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Galeria marilor scriitori români (XI)

Motto: 
Sunt suflet în sufletul neamului meu
Şi-i cânt bucuria şi-amarul -
În ranele tale durutul sunt eu,
Şi-otrava deodată cu tine o beu
Când soarta-ţi întinde paharul.

George Coşbuc (20 septem-
brie 1866, Hordou, judeţul 
Bistriţa-Năsăud – 9 mai 1918, 

Bucureşti) poet reprezentativ al nea-
mului nostru, ce a strălucit atât în cre-
area unor sensibile idile lirice, cât şi a 
unor triste balade eroice, traducător 
de mare talent şi publicist cunoscut, a 
fost un adevărat fiu al satului transil-
van, născut într-o familie numeroasă 
a unui preot greco-catolic şi crescut în 
spiritul dragostei față de țară şi limbă. 

A învățat să citească încă de la 
vârsta de cinci ani, de la un dascăl de 
biserică. Iar de la mama sa a deprins 
pasiunea pentru poveştile şi doinele 
populare, pe care aceasta obişnuia să i 
le spună acasă. Apoi, e dat la şcoala pri-
mară din satul natal, Hordou, în 1871, 
dar din motive de sănătate îşi întreru-
pe studiile după terminarea clasei I.  
Din toamna anului 1873, urmează 
cursurile şcolii din Telciu, unde era 
director unchiul său. Apoi se înscrie 
la gimnaziu în Năsăud, unde face cu-
noştință cu capodoperele literaturii 
universale. Atunci se apucă să scrie 
versuri, fiind membru al unui cenaclu 
literar şcolar. În 1884 îşi susţine exa-
menul de bacalaureat, apoi se înscrie 
la Facultatea de Filozofie şi Litere a 
Universităţii maghiare din Cluj.

Coşbuc mărturiseşte că şi-a făcut 
debutul în literatură din cea mai fra-
gedă tinerețe: „Cea dintâi poezie am 
publicat-o la vârsta de cincisprezece 
ani într-o foaie pedagogică din Ardeal. 
N-o mai am şi nici nu ştiu ce era, însă 
îmi amintesc că a fost o poezie de 
dragoste.” 

În noiembrie 1886, fiind bolnav şi 
confruntându-se cu dificultăţi materi-
ale, nu mai figurează printre studenţii 
clujeni, frecventând doar anumite cur-
suri. Îşi publică primele încercări lite-
rare în diverse reviste şi la un moment 
dat (1887) este chemat de Slavici - ca-
re-l cunoştea şi-l aprecia - la Sibiu, să 
lucreze ca redactor al revistei Tribuna. 
Acolo rămâne până în 1889. Slavici va 
consemna cu entuziasm evenimentul: 
„De vreo două săptămâni avem aici 
pe Coşbuc, un admirabil băiat de vreo 
21 de ani, unul din cele mai distinse 
capete“. 

Mişcarea literară de la Tribuna 
a contribuit la maturizarea artis-
tică a poetului şi la manifestarea 

puternicului său interes față de folclor 
şi limba populară. În perioada pe-
trecută la Tribuna, alături de Slavici, 
va publica poemul  Nunta Zamfirei, 
o creație impresionantă, care a fost 
apreciată chiar şi de exigentul Titu 
Maiorescu.

Din pricina dificultăților finan-
ciare, Tribuna ajunge să desființeze 
anumite posturi, printre care şi pe cel 
al lui Coşbuc. Atunci, la insistenţe-
le lui Slavici, Maiorescu îl cheamă pe 
Coşbuc la Bucureşti, unde ajunge pe 
la sfârşitul anului 1889.

I s-a oferit un post de funcționar 
la Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii 
Publice şi şansa de a-şi publica poeziile 
în Convorbiri literare (La oglindă, Rea 
de plată,  Pe lângă boi, Trei, Doamne, 
şi toţi trei, Cântec). Poeziile sale stră-
lucesc prin simplitate, realism, vitali-
tate, în ele îngemănându-se freamătul 
frust al naturii, naivitatea sufletului 
țărănesc şi conştiința apartenenței de 
neam ca-ntr-o singură, uriaşă inimă 
clocotind de iubire şi de dor .

Ulterior demisionează de la minis-
ter şi se alătură colectivului redacțio-
nal care elabora un manual şcolar de 
citire.

