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Galeria marilor scriitori români (X)

S

criitorul și jurnalistul Ioan Slavici
s-a născut la data de 18 ianuarie
1848 în peisajul rural al Șiriei din
județul Arad, fiind unul dintre copiii
a doi oameni simpli cu înțelepciunea
strămoșească sătească, Sava și Elena
Slavici. Frecventează instituții de învățământ din diferite zone ale țării și nu
numai. Astfel studiază o perioadă la
Budapesta, însă din cauza unor probleme de sănătate Ioan Slavici este nevoit
să abandoneze. Se reînscrie la studiile
universitare, de data aceasta la Viena,
unde alege Facultatea de Drept. Aici, în
orașul muzicii clasice, Slavici a legat o
strânsă prietenie cu marele poet Mihai
Eminescu alături de care înființează
Societatea Academică Socială Literară
România Jună.
Debutează în revista Convorbiri literare cu piesa de comedie Fata din
Birău. În jurul vârstei de 30 de ani se
mută sau mai bine zis fuge la București
unde predă la liceul Matei Basarab
și ocupă funcția de redactor la ziarul
Timpul, iar împreună cu George Coșbuc și Ion Luca Caragiale pune bazele
revistei Vatra. Înainte de a se refugia în
Capitală, Slavici a militat pentru drepturile românilor în Transilvania și s-a
opus vehement stăpânirii austro-ungare. Se dedică în același timp scrisului, iar până în anul 1900 văd lumina
tiparului nuvelele Popa Tanda, Gura
satului, Budulea Taichii, Moara cu noroc, Comoara și altele. Pădureanca,
una dintre nuvelele sale, deși nu foarte
cunoscută, are un stil aparte și anume
este scrisă în versuri, având în componența sa o puternică latură psihologică,
personajele confruntându-se cu ororile
holerei și în același timp cu neputința
sufletească de a se împlini prin iubire.
Primul său roman, Mara, reprezintă o adevărată capodoperă a literaturii
românești mai întâi prin construcția
sa de bildungsroman, apoi prin imortalizarea în cuvinte a zonei de confluență dintre spațiul idilic rural și locașul
pierzaniei, orășenesc. Pentru epoca în
care a apărut, Mara trebuia să însemne
un eveniment, astăzi romanul acesta
apare ca un pas mare în istoria genului.
În anul 1892 obține cetățenia română, iar mai târziu, în 1902, primește
premiul Academiei Române. Pe timpul
Primului Război Mondial scrie articole
pentru ziarele Ziua și Gazeta Bucureștilor și are parte de multe neplăceri fiind
suspectat că spionează pentru germani
în timpul ocupației. Deși câștigă majoritatea proceselor, aceste lucruri rămân
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neelucidate fapt care îi atrage persecuția și din partea confraților români.
Ulterior, s-a constatat că singurul păcat
al scriitorului fusese sinceritatea față
de tot ceea ce îl înconjura și astfel și-a
atras antipatia pentru ideile sale oneste. Slavici însuși demonstrează acest lucru prin cuvintele adresate soției sale,
Eleonora Tănăsescu:
„Mă ştii că eu n-am fost niciodată germanofil, nici maghiarofil, ba nici
chiar românofil; este iubirea de oameni
şi de pace ceea ce a hotărât faptele mele.
Pornind din convingerea că bine din
punctul de vedere social nu poate fi decât ceea ce rezultă din fireasca desfăşurare a lucrurilor, eu am fost totdeauna
de părere că războiul e împotriva firii
omeneşti, o-njosire morală, care nu li se
poate ierta decât celor nevoiţi a-şi apăra
viaţa.”
Opera lui Slavici este remarcabilă.
Ea nu înfăţişează un ideal şi nu tratează cazuri de izolare. Oamenii sunt curajoşi, lacomi, muncitori, cu părţi bune
şi rele, aşa cum trebuie să fie o lume
comună. Limba împiedicată şi neaoşe

e un instrument de observaţie excelent
în mediul ţărănesc. Urmăreşte aproape
ticurile de vorbire ale eroilor. Slavici e
un observator al sufletului disimulat
şi crispant de mut. Iubirile, duşmăniile se desfăşoară în stilul tăciunilor
sub cenuşă. Sunt frecvenţi eroii lacomi
de bani, avari. Slavici s-a aventurat să
zugrăvească lumea meseriaşilor şi mica-burghezie din Bucureşti. Lipsită de
protocolul vieţii rurale, această lume,
săracă sufleteşte, apare vulgară şi nu
prea pitorească. Scriitorul are intenţia
de a deplânge tragediile oraşului.
Slavici ne-a lăsat una dintre cele
mai autentice şi mai profunde opere
memorialistice. Prin nuvelele şi romanele sale, Slavici este, alături de
ceilalţi clasici, scriitorul care a avut o
contribuţie decisivă la aşezarea literaturii noastre în făgaşul modernităţii, întemeietor al realismului nostru
modern, un punct de reper nu numai
pentru romanul social, ci şi pentru
cel psihologic.
Nicoleta Petcu
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SERIAL: MARI ENIGME ALE LUMII

I

Harta lui Piri Reis în care apare
Antarctica la 1513

Roland Cătălin Pena

storicul turc Halil Eren Eldem a făcut, în 1929, în biblioteca palatului
Topkapî din Istanbul, o descoperire
de care lumea se minunează și astăzi. El
a găsit un fragment de planiglob pe un
pergament din piele de gazelă, datând
din 1513. Harta, în nouă culori cu părți
aurite, împodobită cu desene de plante,
animale, nave, personaje alegorice, are
semnele pe care le foloseau italienii și
portughezii în ghidurile de navigație.
Autorul era un comandant de flotă, amiralul Piri Reis, care s-a semnat
pe pergament ca fiind „fiul lui Hagi
Mehmet și nepotul lui Kemal Reis” și a
adăugat locul și data unde a făcut harta: orașul Gelibolu din Dardanele, luna
muharem, anul 919 hegira mahomedană, adică perioada 9 martie – 7 aprilie
1513.
Piri Reis a menționat pe hartă: „Din
opt Jaferya din acest tip și o hartă arabă a Hindului (India) și din patru hărți
portugheze nou elaborate, ce indică
țările Sindului (în prezent Pakistan),
Hind și Çin (China) desenate geometric, și totodată dintr-o hartă desenată de Qulūnbū (Columb) în regiunea
vestică, am extras-o. Prin reducerea
tuturor acestor hărți la o singură scară s-a ajuns la această formă finală,
încât această hartă a acestor ținuturi
să fie apreciată de navigatori ca fiind
la fel de exactă și de încredere precum
cele Șapte Mări de pe hărțile mai sus
menționate”.

Uimirea savanților
Cercetătorii din secolul XX au fost
uimiți că țărmurile estice ale Lumii Noi
sunt redate mult mai fidel decât în hărțile apărute până la acea dată în Apusul
Europei. Și mai multă nedumerire a
stârnit că Antarctica, descoperită oficial în anul 1820, apare pe harta lui Piri
Reis. Mai mult, harta nu indică linia de
coastă a calotei glaciare a Antarcticii, ci
marginea de sub gheață. Descoperirea
a stârnit multe controverse între specialiști, deoarece continentul sudic se
află sub ghețuri de sute de milioane de
ani.

