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Galeria marilor scriitori români (VIII)

Viața

Bogdan Petriceicu Hașdeu (n. 16 
februarie 1836 la Cristești, Hotin, 
Republica Moldova - d. 25 august 

1907, la Câmpina, Prahova) a fost o per-
sonalitate marcantă a culturii românești  
a secolului al XIX-lea, cu preocupări 
polivalente și contribuții importante, 
deschizătoare de drumuri, în mai multe 
domenii, fiind deopotrivă scriitor, filolog, 
lingvist, folclorist, gazetar, filozof, istoric, 
jurist, om politic și academician.

Provenind dintr-o nobilă familie de 
cărturari, el este fiu al boierului Alexandru 
Hâjdău și al Elisabetei Dauksza; tatăl și 
bunicul erau poligloţi și au scris studii 
despre folclorul și istoria românilor, aceste 
preocupări de familie exercitând  o mare 
influenţă asupra viitorului lui Hașdeu, 
care va deveni el însuși un cărturar poli-
glot (va învăța germana, poloneza, rusa, 
engleza, franceza). După ce și-a făcut 
primele clase în Polonia, la Viniţa, Rovo 
și Cameniţa, liceul la Chișinău și dreptul 
la Universitatea din Harkov (1852-1856) 
– unde a aprofundat studiul istoriei și 
filologiei – a intrat pentru o scurtă peri-
oadă în armata rusă, ulterior dezertând 
și trecând în Moldova, unde a fost numit 
judecător la Cahul (1858); ulterior ajunge 
profesor de istorie, geografie și statistică la 
Şcoala Reală de la Iași, precum și custo-
dele Bibliotecii Universităţii din localitate 
(1859-1862), donând acesteia circa 4000 
de volume. Nicolae Iorga îi face un portret 
extrem de sugestiv lui Hașdeu:

„Prinţ sărac, slab şi bolnăvicios, im-
punător printr-o ştiinţă enciclopedică, do-
bândită de douăzeci de ani între un duel 
şi un banchet intim, un original de care nu 
se putea apropia nimeni fără a fi uimit şi 
rănit de uimirile şi însuşirile lui superioa-
re şi de inferioritatea unui spirit agresiv, 
care nu cruţa nimic, nici pentru cel mai 
sfânt principiu ori pentru cea mai firească 
legătură…”

În 1865 Hașdeu s-a căsătorit cu Iulia 
Faliciu, care i-a dăruit o fiică, pe Iulia, care 
s-a dovedit a fi încă de mică un adevărat 
geniu. Fata a învățat să scrie și să citească 
încă de la vârsta de trei ani, la opt ani vor-
bea deja mai multe limbi - franceza, ger-
mana, engleza și la numai 17 ani și-a luat 
bacalaureatul la Sorbona. Îmbolnăvindu-
se de tuberculoză, s-a stins din viaţă îna-
inte de a împlini 19 ani (1888). Impactul 
morții ei asupra lui Bogdan Petriceicu 
Hașdeu a fost unul devastator, toată peri-
oada ce a urmat  ducându-l spre un declin 
știinţific, moral, psihic. El a devenit un 
fervent practicant al spiritismului, scop în 
care a construit Castelul Iulia Hașdeu de 
la Câmpina, unde s-a și retras în ultima 
parte a vieții sale.

Opera
Hașdeu colaborează de-a lungul vre-

mii cu numeroase publicaţii, multe din-
tre ele fiind înființate chiar de el: la Iași 
„România” (1858-1859), „Foiţa de istorie şi 
literatură” (1860), „Lumina” (1862-1863), 
iar la București revistele satirice: „Aghiuţă” 
(1863), „Satyrul” (1866), istorico-litera-
re: „Traian” (1869-1870), „Columna lui 
Traian” (1870-1877, 1882-1883) și colabo-
rează la „Buciumul”, „Familia”, „Sentinela 
Română”, „Românul”, „Perseverenţa”, 
„Ghimpele” ș. a.

Şi-a dedicat cea mai mare parte a ac-
tivității sale studiului istoriei și filologiei, 
pentru care este apreciat atât în țară cât 
și în străinătate. Ca istoric se remarcă, 
mai ales, prin Istoria critică a românilor 
(1873-1875), rămasă însă neterminată, 
pentru care este și premiat, prin lucra-
rea monografică Ioan Vodă cel Cumplit 
(1865), prin Arhiva istorică română 
(1865-1867), care cuprinde documente 
istorice și filologice din literatura naţio-
nală și străină, multe dintre ele inedite. 
Lucrările filologice mai importante sunt 
Cuvente den Bătrâni (1878-1881) unde 
„erudiţia lui Hașdeu iese în evidență în 
modul cel mai splendid” (cf.filologului 
german Schuchard) și Etymologicum 
Magnum Romaniae, proiect grandi-
os, rămas neterminat din cauza morţii 
sale. Hașdeu este preocupat și de lite-
ratură, operele sale cele mai importan-
te fiind în teatru Răzvan şi Vidra (pusă 

în scenă pe  10 fe-
bruarie  1867  la 
Teatrul Naţional 
din București și dur 
criticată de revista 
Convorbiri literare) 
și comedia Trei crai 
de la Răsărit, în pro-
ză, nuvela  Duduca 
Mamuca  (1863) -fi-
ind acuzat în presa 
vremii pentru aten-
tat asupra bunelor 
moravuri - și ro-
manul istoric Viața 
unui boier – din care 
a apărut doar pri-
mul volum, Ursita 
și în poezie volu-
mele Poezii (1873) 
și Sarcasm şi ideal 
(1897). 

Fiind numit di-
rector al Arhivelor 
Statului (1876-
1901), publică 
masiv documente 
referitoare la is-
toria naţională. 
Recunoscându-i 
meritele, Academia 

Română  îl primește în rândurile sale 
în anul 1877. În politică a fost adept al 
liberalismului,  fiind ales deputat pe lis-
tele Partidului Național Liberal (1867). 
Sprijină înlăturarea lui  Alexandru Ioan 
Cuza  și aducerea prinţului străin, apoi, 
pentru o perioadă, este antidinastic, re-
venind însă, după un timp, la sentimente 
monarhiste.

Prin lucrările sale știinţifice, Bogdan 
Petriceicu Hașdeu creează un stil erudit, 
enciclopedist și, mai ales, deschide gus-
tul pentru sinteze culturale, generând o 
tradiţie în cultura românească, conti-
nuată de personalități precum Nicolae 
Iorga, George Călinescu, Mircea Eliade. 
Hașdeu rămâne un deschizător de dru-
muri în filologie, folcloristică, istorie, 
așezând cercetarea acestor domenii în-
tr-un cadru care nu se va schimba multă 
vreme.

Poate că cel mai potrivit mod de a în-
cheia acest portret sumar al marelui gân-
ditor este de a-l cita pe el însuși și epitaful 
pe care și l-a scris:

Bogdan Petriceicu – Haşdeu (…) 
credea cu tărie în solia omenirii,  

în dreptatea lui Dumnezeu,  
în nemurirea sufletului. 

A muncit, A suferit, A iubit. 
Trecut prin încercări şi călit prin luptă,  
se ridică zâmbind de unde se pogorâse 

plângând, la ai săi. 
Nu-l uitaţi aici, căci el nu vă uită acolo.

Mihaela Eros
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SERIAL: MARI ENIGME ALE LUMII

Triunghiul Bermudelor, între  
năluciri, adepți ai literaturii SF  

și câteva dispariții ciudate
Roland Cătălin Pena

În urmă cu trei ani, cercetători de 
la Universitatea Sunderland au 
pretins că au dezlegat unul din-

tre cele mai mari mistere ale lumii, 
dispariţiile vapoarelor și avioane-
lor în Triunghiul Bermudelor. Ei au 
publicat în revista „Ştiinţă și Viitor” 
un articol despre un fenomen ce se 
petrece în adâncurile siberiene. Au 
plecat de la vârtejurile imense de apă 
care se formează instantaneu, ca în 
cazul fenomenului crevaselor ghe-
ţarilor. „În mod obișnuit, vapoarele 
plutesc pe apă, iar masa de lichid pe 
care o dislocă este superioară propri-
ei lor mase. Dar dacă apa este înlocu-
ită de bule de gaz, nu se mai produce 
efectul de portanţă”, a explicat Alan 
Judd, specialist în geologie marină, la 
Universitatea Sunderland. 

