuietul de vânturi auzit-am
al lui mers e vers de psalm> iar El este moartea
mor\ii ;i învierea vie\ii e un fragment imnic
din slujba Pa;tilor. Când geniul lui Eminescu
se desface cu totul de seduc\ia lecturilor exotice, concep\ia sa despre ordinea cerească
îmbracă haina pură a spiritualismului
cre;tin, a;a cum apare în Luceafărul, culmina\ia plăsmuirilor eminesciene ;i a însă;i
poeziei române;ti, e un grandios poem
cre;tin. Ac\iunea lui se desfă;oară pe două
planuri suprapuse, unul pământesc, celălalt
ceresc. E vremelnicia omenească în fa\a eternită\ii divine. Una cu alta comunică ;i se întretaie în focul pasiunii dragostei, căci pasiunea, scurtă prin natura ei, dar de durată
aparent ve;nică prin intensitatea ei, pare că
stă la intersec\ia cerului cu pământul. Luceafărul sau Hyperion, cum îl nume;te
Domnul, e un înger, creatură nemuritoare,
îndrăgostit de o pământeană, de Cătălina.
El nu trebuie confundat cu Lucifer, fiindcă
nu iese din voia lui Dumnezeu ;i nu cade în
păcat. Înger îndrăgostit de o muritoare poate
fi o idee din basme, dar ea e tot a;a de bine
o idee biblică. În Geneză se vorbe;te de îngerii lui Dumnezeu împreuna\i cu fiicele
omului, idee destul de obscură, dar pasajul
acesta i-a slujit ca motto lui Alfred de Vigny
la poemul Eloah, a cărui ac\iune se petrece
în lumea îngerilor ;i a demonilor, ;i încă mai
potrivit i-ar putea sluji Luceafărului. Dragostea Cătălinei pentru el are puritatea idealului îndepărtat ;i inaccesibil> el o farmecă

sub chipul astrului de seară. :i când Hyperion pentru „o sărutare” a ei se întrupează o
dată din mare ;i a doua oară din soare, fata
îi respinge această dragoste, sim\ind că firea
lui nemuritoare nu poate răspunde unei iubiri pământe;ti. Fii muritor ca mine, dacă
vrei să te îndrăgesc, îi răspunde Cătălina
care, în ordinea iubirii pământe;ti, se va
sim\ii fericită în bra\ele lui Cătălin, viclean
copil de casă. Cu toate acestea dragostea ei
pentru Luceafăr nu se modifică întru nimic.
Ea îl cheamă ;i la sfâr;it ca ;i la începutul
poemului cu aceea;i dorin\ă de a-i lumina
via\a ;i norocul. De fapt, sunt două iubiri simultane în sufletul Cătălinei, una după trup
;i cealaltă după spirit. Ele nu se contrazic, ci
se îngână ;i se întregesc. E sufletul omenesc
care, din scurta desfătare a acestei vie\i, însetează necontenit după idealul din altă lume. Există în fiecare muritor un glas de Cătălină, care din adâncul celei mai fermecate
fericiri pământe;ti, se ridică spre cer ca un
suspin<
Cobori în jos, luceafăr blând,
Alunecând pe-o rază,
Pătrunde-n codru ;i în gând,
Norocu-mi luminează!
Am spune oare prea mult dacă în această
nevoie de luminare am vedea însă;i aspira\ia
spre transfigurare, spre convertirea scurtei
noastre vie\i în dimensiunile unei existen\e
cere;ti, fără sfâr;it?
Luceafărul îndrăgostit de Cătălina a
în\eles fericirea tocmai dimpotrivă< să-;i dea
nemurirea pentru o sărutare pământească.
Între atâtea chipuri de a preamări amorul,
poetul fără pereche al lui Cupidon a găsit în
acesta pe cel mai înalt. A mărturisit odată că
o seară de dragoste sub salcâm face cât via\a
toată> iar altă dată o oră de amor e gata s-o
plătească cu moartea. Acum o făptură cerească e în stare să-;i dea nemurirea pentru
o sărutare. Figura lui Hyperion este aceea a
unui androgin din stele, după cum am arătat
în Nostalgia Paradisului, unde am analizato în compara\ie cu Ioan Botezătorul al lui
Leonardo da Vinci ;i prin\ul Mî;chin al lui
Dostoievski. Androginul, fiin\ă neutră în care sexele contrare se anulează în imperiul
neprihănit de patimi al paradisului, reprezintă în artă cea mai înaltă plăsmuire a geniului omenesc. Creând pe Hyperion, Eminescu se rânduie printre geniile artei universale. Lucrul acesta ar fi de ajuns să ne
dezvăluie nivelul superior al spiritualită\ii
poetului. Dar deasupra lui Hyperion ;i deasupra ierarhiilor ce constituie lumea creată,
geniul lui Eminescu se avântă să ne sugereze
prezen\a divinită\ii însă;i. E acel moment
din poem când Luceafărul, hotărât să iasă
din neutralitatea androgină a cerului ;i să se
nască din păcat, merge să-i ceară Domnului
să-l dezlege de nemurire. Iată-l în zbor fantastic spre cre;tetul universului. Incomensurabilitatea lumii e marcată prin versurile<
:i căi de mii de ani treceau
În tot atâtea clipe,
versuri ce amintesc pe cele din La steaua<
Că mii de ani i-au trebuit
Luminii să ne-ajungă.
Spectacolul sublim al cosmosului străbătut
în zor încape totu;i în această strofă fără pereche<
Un cer de stele dedesubt,
Deasupra cer de stele –
Părea un fulger ne-ntrerupt,
Rătăcitor prin ele.
Acum zborul fulgerător al Luceafărului a
trecut dincolo de regiunile siderale ;i intră
într-un ocean de lumină, de altă natură decât
cea materială a stelelor<
;i din a haosului văi,
Jur împrejur de sine,
Vedea ca-n ziua cea dintâi
Cum izvorau lumine>
Cum izvorând îl înconjor
Ca ni;te mări, de-a-notul…
El zboară, gând purtat de dor,
Pân-piere totul, totul.
Universul cu văpăile lui astrale a dispărut
deci, a rămas departe în jos. Lumina care-l
scaldă acum, deosebită de cea creată în sori
;i-n stele, izvoră;te ca-n prima zi> e prin urmare o lumină anterioară lumii create ;i e
de natură ve;nică ;i spirituală. Geneza însă;i
vorbe;te despre ea> e o iradia\ie a fiin\ei divine. Un mare mistic răsăritean, Sfântul Simion Noul Teolog, ne spune că această lumină “merge înaintea lui Dumnezeu”, ca o
strălucire orbitoare a slavei sale. Apostolul
Pavel ne înva\ă că “Dumnezeu locuie;te într-o lumină inaccesibilă” muritorilor iar
Evanghelistul Ioan că Dumnezeu e lumină.