Mâna extratereștilor?
Erich von Däniken a tras concluzia
că fusese opera extratereștrilor care,
„după ce luaseră startul înalțându-se
probabil deasupra orașului Cairo ar fi
oferit oamenilor o fotografie pe care o
făcuseră din Cosmos”.
Ludik Soncek, în cartea sa
„Bănuiala unei umbre”, a lansat ipoteza că Piri Reis avusese o hartă a lui
Cristofor Columb. Unchiul său, amiralul Kemal, capturase un marinar care
participase la toate cele trei călătorii
ale lui Columb. Acesta ar fi avut o copie a hărții descoperitorului Indiilor de
Vest, care fusese trimisă în 1498 din insula Espagñola în Spania, episcopului

Juan Rodrigo da Fonseca, președintele Consiliului Indiilor. Kemal, ar
fi jefuit, lângă Valencia, șapte nave
spaniole care se întorceau încărcate
din Indii și pe marinari îi luase sclavi.
Profesorul Paul Kahle de la
Universitatea din Bonn a întărit ipoteza, afirmând că pergamentul lui Piri
Reis permite reconstituirea hărții lui
Columb care s-a pierdut, exemplarul
de la Biblioteca Națională din Paris fiind doar o reproducere incompletă.

Marina SUA nu a avut nicio
explicație
În 1960, harta a ajuns la fostul căpitan din Marina SUA Arlington H.
Mallery. Acesta, după ce a proiectat harta pe un planiglob, a stabilit că
era mai exactă pe alocuri decât cele
contemporane. Ea prezintă informații precise despre relieful, cursurile de
apă și amplasarea munților din estul
Americii de Sud, ceea ce era imposibil
la doar două decenii de la descoperirea
continentului.
Șocat, Mallery a cerut un punct
de vedere de la profesorii Charles H.
Hapgood și Richard W. Strachan, de la
colegiul American Keene. Ei au ajuns
la concluzia că, dacă se elimină posibilitatea folosirii unei tehnologii avansate, rămân în picioare doar două teorii
care să explice prezența Antarcticii pe
hartă. Fie calota glaciară a Antarcticii
este de factură recentă, având numai
câteva mii de ani vechime, fie originalul hărții a fost făcut acum milioane de
ani, când omul nu exista. Comunitatea
științifică a respins ambele teorii de frică să nu fie pusă în postura de a rescrie
istoria umanității.
Tot în 1960, bucata de piele de gazelă a fost cercetată de experții Forțelor
Aeriene ale SUA, care au concluzionat: „Deliberarea conform căreia partea inferioară a hărții ilustrează coasta
„Pământului Reginei Maud” este una

rezonabilă. Găsim că aceasta este cea
mai logică interpretare a hărții. Detaliile
conturate în partea de jos a hărții se potrivesc remarcabil cu rezultatele sondărilor făcute în zonă în timpul expediției
antarctice britanico-suedeze, din anul
1949. Aceasta indică faptul că linia de
coastă a fost cartografiată înainte să fie
acoperită de calota glaciară. Calota din
regiune este astăzi groasă de aproximativ o milă. Nu avem idee cum informațiile acestei hărți pot fi împăcate cu
presupusul nivel de cunoaștere geografică din 1513”.

Fotografie din satelit
Profesorii Charles Hapgood și
Richard Strachan au arătat că harta seamănă perfect cu o fotografie a
Pământului făcută din satelit. Din cauza formei sferice a planetei, o astfel
de fotografie ilustrează continentele
situate mai departe. Atât reprezentarea exactă a reliefului Americii de Sud,
cât și cunoașterea limitelor nordice ale
Antarcticii de sub banchize indică acest
lucru, spun cei doi.

Viața lui Piri Reis
Piri Reis s-a născut în 1465 (???)
în orașul Gallipoli, într-o familie de
marinari. Pe numele său real Piri Ibn
Haji Mehmet, sub aripa unchiului amiral Kemal Reis, devine „om al mării”.
Ajunge repede căpitan de vas, în slujba
sultanului.
În 1511, când unchiul său, Kemal,
moare, Piri se retrage în Gallipoli, unde
se apucă de realizarea unei culegeri de
hărți, cunoscută ca „Kitab-I Bahriye”. A
avut acces la impresionanta bibliotecă a
Constantinopolului, unde existau hărți
antice, unele datând din secolul IV
î.Hr., cum consemnează pe document.
În 1547, Piri este ridicat la rangul
de Reis (amiral) și numit comandant
al flotei otomane din Oceanul Indian.
Își găsește sfârșitul în1554, când a fost

decapitat pentru că a refuzat să-l susțină pe guvernatorul otoman Kuban
Pașa, într-o campanie militară.

„Cartea navigaţiei“
Dincolo de iscusința sa de pirat
și de priceperea amiralului strateg,
Piri Reis a fost și un mare învățat în
domeniul navigației. El este autorul
uneia dintre cele mai renumite opere
cartografice din acea perioadă, Cartea
navigației apărută în 1521 și revizuită
între 1524-1525, când i-a adăugat
unele hărți și mai multe informații
pentru a o oferi în dar sultanului
Suleyman.
În călătoria sa în Egipt din
1524, marele vizir Ibrahim Pasha
s-a îndreptat mai întâi spre
insula Rhodos, la bordul vasului
condus de Piri Reis. Acesta a profitat
de ocazie pentru a-i arăta prima
versiune a „Cărții Navigației”. Este
foarte posibil ca rafinatul Ibrahim,
văzând și apreciind calitatea cărții,
să îi fi sugerat el însuși gestul de a o
oferi în dar sultanului.
Ultima versiune are 434 de pagini
și 290 de hărți. Piri Reis nu a fost un
explorator și nu a navigat niciodată
pe Oceanul Atlantic. Dar pentru
realizarea operei sale a compilat
numeroase hărți arabe, spaniole,
portugheze, chineze, indiene și
vechi hărți din Grecia antică. Printre
acestea, conform ipotezei profesorului
Hapgood este posibil să se fi aflat și
misterioasa hartă atlantă de acum
4000 de ani î.Hr. cu cartografierea
pământului prin observații aeriene.
Piri Reis a reprezentat Atlanticul după
modelul hărții lui Cristofor Columb,
iar dovada este chiar faptul că după
convingerea lui Columb, Cuba este
înfățișată ca o peninsulă continentală.
La vremea când amiralul realiza opera
sa, conchistadorii se aflau deja de doi
ani în Mexic.
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Tratatele de pace şi sfârşitul
măcelului
D
Nicoleta Petcu

upă patru ani de încleştare,
starea de epuizare şi pierderile
tot mai consistente au determinat un ultim zvâcnet al eforturilor
soldaţilor în dorinţa extraordinară de
a încheia mai repede întregul calvar.
Astfel, Aliaţii au reuşit să lupte cu îndârjire şi să câştige ofensivele cu trupele germane care au fost împinse înapoi
spre graniţa lor, la 17 octombrie 1918.
Unindu-se, forţele britanice, franceze
şi americane şi-au recâştigat mult din
teritoriu, iar Puterile Centrale se degradau pe zi ce trecea. La sfârşitul lui
octombrie, Turcia a semnat armistiţiul, urmată de Austro-Ungaria pe 3
noiembrie. Germania se prăbuşea din
interior, din mijlocul propriei tabere.
Liderii armatei germane au înmânat
cereri către guvern pentru a opri războiul. Primind iniţial un refuz, armata s-a
revoltat. Astfel, căpitanii Flotei de apă
înaltă s-au oprit înarmaţi cu muniţie,
la Kiel. Întregul oraş s-a aflat sub stăpânirea lor în doar câteva zile, iar revoluţia a izbucnit cuprinzând întreaga
ţară. Pe 9 noiembrie Kaiserul Wilhelm
a abdicat, trecând graniţa spre Ţările de
Jos. Germania a devenit Republică şi a
semnat armistiţiul la ora cinci dimineaţa, pe 11 noiembrie, într-o maşină parcată în pădurea franceză Compiègne,
în apropierea primelor linii. Noul guvern german a trimis preşedintelui
Woodrow Wilson, prin intermediul
Elveţiei, o invitaţie pentru a discuta termenii de armistiţiu. Au vrut să evite o
discuţie cu britanicii şi francezii în credinţa că Wilson părea mai binevoitor.
Germanii s-au convins în scurt timp că
nu era aşa. Preşedintele american le-a
trimis o listă cu felurite cereri destul de
usturătoare înainte de întâlnirea stabilită. La ora 11 dimineaţa s-au oprit toate
luptele de pe frontul de vest. După atâta
însângerare marele conflict se încheia.
Noii aleşi în guvernul german se adună
la Weimar şi încep elaborarea unei noi
constituţii democrate.
Tratatul de pace de la Saint Germain
en Laye, cunoscut sub numele de
Tratatul de la Saint Germain, a reprezentat pactul încheiat între Aliaţi
şi Austria. A fost semnat la data de 10
septembrie 1919 de către reprezentanţii
Austriei şi reprezentanţii diplomatici
din 17 state. Prin acesta s-a recunoscut
independenţa Republicii Austria.
În urma acestor evenimente, este înfiinţat şi statul independent Iugoslavia
de către un guvern provizoriu, marcând destrămarea fostului Imperiu
Habsburgic sau austro-ungar, vechi de
şase secole. Polonia, care făcea parte
din Imperiul Rus, îşi proclamă independenţa. Regele Albert se întoarce în