Scufundare verticală
O reconstituire a fenomenului, în 

laborator, le-ar fi confirmat ipote-
za că o concentraţie mare de metan 
formează o “gaură” sub nava care 
până atunci a plutit pe apă și se scu-
fundă vertical, instantaneu, fără ca 
echipajul să poată face ceva. Același 
fenomen, au susținut ei, este valabil 
și pentru avioane. O concentraţie 
mare de metan în aer poate provoca 
turbulenţe atmosferice, perturbând 
zborurile avioanelor care trec deasu-
pra, ajungând tot pe fundul oceanu-
lui. Așa explicau specialiștii de la 
Universitatea Sunderland  dispariţiile 
misterioase ale vapoarelor și avioane-
lor din Triunghiul Bermudelor.

Acul busolei lui Columb
Numai că se pare că specialiș-

tii noștri s-au ocupat de iluzii op-
tice. Potrivit cercetătorilor serioși 
numărul statistic al accidentelor din 
Triunghiul Bermudelor nu depășește 
pe cel din alte zone ale Pământului. 

Primul care a observat ceva stra-
niu în ceea ce azi numim Triunghiul 
Bermudelor, cuprins între coas-
ta Floridei, nord-estul insulelor 
Bermude și Antile, a fost Cristofor 
Columb, care nota în jurnalul său că 
acul busolei o ia razna în această zonă, 
iar el și echipajul erau uimiți de întin-
derile unde apa nu era adâncă, dar nu 
exista niciun pământ în apropiere.

Începutul legendei
Legenda a început când, în 5 

decembrie 1945, un grup de cinci 

bombardiere americane, cunoscut în 
istorie ca “Zborul 19”, a dispărut fără 
urmă, iar niciunul dintre membrii 
echipajelor nu a fost găsit vreodată. 
Ceea ce a făcut ca evenimentul să ia 
proporții de poveste a fost faptul că 
aeronava trimisă în recunoaștere a 
dispărut și ea fără urmă. 

Avioanele „Zborului 19” au ajuns 
în largul coastei Floridei, unde o fur-
tună puternică a lovit din senin. „Nu 
știu unde ne aflăm. Busolele pe care 
le am nu mai funcţionează, pentru 
că încerc să caut Fort Lauderdale și 
nu reușesc”, transmitea prin staţia 
radio locotenentul Charles C.Taylor, 
comandantul „Zborului 19”. La scurt 
timp după receptarea acestui mesaj, 
controlorii de trafic aerian pierdeau 
definitiv legătura cu echipajul celor 
cinci aeronave.

În urma acestui incident, E.V.W. 
Jones scria pentru prima dată des-
pre pierderi de vase și avioane în  
„Triunghiul Diavolului”, pentru 
Associated Press, în 1951.

Acest nume a fost din nou pome-
nit în 1952, într-un articol din revista 
Fate, de George X. Sand, care descria 
mai multe „dispariții marine ciudate”. 

Vincent Geddis a vorbit prima 
dată despre „Mortalul Triunghi al 
Bermudelor” (“The Deadly Bermuda 
Triangle”) într-un articol din re-
vista Argosy, specializată în SF, din 
1964. După aceea, „Triunghiul 
Bermudelor” a intrat în legendă. 

După unii pasionați de fenomen, mis-
terul ar data din timpul lui Columb, 
iar estimările variază între 200 și 
1.000 de incidente în ultimii 500 de 
ani. Howard Rosenberg susținea că, 
în 1973, Paza de Coastă SUA a răs-
puns la peste 8.000 de cereri de ajutor 
în zonă și că peste 50 de vase și 20 de 
avioane s-au scufundat în Triunghiul 
Bermudelor în ultimul secol.

De la extratereștri la a  
patra dimensiune

Extratereștri malefici, cristale re-
ziduale din Atlantida, oameni răi cu 
aparate antigravitaționale, vortexuri 
către o a patra dimensiune sunt ipo-
tezele favorite ale scriitorilor de proză 
fantastică. 

Câmpuri magnetice ciudate și 
exploziile de gaz metan provenit de 
pe fundul oceanului sunt explicații-
le preferate de unii savanți. Furtuni, 
uragane, tsunami, cutremure, valuri 
mari, curenți, ghinion, pirați, încăr-
cături explozive, navigatori incompe-
tenți și alte cauze umane și naturale 
sunt explicațiile date de investigatorii 
mai puțin pregătiți. 

Unii uită însă că în Triunghiul 
Bermudelor, pe insula Andros din 
Bahamas, SUA au Centrul Atlantic 
de Evaluări și Teste Submarine. 
Pasionații de SF nu cred că SUA tes-
tează acolo diferite nave și submarine, 
ci că este vorba de ceva mai mult de-
cât un centru de testare. 

În oglindă cu Triunghiul 
Dragonului

În punctul opus de pe globul pă-
mântesc, în partea estică a pământu-
lui, se găsește Triunghiul Dragonului, 
care se află între insula Guam, insula 
Taiwan și insulele Japoniei de Nord. 
Acesta mai este numit și Triunghiul 
Bermudelor din Pacific. 

Ceea ce este ciudat e faptul că 
ambele regiuni se caracterizează 
prin coordonate geografice simila-
re, de parcă pozițiile lor s-ar reflecta 
una pe alta, precum într-o oglindă, 
iar în aceste zone dispar vapoare și 
avioane.

Să fie deasupra 
Atlantidei?

În anul 2001 oamenii de știință 
Paul Weinzweig și Pauline Zalitzki 
au încercat să rezolve misterul 
Triunghiului Bermudelor. 

Însă, ei au  descoperit un 
oraș antic, care se află pe fundul 
oceanului. În interiorul orașului 
au fost găsite numeroase structuri 
piramidale, ele fiind de diferite di-
mensiuni, unele extrem de mari și 
altele mai mici. 

În plus, mulți consideră că acel 
oraș este Atlantida.

Misterul Triunghiului Bermu-
delor nu ar trebui să fie elucidat nici-
odată, căci ce am fi noi oamenii fără 
mistere?
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Ultimele confruntări 1917–1918
Nicoleta Petcu

Lupta de la Passchendaele

Denumită și a treia luptă de la 
Ypres, această confruntare a 
rămas mai cunoscută din pri-

cina pierderilor de mari proporţii, dar 
și din punct de vedere strategic. La 
Ypres, orășelul aflat de-a lungul com-
paniilor britanice, mareșalul Douglas 
Haig și-a făcut noi planuri de atac, 
dorindu-și cu ardoare să realizeze o 
ofensivă în Flandra după ce a primit 
vestea că un asediu din partea nemţi-
lor ar mutila toate eforturile de război 
britanice. Planul său era să ajungă pe 
coasta belgiană și să distrugă subma-
rinele germane poziţionate în acel loc. 
Cum în iunie 1917 au avut o victorie 
la Messines Ridge și o captură conside-
rabilă, infanteria britanică a început cu 
entuziasm atacul la Ypres o lună mai 
târziu, pe 31 iulie. Bombardamentele 
de artilerie au răscolit pământul și au 
provocat stricăciuni la sistemul de 
scurgere. Flancul stâng al armatei a 
rezistat mult mai bine decât cel drept. 
În zilele următoare ale bătăliei a plou-
at atât de tare cum nu se mai petrecuse 
de 30 de ani, ceea ce a avut un rezultat 
așteptat – pământul răscolit de muniţie 
s-a transformat într-un noroi gros care 
a înfundat pe cei care purtau arme și 
care a întrerupt înaintarea tancurilor. 
Noroiul era atât de adânc, încât caii și 
oamenii deopotrivă se înecau în el. 