Luceafărul, intrând în maiestatea ei a trecut
grani\a timpului creat, în ve;nicia divină.
Eminescu se întrece pe sine când ne sugerează imperiul eternită\ii.
Căci unde-ajunge nu-i hotar,
Nici ochi spre a cunoa;te,
;i vremea-ncearcă în zadar
Din goluri a se na;te.
Lumina fiin\ei divine e nemărginită ;i
ochiul muritor n-o poate vedea fiindcă e de
natură pur spirituală. Ultimele două versuri
din această strofă, care ne sugerează ve;nicia
divină însă;i numai un geniu de mărimea
întâia le-a putut scrie. Ce se ascunde în această nemărginire luminoasă ne spune în strofa
următoare în care culminează zborul Luceafărului<
Nu e nimic ;i totu;i e
O sete care-l soarbe,
E un adânc asemene
Uitării celei oarbe.
Strofa descrie însă;i infinita ;i nevăzuta
prezen\ă dumnezeiască, a cărei strălucire orbe;te ;i a cărei atotputernicie nimice;te în
creatură orice posibilitate de a o cunoa;te.
Vecinătatea ei e sensibilă numai ca o for\ă
de atrac\ie irezistibilă< o sete care-l soarbe!
Căci Dumnezeu e iubire, zice acela;i Evanghelist Ioan. În aceste patru versuri ale lui
Eminescu e vorba deci de o trăire mistică în
sânul lui Dumnezeu. Fără o tălmăcire mistică, ele n-ar avea nici un sens. După marii
contemplativi ai cre;tinismului, cunoa;terea
nemijlocită, directă, a luminii dumnezeie;ti
e posibilă în minunea extazului. Dar în extaz,
care e o moarte aparentă a omului, întreaga
lume dispare odată cu facultă\ile superioare
ale sufletului. Viu în el rămâne numai ceea
ce am putea numi instinctul divin, miezul
sufletului sau antena lui spirituală, care vibrează încă în atingerea luminii divine. Puterea nemărginită a strălucirii dumnezeie;ti
eclipsează, orbe;te sufletul cufundat în abisul
ei<
E un adânc asemene
Uitării celei oarbe.
Nu e nimic, zice Eminescu pentru a arăta
eclipsa totală a min\ii cunoscătoare. În extaz,
natura divină în sine nu ni se dezvăluie.
Dumnezeu e ascuns în propria-I lumină,
afirmă profundul filosof al misticismului
cre;tin, Dionisie Areopagitul. Nega\ia din
versul eminescian marchează neputin\a inteligen\ei noastre logice în fa\a lui Dumnezeu, care rămâne dincolo de marginile ei.
Însu;i Dionisie Areopagitul pune acest nimic
la hotarul suprem al cunoa;terii omene;ti,
;i tot astfel marele mistic german Meister
Eckart. Nega\ia aceasta n-are nimic impios
în ea. E o recunoa;tere smerită a neputin\ei
noastre de a cunoa;te pe Dumnezeu ;i un
omagiu adus fiin\ei sale suprara\ionale.
Dumnezeu rămâne în natura Sa ira\ional fiindcă e inaccesibil în\elegerii noastre. Dar
dacă El nu e nimic pentru ra\iunea amor\ită
în extaz, este totu;i o sete absorbantă, care
atrage în negrăitele desfătări ale iubirii divine
instinctul corespunzător al sufletului. Dumnezeu e iubire ;i lumină – iată ce putem ;ti
după ce l-am trăit sau l-am experimentat în
extaz.
Să observăm că nicăieri în strofele citate
Eminescu nu-L nume;te cu nici un nume.
Căci experimentat în abisul orbitor al slavei
Sale, Dumnezeu n-are nume> e indefinibil
fiindcă e nemărginit. Numai după descrierea
momentului extatic, Luceafărul, adresându;i rugăciunea acestui nimic, acestei sete care
îl soarbe, acestui adânc ca uitarea cea oarbă,
îi spune< Părinte! ;i Doamne! Odată revenit
în sine din extaz, contemplativul are con;tiin\a definitivă a existen\ei lui Dumnezeu.
Sub frumuse\ea fără asemănare a versurilor în care poetul descrie întâlnirea unei
creaturi îngere;ti cu Ziditorul lumii, se ascund, după cum s-a putut vedea, o sumă de
elemente dogmatice ;i mistice, proprii doctrinei cre;tine. Nimic eterogen nu intervine
în acest episod al poemului, care dă puterea
maximă a inspira\iei eminesciene, să-i tulbure puritatea cre;tină. Luceafărul e un poem, e poemul prin excelen\ă cre;tin al literaturii române;ti.
Cu toate acestea, echivocul de care vorbeam la început rămâne. Luceafărului i se
opune Mortua est, poezia ce se termină cu
faimoasele versuri<
De e sens într-asta, e-ntors ;i ateu,
Pe palida-\i frunte nu-i scris Dumnezeu.
Să nu ne grăbim însă a face din Mortua
est antiteza Luceafărului ;i din nega\ia ei
opusul măre\ei afirma\ii subliniate până
acum. Mortua est înfă\i;ează o stare sufle-

tească incidentală, pricinuită de moartea
prea timpurie a unei tinere frumoase. Poetul
însu;i tânăr. Tinere\ea e mai grabnică la revoltă ;i mai pu\in zăbavnică la răbdare ;i la
stăpânire de sine. A murit o dată în floarea
vârstei ;i a frumuse\ii. Durerea e cu atât mai
mare pe urma unei astfel de stingeri fără
vreme. Poetul îi vede sufletul candid, ca o
umbră de argint, ridicându-se la cer prin
spa\ii stelare ;i-l urmăre;te în slăvi paradisiace, cum se străluminează în haina albastră,
stropită cu aur, ;i pe frunte o cunună de laur.
Moartea i se pare frumoasă ca o mare de
stele, ca un secol cu sori înflori\i, în compara\ie cu basmul pustiu ;i urât, care e via\a în
mizeria pământească. Dar aruncându-;i
ochii spre lutul alb ;i rece, rămas în sicriu,
sufletul i se tulbură, rănit de îndoială – precizează Eminescu. Dar dacă moartea nu e o
cale aeriană spre strălucirile paradisului? Dar
dacă e o eternitate de nefiin\ă totală? Atunci
nu există suflet supravie\uitor. Atunci suflarea acestui înger de fată în veci n-o să mai
învie. Atunci ea n-a fost decât lutul mort ce
se vede în sicriu! Îndoiala chinuitoare ;i grea
generalizează această sinistră presupunere
;i evoluează în revoltă negativistă. Dacă într-adevăr nu există suflet supravie\uitor lutului, atunci existen\a pământească, încărcată
de multe dureri ;i de pu\ine plăceri, n-are
nici un sens. E o nebunie să trăie;ti dacă la
capătul acestei vie\i pânde;te moartea eternă<
Decât un vis sarbăd mai bine nimic.
În cazul acesta lumea întreagă e goală de
sens. :i dacă totu;i are unul, el este
întors ;i ateu,
Pe palida-\i frunte nu-i scris Dumnezeu.
Versurile finale sunt condi\ionate astfel
de presupunerea sinistră a îndoielii ;i de revolta în fa\a eventualită\ii unei existen\e lipsite de sens metafizic. Ele nu sunt deci nici
o nega\ie ateistă absolută, ci una condi\ionată
de posibilitatea non-sensului. Că negativismul nu pusese stăpânire pe spiritul lui Eminescu cel tânăr avem dovada în poezia Amicului F. I., ce datează aproximativ din aceea;i
vreme cu Mortua est<
Dar dacă gândul zilelor mele
Se stinse-n mintea lui Dumnezeu,
;i dacă pentru sufletul meu
Nu-i loc aicea, ci numa-n stele<
Voiu, când mi-or duce îngerii săi
Palida-mi umbră în albul munte,
Să-mi pui cununa pe a mea frunte
;i să-mi pui lira la căpătâi!
Din aceste două strofe răsare clară credin\a în supravie\uirea sufletului ;i deci în
sensul drept, iar nu întors al lumii ;i al sor\ii,
care sunt în mâna lui Dumnezeu. Raportându-la la o linie spirituală, trebuie să recunoa;tem că gândurile lui Eminescu evoluează, cum vom vedea din propriile-i mărturisiri. :i chiar dacă, în răspărul unei juste
interpretări, am admite că Mortua est
con\ine o nega\ie ateistă indicativă, ea ar rămâne o pată trecătoare anulată de spiritualitatea pură a Luceafărului, poemul de maturitate, ce reprezintă ultimul popas în via\a
zbuciumată a poetului.
Cu toate acestea, din afirmarea unui
Dumnezeu viu ;i personal, care a creat universul , Eminescu nu-;i clăde;te o concep\ie
despre lume conformă. Dimpotrivă, concep\ia lui despre lume n-are filia\ie cu ideea
Dumnezeului afirmat. În Scrisoarea I , după
ce ne suie în mitul creării lumii, afirmând