 În 1893 îi apare primul volum de 
versuri, Balade şi idile. Editează în co-
laborare cu Caragiale şi  Slavici, revis-
ta Vatra (1894). În 1895 se căsătoreşte 

cu Elena Sfetea, 
şi, în acelaşi an, 
la Craiova, i se 
naşte unicul fiu, 
Alexandru.

La data de 
28 martie 1902, 
M i n i s t e r u l 
Instrucţiunii Pu-
blice şi al Cultelor 
îl numeşte în pos-
tul de şef de birou, 
creat din buge-
tul administraţiei 
Casei Şcoalelor. 
Conduce revis-
ta  Viaţa litera-
ră şi lucrează 
intens la traduceri. 
Tălmăceşte din 
Homer, Ver giliu, 
Schiller, Dante.

În luna au-
gust 1915 moare 
într-un accident 
de automobil fiul 
său, Alexandru. 
Coşbuc este greu 
afectat, se izolează 
şi încetează să mai 
publice. „O mare 

nenorocire a atins pe George Coşbuc. 
N-a fost om care, ştiind bucuriile şi 
durerile unui părinte, să nu-şi şteargă 
o lacrimă atunci când inima cea mare 
sângera de cea mai înspăimântătoare 
rană, care niciodată nu se poate închi-
de“, scria Iorga în toamna acelui an.

La data de 9 mai 1918, poetul 
George Coşbuc moare la Bucureşti. 
Ţara pierde un mare poet, în sufletul 
căruia s-au reflectat toate aspiraţiile 
neamului nostru ...“  se scria în presa 
vremii la acea dată. 

Mai târziu, în acelaşi an, Liviu 
Rebreanu publică un articol elogios 
la adresa poetului, afirmând printre 
altele ceea ce-l face pe Coşbuc unic în 
contextul literaturii noastre naționale:

„Coşbuc e primul poet pe care-l 
dă Ardealul literaturii româneşti. 
Ardelean a rămas toată viaţa. Până 
şi în graiul viu păstrase o notă ardele-
nească, particulară, care îi şedea bine. 
Aici în ţară, dragostea lui a fost pentru 
cele şase milioane de ţărani. Simţea o 
fraternitate profundă cu dânşii ... A ră-
sărit deodată, fără să-l ştie nimeni, fără 
să facă ucenicia cafenelelor şi bisericu-
ţelor bucureştene. Şi a biruit împotriva 
tuturor celor scufundaţi în inimaţii şi 
neputinţe. A adus lumină, sănătate, 
voioşie. Scrisul lui Coşbuc trăieşte şi va 
trăi cât va trăi neamul românesc“

Adina Eros
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Turnul Babel, marea încercare a 
Omului de a accede în Rai fără voia 

lui Dumnezeu
Roland Cătălin Pena

Urmaşii lui Noe uitaseră ce-i da-
torau lui Dumnezeu şi au căzut 
din nou în păcat, plini de tru-

fie. Ei s-au gândit să recucerească pa-
radisul pierdut, construind de capul lor 
un turn care să ajungă la cer. 

Din „Facerea”
Iată cum este spusă povestea care 

vorbeşte despre Turnul Babel în Vechiul 
Testament: „În vremea aceea era în tot 
pământul o singură limbă şi un singur 
grai la toți. Pornind de la răsarit, oame-
nii au găsit în țara Senaar un şes şi au 
descălecat acolo. Apoi au zis unul către 
altul: „Haidem să facem cărămizi şi să 
le ardem cu foc!” Şi au folosit cărămidă 
în loc de piatră, iar smoală în loc de var. 
Şi au zis iarăşi: „Haidem să ne facem 
un oraş şi un turn al cărui vârf să ajun-
gă la cer şi să ne facem faimă înainte 
de a ne împrăştia pe fața a tot pămân-
tul!”. Atunci S-a pogorât Domnul să 
vadă cetatea şi turnul pe care-l zideau 
fiii oamenilor. Şi a zis Domnul: „Iată, 
toți sunt de un neam şi o limbă au şi 
iată ce s-au apucat să facă şi nu se vor 
opri de la ceea ce şi-au pus în gând să 
facă. Haidem, dar, să Ne pogorâm şi să 
amestecăm limbile lor, ca să nu se mai 
înțeleagă unul cu altul. Şi i-a împrăşti-
at Domnul de acolo în tot pământul şi 
au încetat de a mai zidi cetatea şi tur-
nul. De aceea s-a numit cetatea aceea 
Babilon, pentru că acolo a amestecat 
Domnul limbile a tot pământul şi de 
acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată 
fața pământului.” (Facerea 11, 1-9).