oraşul Ostend aflat pe coasta belgiană. Harta Europei începe să prindă alt
contur. Cehia se desprinde de Austria,
iar Slovacia se declară independentă
rupându-se de Ungaria. Cele două state se unesc într-unul singur formând
Cehoslovacia. Pe 18 ianuarie începe
Conferinţa de Pace de la Paris unde
sunt invitate peste 32 de naţiuni. Se
formează Liga Naţiunilor, condusă de
Preşedintele Wilson, creată în scopul
medierii pe cale paşnică a unor posibile conflicte viitoare. Germania este
exclusă pentru moment. În iunie 1919,
Germania era obligată să predea 74 de
nave de război Aliaţilor, însă într-un
mic act de rebeliune acestea sunt scufundate tocmai pentru a nu încăpea în
arsenalul celeilalte tabere.
De abia pe 28 iunie 1919 o delegaţie germană semnează la Versailles
tratatul formal de încetare a războiului. În cuprinsul celor 230 de pagini
ale sale, tratatul conţinea foarte puţine
dintre cele 14 puncte ale preşedintelui
Wilson. Prezentarea celor 14 puncte
a fost singura declarație oficială prin
care un participant la conflagrația
mondială își recunoștea public obiectivele participării la război. Alți participanți la războiul mondial au oferit cel
mult indicații cu privire la obiectivele
lor în conflagrație, adevăratele motive,
precum ocuparea de teritorii inamice,
neputând fi declarate public. Poporul
german reacţionează printr-o demonstraţie în masă împotriva clauzelor
speciale prin care naţiunea lor este declarată singură responsabilă de război.
În aprilie 1921, Comisia de compensaţii
cere Germaniei despăgubiri în valoare
de 28 de bilioane de dolari care trebuiau
plătite Aliaţilor în decursul a 42 de ani.
Plata putea consta în bani sau în bunuri
precum cărbune ori lemn.
Un an mai târziu, Germania încheie
un tratat cu Rusia Sovietică prin care se
susţineau reciproc din punct de vedere economic. Printr-un articol secret
al tratatului, germanii puteau fabrica
arme pe teritoriul rusesc, lucru interzis
prin tratatul de la Versailles.

Tratatul de pace de la Sevres a fost
semnat între toate puterile Primului
Razboi Mondial, inclusiv Statele Unite
şi Imperiul Otoman la 10 august 1920.
Tratatul a fost rectificat în anul 1923
prin Tratatul de la Lausanne.
Tratatul de la Trianon a fost semnat la data de 4 iunie 1920 între
Puterile Aliate şi Ungaria. Tratatul a
fost semnat în Palatul Marele Trianon
de la Versailles de către 16 state (inclusiv România) pe de o parte şi de
Ungaria pe de altă parte. Acesta a
stabilit frontierele între statele succesoare ale Austro-Ungariei: Austria,
Ungaria, Regatul Sârbilor, Croaţilor şi
Slovenilor.
Pentru populaţia statelor înfrânte şi
anume Germania, Austria, Ungaria şi
Bulgaria, tratatele de pace au părut ca o
pedeapsă nedreaptă. Guvernele lor, fie
ele democrate ori autoritare, au încălcat
în timp destul de scurt termenii militari
şi financiari ai înţelegerii. Încercările
de a revizui şi de a se opune au devenit
un element cheie în politica lor externă, fapt care a destabilizat şi mai mult
politica internaţională. De exemplu, în
Germania, scopul de a modifica articolul învinovăţirii totale a reprezentat
unul din motivele pentru formarea partidelor de extremă dreaptă, unul dintre
acestea fiind chiar Partidul Nazist condus de Hitler. Unele dintre ideologiile principale de care Hitler s-a folosit
şi care au mişcat poporul german au

fost promisiunea de redobândire a teritoriilor din partea de est, militarizarea ţinuturilor de-a lungul Rhinului şi
restaurarea măreţiei germane în rândul
statelor europene. Aceste năzuinţe au
fost de ajuns pentru partidul nazist în
primirea voturilor majoritare.
Deși a fost cea mai importantă reuniune internațională de până la acea
dată, cea mai democratică și cea mai
reprezentativă, Conferința de pace de
la Paris, nu a avut un succes deplin.
Acest lucru s-a întâmplat din cauza
neînțelegerilor și lipsei de coeziune
din cadrul taberei Aliaților. Aceștia
nu au reușit să ajungă la o platformă
comună referitoare la noua ordine
internațională.
Pentru România, Primul Război
Mondial a însemnat 880.000 de soldaţi
morţi adică aproape 6% din pierderile
Antantei. Pe lângă acestea, România a
mai pierdut şi 275.000 de civili morţi
în timpul luptelor de pe teritoriul
românesc. Se apreciază că strategia
românească a fost una din cele mai
proaste strategii militare, trupele luptând pe mai multe fronturi în acelaşi
timp. În concluzie, noi am intrat în
Primul Război Mondial cu o anumită
şovăială. Dar, important este că finalul
ne-a adus reîntregirea neamului, visul
românilor de pretutindeni. O reîntregire ce nu a fost făcută cu forţa, ci prin
voinţa poporului, ceea ce este foarte
important.
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Curente literare (XI)

EXISTENȚIALISMUL
sau căutarea obsedantă a sensului vieții

T

Adina Eros

ermenul de existențialism se referă la o mișcare literar-filozofică apărută pe la mijlocul anilor
20 ai secolului al XX-lea în Franța și
ale cărei principale preocupări au fost
găsirea unui sens al existenței și conștientizarea libertății de determinare a
propriului destin.
Dintre reprezentanții de marcă
ai acestui curent literar amintim pe
prozatorii Jean Paul Sartre, Albert
Camus, Simone de Beauvoir, Herman
Hesse, Luigi Pirandello. T.S.Eliott,
Jack Kerouac, pe dramaturgii Samuel
Beckett, Eugen Ionescu, Jean Genet.
Existențialiștii cred că omul e
așa cum e nu pentru că l-ar fi făcut
Dumnezeu așa – pentru că Dumnezeu
nici nu există sau dacă există e ca și absent - nici pentru că are cine știe ce caracteristici preluate de la cei în mijlocul
cărora trăiește, ci pentru că pur și simplu așa este, o individualitate, o fiinţă
unică. De aceea nu se aplică niciun fel
de reguli general valabile. O altă idee
lansată de existențialiști este aceea că
omul care nu e conștient de propria sa
libertate de a alege ce cale dorește să
urmeze e un om despre care se poate
spune că nici măcar nu există cu adevărat. Pentru existențialiști a exista înseamnă a-ți conștientiza atât viața cât și
implicațiile ei.
Scriitoarea Anita Brookner afirma că existențialismul înseamnă a fi
un sfânt care n-are niciun Dumnezeu,
a fi propriul tău erou, fără sancțiunile sau suportul societății sau religiei.
Reducând definiția la ceva mai simplu,
s-ar potrivi cuvintele poetului american Delmore Schwartz care spune că
a fi existențialist înseamnă a-ți asuma
că nimeni altcineva nu poate face o baie
în locul tău.
Literatura existențialistă tratează cu
predilecție tema alienării, pentru că în
viziunea adepților acestui curent literar
în realitate fiecare individ este cu desăvârșire singur.
A nu invada spațiul intim al cuiva
este un crez de căpetenie al acestei mișcări atât de reprezentative pentru vremurile noastre.
De aceea privilegiate sunt nonconformismul, individualismul, scepticismul, autoanaliza, respingerea oricărei
forme de autoritate.
Camus spunea că singurul mod de a
te descurca într-o lume captivă este să fii
atât de liber încât propria ta existență să
fie un act de rebeliune.
Existențialismul a jucat un rol important într-o perioadă când omenirea
încerca cu disperare să facă față noilor
schimbări apărute pe toate planurile,
dărâmării instituțiilor tradiționale de
dinainte cum era cazul bisericii și al