un Tată, care a scos-o din haos, ne coboară
în această lume ca în vârtejul de praf ce joacă
în imperiul unei raze sau ca într-un vălmă;ag
fără sens, bântuit de soarta oarbă. Lumea e
o clipă suspendată, îndărătul ;i înaintea căreia se întinde întunericul, sau noaptea pururea adâncă a ve;niciei. Întrupările vie\ii
sunt fantome halucinante, proiectate în lumină de magia anonimă a nimicului<
Căci e vis al nefiin\ei universal cel himeric.
Versul acesta contrastează violent cu
ideea unui Tată, care a creat lumea. Acela;i
contrast îl găsim în Rugăciunea unui Dac,
unde, după ce proslăve;te imnic pe Părintele
creator al lumii ;i mântuitor al omenirii, fiindcă el e moartea mor\ii ;i învierea vie\ii, îi
cere<
Să simt că din suflarea-\i suflarea mea
se curmă
:i-n strângerea eternă dispar fără
de urmă.
Această stingere eternă contrastează tot
a;a de violent cu ideea unui Dumnezeu, care
ucide moartea ;i învie via\a. În Împărat ;i
proletar, gândul obsedant nu e mai pu\in categoric<
Că vis al mor\ii-eterne e via\a lumii-ntregi.
În fundul lumii, ca prin transparen\a
unui vis fragil, poetul nu întrezăre;te decât
neagra atotputernicie a nefiin\ei, a mor\ii
eterne, a întunericului haotic. Înaintea ;i îndărătul ei o înfă;oară acela;i neant, care dă
existen\ei pământe;ti un gust amar ;i fără
leac de nimicnicie. Pesimist e ;i Eclesiastul
Vechiului Testament, care descoperă în toate
formele vie\ii de;ertăciunea de;ertăciunilor,
dar el se salvează din deznădejde prin încrederea în Dumnezeu. Pesimist e în poeziile
lui ;i Sfântul Grigore de Nazianz> dar marele
teolog al Sfintei Treimi se mântuie de răul
acesta prin credin\a în făgăduielile divine de
dincolo de moarte. Eminescu însă nu deschide nici o fereastră spre zarea de azur a
unei existen\e viitoare. Lumea lui e o insulă
iluzorie în oceanul negru al mor\ii, ce stă
gata s-o înghită. Dacă Dumnezeu a zidit
această lume, în zadar cau\i o legătură între
El ;i ea, în zadar vrei să lămure;ti o destina\ie,
pe care i-ar fi dat-o a;a cum i-o găse;ti, rostită
profund cre;tine;te, la Grigore Alexandrescu. Grigore Alexandrescu a avut tăria să înfrunte spiritual Voltaire ;i să rămână în ordinea irepro;abilă a credin\ei strămo;e;ti.
Eminescu s-a ridicat pe aripi proprii până la
contemplarea lui Dumnezeu, dar în ce prive;te esen\a lumii ;i destinul ei, nu s-a putut
sustrage influen\ei lui Schopenhauer, demonicul apostol al pesimismului. :i astfel, în
cele mai fermecătoare versuri ale graiului
românesc, el face figură de profet al mor\ii
eterne. De altfel, poetul însu;i are grijă să
pună capăt unei asemenea triste solii, când
veste;te în poezia Cu mâne zilele-\i adaogi<
Naintea nop\ii noastre umblă
Crăiasa dulcii dimine\i,
Chiar moarte însă;i e-o părere
;i un vistiernic de vie\i.
Nu ;tim cu siguran\ă cine e crăiasa dulcii
dimine\i. E poate speran\a? E destul însă că
în lumina ei renăscătoare moartea însă;i, care fusese mereu esen\a eternă a lumii, devine
o simplă părere ;i mai mult decât atât< un vistiernic de vie\i sau un fel de poartă prin
care vie\ile trec spre altă ordine de existen\ă.
Accentul cade acum pe o încredere optimistă
tot a;a de puternică precum a fost dezolarea
pesimistă. Cu o fa\ă înseninată, Eminescu

declară de astă dată<
Din orice clipă trecătoare
Ăst adevăr îl în\eleg,
Că sprijină vecia-ntreagă
;i-nvârte universu-ntreg.
Nu e fără interes să ne oprim asupra încheierii acestei poezii, care cântă statornicia
în ceea ce e trecător, unitatea în ceea ce e
fragmentar ;i ordinea în ceea ce pare întâmplător. El sună astfel – ca o concluzie logică
a unei medita\ii filosofic[<
Priveli;tile sclipitoare,
Ce-n repezi ;iruri se di;tern
Repaosă nestrămutate
Sub raza gândului etern.
Strofa constă din 2 păr\i contrare, prima
în care se afirmă desfă;urarea în goană a fenomenelor vie\ii ;i a doua în care se afirmă,
dimpotrivă, fixitatea lor într-un centru superior, care e gândul etern. Ce poate fi acest
gând etern? Sau ideea platonică, la care lucrurile din lume participă ca umbre ale ei
sau ca proiec\ii ale ei, sau în\elepciunea
Dumnezeului cre;tin, care con\ine în sine,
anticipat, arhetipurile tuturor făpturilor din
lumea creată. Căci Dumnezeu cunoa;te lumea din sine, din pre;tiin\a sau în\elepciunea
Lui, înainte de a o fi creat. În mod ideal, noi,
creaturi trecătoare, existăm etern în Dumnezeu, ca gând divin, ca arhetip a ceea ce
suntem real în lumea creată. Trecute sau viitoare în ordinea vremelniciei, lucrurile sunt
mereu prezente în fa\a lui Dumnezeu, căci
Dumnezeu e “Ve;nicul Acum”, eternitatea
Lui necunoscând momente diferite ca timpul
creat. Leit-motivul acestei poezii<
Având cu toate astea-n fa\ă
De-a pururi ziua cea de azi,
mă determină să cred că interpretarea adevărată a gândului etern e cea cre;tină, adică
gândul etern, în care sunt pururi prezente
lucrurile din lume, e Dumnezeu. Căci numai
în cazul acesta, adică în lumina concep\iei
cre;tine, moartea însă;i î;i pierde eternitatea
;i calitatea ce-I atribuia poetul, de esen\ă a
lumii, ;i devine o părere ;i o func\iune de
vistiernic al lui Dumnezeu, care strânge
vie\ile pentru altă ordine de existen\ă. Între
poeziile filozofice ale lui Eminescu, Cu mâne
zilele-\i adaogi are o tonalitate majoră ;i respiră un aer de încredere<
Naintea nop\ii noastre umblă
Crăiasa dulcii dimine\i…
Văzută prin această prismă, lumea încetează să mai fie un vis al nefiin\ei sau un
joc fantasmagoric al soartei oarbe. Din moment ce arhetipul ei există în în\elepciunea
lui Dumnezeu, legătura dintre ea ;i El, dintre
creatură ;i Creator, care lipse;te cu
desăvâr;ire din celelalte bucă\i pomenite ale
poetului, devine o filia\ie a iubirii divine, iar
universal capătă un sens întrucât e icoana
materială a în\elepciunii dumnezeie;ti. Bineîn\eles, aceste idei care înso\esc de minune
convingerile teiste ale lui Eminescu ;i aruncă
o punte de lumină peste oceanul negrei nefiin\e, pus tot pe el între Dumnezeu ;i lume,
nu se bucură în opera lui de propor\iile pe
care le au contrarele lor. Pe când formulările
lapidare ale celorlalte sunt subliniate în texte
de însu;i poetul, acesta din urmă decurg mai
mult cu ajutorul interpretării. Oricum ar fi
însă, un lucru e limpede< nefiin\ă sau moartea eternă admisă ca esen\ă a lumii întunecă
penibil ideea de Dumnezeu Creator, atât de
superb ;i repetat exprimată de poet> ;i tot
astfel, admiterea unui gând etern, care prezidează lumea ;i în care lucrurile vremelnice
î;i regăsesc fixitatea ideală, se ciocne;te violent cu afirma\ia că lumea e o victimă a soartei oarbe ;i o iluzie a mor\ii. Între unele ;i altele din aceste idei există adevărate prăpăstii,
ce rămân de-a pururea căscate, în pofida
oricărei admira\ii pentru “filosofia”.
Dacă poeziile lui Eminescu sunt în acela;i timp ;i documente suflete;ti – se poate
crede altfel când e vorba de un om ca el, care
;i-a migălit arta cu o seriozitate atât de adâncă? – atunci ele ne pot lămuri în bună măsură
asupra transformărilor lăuntrice ;i intime,
care, la rândul lor, au pricinuit aceste spărturi
profunde în unitatea concep\iei lui despre
lucrurile supreme. Mă gândesc mai ales la
poezia Melancolie deplânge în cuvinte sfâ;ietoare ca un prohod pierderea credin\ei religioase. Poetul s-a înstrăinat de sine, de sufletul său de altă dată. Dacă odinioară acest
suflet strălucea, zugrăvit de frumuse\ile credin\ei, ca un altar luminat de flac[ra liturghiei, acum arată ca o biserică în ruine, cu
u;ile ;i ferestrele sparte, prin care \iuie vântul
înrâuririlor din afară, în care, drept preot,
greierul tomnatic vrăje;te ideile negre ale