Pe 16 august 1917, britanicii au 
încercat să se regrupeze, însă fără un 
rezultat concludent. Timp de o lună 
această situaţie părea fără ieșire, dar 
apoi vremea a dat semne de îmbu-
nătăţire, iar luptele s-au reluat pe 20 
septembrie. Datorită succeselor de la 
Menin, Road Ridge, Polygon Wood și 
Broodseinde, trupele britanice au pu-
tut să captureze creasta aflată la est de 
Ypres. Pe 6 noiembrie ceea ce mai ră-
măsese din satul Passchendaele a fost 
cucerit de armatele canadiene împre-
ună cu cele britanice. Deși mareșalul 
Haig a oprit ofensiva și s-a declarat vic-
torios, trupele sale nu înaintaseră decât 
aproximativ 5 mile de la locul în care 
lupta începuse iniţial. Pe durata celor 3 
luni de confruntare încrâncenată și-au 
pierdut viaţa 325.000 de soldaţi brita-
nici și 260.000 soldaţi germani. 

Lupta de la Caporetta

Tot în toamna lui 1917, în ceea ce se 
va numi a 12-a luptă de la Isonzo, forţe-
le germane și cele autro-ungare au sur-
prins frontul defensiv italian printr-un 
atac fulger care a rupt linia frontului. În 
urma acestei înfrângeri șeful Statului 
Major italian, Luigi Cadorna, a fost 
înlăturat din funcţie, iar conducerea a 
fost schimbată cu totul. Atunci când 
forţele epuizate ale Austriei și Ungariei 

s-au prăbușit la Gorizia după a 11-a bă-
tălie de la Isonzo, condusă de Cardona, 
comandantul austro-ungar Arz Von 
Straussenberg a cerut ajutor de la Al 
Treilea Comandament Suprem ger-
man, condus de Paul von Hindenburg, 
și de la Erich Ludendorff, sugerându-le 
să își unească forţele. În momentul în 
care Cadorna a aflat de la iscoade și 
dezertori de implicarea armatei ger-
mane, și-a retras trupele asumându-și 
o poziţie defensivă. Şase divizii germa-
ne sub comanda lui Otto von Below au 
suplimentat cele nouă divizii austrie-
ce. În această formaţie ei au atacat pe 
o linie de bătaie lungă de 25 kilometri 
de-a lungul râului Isonzo, unde frontul 
italian era mai slăbit. Comandantului 
italian Luigi Capello i  s-a ordonat să 
pregătească o linie defensivă, însă aces-
ta și-a adunat întreaga masă de oameni 
pentru a ataca flancul din partea de sud  
a armatei lui von Below. Pe 24 octom-
brie 1917, la ora 2 dimineaţa, forţele 
unite austriece, ungare și germane au 
luat prin surprindere trupele italiene și 
le-au împrăștiat cu mare repeziciune. 
Folosindu-se de grenade și aruncătoare 
de flăcări cât și de tactici de infiltrare, 
inamicii au înaintat 25 de kilometri. 
Lupta a continuat până la epuizarea 
contingentului german și retragerea lui 
Cadorna dincolo de apele râului Piave. 
Pierderile de război italiene au însumat 
300.000 de oameni dintre care 90% au 
fost luaţi prizonieri. În urma acestui 
eșec, Cadorna a fost înlocuit de ma-
reșalul Armando Diaz, iar primul mi-
nistru Paolo Boselli a lăsat locul său în 
mâinile lui Vittorio Orlando. 

Lupta de la Cambrai
Din 20 noiembrie până pe 4 decem-

brie 1917, în nordul Franţei în jurul 
orașului Cambrai au fost folosite pen-
tru prima dată tancuri în număr mare 
în confruntarea dintre britanici și nem-
ţi. Tancurile au fost folosite împreună 
cu forţa aviatică și artileria grea. Cele 

19 divizii britanice adunate deţineau 
476 de tancuri dintre care 324 erau de 
război. Iniţial 8 divizii britanice au lan-
sat un atac surpriză asupra a 3 divizii 
nemţești și au luat 7500 de prizonieri. 
Armata a 3-a condusă de generalul 
Julian Byng a atacat linia defensivă for-
mată de Hindenburg, pentru a degaja 
presiunea pusă asupra trupelor france-
ze. Deși armatele engleze au început cu 
victorii, în cele din urmă au fost năpă-
dite de contra atacurile germane și în-
frânte în mare parte din cauza vremii 
foarte proaste. 

Ofensivele germane pe 
Frontul de Vest

În primăvara anului 1918, genera-
lul neamţ Erich Ludendorff a ordonat 
forţelor sale să atace Frontul de Vest 
pe o deschidere de peste 400 de mile 
care se întindea prin Franţa și Belgia 
și de la graniţa elveţiană până la Marea 
Nordului. Cunoscând pericolul imi-
nent, britanicii au suplimentat trupe 
de-a lungul hotarelor, iar francezii au 
adăugat trupe la sud de poziţia britani-
cilor. Însă la Cambrai trupele s-au des-
completat, slăbind sistemul de tranșee 
al armatei a 5-a comandate de genera-
lul Hubert Gough. Pe 21 martie 1918 
germanii au lansat atacul, iar în mai 
puţin de 5 ore au aruncat un milion de 
proiectile asupra taberei adverse. Acest 
atac a fost intensificat cu trupe de elită 
înarmate cu aruncătoare de flăcări gă-
lăgioase care i-au speriat pe britanici. 
În prima zi de luptă 21.000 de soldaţi 
au fost luaţi prizonieri de inamicii 
care avansau prin liniile armatei a 5-a. 
În toţi cei trei ani de război, aceasta a 
fost cea mai mare spărtură realizată de 
nemţi pe Frontul de Vest, iar Gough 
s-a văzut nevoit să ordone retragerea 
și să lase regiunea Somme în mâna 
nemţilor. 

Acest lucru plasa Parisul în bătaia 
de tun inamică. Cele trei tunuri Krupp 
au bombardat de 183 de ori capitala 

Franţei, astfel că locuitorii orașului au 
început să fugă. 

Împăratul german Friedrich 
William al II-lea a declarat la 24 martie 
că germanii sunt învingători, iar războ-
iul e aproape de sfârșit. 

Ludendorff a ordonat armatei a 
18-a germană să avanseze spre Amiens, 
un oraș ce avea o importantă reţea fe-
roviară, însă aceasta a rămas fără pro-
vizii, soldaţii fiind puși în situaţia să 
sacrifice caii destinaţi la transport pen-
tru a se putea hrăni. Îndreptându-se 
spre Amiens, germanii au trecut prin 
orașul Albert unde toată disciplina lor 
s-a destrămat, fiecare prăduind maga-
zinele din pricina foamei, lucru care 
l-a uimit peste măsură pe liderul lor 
de acum obosit, Ludendorff. Întreaga 
pierdere suferită de nemţi s-a ridicat 
la 230.000 de soldaţi ceea ce era prea 
mult pentru efectivele lor. În plus, la 
sfârșitul lui martie 1918, 250.000 de 
soldaţi americani au ajuns pe Frontul 
de Vest în ajutorul aliaţilor britanici. 
Deziluzionat, Ludendorff a ordanat o 
ultimă ofensivă pe 15 iulie 1918 cu toa-
te că avuseseră pierderi grele la Marna 
în urma unei ambuscade puse la cale 
de francezi. Astfel, din martie până în 
iulie, germanii au pierdut un milion de 
vieți. 