familiei, de pildă, și s-a trezit cu totul
neputincioasă în fața acestor provocări. Bazându-se pe o abordare intelectualistă a vieții și a lumii și căutând să
dezlege toate problemele și enigmele
prin intermediului exclusiv al analizei
și introspecției, existențialismul afirmă
în cele din urmă neputința rațiunii în
fața absurdului și inutilității existenței.
Primele manifestări ale ideilor existențialiste datează însă cu mult înainte
să scrie Jean Paul Sartre Greața.
În formă incipientă concepțiile filozofice existențialiste au apărut odată
cu Soren Kirkegaard, care a formulat
pentru prima oară conceptul de adevăr subiectiv și mai apoi cu Friederich
Nietzsche, care afirmă că Dumnezeu
nu există și doar ce faci tu aici cu viața
ta contează.
Exemple de existențialism găsim și
în scrierile lui Dostoievski și mai târziu la Kafka, deși el nu s-a considerat
niciodată un adept al mișcării cu acest
nume. În romanele sale însă atmosfera
prevalentă este cea de absurd al existenței, de alienare, angoasă și anxietate,
atât de caracteristice existențialismului.
În 1938 apare Greața lui Sartre, care
e considerată drept o operă de referință
a existențialismului. El definește și sistematizează principiile călăuzitoare ale
noii orientări filozofico-artistice.
Astfel, ajunge la concluzia că «Omul
este o pasiune inutilă», ceva de prisos,
care ar putea foarte bine să nici nu
existe, viața sa neavând oricum niciun
sens. În lume neantul e la un pas de noi
în permanență. De aceea, singura soluție în fața neantului și a aneantizării
ființei este ca omul să se modeleze pe
sine în permanență, nefiind nimic altceva decât ceea ce face el însuși din el.
Ne putem face o imagine clară despre existențialism de pildă din nuvela
„Fără ieșire” a lui Sartre, în care sunt
expuse în doze mici toate esențele tari
legate de viață și de om în accepțiunea
lor existențialistă. Povestea este despre
un bărbat și două femei, care se trezesc
într-o cameră de hotel și, în ciuda tuturor strădaniilor lor, nu reușesc să părăsească acea încăpere. Bărbatul e atras
de una dintre femei, dar ea e lesbiană și
e atrasă de cealaltă femeie, care la rândul ei e atrasă de bărbat, care o evită.
După un timp, își dau seama că au murit și au ajuns în iad. Mesajul e clar –
ceilalți înseamnă iadul pe pământ.
Sau din piesa Așteptându-l pe Godot
de Beckett, în care două persoane o așteaptă să vină pe o a treia, care nu mai
vine, dialogurile lor fiind absolut lipsite de sens și intriga fiind absentă cu
desăvârșire.
Citindu-i este ca și cum am plonja
în mare pe vreme de furtună aprigă și
după ce ne-am lăsa obrazul biciuit de
valurile și de vântul ce ne poartă încotro

vor, mai-mai să ne și înecăm, reușim în
cele din urmă să naufragiem pe o insulă, unde avem un sentiment de deja-vu
... de parcă am mai fi fost pe-acolo. Să
fie oare din pricina a ceea ce-am citit?
Și cum ne-ntoarcem noi înapoi acasă
acum, asta am vrea să aflăm. Dar cine
să ne spună? Și terminând apoteotic,
cu atâtea întrebări, e clar că suntem pe
cale să ne molipsim în mod inerent de
aplecarea spre un soi de filozofare cu iz
existențialist.

Simone de Beauvoir

Herman Hesse

Dostoievski

Eugen Ionescu

Anita Brookner

Jean Genet
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De la lume adunate...

Primul roman din literatura arabă

I

Hayy Ibn Yaqdhan filozoful autodidact

bn Tufail (1105-1185) a fost o personalitate de tip renascentist din
Spania maură a secolului al XIIlea, un important scriitor, filozof, medic, teolog, astronom și vizir andaluz,
care a scris primul roman filozofic din
lume, implicit primul roman
din literatura arabă, Hayy
ibn Yaqdhan (Philosophus
Autodidactus).
Romanul a fost
astfel intitulat după o
poveste alegorică cu
același nume scrisă de
Avicenna (Ibn Sina),
la începutul secolului
al XI-lea, intriga fiind
însă diferită. Povestea
lui Avicenna era un experiment mental legat de
intelectul activ, personificat
de un bătrân înțelept, care îl inițiază pe narator în tainele legate de natura universului. Subiectul tratat de Ibn
Tufail este în esență tot un experiment
cognitiv, autorul însuși mărturisind
că a fost puternic influențat de curentele filozofice și teologice populare la
acea dată, de operele lui Avicenna, al
Ghazali, al Farabi, Ibn Tumart.
În carte ni se relatează povestea unui
copil crescut în sălbăticie de o gazelă –
nu se știe exact cum a ajuns acolo, fie
s-a născut chiar în acel loc și a fost apoi
abandonat ori a fost adus de valuri pe
insulă –, el fiind singura făptură umană
de pe acea mică insulă pierdută în largul Oceanului Indian. După ce mama
sa adoptivă, gazela, (care în literatura arabă este deopotrivă un simbol al
deșertului, dar și al naturii feminine)
își dă obștescul sfârșit atunci când băiatul avea doar șapte ani, el îi disecă
trupul și efectuează o autopsie empirică, pentru a afla ce se întâmplase cu
ea. Descoperirea faptului că moartea ei
s-a datorat unei pierderi de căldură îl
face să apuce pe calea cercetării științifice și a descoperirii de sine. El înțelege
atunci că o persoană nu înseamnă un
trup, ci altceva, de cu totul altă natură, mult superioară acestuia, adică un
suflet, un spirit, ceva de natură divină.
Fără a avea contact cu alte ființe
umane, numai datorită facultăților lui
mentale, Hayy, eroul acestei scrieri (în
arabă numele lui însemnând „viață”)
descoperă adevărurile fundamentale
ale existenței prin intermediul unui
proces de introspecție în șapte faze,
vreme de șapte ani încheiați în urma
cărora atinge revelația.
La un moment dat totuși Hayy intră
în contact cu civilizația umană atunci
când întâlnește un fugar pe nume Absal,
ce căuta să se liniștească în pustie, departe de lume. Acesta îl învață limbajul
uman și îl face să accepte islamul drept
cale de accedere la adevăr. Atunci Hayy
înțelege că anumite capcane ale religiei și civilizației, și anume imaginația și
dependența de bunurile materiale sunt
necesare pentru cei mai mulți pentru a