vestejirii, iar cariul, drept dascăl, roade-n
inimă cu deznădejdea mor\ii.
Credin\a zugrăve;te icoanele-n biserici,
constată Eminescu, pătruns de tragicul regret, al celui care a pierdut-o, văzând acum
feeria ei stinsă, pentru a rămâne în urmă
ruină ;i pustiu de moarte. Un lucru scump
îl pre\uim cu atât mai mult cu cât l-am pierdut> de aceea această poezie are inflexiuni
grele, de bocet. Sufletul despodobit acum
nu se mai recunoa;te în cel care a fost. Parcam murit de mult, apasă poetul pe ultimele
cuvinte, reliefând astfel distan\a dureroasă a
înstrăinării.
Melancolie e un document care impune,
al sincerită\ii marelui poet, ce ne dezvăluie
una din cele mai intime cute ale sufletului,
drama pierderii credin\ei. Spunem dramă ;i
nu tragedie, fiindcă, totu;i, nu e vorba de o
pierdere ireparabilă. În această privin\ă însu;i Eminescu ne previne. Precum din pictura de altădată a bisericii ruinate.
Abia conture triste ;i umbre au rămas,
tot a;a din credin\a pierdută a mai rămas în
suflet ceva, pe care poetul îl determină prin
repetarea aceluia;i vers. S-a uscat tulpina înflorită a credin\ei, dar a rămas în afunzimile
sufletului rădăcina ei. Sentimentul religios,
după convingerea noastră, e o putere instinctivă a sufletului omenesc. Sunt gânditori
cre;tini care afirmă, ca Toma de Aquino, că
puterea credin\ei ar fi dobândită, ;i sunt al\ii,
ca Ioan Damaschin, care o socotesc înnăscută. Dintre marii mistici nu cunosc niciunul, care să fie de părerea lui Toma de Aquino. Dimpotrivă, psihologia mistică se întemeiază pe instinctul religios, considerat ca
partea cea mai adâncă ;i mai ascunsă a sufletului omenesc. După un principiu fundamental al antropologiei cre;tine, omul e chipul lui Dumnezeu, ;i când afirmăm acest
principiu, includem totodată o afinitate nativă a omului fa\ă de Dumnezeu. :i dracii
cred ;i se cutremură, spune cartea sfântă,
confirmând încă o dată adevărul ineită\ii
credin\ei. De aceea, Dostoievski, preocupat
ca niciun alt scriitor de problemele spirituale,
socote;te că nu există atei în mod absolut.
Ceea ce numim ateism e o răsturnare în sens
invers a raporturilor credin\ei. Ateismul e o
revoltă împotriva lui Dumnezeu, dar această
revoltă n-ar exista fără obiectul ei. Negarea
lui Dumnezeu e un act de voin\ă demonizată, un act de suprafa\ă sufletească iar nu
de adâncime instinctuală. Îl tăgăduiesc fiindcă nu vreau să-L afirm sau să-l recunosc.
Ateii au astfel psihologia demonică a dracilor,
care ;tiu că Dumnezeu există, dar nu vor săI recunoască suprema\ia. Despre Eminescu
însă nu putem vorbi în acest fel. Ne opre;te
însă;i mărturisirea lui că din credin\a pierdută i-au mai rămas conture ;i umbre. E vorba, poate, de frângerea elanului ei, iar nu de
uscarea rădăcinii ei instinctuale. Însă;i melancolia în care el învăluie această dramă
spirituală, însu;i regretul dureros cu care ne
vorbe;te despre această pierdere ne arată că
el nu deplânge moartea credin\ei, ci închircirea ei.
Forma cea mai acută a necredin\ei e revolta negativă în fa\a lui Dumnezeu. Este
Eminescu un asemenea revoltat? Nu, ci dimpotrivă. Paginile lui de inspira\ie cosmogonică vorbesc totdeauna, fie în sens mitologic,
fie în sens cre;tin, de fiin\a divină anterioară
lumii create. Aceasta chiar acolo unde imediat atribuie lumii esen\a mor\ii eterne sau
a nefiin\ei. Ceea ce dovede;te că rădăcina
credin\ei, că acel “chip” al lui Dumnezeu în
omul care e poetul continuă să fie viu. Cum
însă între Creator ;i creatură Eminescu nu
vede continuitatea unui raport spiritual, teismul lui e mai degrabă un deism, doctrină
care afirmă că Dumnezeu a creat lumea, dar
a părăsit-o să se conducă după bunul ei plac.
Unei asemenea doctrine credin\a nu-i
lipse;te. Dar ceea ce îi lipse;te e speran\a ;i
dragostea.
S-ar putea vorbi la Eminescu de o credin\ă fără speran\ă, de;i poetul nu e categoric
în această privin\ă, fiindcă e contradictoriu.
În prima tinere\e, când î;i sim\ea sufletul
zugrăvit de frumuse\ea credin\ei ;i scria poezia – postumă – despre noaptea Învierii, el
apoteoza speran\a ca pe o mângâiere dulce
a tuturor muritorilor, în toate împrejurările
vie\ii. Ea î\i dă puteri să înfrun\i însă;i moartea<
A;a virtuo;ii murind nu desper,
Speran\a-a lor frunte-nsenină,
Speran\a cea dulce de plată în cer,
;i face de uită de-a mor\ii dureri,
Pleoapele-n pace le-nchină.

Înger ;i demon, scrisă în aceea;i vreme
a primei tinere\i, con\ine, într-o formă mai
complicată, aceea;i preocupare de problemele vie\ii religioase. Într-un contrast acut
sunt puse în fa\a altarului credin\a ;i speran\a
Ei cu ateismul ;i disperarea Lui. Credin\a ;i
speran\a Ei, înflăcărările în rugăciune, îi dau
aripi fantastice ca de înger, pe când El e un
demon atras în biserică numai de amorul
pentru Ea. Transfigurarea îngerească a fetei
adorate însă îl zguduie din adânc, îi încovoaie
genunchii ;i îi moaie buzele spre rugăciune.
E convertirea unui ateu prin dragoste. A fost
de ajuns evlavia iubitei ca să reînverzească
în tânărul demonizat rădăcina credin\ei. Dar
El trebuie să moară. În agonia-i singuratică
vede toată de;ertăciunea vie\ii lui de rebel
demonic. În fa\a mor\ii, fără credin\ă ;i fără
speran\ă, sim\i că nimica nu e;ti. Sublinierea
e a lui Eminescu, care pune pe seama tânărului muribund această exclama\ie celebră<
A muri fără speran\ă!
Cine ;tie-amărăciunea
Ce-i ascunsă-n aste vorbe?
Se repetă ;i de data aceasta aceea;i mi;care sufletească de regret amar, pe care am cunoscut-o la pierderea credin\ei. Cele două
virtu\i ale vie\ii cre;tine sunt glorificate de
poet prin negativul lor. Numai cine pierde
;tie cu adâncă durere ce-ar fi câ;tigat dacă
n-ar fi pierdut.
Credin\a fără speran\ă reapare în Rugăciunea unui Dac, unde poetul proslăve;te
pe Dumnezeul cre;tin, dar îi cer;e;te moartea deznădăjduită a stingerii eterne, a dispari\iei fără de urmă. :i mai departe, spre
mâhnita noastră mirare, deznădejdea e practicată ca un principiu moral în Glossă, a cărei
etică egocentrică e o în\elepciune uscată ;i
încremenită în ghea\a indiferen\ei<
Nu spera ;i nu ai teamă.
E drept că aici aceste virtu\i negative privesc numai raporturile insului cu oameni,
nu ;i raporturile lui cu ceea ce este dincolo
de această lume. Dar oricum, poetul care, în
prima tinere\e, a apoteozat speran\a nu numai ca o virtute teologică, dar ;i ca o virtute
civică, se dezminte la maturitate, propunând
contrariul ei. :i totu;i, sfatul dezolant dat în
Glossă nu e ultimul cuvânt al lui Eminescu
relativ la speran\ă. El continuă s-o regrete ;i
să dorească dulcea ei mângâiere pe care a
cântat-o în primăvara vie\ii.
E cu totul caracteristic pentru fa\a spirituală a personalită\ii lui Eminescu acest
regret, expresie a unui gol spiritual, dureros
trăit, regret înso\it de respectul lucrurilor
sfinte oricând vine prilejul. Cuvântul sfânt
îl atribuie nu numai lucrurilor cel ce-l poartă
prin natura lor sau prin calitatea lor morală,
dar ;i celor care ies din sfera acestei valori,
cum e teiul, care-i sfânt, cum e marea, care
e sfântă. S-ar putea vorbi chiar de o evlavie
eminesciană pentru anumite lucruri profane
ce stârnesc admira\ia poetului, dar aceasta
e o chestiune oarecum periferică preocupării
noastre de acum. Acest regret după virtu\ile
supreme ale cre;tinismului ne comunică o
infinită simpatie pentru drama spirituală intimă a acestui geniu. Din ce pricină le-a pierdut nu ne spune> căci ale vie\ii valuri ;i al
furtunii pas, pe care le dă în Melancolie, sunt
lămuriri prea nebuloase. Influen\a filosofiei
devastatoare a lui Schopenhauer poate fi o
explica\ie, dar Eminescu e un spirit prea
complex ca ea să fie unica determinantă.
Schopenhauer l-a determinat să vadă negru
în fundul lumii, dar nu l-a putut împiedica
să zboare cu Luceafărul până în cre;tetul de
lumină divină al cerului. Ar fi foarte interesant să cunoa;tem toate cauzele pierderilor
spirituale ale lui Eminescu, dar mai interesant mi se pare să accentuăm că regretul
după un lucru e tot una cu dorin\a de a-l
avea. Cine tânje;te după credin\a ;i după
speran\a pierdută e în situa\ia de a spune ca
în Evanghelie< Cred, Doamne, ajută necredin\ei mele! ;i aceasta mi se pare că e starea
spirituală a lui Eminescu.
E curios că pe un geniu ca el nu-l preocupă Iisus Hristos, dar e semnificativ că-l
preocupă adesea Maica Domnului. Mântuitorul în chip de răstignit îi serve;te o dată ca
termen de compara\ie în poezia Răsari să
dai lumină, unde e vorba de o Golgotă a dragostei erotice<
Cu aspra nepăsare tu sufletu-mi aduci
Pe cele două bra\e întinse-a sfintei cruci,
;i buzele-nsetate cu fiere mi le uzi
Când ruga mea fierbinte nu vrei să o auzi,
Mă faci părta; în lume durerilor lui Crist...
Să recunoa;tem că această compara\ie
nu e chiar la locul ei. Durerea unui amor ne-