Corespondentul britanic de război, 
Philip Gibbs sublinia efectul bătăliei de 
la Amiens asupra duratei războiului, 
declarând pe 27 august că “inamicul 
se află în defensivă, iniţiativa atacuri-
lor se află cu totul în mâinile noastre 
astfel încât putem să-l lovim din mai 
multe unghiuri. Prin recucerirea terito-
riilor, moralul oamenilor s-a schimbat 
puternic. Sunt tot mai entuziasmaţi să 
sfârşească această treabă cât de curând 
posibil. De asemenea şi conştiinţa ina-
micilor a suferit o schimbare. Ei nu mai 
păstrează niciun gram de speranţă într-o 
victorie pe Frontul de Vest. Tot ce speră 
este să se poată apăra îndeajuns de mult 
încât să încheie o pace prin negociere.“
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Ororile trăite de omenire în tim-
pul Primului Război Mondial 
(1914-1918), conștientizarea 

absurdității, efemerității și nedreptății 
vieții, revolta împotriva instituțiilor și 
preceptelor tradiționale  par a constitui 
cele mai puternice resorturi afective și 
intelectuale care au dus la dezvoltarea 
modernismului. 

Scriitorii moderniști s-au simțit tră-
dați de instituțiile în care crezuseră și 
care se dovediseră incapabile să îi ape-
re în vreun fel de un asemenea conflict 
sângeros îndelungat. Antipatia lor față 
de aceste instituții tradiționale și-a aflat 
exprimarea nu numai în ce privește 
conținutul operei lor – plin de revoltă, 
suferință, neliniște, incertitudini - cât 
și în privința formei acesteia, ce pare 
să nu mai țină cont de niciun fel de 
canoane literare. Ei s-au întors înspre 
propriul sine pentru a-și căuta răspun-
surile la marile întrebări existențiale 
ce-i frământau, întorcând spatele unei 
societăți ridicole și desuete și căutând 
în interior forța necesară pentru a 
schimba lumea, care trebuia neapărat 
schimbată, pentru că nu se mai putea 
trăi la fel ca înainte, de vreme ce nimic 
nu mai era ca înainte. 

Totuși, este destul de dificil de defi-
nit cu maximă precizie ce este și ce nu 
este modernism, deoarece termenul în 
sine înglobează o multitudine de miș-
cări artistice și filozofice ce se comple-
tează, se influențează și se întrepătrund 
în așa grad încât ele par la prima ve-
dere un tot, un fel de țesătură multi-
coloră imposibil de deșirat pentru a 
separa firele între ele. Şi putem vorbi 
aici deopotrivă de futurism, dadaism, 
simbolism, suprarealism, existenția-
lism ș.a.m.d.

Din acest motiv nici niște date cro-
nologice precise nu se pot trasa în ce 
privește începutul și sfârșitul moder-
nismului. Noul început de veac, care 
aduce cu sine niște teorii revoluționare 
cum au fost cele ale lui Freud (legate de 
psihicul uman) și Einstein (cu faimoa-
sa teorie a relativității), pare a fi un te-
ren extrem de propice dezvoltării unei 
noi literaturi,  însă a considera că mo-
dernismul și-a făcut apariția abia după 
1900 nu constituie un punct de vedere 
întru totul corect, de vreme ce tendințe 
moderniste au existat și înainte de 1900 
și a ignora acest lucru ar fi sinonim cu 
excluderea din cadrul modernismului 
a unora dintre reprezentanții săi de 
seamă, care au fost adevărați deschiză-
tori de drumuri în ce privește noua ori-
entare artistico-estetică. În ce privește 
sfârșitul modernismului, acesta este 
considerat de cea mai mare parte a cri-
ticilor a fi anul 1945, sinonim cu sfârși-
tul celui de-al Doilea Război Mondial, 

dar nici aici liniile de demarcație nu pot 
fi trasate cu absolută exactitate. Însă, 
am putea privi modernismul drept o 
mișcare născută din durerea, neliniș-
tea, frământările și disperarea cauzate 
de război. Dacă ar fi să comparăm pe-
rioada de înflorire a modernismului cu 
cea care i-a precedat – care în Anglia, 
spre exemplu, este asociată cu domnia 
reginei Victoria – deosebirea funda-
mentală între cele două epoci constă în 
mare în faptul că în perioada victoria-
nă lumea a cunoscut prosperitatea, sta-
bilitatea economico-socială, ordinea, 
iar în perioada modernă lumea s-a vă-
zut pusă în fața haosului, instabilității, 
sărăciei, dezastrului și toate valorile în 
care crezuse până atunci s-au prefăcut 
brusc în ruine. De aici și atitudinea 
plină de scepticism, lipsă de credin-
ță, confuzie, angoasă, care răzbate din 
operele scriitorilor moderniști.

Ei sunt cei care experimentează 
noi forme, tehnici și structuri literare, 
menite să dea glas unor noi idei și sen-
timente. Poate cel mai bine se reflectă 
asta, de pildă, în versurile fragmentate 
din Tărâmul pustiu („Țara pierdută”) a 
lui T.S. Eliot.

Ce sunt rădăcinile acestea care 
se încleştează, ce crengi mai cresc 
Din molozu-acesta? Tu, fiul omului, 
N-ai să poţi spune, şi nici n-ai 
să ghiceşti, căci tu ştii doar 
De-o grămăjoară de chi-
puri sparte unde bate soarele, 
Iară copacul mort nu dă adăpost, şi gre-
ierele nu-ţi dă pace, Şi piatra uscată nu 
răsună de ape. 

Moderniștii au de regulă tendința 
de a șoca prin libertatea lor de expri-
mare, prin ignorarea canoanelor clasi-
ce de frumusețe artistică, au o aplecare 
predilectă spre problematic, spre stările 
limită, zbătându-se parcă între o luci-
ditate maximă a conștiinței și o neli-
niște ce le-o tulbură, ducând la coșmar, 
halucinație, disperare adâncă, revoltă și 
respingere a societății.

Aspirația firească este aceea de re-
găsire a echilibrului originar, a ede-
nului din care a căzut, de eliberare de 
alienarea accentuată.

Dintre reprezentanții cei mai de 
seamă ai modernismului, cu o con-
tribuție importantă asupra evoluției 
literaturii de azi, îi amintim aici pe 
britanicii James Joyce (care în cele-
brul său Ulysses abandonează cu totul 
noțiunea de intrigă, personaj, cadru 
de desfășurare a acțiunii), Virginia 
Woolf (care se îndepărtează și ea de 
formele convenționale, concentrân-
du-se asupra unui flux al conștiinței 
ce dictează cursul narațiunii), Aldous 
Huxley (care protestează împotriva 
naturii decăzute a societății moderne 
în cărți precum Minunata lume nouă), 
D.H. Lawrence, T.S. Eliot, americanii 

Ernest Hemingway (care descrie 
dramele războiului în cărți magistra-
le precum Adio arme  și Pentru cine 
bat clopotele), F.S. Fitzgerald (care 
în Marele Gatsby face un  portret fi-
del al societății americane decadente), 
William Faulkner (al cărui roman 
Zgmotul şi furia a marcat un ade-
vărat punct de cotitută în evoluția 
romanului modern), italienii Luigi 
Pirandello, Italo Svevo, cehii Franz 
Kafka și Karel Capek, germanii 
Rainer Maria Rielke (al cărui roman 
Nimic nou pe frontul de vest este și as-
tăzi considerat drept cel mai frumos 
roman despre război scris vreodată) și 
Bertold Brecht.

În literatura română adepți mar-
canți ai modernismului au fost Lucian 
Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, 
Camil Petrescu, Mircea Eliade, Anton 
Holban.

Dacă ar fi să dăm un răspuns sim-
plist la întrebarea „cine sunt moder-
niștii”, acesta ar fi că ei sunt cei care 
au construit cu sudoarea și lacrimile 
lor literatura de azi, după niște tipare 
ce lasă deschisă posibilitatea libertății 
absolute de exprimare, dar fac în ace-
lași timp ca misiunea scriitorului să 
fie una mult mai grea, de explorare a 
unui ocean nesfârșit fără nicio busolă, 
riscând să fie înghițit în orice clipă de 
valurile spumegânde. 

F.S. Fitzgerald F. Kafka

William Faulkner

Luigi Pirandello
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De la lume adunate...

Ioan Enescu

O ședinţă compromisă
Primul roman din literatura chineză

Povestea celor trei regate
Desigur creșterea natalităţii 

reprezintă una dintre înda-
toririle patriotice ale fiecărui 

cetăţean. Ce legătură are asta cu pa-
triotismul? Sigur că are. 