se putea bucura de o viață decentă. Însă
după părerea lui imaginația și bunurile
materiale reprezintă niște distrageri de
la adevăr și trebuie abandonate de cei
care-și dau seama de asta.
Atunci când se duce în lume însoțit
de Absal să vadă cum sunt oamenii, el își dă seama că majoritatea sunt niște biete
ființe lipsite de rațiune,
limitate, ancorate cu
totul în material și tot
ceea ce-i poate ajuta
sunt religia, tradiția
și cuvintele profeților
ce s-au perindat de-a
lungul vremii pe fața
pământului.
Cartea lui Ibn Tufail
reflectă una dintre principalele preocupări ale filozofilor musulmani, cea a reconcilierii
filozofiei cu revelația de natură divină.
Narațiunea aceasta pe cât de simplă în
aparență, pe atât de complicată și profundă în esență, anticipează povestiri
consacrate din cultura europeană de
mai târziu, Robinson Crusoe și Cartea
junglei.
Hayy ibn Yaqdhan a avut o influență deosebită în literatura musulmană în general, atât a celei arabe, cât și
a celei persane, și mai târziu, după ce
a fost tradus în 1671 în latină (de englezul Edward Pococke) și ulterior în
mai multe limbi europene și asupra
literaturii de pe Bătrânul nostru continent. Influența s-a manifestat și asupra filozofiei islamice și occidentale,
cartea lui Ibn Tufail devenind un soi
de anticipare a Revoluției științifice și
Iluminismului, fiind considerată, de
asemenea, o precursoare a romanului
așa-numit bildungsroman.
Philosophus Autodidactus l-a inspirat, de pildă, pe englezul Robert
Boyle, un prieten de-al lui Pococke, să
scrie propriul său roman filozofic, The
Aspiring Naturalist, al cărui erou trăiește tot pe o insulă pustie ori pe Rousseau
să scrie Émile.
Reflecțiile filozofice exprimate în
acest roman se pot regăsi cu diverse
nuanțe și în diferite grade în cărțile
iluștrilor filozofi Thomas Hobbes, John
Locke, Isaac Newton, Immanuel Kant.
Un exeget arab, Said Hosein Naser,
spunea că acest roman rezumă chintesența rolului ezoteric al filozofiei
islamice, acela de deplin acord între filozofie și religie și de accedere la adevăr
prin intermediul revelației.
În Hayy ibn Yaqzan, Ibn Tufail este
și primul autor din istoria filozofiei
care își pune întrebările: „cum se manifestă gândul” și „care este structura lui”.
Răspunsul dat este că cea mai umilă
experiență umană este deja structurată
ca gând. Această nestemată a gândirii
demonstrează o dată în plus meritul pe
care l-a avut cultura arabă în dezvoltarea culturii europene moderne.
Mihaela Eros

T
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Dilemă

rec anii și zilele-n goană
În zbor săptămânile trec...

Parcă ieri a fost prima zi de facultate și iată se duse și licența.Până acum
a fost cum a fost. Ba, chiar a fost bine.
Delia era o fată deșteaptă, plină de idei
care mai de care mai originală. Dar în
viață nu e totul să ai dotare la mansardă. Îți mai trebuie ceva. Un dram de
noroc, o să spuneți. Aș, norocul și-l
face omul! Dar fizicul ți-l dă Dumnezeu. Ei bine, la acest capitol Atotputernicul chiar făcuse risipă cu ea.
Orice bărbat între 18 și 90 de ani
devenea o bucată de plastilină când o
întâlnea. Și în condițiile astea nu era
o prostie să tocească din greu precum
Elena? Cum, care Elena? Colega ei de
grupă care își dedica tot timpul învățatului.
Cu ea Cel de Sus fusese extrem de
zgârcit. Atât de zgârcit încât dacă, să
zicem, aveai un câine blegoman căruia
nimeni nu-i auzise glasul, și-i puneai
în față poza ei, precis ar fi început să
latre de mama focului.
Dar să o lăsăm pe Elena. Fiecare
cu soarta lui! Acum sosise momentul
pentru Delia să facă pasul cel mare.
Fiindcă, nu-i așa? Degeaba ai obținut patalamaua de absolvire dacă trebuie să o iei de jos, cu salariul cel mai
mic. Exista o singură șansă. Pe care bineînțeles aceasta o prinsese din zbor:
să se angajeze la o multinațională. Salariul de la început mare, specializări
în străinătate, dar mai ales acel etc.
Investigând din aproape în aproape, reuși să afle de la un tip ce-i purta de mult sâmbetele că acesta are un
unchi care joacă golf cu un director
general de astfel de firmă multdorită.
Îi rezervă câteva nopți numai pentru
a ajunge la unchiul cu pricina. Care
îi fu prezentat. Ciudat, deși era mai
mare cu vreo 30 de ani, unchiul semăna leit cu nepotul. Nu fizic, ci doar la
apucături. Așa că drumul Deliei către
acel boss fu supus acelorași condiții.
Pe care fata, cu destule rezerve, a fost
nevoită să le accepte.
N-are a face gândea ea, apelând la
un vechi principiu, unde s-a dus mia,
ducă-se și suta. Numai să reușesc!
În sfârșit, ce s-o mai lungim, ajunse
să fie primită de șeful cel mare fiind
prezentată ca nepoată a respectivului
unchi.
Tipul, care putea să-i fie bunic, o
examină cu mult interes și o invită în
aceeași seară la un restaurant unde să
continuie discuția. Nefiind de față, nu
știu dacă dialogul a mai continuat și
în altă parte, cert e că Delia a obținut
încadrarea pe un post cu un salariu la
care, în mod normal, se ajunge după
ani buni de activitate.
Se părea că fata își realizase planul. Chiar și în ceea ce privește acel
etc. Șeful o plăcea foarte tare. Trimitea Mercedesul să o aducă dimineața
la serviciu. Peste două luni el urma să
participe la un consiliu în Belgia, unde
era sediul firmei. O rugase și pe ea să-l
însoțească. Era singur, nevastă-sa murise în urmă cu opt ani. Avea doi băieți

Ioan Enescu
mai mari ca ea, căsătoriți, unul la Londra, celălalt la Chicago.
Parcă trăia un vis. Se întâmplaseră
atâtea în doar câteva săptămâni. Dar
o nenorocită de barză veni să-i strice
toate bucuriile. Nu că era o situație
disperată ca pe vremea lui Ceaușescu.
Acum se poate scăpa oricând de o
sarcină. Alta era problema. Și nu una
deloc simplă: cine ar putea fi tatăl?
Într-un interval foarte scurt, trecuse
prin paturile a trei bărbați.
Dacă ar fi fost numai bossul ar fi
fost excepțional.
În niciun caz nu l-ar fi făcut
marinar pe ăla mic. Sigur că șeful ar
fi cerut-o de nevastă. Și chiar dacă nu
proceda așa, pensia alimentară ce ar fi
urmat să i-o plătească, calculată la veniturile lui, ar fi scutit-o să mai muncească toată viața. Plus moștenirea ce
urma să o primească copilul.
Pe de altă parte, dacă renunță la
sarcină, se va mai întâlni cu o asemenea șansă? Nu e exclus ca bossul să se
sature într-o zi de ea și să se combine
cu alta. Ori să facă un infarct ori să-l
pensioneze ori să-l schimbe din funcția de „big boss“.
Dar dacă tatăl e babalâcul care lucrează la terenul de golf pe un amărât
de salariu? Sau nepotul lui care trăiește din expediente? Absolut inacceptabil!!! Să riște și să susțină că plodul
este al bossului? E de prisos, cât timp
examenul ADN ar da-o de gol. Sau
poate l-ar confirma drept tată pe acesta, în varianta optimistă.
Ce să facă, ce să facă? Printr-o
asemenea dilemă nu mai trecuse niciodată.
Ar putea câștiga totul sau ar putea
pierde totul!
Nu pot să vă spun cât de mult doresc să-i pot oferi Deliei soluția ideală.
Mi-am făcut fel de fel de scheme, dar fiecare se termina într-o
fundătură.
Nu vă ascund că am scris și bilețele,
fiecare conținând alt mod de rezolvare
și am extras unul dintr-un săculeț. Degeaba! Tot inaplicabil era!
M-a apucat o durere cruntă de cap.
Am înghițit un pumn de pastile după
care mi-am zis: Mare fraier mai ești!
Câinele moare de alergătură și prostul
de grija altuia! Ia mai dă-o-ncolo de
Delia! Ea și-a făcut-o, ea să se descurce!
Păi, n-am dreptate?
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Colecţia CULTURĂ GENERALĂ (2)
autorul prezintă istoria reîncarnării, din
Antichitate până în zilele noastre, relevând deosebirea dintre concepţia orientală şi cea occidentală.