împărtă;it n-are nimic a face cu sacrificiul
de pe cruce. Pentru un geniu avem preten\ia
de a se apropia altfel de Fiul lui Dumnezeu.
În schimb, Maica Domnului se bucură de o
sfântă adorare din partea poetului. Ei i se
mărturise;te cu ardoare, Ei i se roagă. Eminescu nu e numai cântăre\ul mor\ii eterne,
dar ;i al eternului feminin. Înclinarea lui de
a idealiza femeia, ridicând-o mai presus de
îngeri – femeia e pentru el prototipul îngerilor – are ceva din amorul cavaleresc medieval. E cunoscut procesul de sublimare al
poeziei trubadurilor, proces de idealizare
treptată a femeii adorate până la ridicarea ei
în slava cerului, în eternul feminin investit
cu prestigiu sacru. De la femeia adorată la
adorarea Maicii Domnului e un proces de
purificare ;i de transfigurare a eternului feminin. Această transfigurare î;i serbează triumful în poezia unui Jacopone da Todi ;i în
proza imnică a lui Heinrich Seuse, amândoi
adoratori cura\i ai Sfintei Fecioare. În Venere
;i madonă, Eminescu descrie acest proces
pe seama lui Rafael, atribuind marelui pictor
transfigurarea Venerei, ca ideal de frumuse\e
feminină, în Madona Dumnezeie. Cel care
a scris versul< Femeie între stele ;i stea între
femei, a putut să urce fără greutate culmile
idealizării, de la adorarea femininului pământesc la eternul feminin adunat în Sfânta
fecioară. Afară de aceasta cultul Maicii Domnului e o largă ;i adâncă tradi\ie a evlaviei
române;ti. Maica Dumnezeului înomenit e,
prin aceasta, Maica omenirii îndurerate.
Dragostea ei maternă, ve;nic înlăcrimată de
soarta omului, e întru totul prielnică rugăciunilor ce i se ridică> sub privirea ei înstelată
de plâns î;i deschide Eminescu inima sfâ;iată
de drama lui spirituală. Sonetul, pe care i-l
închină, e o rugăciune dogorâtă de setea virtu\ilor pierdute<
Răsai asupra mea, lumină lină,
Ca-n visul meu ceresc d-odinioară>
O, maică sfântă, pururea fecioară,
În noaptea gândurilor mele vină!
Speran\a mea tu n-o lăsa să moară
De;i al meu e un noian de vină>
Privirea ta, de milă caldă plină,
Îndurătoare-asupra mea coboară.
Străin de to\i, pierdut în suferin\a
Adâncă a nimicniciei mele,
Eu nu mai cred nimic ;i n-am tărie.
Dă-mi tinere\ea mea, redă-mi credin\a
;i reapari din cerul tău de stele
Ca să te-ador de-acum pe veci, Marie!
Un om de geniu îngenunchează în fa\a
Sfintei Fecioare. Smerenia, condi\ie ini\ială
a rugăciunii, îl face să-;i vadă întreaga
măre\ie ca pe o adâncă nimicnicie. Oricine
ai fi, în fa\a cerului ;i a ve;niciei, sim\i că nimica nu e;ti cum a zis el altă dată. Această
smerenie e ;i mai intensificată de con;tiin\a
dureroasă a păcatului< adânc noian de vină.
Sentimentul nimicniciei ;i al păcatului pune
o distan\ă morală, cutremurătoare între el ;i
neprihana cerească a Sfintei Fecioare. Nevoia
rugăciunii e deci cu atât mai fierbinte. El o
cutează, fiindcă ;tie că deasupra veghează
privirea ei plină de lacrimi îndurătoare. Ce
imploră poetul de la Maica Domnului? Reînvierea credin\ei ;i a speran\ei cufundate în
adâncul noian de vină! Adică sufletul din tinere\e, zugrăvit de splendorile evlaviei, pe
care îl regretă ;i îl deplânge în Melancolie.
Rugăciunea din acest sonet apare ca o concluzie spirituală a ruinei, pe care a mărturisit-o în cealaltă poezie. În ordinea iertării
cre;tine, umilin\a ;i căin\a acestei rugăciuni
răscumpără toate gre;elile de concep\ie semnalate până acum – ca să nu mai vorbim de
întăritoarea pildă ce se desface din îngenuncherea unui geniu în fa\a mile cere;ti.
Este Eminescu un necredincios? Dacă
zig-zag-urile sale filosofice ;i etice ne-ar îmbia să admitem această grozăvie, priveli;tea
sufletului său absorbit în cea mai fierbinte
rugăciune ne umple de un sfânt fior ;i ne
determină să-i recunoa;tem înăl\imea spirituală. Cine se roagă să-i fie credincios nu
poate fi un necredincios. Cine ;i-a pierdut
credin\a ;i speran\a, dar le cer;e;te înapoi
ca daruri de la Dumnezeu, nu poate fi un
necredincios. Când Eminescu se spovede;te
în rugăciune spunând< Eu nu mai cred nimic
;i n-am tărie, e ca ;i cum ar repeta în al\i termeni cuvântul din Evanghelie< Cred, Doamne, ajută necredin\ei mele! Geniu după chipul lui Dumnezeu, păstrând sub ruine suflete;ti ardoarea adorării, pe deasupra genunilor sale filosofice planează zborul în lumina divină a Luceafărului.
sursa< http<//www.mihai-eminescu.ro
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Numeroase studii, atât de laborator, cât și clinice, arată că uleiul de negrilică, în special datorită conținutului de
timoquinonă, are un efect antitumoral remarcabil, în foarte multe linii de cancer. Nu întâmplător, o afirmație din Coran
spune despre semințele acestei plante că ele conțin un leac pentru orice boală.