Păi dacă procentul de mortalitate 
îl va depăși pe cel al natalităţii se va 
ajunge la de-acum celebra sintagmă 
spor negativ de populaţie. Un para-
dox. Cum adică, o creștere a scăderii? 
De ce nu, mai degrabă, o scădere a 
creșterii? 

Mi se pare că e același lucru cu a 
afirma la modul serios și nu peiorativ, 
despre o persoană că e adânc elevată. 

Să lăsăm însă altora grijile de a-și 
bate capul cu problemele de semanti-
că și să revenim la ce ne frământă în 
fond: natalitatea.

Tocmai încercam să evidenţiem 
efectele acelui spor negativ de popu-
laţie. Grave, chiar foarte grave. 

În primul rând, populaţia noastră 
ar dispărea în timp și cui i-ar conveni 
să nu se mai audă nimic despre neam 
de neamul lui?

Dar până atunci rămânem fără 
forţă de muncă. Soluţii s-ar găsi. Să 
desfiinţăm categoria pensionari și 
să-i punem la treabă măcar până la 
mutarea lor din această lume. Sau 
să aducem chinezi și alte neamuri 
asiatice, că slavă Domnului avem de 
unde. Numai că atunci România nu 
ar mai arăta ca România noastră de 
azi. Ar avea ochi mai oblici. 

Mulţi dintre noi ne amintim de 
rezolvările originale date de Ceau-
șescu privind creșterea natalităţii. 
Unele dintre ele criminale.

La Târgoviște l-au ajuns bleste-
mele femeilor care fuseseră lăsate să 
moară pentru că voiau să scape de 
sarcină. 

Dar ce nu se făcea în acele vremuri 
pentru creșterea populaţiei? Mi-aduc 
aminte că la întreprinderea unde lu-
cram s-a organizat o mare adunare 
menită să sublinieze importanţa co-
piilor în viaţa fiecăruia dintre noi. 

Au luat cuvântul mai mulţi tova-
răși care s-au străduit să ne lămu-
rească să ne înmulţim. Printre ei și 
un medic și un sociolog. Dar vedeta 
zilei a fost Bobonete, un tovarăș mai 
bruneţel care lucra ca încărcător-des-
cărcător. Nu vă spun ce încărca și ce 
descărca. E secret de serviciu. Dar 
acest tovarăș Bobonete avea 11 copii. 
De aceea fusese invitat să facă parte și 
din prezidiul adunării. 

Doriseră s-o cheme și pe ne-
vastă-sa care primise titlul de ma-
mă-eroină, dar au trebuit să renunţe 
fiindcă urma să-l nască pe al 12-lea 
și nimeni nu voia ca acest lucru să se 
producă în timpul ședinţei.

Mesajul adunării trebuia să fie clar 
pentru toţi: când plecaţi de aici, apu-
caţi-vă de copii!

Fănel, un șmecheraș de la servi-
ciul de aprovizionare stătea în sală 
lângă secretară:

— Nu vrei să te fac mamă eroină? 
o tatonă el zâmbind.

— Mușcă-ţi limba! veni imediat 
replica acesteia.

În sfârșit, după atâtea introdu-
ceri Bobonete fu ridicat în picioare și 
prezentat cu onoruri asistenţei. S-au 
menţionat toate avantajele de care 
ajungea să se bucure familia lui atât 
de numeroasă: o casă mai încăpă-
toare, alocaţii pentru copii etc. Când 
auzi de alocaţii, lui Bobonete i se lu-
mină faţa. Numai el știa câte zile o ţi-
nea într-o beţie după ce primea banii. 

În plus, nevastă-sa mai avea parte 
și de indemnizaţia de mamă-eroină. 
Ăsta era un lucru pe care fericitul tată 
nu putea să și-l explice și-i crea o oa-
recare nemulţumire: de ce nu benefi-
cia și el de un asemenea titlu? Bineîn-
ţeles de tată-erou, nu de mamă. 

Doar copiii îi concepuseră amân-
doi. Cel puţin asta era convingerea 
lui. E adevărat că sarcina o ducea 
doar ea. Însă fără el, teoretic, ar mai 
fi putut exista sarcină?

Tot atât de adevărat e că dacă 
mama se cunoaște cu certitudine, în 
situaţia în care nu-i schimbă copilul la 
maternitate, tatăl se mai întâmplă să 
nu fie întotdeauna cel din acte. 

— Aș, gândea Bobonete, unde dă 
dracul să apară un blond cu ochi al-
baștri printre copiii mei că îl mănânc 
cu fulgi cu tot și pe el și pe mă-sa!

Dar să revenim la acea mare șe-
dinţă. Ceea ce permitea să fie un 
mare succes de organizare, se dovedi 
până la urmă un fiasco total. Conse-
cinţele pentru unii au fost dintre cele 
mai serioase: voturi de blam, retro-
gradări etc.

— Ia spune, tovarășe Bobonete, îi 
adresă o întrebare secretarul de par-
tid care conducea ședinţa, nu-i așa 
că-ţi plac foarte mult copiii?

Răspunsul așeptat nu putea fi de-
cât unul singur, dar Bobonete aruncă 
în aer tot ce se construise până atunci.

— N-aș putea să spun că mă omor 
după copii. Mai ales că ce nebunie e 
la mine acasă, să nu doriţi nici la duș-
mani!

— Bine, tovarășe, îl întrerupse 
uluit secretarul, dar dacă nu-i iubești 
de ce ai mai făcut 11 și-l aștepţi și pe 
al 12-lea?

— E simplu, tovarășe secretar. 
Mie nici prin cap nu-mi trece să fac 
copii! Ce-mi place e procesul tehno-
logic. 

Un hohot general izbucni în sală 
și praful se alese de acea adunare.

Romanul a apărut în Orientul 
Îndepărtat poate puțin mai de-
vreme decât în Occidentul eu-

ropean. O comparație însă ar fi destul 
de greu de făcut între cele două școli 
literare, deoarece romanul chinezesc 
diferă de cel european prin tematică 
și motive, prin folosirea versurilor în 
cadrul acestuia, prin publicul său țintă, 
motivul autorului și creația rezultată în 
ansamblu. Există totuși și similitudini 
în ce privește modul de apariție, impu-
nere și înflorire 
a romanului ca 
gen.

Începând din 
secolul al XIV-
lea au început 
să apară copii 
tipărite ale unor 
cronici istorice 
clasice scrise în 
limba vernacu-
lară, cu o intrigă 
complexă și o 
galerie vastă de 
personaje pu-
ternic conturate. 
Literatura chine-
ză a apărut chiar din dorința de înre-
gistrare a faptelor istorice remarcabile. 
Cel mai bun exemplu în acest sens este 
Povestea celor trei regate, în diferitele ei 
versiuni, atribuită lui Luo Guanzhong.

Însă abia în secolul al XVI-lea ro-
manul s-a desprins de legăturile sale 
cu cronicile istorice și au început să fie 
scrise opere originale. Îmbunătățirea 
situației economice, răspândirea alfa-
betizării și a scrierilor tipărite, forma-
rea unei elite culturale a societății, au 
fost elementele de căpetenie care au 
dus la dezvoltarea romanului.

Povestea celor trei regate – roman is-
toric de foarte mari dimensiuni, având 
circa 800.000 de cuvinte și 120 de capi-
tole și sute de personaje – este conside-
rat una dintre capodoperele literaturii 
chineze clasice, fiind comparabilă ca 
valoare și prestigiu cu influența exerci-
tată de creația lui Shakespeare asupra 
literaturii europene și remarcându-se 
printr-un stil elaborat, personaje exem-
plare, cu o construcție complexă, teme 
și motive general umane. Este de altfel 
și cel mai citit și cel mai îndrăgit roman 
istoric în întreg Orientul Îndepărtat.