luat hotărâri stranii, alegând celibatul
ca mod de viaţă. Studiul Elizabethei
Abbott reprezintă o provocare, demitizând conceptul tradiţional potrivit căruia celibatul ar avea un determinism
religios. Lucrarea nu reprezintă o înşiruire plicticoasă de consideraţii teoretice
cu privire la celibat, ci o înmănunchiere
de povestiri fascinante, vii şi reale din
trecutul omenirii şi până astăzi, ceea ce
îi conferă culoare şi un plus de interes.

LA FRONTIERELE ȘTIINȚEI

Apreciatul autor al unor biografii celebre
(Leonardo da Vinci, Charles Darwin,
Albert Einstein) și al unor bestselleruri
celebre (Știința Dosarelor X), Michael
White revine cu o valoroasă lucrare ce
reprezintă o abordare vastă a credințelor vechi și moderne. De la răpiri extraterestre la zombi, de la semne magice
descoperite pe suprafața pământului la
alchimie și mutații genetice, scriitorul
investighează zone complexe, confirmând ipoteza lui G.K. Chesterton potrivit căreia: „Când un om nu mai crede
în Dumnezeu, este în stare să creadă în
orice“. O carte a prezentului și viitorului,
ce explorează fascinația umanității pentru lucrurile pe care nu le poate înțelege.
Cu inteligență și umor, Michael White
îl invită pe cititor într-o călătorie a cunoașterii și descoperirii, al cărei sfârșit
nu este cunoscut și nici nu se știe dacă
va putea fi cunoscut vreodată.

ISTORIE ŞI TRADIŢIE LA
EUROPENI

Dominique Venner este scriitor şi
istoric, iar această carte este rezultatul
întrebărilor pe care şi le-a pus un istoric, martor al timpului său. El răspunde într-o manieră originală întrebărilor
care frământă epoca noastră: ce este un
francez? ce este un european? cine suntem? către ce ne îndreptăm? Pentru autor, Europa nu este rezultatul Tratatului
de la Maastricht, ea reprezintă o comunitate culturală care îşi are sorgintea în
preistorie. Europa se întemeiază pe o civilizaţie foarte veche, a cărei bogăţie este
conferită de populaţiile ce o compun, de
aceeaşi istorie şi aceeaşi moştenire spirituală. Revenirea la surse reprezintă miza
acestei lucrări care se vrea o metafizică
a istoriei. Vom descoperi elementele ce
stau la baza culturii europene începând
cu poemele homerice, legendele celtice
şi nordice, moştenirea romană, arta medievală, dragostea cavalerească şi nu în
ultimul rând, maniera de a se comporta
în faţa vieţii, morţii, iubirii, destinului.

INIŢIERE ÎN MISTERELE
ISTORIEI

Există şi o altă Istorie dincolo de
cea oficială, iar aceasta este aşa-numita
„Tradiţie”, reprezentând transmiterea necontaminată a Cunoaşterii de ordin superior, revelată la începuturile omenirii
din alte surse decât cele umane. Potrivit
acestei doctrine, civilizaţia cunoscută de
noi a fost precedată de altele, fiecare dintre ele constituind trepte de dezvoltare
ale unor rase umane şi culturi, în perioade bine determinate. Prin prisma acestui
criteriu original şi uneori incredibil de
interpretare a Istoriei, cartea aceasta dezvăluie cititorului secrete ancestrale, accesibile doar unui grup restrâns de iniţiaţi.
Totodată, sunt relevate perspectivele deloc liniştitoare ale sfârşitului Ciclului în
care ne aflăm.

MISTERTELE REÎNCARNĂRII

Ce este reîncarnarea? Cine nu s-a întrebat măcar o dată ce ne aşteaptă după
moarte? Este aceasta sfârşitul sau doar
o fază de tranziţie a existenţei noastre? Este o realitate viaţa după moarte?
Fenomenul este analizat de reputatul
cercetator şi istoric Jean Prieur, care demonstrează că acest concept nu-şi are
originea exclusiv în India şi în Egipt,
fiind întâlnit, de asemenea, în Europa,
la celţi, popoare germanice şi, mai ales,
la vechii greci prin credinţa în transmigrarea sufletului. Într-o viziune proprie,

ISTORIA CELIBATULUI

Această carte, un bestseller aparţinând celebrei autoare Elizabeth Abbott,
aduce în discuţie un subiect care, deşi
a reprezentat o preocupare culturală
şi religioasă în toate timpurile, a rămas la fel de actual şi controversat. Din
Antichitate, au existat oameni care au

Au existat predicţii incredibile, cum ar
fi avionul, televiziunea, cucerirea Lunii,
bomba atomică. Mai mult, Apollo 9 a
amerizat în Pacific, doar la 2 mile depărtare de locul semnalat de Jules Verne cu
o sută de ani mai devreme.
Unele dintre ele s-au emis cu mult
înainte de realizarea lor concretă: H.G.
Wells a inventat termenul de bombă
atomică în 1913, Edward Bellamy a scris
despre cărţile de credit în 1888, iar în
1939, Spemann vorbea despre clonare.
În schimb, alte predicţii s-au constituit
în gafe monumentale: în 1872, germanul von Helmholtz credea că omul nu
va fi niciodată capabil să zboare, pentru americanul Hubbard telefonul era
doar o jucărie pe care nimeni nu va
dori să o folosească, iar revista Scientific
American considera, în 1913, că în viitor fiecare familie va dispune de propriul
avion etc. Adevărate sau false, previziunile menţionate ne arată unde am fost,
cum am ajuns aici şi unde ne-am putea
plasa în viitor.
O carte care provoacă uimire şi amuzament în egală măsură.

VERDICTUL TIMPULUI

Cartea prezintă povestea din spatele
zecilor de anticipări, înregistrate într-o
perioadă de peste 140 de ani. Trecerea
timpului le-a validat sau le-a infirmat.

1OO DE PERSONALITĂŢI DIN
TOATE TIMPURILE CARE
AU INFLUENŢAT EVOLUŢIA
OMENIRII

Cu o pregătire multidisciplinară
(jurist, fizician şi astronom), doctorul MICHAEL H. HART şi-a asumat
o mare responsabilitate: să desemneze personalităţile religioase, politice,
ştiinţifice, militare şi artistice care au
avut cea mai mare înrâurire asupra
evoluţiei societăţii omeneşti din toate
timpurile.
Neîndoios, cartea va stârni mari
controverse. Astfel, ea se constituie
ca o provocare adresată cititorului,
incitându-l, printr-un exerciţiu intelectual, să pună în balanţă rezultatul
propriilor judecăţi de valoare cu cel al
autorului.
Nu în ultimul rând, poate fi adus în
discuţie şi criteriul de selecţie a zece
dintre personalităţile româneşti cu rol
determinant în dezvoltarea umanităţii.
O lucrare de mare interes, ce îndeamnă la meditaţie şi recunoştinţă
faţă de iluştrii noştri înaintaşi, fără de
care lumea de astăzi ar fi arătat cu totul
altfel.
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Marile monumente ale lumii (III)