Sup[ de cartofi
cu afum[tur[

Cotlet de porc cu
sm]nt]n[ ;i boia

Uleiul de negrilic[,
adjuvant `n alergii,
c[derea p[rului,
acnee, psoriazis
;i multe altele
Cauți un supliment natural, bogat în
vitaminele A, B1, B2, B3, B5, B6, E, C, D,
F, K și, de asemenea, să fie bogat în
minerale precum seleniu, cupru,
magneziu, calciu, fosfor, zinc, potasiu, fier,
precum și în acizi grași - oleic, palmitic,

Ingrediente<

Ingrediente
pentru 8 porții<
300 grame de ciolan afumat
700 de grame de cartofi
o ceapă mare
un ardei
100 gr țelină
un pătrunjel mare
cimbru
frunze de țelină uscate / tarhon
pătrunjel verde
2 linguri de smântână
o lingură rasă de făină
un pahar de bulion
sare
ulei de floarea soarelui

Mod de preparare<
Zarzavaturile se mărunțesc, iar cartofii și afumătura se fac cubulețe.
Se ia o oală care se stropește cu trei
linguri de ulei, iar bucățile de carne se
sotează vreo 3-4 minute.
Se aruncă în oală și ceapa, ardeiul

și rădăcinioasele. După ce s-au îmbibat
puțin cu aromă de afumătură, se toarnă
peste ele o cană de apă. Se lasă la fiert
15 minute, până ce legumele sunt
aproape făcute. Se adaugă cartofii și se
mai pune apă, astfel încât să fie toate
acoperite. Se adaugă frunzele de țelină
și puțină sare. Se prepară un amestesc
de făină, smântână și bulion, care se
adugă în oala de pe foc, când au fiert
cartofii.
Se mai lasă la fiert 5 minute și se dă
o aromă cu tarhon și puțin cimbru. Se
poate prepara pe o farfurie ceapă tăiată
julien, frecată cu sare și stropită cu puțin oțet și ulei.

4-6 felii de cotlet de porc
1/2 pahar de ulei
1/2 can[ de sm]nt]n[
2 linguri de f[in[
2 c[ni de sup[ de vit[
o ceap[
o lingur[ de boia dulce
un v]rf de cuțit de piper negru
o linguriță de sare

Mod de preparare<
Se spală bine feliile de carne, apoi
se șterg cu o cârpă curată și uscată.
Ceapa se toacă mărunt.
Carnea se tăvălește în făina așezată pe o farfurie.
Între timp se încinge uleiul întro tigaie cu fund gros, ca mai apoi carnea să se poată rumeni bine și uniform. Se scot apoi pe o farfurie caldă,
iar apoi în tigaie se așează ceapa tocată mărunt.
Se sotează ușor, iar când devine

aurie, se adaugă făina rămasă în farfurie și boiaua, amestecând continuu.
Se adaugă supa de vită și, în timp
ce fierbe, se amestecă din când în
când.
După 10 minute, se adaugă cotletele în sos, se mai adugă sare, dacă
este cazul, apoi se acoperă cu un capac, și se continuă fierberea, timp de
apeoximativ 18 minute.
Când carnea a devenit destul de
moale, se adaugă smântâna, se amestecă bine și se ia tigaia de pe foc.
Se poate servi cu piure de cartofi,
sau cu garnitura care vă place.

Salat[ de ridichi negre Smoothie cu sfecl[,
mere ;i morcovi

Ingrediente<
Ingrediente<
4 ridichi negre medii
1/2 kilograme de cartofi albi
o can[ de maionez[ de cas[
o linguriță de sare

Mod de preparare<
Se taie cartofii felii de 1 cm grosime, apoi se fierb cu puțină sare întrun litru și jumătate de apă.
Se țin la foc mediu, timp de 30 de
minute, până se pătrund.
Se scurg și se pisează ca pentru

O sfelc[ ro;ie mic[ sau medie
1 morcov mare
dou[ mere
un pahar cu ap[ de izvor
un piure. Ridichile se dau pe răzătoarea mare, în timp ce se fierb cartofii,
și se presară cu restul de sare.
Piureul răcit se amestecă împreună cu ridichile și maioneza.
Se poate orna, după preferințe, cu
verdețuri, cum ar fi< baby spanac, ceapă verde, pătrunjel etc.
Poftă bună!

Mod de preparare<
Re\eta pentru acest smoothie
este una foarte simpl[. Se iau ingredientele, dup[ ce au fost cur[\ate, se
pun într-un blender și se mixează bine, până când obținem o pastă omogenă. Și nu este vorba doar de o simplă pastă omogenă, ci de una care va

face minuni pentru sănătate, dar și
pentru frumusețe.
Unele persoane consumă sucul
stors din aceste ingrediente, eliminând de tot fibrele din măr, morcov
și sfeclă. Astfel, își asigură energia
pentru întreaga zi, dacă este consumat dimineața, deoarece poate ține
cu succes locul cafelei. Tocmai de
aceea este bine să fie băut în prima
parte a zilei acest smoothie, și imediat
ce a fost preparat, pentru a fi ferit de
oxidare.

linoleic și stearic? Dacă da, uleiul de
negrilică este soluția, deoarece le conține
pe absolut toate și se găsește în plafare,
precum și pe site-uri de specialitate la un
preț mai mult decât acceptabil. Este
recunoscut, încă din cele mai vechi
timpuri, ca fiind un puternic stimulent
imunitar, antioxidant, antiinflamator,
antispastic, calmant, nutritiv, detoxifiant,
antitusiv, anti-bacterian, antiviral,
antimicotic, hipo-glicemiant, antihelmintic, antialergic, tonic cardiac,
emenagog,
ermifug,
carminativ,
bronhodilatator, vasodilatator cerebraal,
antitumoral, galactogog, energizant.
Aplicat extern, luptă împotrivă căderii
părului și acneii. Mai mult decât atât,
numeroase studii, atât de laborator, cât și
clinice, arată că uleiul de negrilică, în
special datorită conținutului de
timoquinonă, are un efect antitumoral
remarcabil, în foarte multe linii de cancer.
Nu întâmplător, o afirmație din Coran
spune despre semințele acestei plante că
ele conțin un leac pentru orice boală.
Timoquinona este o substanță cu totul
specială, care pe lângă efectele
antioxidante are și efecte de remodelare
epigenetică, efecte care se fac simțite mai
ales asupra celulelor tumorale, cărora le
declanșează
apoptoza
(moartea
programată),
prin
restabilirea
funcționalității lanțurilor de semnalizare
implicate în acest proces.
Uzual, dozele așa-zis de întreținere,
sunt de circa 3 ml ulei pe zi (3 lingurițe).
În cazul bolilor grave, precum cancerul,
doza necesară de substanțe active (inclusiv
timoquinona), se obține din circa 25-30ml
ulei, în mai multe doze, pe parcursul
întregii zile. Acesta se găsește pe piață sub
diferite forme< fie în capsule de gelatină,
fie sub formă vărsată, adică la stilcă de 100
ml, sau la cantitate mai mare. Cea din
urmă variantă este și cea mai bună alegere,
din mai multe motive.
Pe ambalaj este specificat faptul că
este vorba de un ulei de negrilică presat la
rece, este pur și nerafinat, astfel că putem
beneficia de proprietățile sale la maxim, la
cele mai mici costuri posbilie. Singurul
dezavantaj, dacă alegeți varianta la sticlă,
ar fi să nu suportați să-l consumați cu
lingurița, fiind recomandate trei pe zi. Mai
aveți însă variantele să-l adăugați în supe
și salate, ceea ce este la fel de eficient, cu
condiția să respectați cantitatea
recomandată. Dacă totuși, din cauza
anumitor afecțiuni sunteți nevoiți să-l
luați în dozaj fix, îl puteți ingera cu 15-20
de minute înainte de masă, în amestec cu
puțină miere de albine, sau cu sucuri de
fructe. Chiar dacă este un supliment sută
la sută natural, este recomandat a nu se
depăși doza zilnică indicată pe prospect,
și a se respecta celelalte indicații care se
regăsesc pe acesta.
Pagin[ realizat[ de Mirela Filimon
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- Povestea mea a început cu acel mesaj frumos< “A fost odată ca niciodată
...”. Așa încep poveștile... Așa începe şi povestea noastră, cu un spiriduș și o
spiridușă care iubeau copiii și iubeau poveștile… și totul într-un cadru de
basm numit Teatrul de păpuși Spiriduș. Așa a luat naștere Teatrul de păpuși
Spiriduș şi a început aventura noastră.

INTERVIU

Despre fascinanta lume a teatrului de p[pu;i cu
Ana Maria Dachmann, fondatoarea proiectului Spiridu;
“Povestea mea a început cu
acel mesaj frumos< A fost odată
ca niciodată ... Așa încep
poveștile... Așa începe şi povestea
noastră, cu un spiriduș și o
spiridușă care iubeau copii și
iubeau poveștile… și totul întrun cadru de basm numit Teatrul
de păpuși Spiriduș. Așa a luat
naștere Teatrul de păpuși
Spiriduș şi a început aventura
noastră. Practic, în urmă cu șapte
ani am dat viață celui mai frumos
proiect, care trăiește și acum în
inimile noastre, în cele ale
copiilor”.