Romanul, în parte narațiune isto-
rică, în parte legendă, în parte mit –  
începe în ultimele zile ale dinastiei 
Han – fiind descrisă situația decaden-
tă existentă la Curte, în care împăra-
tul își pierde mandatul ceresc și țara 
cade într-o stare de anarhie totală – ce 
se întinde pe durata unui întreg veac. 
Conflictele multiple, începând de la re-
beliunea turbanelor galbene, constau 
din luptele dintre tot felul de lideri pen-
tru câștigarea supremației. Treptat, din 
haos au început să se contureze trei re-
gate: regatul Shu Han, condus de virtu-
osul Liu Bei, regatul Cao Wei, condus 

de intrigantul Cao Cao și regatul Wu, 
condus de ambițiosul clan Sun. Cei trei 
încearcă să unifice regatul într-un fel 
sau în altul, eroii apar și dispar cu la 
fel de mare răsunet și în cele din urmă 
națiunea e reunificată în anul 280, sub 
dinastia Jin.

Ca în toate romanele clasice din 
Orientul Îndepărtat, și în Povestea celor  
trei regate sunt inserate masiv versuri. 

Cele mai importante episoade evo-
cate în carte sunt, în linii mari, urmă-

toarele:
Revolta tur-

banelor roșii 
sub conducerea 
lui Zhang Jiao, 
Tirania lui Dong 
Zhuo, Întemeie-
rea dinastiei Sun 
în Jiangdong, 
Bătălia de la 
Stâncile Roșii, 
Ocuparea pro-
vinciei  Yi Pro-
vince de către 
Liu Bei, Moar-
tea lui Guan 
Yu, Bătălia de la 

Xiaoting, Campaniile lui Zhuge Liang, 
Sfârșitul celor trei regate.

Sursele principale de inspirație ale 
romanului sunt cronica lui Chen Shou 
despre cele trei regate, antologia de po-
vești ale lumii (Shishuo Xinyu) scrisă 
de Liu Yiqing – apărută în anul 430 –și 
Sanguozhi Pinghua, o antologie crono-
logică de 80 de povestiri morale.

Criticul britanic Andrew Plaks afir-
mă că Povestea celor trei regate, Mar-
ginea Apei, Călătorie spre Occident și 
Lotusul auriu, apreciate în mod una-
nim de exegeți drept cele mai mari 
creații romanești ale perioadei clasice 
din literatura chineză, reflectă niște 
preocupări intelectuale profunde, stă-
pânirea unor mijloace stilistice rafinate 
și redarea unor valori culturale nepre-
țuite.

Tot el spune că în Cele trei regate la 
baza construcției epice și ideatice stă 
contrastul între idealul reprezentat de 
ordinea dinastică și realitatea colapsu-
lui politic și anarhiei.

Așa cum se spune și undeva în ro-
man:

Lumea de sub ceruri după o lungă 
perioadă de diviziune tinde să se unifi-
ce şi după o lungă perioadă de uniune, 
tinde să se divizeze. Aşa e încă din anti-
chitate şi aşa va fi mereu.

Sau la finalul său:

De-a lungul veacurilor răsună glasul 
schimbării

Pentru că aşa le conduce soarta, 
nimic nu scapă de sub influența sa
Trei regate au dispărut ca un vis
Iar nouă tot ce  ne rămâne
e nefericirea zadarnică de a plânge.

Mihaela Eros
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Colecţia CULTURĂ GENERALĂ 

MARILE RELIGII
În zilele noastre continuă să-şi 

caute răspuns întrebările fundamen-
tale privitoare la existenţă, iar apart-
enenţa la o anumită cultură şi tradiţie 
religioasă rămâne o preocupare con-
stantă a individului şi a comunităţii 
din care face parte.

Iudaismul, creştinismul, isla-
mismul, hinduismul şi budhismul 
se definesc ca marile religii ale lumii 
prin ponderea influenţei lor  istorice, 
originalitatea şi profunzimea mesaju-
lui lor, precum şi prin numărul mare 
al adepţilor acestora. Ele au modelat şi 
continuă să modeleze cultura univer-
sală a umanităţii.

Această carte face posibilă iniţierea 
cititorilor în istoria acestor religii, a 
doctrinelor lor, a ritualurilor speci-
fice şi, în acelaşi timp, oferă direcţii 
de cercetare celor iniţiaţi, dar care vor 
să pătrundă mai adânc în tainele re-
ligiilor respective.

Trebuie subliniat faptul că proble-
mele prezentate sunt abordate de pe 
poziţiile şcolii laice de religie.

ne, de la fondarea Urbei celeste până la 
dispariția Imperiului în anul 476. Este 
relatată desfășurarea principalelor eve-
nimente, fără a îngrămădi informații 
peste informații, obosind cititorul, ci 
purtându-l înapoi în timp, în vremuri 
pe care i le explică pe îndelete, fără a re-
curge cu orice preț la anecdotic, ci la o 
relatare cât mai fidelă a faptelor. Accen-
tul este pus pe urmărirea dezvoltării 
instituțiilor fundamentale ale statului 
roman, pe modalitățile de guvernare și 
pe contextul istoric al epocii analizate. 
Desfășurarea istorică a evenimentelor 
se face în cadrul său economic, social 
și cultural pentru a oferi o vedere de 
ansamblu unei mari istorii a omenirii. 
Claritatea și concizia stilului, anexe-
le indispensabile, modul de expunere 
fac din această lucrare o introducere 
de neînlocuit în înțelegerea antichității 
romane.

O carte de cultură generală ce nu 
trebuie ignorată de niciun cititor dor-
nic să cunoască mărirea și decăderea 
unuia dintre cele mai mari imperii.

ISTORIA ROMEI ANTICE
Autorul Marcel Bordet, un emi-

nent istoric, își propune o inițiere, atent 
elaborată, în istoria antichității roma-

ISTORIA CIVILIZAŢIILOR
Istoria civilizațiilor este o carte esen-

țială pentru cei care vor să-și lărgească 
cunoștințele de cultură generală. Un 
adevărat ghid ce prezintă o panoramă 
istorică și culturală a tuturor marilor ci-
vilizații  care au fondat umanitatea. Vom 
găsi date de mare interes referitoare la 
fiecare civilizație în parte, la aspectele 
culturale și sociale cele mai marcante, la 
principalele evenimente istorice, și ma-
rile personalități.  Cu siguranță epocile, 
locurile condiționează un „aici și acum“ 
care le marchează caracterul propriu, 
dar remarcăm că există și mari linii de 
convergență între fenomenele politice, 
istorice, filozofice, religioase iar ceea ce 
le leagă este omul însuși, autor și actor al 
acestei istorii a civilizațiilor. De-a lungul 
timpului, aceștia se adună potrivit afini-
tăților lor, în comunități care își deter-
mină liber sensul devenirii lor. 

Crearea  unei civilizații trece prin 
selectarea sau afirmarea valorilor, cre-
dințelor și pasiunilor, indispensabile 
punerii în ordine a regulilor și finalită-
ților normelor. 

ISTORIA DESCOPERIRILOR 
ŞTIINŢIFICE

Această carte oferă un acces ime-
diat la etapele progresului știinţific 
de-a lungul timpului. Descoperirile 
și invenţiile sunt prezentate concis, 
într-o manieră accesibilă, de la unel-
tele de piatră până la cele mai com-
plexe tehnologii imaginate de om. 
Pe parcursul lucrării sunt prezenţi auto-
rii realizărilor știinţifice care au schimbat 
în mod esenţial faţa lumii în care trăim. 
Prezentarea cronologică dă posibilitatea 
raportării acestor evenimente știinţifice 
la altele înregistrate în aceeași perioadă. 
Cartea răspunde întrebărilor pe care 
cititorul și le pune atât în legătură cu 
problemele specifice cât și generale, în-
tregind astfel imaginea de ansamblu a 
geniului știinţific uman.