COLOSSEUMUL – celebrul amfiteatru din Roma

C

olosseumul sau Amfiteatrul
flavian este o arenă elipsoidală construită în timpul dinastiei flaviene, în vremea domniei
lui Vespasian (69-79 e.n.), Titus (79-81
e.n.) și Domițian (81-96 e.n.).
Arena a fost construită pentru a găzdui spectacole și evenimente publice așa
cum erau luptele între gladiatori ori cu
animale sălbatice (venatiories) sau execuțiile, fiind folosită în aceste scopuri din
anul 80 e.n. până în 404 e.n. Gladiatorii
erau în general bărbați, sclavi, criminali
condamnați sau prizonieri de război.
Construcția Colosseumului a fost începută în anul 72 e.n., în locul unde se
aflau un lac și grădinile Casei de aur a
împăratului Nero.
Lacul a fost secat și ca măsură de protecție împotriva eventualelor cutremure, care ar fi putut deteriora ansamblul
arhitectonic, a fost turnată o fundație de
beton ce avea șase metri adâncime.
Colosseumul făcea parte dintr-un
plan mai amplu de construcții început
de împăratul Vespasian, în scopul de
restaurare a Romei și de redare a grandorii sale de odinioară, acesta incluzând
un așa numit Templu al păcii, un sanctuar al lui Claudius și Colosseumul.
Amfiteatrul flavian (Amphiteatrum
Flavium cum era el cunoscut de romani)
a fost inaugurat în anul 80 e.n. de Titus,
fiul cel mare al lui Vespasian, printr-o
sută de zile de lupte cu gladiatori și cu
animale, dar a fost finalizat sub domnia
celuilalt fiu al lui Vespasian, Domițian.
Acest amfiteatru deosebit, de formă
elipsoidală, situat în valea largă ce unea
colinele Esquilină, Palatină și Caeliană,
domina întreg orașul, devenind un simbol al acestuia. Avea o înălțime de 55 de
metri, desfășurată pe trei nivele și un
perimetru de 520 de metri, fiind cea
mai mare clădire de acest fel. Teatrul
era construit în principal din piatră de
calcar, avea ziduri de cărămidă, beton și
piatră vulcanică, iar bolțile erau făcute
din piatră ponce.
Este posibil ca exact aceste dimensiuni grandioase să fi stat la originea denumirii de Colosseum, totuși mai există
o ipoteză conform căreia numele ar veni
de la o uriașă statuie din bronz a lui
Nero situată în vecinătate.
Primul etaj avea coloane dorice, cel
de-al doilea ionice și al treilea corintice. Existau nu mai puțin de optzeci de
intrări, șaptezeci și șase dintre acestea
fiind numerotate și acolo vânzându-se
bilete pentru spectacole. Două intrări
erau folosite de gladiatori, una dintre
acestea fiind cunoscută sub numele de
Porta Libitina (ce o desemna pe zeița
romană a morții) pe unde erau transportate cadavrele din arenă. Cealaltă era
Porta Sanivivaria, pe unde treceau cei
care erau victorioși. Celelalte două uși
erau rezervate exclusiv împăratului.
În interior, amfiteatrul trebuie să
fi fost cu atât mai impresionant atunci
când era plin de spectatori, el putând
adăposti circa 45.000 de oameni pe scaune și 5.000 în picioare.
În jurul arenei era o terasă din marmură (podium) protejată de un zid,

unde stăteau împăratul și înalții demnitari ai curții. Dincolo de această zonă,
locurile erau împărțite pe mai multe
categorii: pentru oameni bogați, pentru
cetățeni de condiție medie, sclavi și străini și scaunele de lemn, care erau destinate săracilor și femeilor.
Pe acoperiș se aflau marinari angajați
special pentru a acoperi amfiteatrul cu o
apărătoare imensă (velarium) în caz de
ploaie sau de căldură excesivă.
Arena reprezenta punctul central de
atracție, fiind deseori decorată cu pietre și arbori, care să arate precum mediul natural din care proveneau fiarele.
Uneori arena era inundată pentru a oferi reprezentații de lupte navale simulate.
Însă sporturile sângeroase erau modul preferat de divertisment la acea dată,
fiind atât de populare încât de exemplu
în vremea lui Claudiu se țineau 93 de
spectacole pe an, ele întinzându-se din
zori până la lăsarea nopții. La final era

o procesiune cu care ale gladiatorilor, în
sunet de trâmbițe, ei înconjurând arena
și salutându-l pe împărat cu faimoasele
cuvinte: Ave, imperator, morituri te salutant! (Salutare, împărate, cei care sunt
pe cale să moară te salută).
Existau mai multe tipuri de arme
folosite în cadrul luptelor – săbii, lăncii,
sulițe, tridente. După luptele între gladiatori urmau bestiarii – cei care ucideau
fiarele sălbatice, acestea neavând practic
nicio șansă de a scăpa de moarte. De
obicei erau folosite animale fioroase
precum leii, tigrii, urșii, leoparzii, dar
și elefanții, hipopotamii, girafele, cerbii
și chiar balenele. Sute și câteodată chiar
mii de animale erau căsăpite într-o
singură zi și violența era intenționată,
pentru a atinge ceea ce se numea crudeliter – gradul potrivit de cruzime.
Începând cu anul 404 e.n., schimbându-se vremurile și gusturile, jocurile de la Colosseum au fost interzise

de împăratul Honorius, deși
condamnații la moarte au
fost obligați să mai lupte în
arenă cu fiarele sălbatice încă
un veac. În secolul al XII-lea
e.n. Colosseumul a devenit
fortăreață pentru familiile Frangipani și Annibaldi.
Marele cutremur din 1231
a făcut să se prăbușească fațada sud-vestică, fostul amfiteatru roman devenind o
sursă de aprovizionare cu
materiale de construcție. În
ciuda acestui fapt, chiar și
prin secolul al XV-lea el mai
era folosit pentru procesiuni
și spectacole.
În 1744 papa Benedict al
XIV-lea a impus o măsură de
protecție a Colosseumului,
interzicând practicile de aprovizionare
cu materiale de construcție de acolo și
spunând că trebuia respectată memoria martirilor creștini care muriseră în
acel loc. Totuși asta nu a împiedicat intrarea lui în paragină. Englezul Richard
Deakin a găsit de pildă în interiorul
Colosseumului în 1844 circa 420 de
varietăți de plante. În cele din urmă,
în 1871, arheologul italian Pietro Rosa
a îndepărtat tot ceea ce fusese adăugat
edificiului în plan arhitectonic după
perioada romană, scoțând la iveală un
monument încă grandios, o mărturie
vie a civilizației romane în ceea ce avea
ea mai bun. Colosseumul este vizitat și
astăzi de milioane de turiști, fascinați de
monumentala prezență din inima capitalei italiene, ce pare a vorbi de dincolo
de timp despre gloria unuia dintre cele
mai mari imperii care au existat.
Adina Eros

CARTEA PRIN POȘTĂ
Puteți primi cartea dorită chiar în momentul apariției, cu o reducere substanțială
de preț prin comandă la adresa noastră: Editura Orizonturi,
bd. Libertății nr. 4, bl. 117, et. 7, ap. 20, cod 040128, sector 4, București,
tel.: 021.317.7679, 0744.531.333, fax: 021.317.7678,
e-mail: orizonturi@editura-orizonturi.ro

MAGAZINUL ONLINE ORIZONTURI
Alegeți și comandați cartea preferată prin

www.editura-orizonturi.ro

LIBRĂRIA ORIZONTURI
București, sector 3, bd. I.C. Brătianu, nr 12
(vizavi de Biserica Sf. Gheorghe-Nou)
Luni-Vineri: 9.00-19.00, tel. 0748.054.814