şi în prezent, nu s-au oprit niciodată
de când a luat naștere teatrul de
păpuşi. Colaborăm cu actori foarte
talentați, cum ar fi domnul Carol
Erdos. El este de fapt imaginea
teatrului de păpuşi, el este spiriduşul
povestitor. I-aş mai aminti pe actorii
Andrea Cornelia Mureșan şi soţul ei,
Vlad Mureșan. Pentru decor şi păpuşi
colaborăm cu Barath Csaba Attila şi
cu Sânziana Dumitrescu, care face
nişte păpuşi deosebite. Hăinuţele
păpuşilor sunt realizate cu drag de
Ana Cristeanu. Deci, după cum
vedeți, pentru a da viață unui
spectacol este nevoie de o întreagă
echipă. Pe aceasta cale doresc să le
mulțumesc pentru colaborare şi
implicare .

Poate fiecare dintre noi am fost
măcar o dată-n viaţă la un spectacol
de teatru de păpuşi şi mai avem
amintiri, cu siguranţă frumoase, de la
un astfel de spectacol. Răsună sala de
spectacol în râsete de copii! Despre
fascinanta lume a teatrului de păpuşi
povestim în rândurile de mai jos cu
Ana Maria Dachmann, cea care în
urmă cu şapte ani a deschis larg
porţile Teatrului de păpuşi Spiriduş.

- Ce înseamnă să dai viaţă
unei păpuşi?
- Emoţie şi bucurie.

- La un moment dat,
povesteam într-o emisiune
“Sănătate, frumuseţe, stil”
despre povestea
dumneavoastră de viaţă. Şi
despre proiecte, personaje de
poveste pe care le conturaţi,
iar totul în discuţiile noastre
era în jurul copiilor pentru că
în primul rând ei sunt
“beneficiarii” muncii pe care
o depuneţi. Cum a fost 2020
departe de copii?

- Înainte de a povesti
despre teatru şi despre păpuşi,
vă invit să vă prezentaţi în
câteva cuvinte. Citind aceste
rânduri, educatoare,
învăţătoare, mămici, tătici,
copii, v-au recunoscut
imediat, mai mult ca sigur.
Cine este omul Ana Maria
Dachmann?
- Nu sunt foarte multe de spus
despre mine. Sunt o persoană simplă,
cu suflet de copil, motiv pentru care
sunt atrasă de munca mea la Teatrul
de păpuşi. Iubesc copiii şi iubesc
poveştile. Şi iată, asta m-a determinat
să lucrez cu atâta drag în acest
domeniu.

- A fost teatrul de păpuşi
dragoste la prima vedere? Şi
am să vă citez< “A fost odată,
ca niciodată… Așa `ncep
poveștile…Așa `ncepe și
povestea noastră cu un
spiriduș și o spiridușă, care
iubeau copii si iubeau
poveștile....”. Un mesaj din
inimă postat de
dumneavoastră.
- Bună întrebare! A fost şi nu a fost
dragoste la prima vedere. Mereu am
fost fascinată de lumea poveştilor,
basmele mi-au plăcut dintotdeauna,
dar recunosc că nu n-am gândit să fac
teatru de păpuşi până în momentul în
care s-a produs un fel de sclipire,
despre care vorbesc mereu. Mi-am
descoperit această dorinţă de a face
teatru de păpuşi când o prietenă de-a
mea mi-a povestit că lucrează în
cadrul unui teatru de păpuşi. Acea
poveste spusă de prietena mea a dat
tonul, să zic aşa, la tot ceea ce a
însemnat drumul meu mai departe.
Un drum pe care îl consider de la bun
început unul minunat.

- Putem spune că v-a fost
deschis orizontul către
teatru...
- La puţin timp din acel moment,
într-adevăr, m-am înscris la un curs
de teatru de păpuşi şi am făcut tot ceea

ce mi-a stat în putere, am învăţat, am
studiat, pentru ca acesta să devină
locul meu de muncă. Acum, sincer, nu
mă mai văd făcând altceva. Poveştile
şi mai ales bucuria copiilor îmi oferă
satisfacţie şi acea stare de împlinire zi
de zi.

- Când s-a ridicat prima
dată cortina sau cum a luat
naştere Teatrul de păpuşi
Spiriduş<
- Povestea mea a început cu acel
mesaj frumos< “A fost odată ca
niciodată ...”. Așa încep poveștile... Așa
începe şi povestea noastră, cu un
spiriduș și o spiridușă care iubeau
copiii și iubeau poveștile… și totul
într-un cadru de basm numit Teatrul
de păpuși Spiriduș. Așa a luat naștere
Teatrul de păpuși Spiriduș şi a început
aventura noastră. Practic, în urmă cu
șapte ani am dat viață celui mai
frumos proiect, care trăiește și acum
în inimile noastre, în cele ale copiilor.
E minunat să lucrezi cu copiii, sunt
sinceri, iubitori şi haioși. Noi, după
atâţia ani, avem o relație specială. Îi
iubesc pe toţi și simt că și ei
împărtășesc aceleași sentimente.

fiecare poveste în parte. După ce toate

- În spatele unei piese e o sunt pregătite urmează câteva zile
muncă titanică. Cine sunt cei intense de repetiții, ca totul să fie
pus la punct pe când ajungem
care dau suflet Teatrului perfect,
în faţa copiilor.
Spiriduş în ansamblul său,
privit ca un tot unitar, de la
- A fost o misiune grea să
păpuşi la voci, la mânuire, la construiţi un teatru de
decor la tot.
păpuşi? (aţi face la fel dacă ar
- Poate că din exterior nu se vede
fi
să o luaţi de la capăt?)
munca enormă, dar credeţi- mă, este!
Şi e mereu cu mari, mari emoţii.
Primul pas este cel în care scriu
povestea, după care o rescriu adaptat
teatrului de păpuși. Gândesc un
scenariu drăguț şi simplu pentru că
spectatorii noştri sunt copilași şi ei
trebuie să înțeleagă firul poveştii și
morala de la final. Gândesc dialogurile
dintre personaje, ca ele să fie haioase
și drăguțe. În pasul doi, trecem la
înregistrarea vocilor împreună cu
actorii cu care am o colaborare foarte
frumoasă. Includem muzica de fundal
și diferite efecte de sunet, cum ar fi
vântul, scârţâitul de ușă, ciripitul de
păsărele și multe altele. În timpul în
care se pregătește partea sonoră mă
ocup de decor, de păpuşi şi de
îmbrăcămintea păpuşilor. Avem
nevoie de diferite accesorii pentru

- De când a şuat naştere teatrul de
păpuşi şi până în prezent am colaborat
cu oameni excepţionali. Şi am să-i
amintesc aici. Înainte de toate vreau să
spun că spectacolele se desfăşoară
mereu în mijlocul copiilor şi am avut
parte de multe întâmplări haioase. Așa
e când lucrezi cu copiii. Cele mai
amuzante au fost replicile copiilor pe
care le dădeau în timpul spectacolelor,
atunci când au fost întrebaţi de
personajele din povești. E greu de
imaginat cât de creativi şi de hazlii pot
fi uneori. Şi pentru ca poveștile să
prindă viață, să-i fascineze pe copii, e
nevoie de multă creativitate şi
inspirație. Bineînţeles, acest lucru se
poate numai prin colaborările pe care
le avem cu persoanele adecvate. V-am
spus că avem colaborări care datează

- Având în vedere vremurile în
care trăim, trebuie să ne acomodăm,
să luăm în considerare situaţia
epidemiologică, dar, din dragoste
pentru copii şi pentru marea pasiune
a mea, doresc să rămân aproape de ei.
Deocamdată planurile mele de viitor
se îndreaptă către mediul online,
sperând ca în scurt timp să ne
întâlnim "faţă în faţă" cu copilașii, să
ne zâmbim, să ne îmbrăţișăm. Până
atunci, ne-am gândit ca Spiridușa
BooBooLyna, o spiriduşă care iubea
foarte mult copiii şi iubea foarte mult
poveştile, să continue să le povestească
celor mici multe poveşti. Am pregătit
un proiect, invitând copiii într-un
Univers al poveştilor, o lume
fermecată, online. Am înființat
canalul de Youtube Teatrul de păpuși
Spiriduș, unde copiii pot asculta
poveştile Spiriduşei gratuit. Aşa
putem rămâne aproape de ei. Pentru
ca acest proiect să ia naştere am avut
persoanele adecvate care m-au ajutat
enorm,
creatoarea
spiriduşei
BooBooLyna a fost Sânziana
Dumitrescu, Daniel Attila Sebo
împreună cu Adrian Dragoş au
compus muzica de fundal a poveştilor,
un cântecel vesel şi drăguţ, Dragoș
Adrian ne-a pus la dispoziţie studioul
unde făceam înregistrările, unde am
citit poveştile spiriduşei, iar în final
Keresztesi Istvan a făcut filmările
pentru a putea pune în scenă
povestirea. Le mulţumesc pe această
cale pentru implicare şi ajutor.