GHID DE CULTURĂ 
GENERALĂ

Ghidul de cultură generală reprezin-
tă o sinteză a istoriei culturii umanității. 
Elaborarea lui a însemnat un demers 
temerar din partea autorilor francezi F. 
Braunstein și J.F. Pepin. Impresionanta 
cantitate de informații conținută, bazată 
pe o vastă documentare, este prezentată 
din două unghiuri: cronologic (antichi-
tatea, epoca medievală, epoca modernă, 
epoca contemporană) și tematic (știin-
țe, artă, religie, filosofie, literatură etc.). 
Textul este completat cu imagini, sche-
me, hărți, desene, reproduceri de artă, 
precum și un tabel cronologic. 

RADĂCINILE CULTURII  
OCCIDENTALE

Rădăcinile culturii occidentale este 
o lucrare care prezintă tot ceea ce da-
torăm civilizațiilor ai căror moștenitori 
direcți suntem: civilizațiile clasică, celti-
că și barbară. Țelul autorilor a fost de a 
expune, mai presus de orice, contribuți-
ile care au îmbogățit și fertilizat cultura 
Occidentului. Este, deci, vorba nu nu-
mai de sursele culturale, ci și de evoluția 
pe termen lung a evenimentelor cultu-
rale, de inserarea lor într-un ansamblu 
în care se contopesc, modificându-l per-
manent. Lumea ideilor și cea a tehnicii 
au mers umăr la umăr pentru a forma 
cultura noastră cotidiană.

100 DE TEME DE CULTURĂ 
GENERALĂ

Această lucrare propune parcurge-
rea a nouă momente cheie din istoria 
gândirii: Moștenirea gândirii grecești 
și latine; Contribuţia iudaismului, creș-
tinismului și a islamului; Etapele con-
stituirii știinţelor exacte și a știinţelor 
umaniste; Progresul tehnologic și ideea 
de progres; Societatea, justiţia și statul 
modern; Reprezentările Eului și proble-
ma subiectului începând cu Renașterea; 
Epoca Iluminismului și destinul ei; 
Curente artistice și estetice începând 
din Epoca Renașterii; Curente contem-
porane de gândire.
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Marile monumente ale lumii (II)

ACROPOLELE din Atena sau „Orașul de sus”

Acropolele din Atena reprezin-
tă un adevărat simbol al spi-
ritualității și civilizației eline 

clasice, o adevărată culme a artei arhi-
tectonice grecești. 

Pe această colină faimoasă s-au 
născut democrația, filozofia, teatrul, 
oratoria, care constituie până astăzi 
niște pietre de temelie ale gândirii, 
civilizației și culturii europene, niște 
repere de căpetenie în ce privește ela-
borarea valorilor sale fundamentale.

În a doua jumătate a secolului al 
V-lea î.e.n., Atena, în urma victoriei 
sale decisive asupra perșilor conduși 
de Xerxes și a instaurării democrației, 
a ajuns să ocupe o poziție aparte prin-
tre cetățile lumii antice, cunoscând o 
perioadă de maximă înflorire a artelor 
și gândirii. Un grup de artiști de geniu 
s-au apucat să ducă la îndeplinire pla-
nurile ambițioase ale marelui om de 
stat atenian Pericle și sub îndrumarea 
marelui sculptor Fidias (conform afir-
mațiilor istoricului grec Plutarh) au 
transformat o colină stâncoasă abrup-
tă într-o capodoperă de artă absolut 
impresionantă. 

Acropolisul atenian reprezintă o 
expresie desăvârșită a adaptării arhi-
tecturii condițiilor naturale de mediu 
oferite de un anumit site.

Atunci  au fost ridicate cele mai im-
portante monumente  : Parthenonul 
(templul închinat zeiței Atena), con-
struit de Ictinus și Kalistrates în co-
laborare cu Fidias, Erechtheionul 
(templul închinat atât Atenei cât și lui 
Poseidon), Propylaea, monumenta-
la intrare în Acropole, proiectată de 
Mnesicles și templul închinat zeiței 
Atena Nike („Biruitoarea”), protectoa-
rea orașului, construit de Mnesikles și 
Kalistrates.

Erechteion-ul era asociat cu unele 
dintre cele mai sfinte relicve ale ateni-
enilor – xoanonul, fragment din statu-
ia de lemn a Atenei, ce se spune că ar 
fi fost luată de Ulise și Diomede din 
Troia asediată, urmele tridentului lui 
Poseidon și fântâna cu apă de mare 
rezultată din lovirea stâncii cu triden-
tul de către Poseidon, măslinul sacru, 
care a răsărit atunci când Atena a lovit 
stânca cu sulița ei, în încercarea  de a-l 
birui pe Poseidon și de a ajunge stăpâ-
na cetății, osemintele regilor Kekrops 
și Erechtheus și a eroilor Pandion și 
Boutes. În fața statuii Atenei ardea 
continuu o lampă din aur, făcută de 
Kalimachus.

Prima piatră de temelie a 
Parthenonului a fost pusă pe data de 
28 iulie 447 îen, cu ocazia sărbători-
lor panateniene. Dorind să înalțe un 
monument nemaivăzut, prin care să 
îi aducă cinstire aleasă  zeiței Atena și 
care să vorbească întregii lumii  des-
pre gloria Atenei, Pericle nu și-a cru-
țat deloc resursele financiare de care 
dispunea, angajând cei mai pricepuți 
și mai apreciați meșteri ai vremii care 
să se ocupe de realizarea lucrărilor 
grandioase; mii de sculptori, pictori, 
dulgheri, pietrari, fierari au lucrat la 

înălțarea Acropolelor. Fidias i-a sculp-
tat zeiței Atena o statuie înaltă de 12 
metri, din fildeș și aur pur. 

Complexul arhitectonic este con-
struit la o înălțime de cca 150 de me-
tri deasupra Atenei și se întinde pe o 
suprafață de aproximativ 3 hectare. În 
jurul acestui „oraş de sus” (cf. terme-
nilor elini „akros”, ridicat, și „polis”, 
oraș)  erau construite ziduri puternice 
de apărare. Locul ales este unul cum 
nu se poate mai potrivit pentru o for-
tificație citadină și a fost populat încă 
din perioada miceniană, dacă nu chiar 
și de mai mult timp. 

Un călător britanic nota: 
„Parthenonul este o mostră extraor-
dinară de rafinament doric. Formele 

excelează prin dinamism şi eleganță 
impunătoare.  Precis propoționată, mi-
nunat construită, fără mortar sau be-
ton, cu structuri de rezistență din fier 
acoperit cu plumb, pentru a evita co-
roziunea, acest edificiu ne uimeşte azi 
prin îmbinarea uluitoare dintre cunoş-
tințele tehnice stăpânite la perfecție şi 
grandoarea ce-ți taie respirația.”

Acropolele au avut multe de suferit 
de-a lungul vremii din pricina schim-
bărilor de stăpânire.

În perioada romană, în timpul îm-
păratului Hadrian au fost adăugate și 
alte clădiri în cadrul „Acropolelor” 
ateniene. Odată cu instalarea crești-
nismului Parthenonul e transformat 
în biserică și Acropolele devin un 

lăcaș de închi-
năciune creștin. 
Conform practi-
cilor vremii, toate 
imaginile păgâne 
au fost distruse și 
construcțiile au 
fost modificate 
conform rigorilor 
impuse de noul 
scop de întrebu-
ințare. După că-
derea Bizanțului 
în mâinile turci-
lor, Acropolele au 
fost transformate 
în loc de închină-
ciune musulman, 
Parthenonul de-
venind moschee, 
iar Erechtheion-
ul harem al gu-
v e r n a t o r u l u i . 
După Războiul 
de independență 
din 1821 grecii 

și-au revendicat Acropolele și au în-
cercat să-i redea gloria de altădată. 
Însă lordul britanic Elgin, cu acordul 
turcilor, a luat fragmente din friza 
Parthenonului și le-a vândut celor de 
la British Museum

Totuși  este extraordinar faptul că 
Acropolele au reușit să supraviețuias-
că vreme de aproape 25 de veacuri, 
până în zilele noastre, rezistând atâtor 
războaie, bombardamente, incendii, 
cutremure și atâtor altor agresiuni na-
turale și umane, ca mărturie pentru 
eternitate a existenței unei civilizații 
extraordinare, ce a știut să ridice pe 
culmi nemaivăzute geniul și pricepe-
rea umană.