De atunci, „ca la turnul Babel” 
este sinonim cu o amestecătură de lu-
cruri sau de idei, o întreprindere sor-
tită eşecului, o reuniune haotică, unde 
toți vorbesc fără să se poată înțelege. 
Cuvântul „babel” provine de la akkadi-
anul „bab-ilim”, care înseamnă „poarta 
spre Dumnezeu”. De asemenea, „babel” 
se mai poate traduce prin „confuzie” şi 
„amestecare”.

Ce ne transmit tăblițele 
babiloniene

Mai multe texte babiloniene descriu 
vremurile biblice. Acestea, scrise cu 
ajutorul unui alfabet alcătuit din 107 
cuneiforme şi inscripţionate pe tăbli-
ţe de piatră, au fost descoperite în co-
lecţia milionarului norvegian Martin 
Schoyen. Scrierile, datând de peste  
2.500 de ani, vorbesc despre fapte de 
război, tehnici de construire a zigurate-
lor (structură înaltă în formă de pirami-
dă în Mesopotamia), dar şi obiceiurile 
oamenilor.  O tăbliță conține un discurs 
al regelui Nabucodonosor al II-lea, stă-
pânitorul Babilonului, care, acum 2.500 
de ani, a construit un zigurat uriaş în 
Mesopotamia, dedicat zeului Marduk. 

Piramida lui 
Nabucodonosor

Una dintre ipotezele oameni-
lor de ştiință susține că piramida lui 
Nabucodonosor al II-lea a inspirat pa-
sajul biblic despre Turnul Babel. Regele 
povesteşte cum a adunat oameni din 
întreaga lume pentru a construi tur-
nul dedicat lui Marduk şi un altul mai 
mic în oraşul Borsippa. „Am adunat 
oameni din ţările de pretutindeni, am 
făcut apel la toţi regii care au fost făcuţi 
stăpâni peste popoarele lumii ocrotite 
de Marduk. „Întâi, am construit struc-
tura turnului cu bitum şi cărămidă, iar 
când l-am terminat, era strălucitor ca 
Soarele de pe cer”, arată inscripţia de pe 
tăbliţa de piatră, tradusă de profesorul 
Andrew George, de la Universitatea 
din Londra. 

„Am descoperit în premieră o ilus-
traţie a Templului, contemporană cu 
regele Nabucodonosor. Lucrările de 
restaurare şi înălţare a Turnului, repre-
zentate în gravură, alături de iscripţii 
şi descrieri, duc la identificarea sigură 
a Turnului Babel”, anunța conducerea 
Colecţiei Schoyen pe propriul website.

„Operele” lui 
Nabucodonosor

Considerat distrugătorul Templului 
lui Solomon în anul 586 înainte de 
Hristos, Nabucodonosor este cel care 
i-a trimis pe evrei în robie. Tot el a 

fost primul rege din Babilon care a cu-
cerit Egiptul şi a construit Grădinile 
Suspendate, una dintre cele şapte mi-
nuni ale Lumii Antice.

Colecția lui Schoyen
Tot în colecția lui Martin Schoyen, 

o echipă de istorici şi arheologi a des-
coperit în 2011 cea mai veche imagine 
a Turnului Babel. Gravată pe o piatră 
de culoare închisă, imaginea datează 
din anii 604-562 înainte de Hristos. 
Colecţia este compusă din 13.717 ma-
nuscrise şi inscripţii care acoperă peste 
5.000 de ani de istorie a civilizaţiilor.

În cadrul ei se regăsesc fragmente 
din Manuscrisele de la Marea Moartă, 
table cu scrieri cuneiforme şi texte bu-
diste recuperate din mâinile talibanilor.

Dimensiunile turnului
Turnul construit în jurul anului 

560 î.Hr. de către Nabucodonosor al 
II-lea era un zigurat de circa 90 metri 
înălțime. Herodot ne vorbeşte despre 
ruinele cu opt etaje ale turnului, iar 
Diodor şi Strabon credeau că era vorba 
de piramida-mormânt a regelui Belus, 
întemeietorul Babilonului. Lățimea 
turnului era tot de 90 metri, iar în el 
încăpuseră 85 de milioane de cărămizi. 
S-ar fi numit, de fapt, Etemenanki şi 
era construcția cea mai impozantă a 
omenirii de după piramida lui Keops 
din Egipt.