- În încheiere, povestea nu se
termină aici...
- Nu se termină. Sperăm că atunci
când se termină pandemia să ne
revedem cu bine. Promitem că în tot
acest timp pregătim multe poveşti şi
surprize pentru copiii care iubesc
Teatrul de păpuşi Spiriduş.
A consemnat Ioana Vladimirescu
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Jim Carry a primit critici dure de la fani pentru
o caricatur[ cu Melania Trump postat[ pe Twitter
Celebrul actor Jim Carrey a fost
\inta unor atacuri dure pe Twitter,
dup[ ce a postat pe Twitter o
caricatur[, pe care el a realizat-o, cu
Melania Trump. Gestul s[u a atras o
mul\ime de critici dure, nu numai
din partea susțin[torilor fostului
președinte Donald Trump, ci și din
partea cetățenilor americani simpli.
Sunt cunoscute înclinațiile actorului
înspre desen, și caricaturi, deoarece acesta
a prezentat publicului, de-a lungul
timpului, mai multe desene care îi
reprezenta pe Donald Trump, Joe Biden,
Kamala Harris, Stacey Abrahams, ori pe
cei care au protestat, la asaltul de la
Capitoliu. Acum a venit rândul fostei
prime doamne a Statelor Unite ale
Americii să fie înfățișată într-o caricatură.
Fanii și susținătorii familiei Trump nu
ar fi fost deranjați în mod deosebit de
caricatură care, până la urmă, nu face
decât să scoată în evidență trăsăturile
Melaniei, ci mai precis de textul care a fost
scris de către Jim Carrey lângă fața fostei
prime doamne. “Oh... ;i la revedere, cea
mai rea Primă Doamnă. Sper că banii
câ;tigați la divorț îți vor finanța viața în
tărâmul superficialității. Mulțumesc
pentru nimic”, a notat actorul pe
caricatură. Dorind ca mesajul său să fie
cât mai vizibil, acesta a încadrat textul pe
un fundal roz.
Mulți utilizatori Twitter l-au numit pe
actor “sexist” ;i “împotriva femeilor”, fiind
înfuriați de mesajul lui Jim Carrey. De
altfel, înclinația sa către caricatură

reprezintă doar o modalitate prin care
comedianul a ales să se opună fostei
administrații. Acesta l-a și interpretat pe
Joe Biden, noul președinte, în emsiunea
Saturday Night Live, timp de trei luni,
fiind vorba despre lunile octombrie,
noiembrie și decembrie.
Acesta chiar a declarat că a fost
încântat că joace rolul unui președinte la
emisiunea Saturday Night Live. “Deși
trebuia să fac asta doar pentru șase
săptămâni, am fost încântat să fiu ales
președintele vostru la SNL… cel mai înalt
apel la datorie al comediei. Mi-ar plăcea
să merg înainte știind că Biden a câștigat
alegerile pentru că am fost atât de bun în
rolul său. Dar sunt doar unul dintre-o
lungă serie de Biden luptători interpretați
la SNL.” Jim Carrey l-a mai caricaturizat
în 2018 ;i pe Donald Trump. Actorul a
avut chiar și o expoziție la Los Angeles cu
aceste desene. Caricaturile satirice cu
Donald Trump au început să “curgă” încă
de când acesta a fost ales președinte, în
noiembrie 2016, Jim Carrey neratând
nicio
oportunitate
să-și
arate
dezaprobarea față de familia prezidențială.
Astfel, Jim a decis ca acestea să fie adunate
într-o expoziție și să fie la dispoziția
publicului la Galeria Maccarone.
"Desenele politice ale lui Jim Carrey
sunt un exemplu în acest sens. El
desenează în fiecare zi pentru a-şi
materializa protestul şi se foloseşte de
Twitter pentru a se asigura că un public
cât mai amplu vede aceste imagini alături
de comentariul său", a spus Michele
Maccarone,
fondatoarea
Galeriei
Maccarone.

Boga\ii lumi ;i-au recuperat în nou[ luni
pierderile provocate de pandemie
Potrivit unui raport, bogații
planetei și-au recuperat deja
pierderile provocate de pandemie,
iar oamenii săraci vor avea nevoie
de 10 ani să ajungă din nou la linia
de plutire.
Raportul întocmit de Oxfam s-a
referit la primii 1000 cei mai bogați
oameni, care nu au simțit efectele
pandemiei, deoarece deja și-au recuperat
pierderile, în numai 9 luni.
Ba mai multi, conform aceleiași
statistici, persoanele aflate în top 10 și-au
crescut averea cu 500 de miliarde de
dolari când a început pandemia.
Oxfam este de părere cele 500 de
miliarde de dolari ar ajunge pentru a
asigura vaccinarea întregii populații, astfel

că nimeni să nu fie constrâns de costuri
să nu și-l administreze.
Omenirea traversează cea mai gravă
criză a locurilor de muncă din ultimii 90
de ani, iar sute de milioane de oameni de
pe întreaga planetă sunt acum fără loc de
muncă ori s-au angajat sub nivelul
studiilor. Redresarea va fi mai grea pentru
persoanele care aveau probleme
financiare de dinainte de această criză
sanitară. Raportul mai arată că atunci
„Când virusul a lovit, mai bine de
jumătate din lucrătorii din țările sărace
trăiau în sărăcie, iar trei sferturi din
lucrătorii globali nu au acces la protecții
sociale precum concediu medical plătit
sau ajutor de șomaj‟. Șefii de state și liderii
de business își propun, în viitorul apropiat
ca să îmbunătățească situația globală, deși
se știe că dezbaterile foarte rar ajung să se

concretizeze, rar se ajunge la schimbări
reale. O temă centrală aflată în vizorul
liderilor lumii este aceea a reconstruirii
economiei globale.

500 de milioane de oameni,
în pragul sărăciei
Potrivit unor calcule realizate cu
datele furnizate de Banca Mondială,
Oxfam a calculat impactul creșterii
inegalității în toate țările deodată.
În anul 2030, 501 milioane de oameni
ar putea trăi cu 5,5 dolari pe zi, dacă
inegalitatea crește cu două puncte
procentuale anual, iar Produsul Intern
Brut se contractează cu 8%. În cel mai
sumbru scenariu, ar putea trăi cu 5,5
dolari pe zi 3,4 miliarde de oameni.

Fostul principe Nicolae
;i so\ia sa ;i-au cre;tinat
fiica în costume populare
Fostul principe al României și
soția sa, Alina Maria, au fost
îmbrăcați în costume populare, la
botezul primului copil. Aceeași
ținută au avut-o și nașii micuței
Maria-Alexandra, care au dorit să fie
îmbrăcați într-o ținută cu totul
specială la acest eveniment
important din viața principelui
Nicolae și al soției sale.
Slujba de creștinare a avut loc în
23 ianuarie, și a fost săvârșită de
Înaltpreasfințitul
Calinic,
arhiepiscopul
Argeșului
și

Muscelului, deoarece fostul principe
are o relație specială cu acesta. Noua
Catedrală Aerhiepiscopală și Regală
de la Curtea de Argeș a fost locul în
care s-a desfășurat botezul micuței
Maria Alexandra. Aceasta s-a născut
în 7 noiembrie 2020, la ora 20<05, la
Spitalul Polizu din Capitală.
„Ne dorim cel puţin doi copii. O
să luăm totul pas cu pas, progresiv
(surâde). Nu ştiu dacă ştiţi, dar se
schimbă viaţa foarte mult când vine
un copil în viaţa ta”, spunea în urmă
cu ceva timp Nicolae al României.