Mihaela Eros
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Cărțile următoare: marți 13 și joi 15 iunie

Marea victorie a reginei Victoria
Personaje feminine din istoria lumii

Laurenţiu Ciocăzanu

A marcat tronul Regatului Unit 
într-un mod vizibil și azi pen-
tru milioanele de turiști care, 

de ani și ani, asistă fascinați la specta-
colul ”schimbării de gardă” de la Palatul 
Regal Buckingam. Este, dacă vreți, cea 
mai vizibilă urmă vie lăsată în ADN-ul 
monarhiei britanice de regina Victoria. 
Trecerea ei la cârma Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei a însemnat 
mai mult decât orice război câștigat 
sau bătălie pierdută glorios. Nu degea-
ba epoca sa a fost supranumită și vic-
toriană. Nu era vorba de o etichetă so-
lemnă menită să celebreze succesul pe 
câmpurile de luptă, ci de ceva cu mult 
mai  prețios: de moștenirea importan-
ței tronului regal, de forța monarhiei 
ca instituție, de un întreg ansamblu de 
proceduri, ritualuri și cutume simbo-
listice care au transformat coroana în-
tr-o veritabilă religie instituțională.

Asta a fost, de fapt, marea victorie 
a reginei Victoria. Că a reușit să ridice 
nivelul de conștiință democratică gra-
ție acestei simbolistici dumnezeiești, 
încât de atunci și până în zilele noastre 
monarhia britanică a rămas poate cea 
mai respectată instituție de profil a pla-
netei. De fapt, prin comportamentul ei, 
regina a transferat treptat decizia către 
grupurile politice interne, care se con-
solidaseră suficient. Iar rolul monarhiei 
a devenit mai clar ca niciodată, a lăsat 
în urmă majoritatea apucăturilor de tip 
despotic și providențial, întărind parla-
mentarismul, adică reprezentativitatea 
poporului și construind astfel temelia 
faimoasei democrații britanice.

Sigur că izbânda aceasta n-a picat 
din cer. Şi bineînțeles că nu doar regina 

singură a fost creatoarea acestui model 
care dăinuiește de mai bine de două se-
cole. Dar nimeni nu va putea contesta 
vreodată rolul crucial pe care Victoria 
l-a avut în redesenarea tabloului mo-
narhic din Marea Britanie. 

Altfel, asemeni multor destine de 
lideri însemnați cu „sânge albastru”, 

și viața regi-
nei Victoria a 
fost o sumă de 
intrigi, lupte 
între pereții 
palatelor, in-
fluențe malefi-
ce ale familiei 
sau ale pro-
priului antu-
raj. Dar dea-
supra tuturor, 
mărturiile is-
torice păstrate 
chiar în cele 
mai sfinte en-
ciclopedii bri-
tanice vorbesc 
despre aura 
de nestăvilit a 
Victoriei, cea 
care avea pu-
terea să învin-
gă orice obsta-
col pentru a-și 
impune voin-
ța. Nici mă-
car uneltirile 
”v u l p o i l o r ” 
de la Palatul 
Kensington, 
locul unde 
și-a petre-
cut copilăria, 
n-au răpus-o 

în postura de sclavă a „sistemului” 
birocratic regal. Nu era prima în or-
dinea moștenirii tronului, dar decesul 
prematur al celorlalți „competitori” 
descendenți ai regelui George al III-
lea i-a creat Victoriei un culoar neaș-
teptat către tron.  Avea arta conducerii 
în sânge, iar intrigile din palat și anii 

grei de început au călit-o pentru un 
destin remarcabil.

Cu toate acestea, scena politică 
internă cunoscuse deja o sedimen-
tare primară între principalele par-
tide Whig și Tory, iar Victoriei nu i-a 
fost ușor să asigure o „pălărie” poli-
tică echilibrată. Mai ales atunci când 
ea însăși avea excese de antipatie față 
de conservatori, pe care nu ezita să-i 
amenințe direct și personal când nu 
acceptau deciziile monarhice. Practic, 
Victoria și-a încălcat de multe ori ro-
lul de mediator între principalele forțe 
politice, a fost aliata pe față a celor din 
Wigh, iar asta a costat-o. Plebea n-a 
gustat partizanatul său, iar speculanții 
de meserie au împins derapajele către 
crize politice dureroase.

Însă marele ei ajutor avea să-i fie 
însuși soțul, Prințul Albert, cel care 
i-a fost aliat fără egal, secretar, sfătui-
tor, strateg și tată al celor nouă copii. 
Albert i-a redat Victoriei echilibrul, 
înțelepciunea, chibzuința și viziunea 
pentru a redeveni ce trebuia să fie de 
la bun început: regina poporului, nu 
a unui partid. Practic, a fost căsnicia 
cea care i-a schimbat radical optica și 
care a salvat monarhia britanică pe 
termen foarte lung. Încet, încet, gra-
ție soțului, ea s-a desprins de patimi-
le partinice și a adoptat rolul de ima-
gine a națiunii, de judecător suprem 
în numele poporului. Se poate spune 
că, fără intervenția lui Albert în com-
portamentul său de regină dintr-o 
bucată, soarta Marii Britanii putea 
fi imprevizibilă. Astăzi, când turiștii 
pot vedea schimbarea de gardă de 
la Palatul Buckingam, au motive să 
spună că mintea de pe urmă a reginei 
Victoria a salvat monarhia.

Theodore Dreiser, autorul unor 
capodo pere precum O tragedie 
americană și Sora Carrie, redă 

în această carte lupta unei femei fru-
moase, dar săracă, pentru a avea parte 

de iubire și fericire, într-o lume crudă 
și nedreaptă.

Ea are șansa să întâlnească un băr-
bat mai în vârstă decât ea, care o iubea 
cu adevărat, dar acesta moare curând, 
lăsând-o în pragul dispe rării, cu un co-
pil pe cale să se nască. 

Însă, destinul nu pare să o abando-
neze. 

Va cunoaște un tânăr frumos, bogat 
care se îndrăgostește nebunește de ea. 
La rândul său Jennie, îi împărtășește 
din plin senti mentele. Numai că bărba-
tul nu are puterea să renunţe la pozi ţia 
sa socială, căsătorindu-se cu o fată de 
ori gine modestă. În același timp, nici 
nu se decide să o pără sească, chiar dacă 
părinţii săi, aflând de această aventură, 
ajung să îl dezmoș tenească.

Acum, că nu mai are nimic de pier-
dut, va opta pentru căsătoria cu Jennie?

O poveste emoţionantă despre iubi-
rea dusă până la sacrificiu, pe care viaţa 
nu o recom pen sează întotdeauna după 
merit.  

ZODIACUL CHINEZESC – în 
anul guvernat de semnul Cocoșu-
lui – prezintă influențele pe care 

acesta le exercită asupra tuturor celorlalte 
11 semne din constelația zodiacală.

Cartea descrie elementele definito-
rii ale personalității celor aparținând 
diverselor zodii, detaliind particula-
rități și în ceea ce privește elementele 
fundamentale: Metal, Apă, Lemn, Foc 
și Pământ. 
l Cum va afecta Anul Cocoșului des-

tinul dum neavoastră în perioada ime-
diat următoare?
l Va corespunde acest an așteptărilor 

dumnea voastră pe plan sentimental?
l Va fi un an favorabil pentru lansar-

ea în afaceri?
l Veți avea parte de armonie în fam-

ilie și soci etate?
La toate aceste întrebări, generate 

de frământări și curiozități, puteți găsi 
răspuns în paginile acestei cărți. Ea nu 
este doar un ghid de informații utile, 
ci și un instrument de consiliere ce vă 
poate ajuta să evitați capcanele și, în 
același timp, să valori ficați la maximum 
șansele pe care vi le rezervă Anul Co-
coșului în plan personal și profesional.

O lucrare care va deveni, cu siguranță, 
ghidul dumneavoastră de zi cu zi. 