8

Cărțile următoare: marți 20 și joi 22 iunie

E

rich Segal, autorul celebrului roman Love story, revine în Intrusul
cu o temă din sfera complicatelor
relaţii şi sentimente umane despre fidelitate şi infidelitate, despre dragoste şi

iertare. În ciuda tendinţei instinctive de a
complica lucrurile, se dovedeşte că acestea devin mult mai simple decât par, dacă
iubeşti cu adevărat. Armonia unei căsnicii reuşite este pusă la grea încercare de
un eveniment neaşteptat. Cu ani în urmă,
soţul, profesor universitar, a participat la
un congres la Paris. Aici are o aventură de
o noapte cu o franţuzoaică, apoi revine
acasă, în Statele Unite. După un deceniu,
află cu stupoare că e tatăl unui băieţel care
a rămas singur pe lume, mama sa murind
în condiţii tragice. Tatăl acceptă fără tragere de inimă să-l primească pentru scurt
timp, dar aceasta înseamnă să-i mărturisească soţiei cele întâmplate, iar reacţia ei
de furie şi răzbunare nu întârzie. În mod
cu totul neaşteptat, întreaga familie ajunge să se ataşeze de băiat şi nimeni nu îl mai
consideră un intrus. Numai că, el doreşte
să revină în Franţa unde consideră că e
casa sa şi şcoala pe care mama lui dorise
să o urmeze. Va pleca în cele din urmă sau
va rămâne lângă cei care l-au acceptat din
toată inima? O poveste sensibilă, emoţionantă despre sinuoasele cărări ale vieţii.

Y

olanda Eminescu a fost nu numai
o apreciată autoare în domeniul
juridic. Alături de alte două colege a fost numită judecător prin decret
regal, în 1945, devenind astfel una dintre

primele femei-judecător din magistratura
română. Redarea unor mari procese din
istoria justiției s-a constituit, de la Alexandre Dumas, ca un gen literar de succes ce
pendulează între istorie, cronică de senzație și intrigă polițistă.
Reconstituirea și evocarea unor procese din urmă cu câteva sute de ani alături de altele mai recente oferă cititorilor
posibilitatea cunoașterii oamenilor și a
societăților în care au trăit. Nu în ultimul
rând, cartea evidențiază solicitările de ordin fizic, etic și rațional la care sunt supuși
participanții la procesele de anvergură,
cerințe ce conferă caracterul palpitant
desfășurării acestora. Adevărate drame
umane și sociale, relatarea unor procese
oferă cititorului posibilitatea de a reflecta
asupra personalității infractorului și a celor aflați în poziția de a-i judeca și pedepsi.
În cadrul cauzelor prezentate este
abordată și problema erorilor judiciare
(speța Curierul din Lyon) în care un nevinovat ajunge să fie ghilotinat.
O carte pasionantă care, cu siguranță,
va suscita interesul maxim al cititorului.

Personaje feminine din istoria lumii

Maria Tereza, împărăteasa reformelor românești
Laurenţiu Ciocăzanu

M

aria Tereza are un mers dezinvolt și o ținută maiestoasă,
silueta ei este impozantă, fața
rotundă și plină, părul blond cu o nuanță
roșcată, ochii foarte mari, plini de viață și
blândețe, de un albastru-închis, impresionează. Nasul proporționat ca formă nu
este nici coroiat, nici turtit. Dantura albă
se dezgolește nespus de fermecător atunci
când râde. Deși mare, gura ei este mai degrabă frumoasă. Are ceafa și pieptul bine
făcute, iar mâinile ei sunt delicioase.
Așa o descria un ministru prusac pe
neîncoronata regină a decandentului
Imperiu Roman și împărăteasă oficială a
Austriei, Ungariei și Boemiei. Nu titlurile
i-au definit cel mai bine cariera monarhică, însă ele au contat în definirea ei ca
persoană. Pentru că, văzându-se nedorită
ca fiică moștenitoare a mărețului împărat
Carol al VI-lea, a preluat în propria conștiință socială această respingere impusă de
cutumele princiare. De mică a părut neîmpăcată cu apartenența la sexul feminin.
Și-a modelat comportamentul bărbătește,
a preluat obiceiuri masculine și n-a ezitat
o clipă să-și demonstreze „ferocitatea”
deciziilor în fața ochilor critici masculini.
Parcă ar fi vrut mereu răzbunare pentru
că tatăl său nu a dorit-o, de vreme ce legea salică interzicea femeilor să aibă drept
de succesiune. Poate că lumea a văzut cel
mai bine îndârjirea ei de sorginte bărbătească atunci când avea să pronunțe cu
fermitate de invidiat inflexibilitatea ei în
a ceda rivalilor privind Silezia: „Mai bine
să vină turcii la porțile Vienei, mai bine
să facem concesiuni Bavariei și Saxoniei
decât să renunțăm la Silezia”.
Și nu este exclus ca tocmai această duritate neobișnuită să-i fi atras ura și bârfele încă nelămurite istoric de genul exceselor sale amoroase. Ele continuă să fie
cercetate și azi de specialiști curioși pre-

cum istoricul german Frauberger, care a
publicat un amplu articol pe această temă
în revista „L’Histoire“.
POVEȘTI DESPRE CAI
Frauberger a investigat tocmai aceste supoziții foarte populare, inclusiv în
România, legate de pretinsele partide de
amor ale împărătesei petrecute în grajdurile proprietăților sale nobiliare. „Maria
Tereza a fost mereu complexată de feminitatea ei. Stăpână peste unul dintre cele

mai mari imperii europene, tratând de la
egal la egal cu puternicii bărbați de stat
ai continentului, ea se simțea întrucâtva
inferioară acestora, dar făcea tot posibilul
să-i urmeze: trăgea cu pistolul, se interesa
de știință și artă, se implica în treburile
economice și comerciale, și nu în ultimul
rând era o foarte bună călăreață, o veritabilă amazoană!
Această pasiune pentru echitație nu
i-a fost însă de bun augur, înșiși servitorii
de la numeroasele castele imperiale de pe

cuprinsul Austro-Ungariei scornind, se
pare, primele rumori referitoare la bizarul
amor carnal pe care împărăteasa îl împărtășea cu nărăvașii ei armăsari. Maria Tereza a murit nu într-un grajd, sub copitele
vreunui armăsar, ci singură, în patul ei, în
seara zilei de 5 noiembrie 1780“, a notat
Frauberg, citat de ziare.com.
Realitatea e că Maria Tereza și-a iubit
foarte mult soțul, împăratul Francisc Ștefan, care, ce-i drept, n-a fost prea zgârcit
cu relațiile amoroase extraconjugale. Au
avut împreună trei copii, dar cu toată dragostea pentru el și familie, împărăteasa nu
i-a permis să stea la masa marilor decizii.
Și ele au fost nu puține, și nu minore. Ba,
chiar revoluționare, în acele timpuri ce
păreau anchilozate în rămășițele întârziatului Imperiu Roman de la jumătatea
secolului XVIII. Dacă un monarh bărbat,
începând cu însuși propriul ei tată, n-a
fost în stare să abolească tortura, ei bine,
a reușit ea.
Cu acea mână de femeie nedorită
și repudiată de toată populația Vienei,
dezamăgită că gloriosul împărat Carol
al VI-lea n-a putut anunța că i s-a născut un fiu moștenitor. Iar oprirea torturii a fost poate cea mai neînsemnată
dintre toate marile hotărâri vizionare
ale Mariei Tereza. A reorganizat armata
după principii moderne (ce avea să-și
demonstreze mai târziu efectele în ascensiunea imperiului lăsat moștenire
de ea), a preluat universitățile în custodia statului, subțiind vizibil monopolul
Bisericii asupra educației, a promovat
importante reforme școlare, a pus nobilimea și clerul la plata impozitelor
(care erau până atunci doar pentru pălmași) și a dat reglementări importante
pentru slăbirea presiunii de pe țărani
deschizând drumul eliminării iobăgiei
(realizate în vremea împăratului Iosif al
II-lea, fiul ei moștenitor).
(va urma)