Initial, s-a crezut că Turnul Babel 
se află la Borsippa (Birs Nimrud) sau 
la Aquarquf, la 30 de kilometri de 
Bagdad, unde au ramas vestigii impre-
sionante ale ziguratelor. Incertitudinea 
localizării turnului este normală deoa-
rece a fost dărâmat până la pământ. 
Ruinele oraşului Babilon au fost des-
coperite, susțin unii arheologi, aproa-
pe de Hillah, Governoratul Babil, Irak.

Turnul Babel al zilelor 
noastre

Cladirea Parlamentului Europei 
din Strasbourg, întruchipează ideea 
Turnului Babel. Ea este primul sediu 
al Uniunii Europene. Numită „Louise 
Weiss”, arată ca un turn aparent ne-
terminat. Arhitectura acesteia a fost 
inspirată de un tablou al lui Bruegel 
cel Bătrân, din anul 1563, înfățişând 
Turnul Babel. Uniunea Europeană a 
creat un afiş, spre a puncta misiunea 
acesteia în lume. Cele 12 stele ale UE 
sunt aşezate deasupra Turnului Babel, 
având drept motto: „Multe limbi, o 
singură voce”. 

Turnul Babel apare desenat încă 
din epoca romană, în picturile murale 
din Saint-Savin, dar şi în mozaicuri-
le Catedralei din Monreale, în Sicilia, 
la Palatul Dogilor din Veneția şi în 
ansamblul decorativ al unei încăperi 
din Vatican, care cuprinde scene din 
Vechiul Testament.
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Primul Război Mondial  
pe teritoriul României

Nicoleta Petcu

România avea un tratat secret de ali-
anță cu Puterile Centrale, încheiat 
în anul 1883, dar cu toate acestea 

a decis la 3 august 1914 să îşi păstreze 
neutralitatea armată. Fiind cuprinsă de 
vâltoarea acestei perioade a schimbă-
rilor şi a consolidării statutului fiecărei 
țări, România avea şi ea o dorință: să se 
unească provinciile locuite de români cu  
patria mamă, ceea ce s-a realizat la fine-
le războiului, în anul 1918. Neutralitatea 
României a durat până în 1916. În acest 
timp, pentru a îşi uşura situaţia, Antanta 
a insistat pe lângă guvernul român să in-
tre în Război de partea ei. Ea promitea 
României teritoriile din Austro-Ungaria 
unde trăiau români, ceea ce corespun-
dea cu aspiraţiile poporului român care 
lupta de secole pentru unitatea naţiona-
lă a statului. În asemenea circumstanţe, 
conştient de rolul pe care armata româ-
nă îl putea juca în raportul de forţe din 
sud-estul Europei, guvernul în fruntea 
căruia se afla l. C. Brătianu a acţionat în 
direcţia revenirii provinciilor locuite de 
români la Vechiul Regat.

În urma convenţiei semnată de gu-
vernul român şi Antantă la data de 15 au-
gust 1916, ţara noastră a intrat în război 
alături de Franţa, Anglia şi Rusia. Până în 
iarna anului 1917 armata română a lup-
tat cu mult curaj mânată de elanul patri-
otic şi a respins trupele austro-ungare de 
pe frontul din munţii Carpaţi eliberând 
o parte a Transilvaniei şi a Banatului. 
Românii transilvăneni i-au primit cu en-
tuziasm pe fraţii care veneau să îi elibe-
reze, unii chiar se refugiau spre Capitală 
şi îşi manifestau de acolo dorinţa de eli-
berare prin manifeste sau înrolarea în 
armata română. Cu o structură multi-
etnică şi pluriconfesională, Transilvania 
era locuită de trei mari grupuri etnice 
constituite din români (55% din popula-
ţie), maghiari, saşi, cărora li se adăugau 
în proporţii reduse evrei, ţigani, slovaci, 
ruteni şi alţii. Primul Război Mondial a 
antrenat în desfăşurarea sa toate naţio-
nalităţile din Transilvania. Aici, ca şi în 
celelalte provincii româneşti, războiul 
a însemnat îngrădirea drepturilor de 
trecere a graniţei, cenzura presei, supra-
vegherea poştei, a telegrafului şi a tele-
fonului. În Transilvania, pentru ofiţerii 
şi soldaţii români, chemarea sub arme a 
generat un comportament relativ con-
flictual. O atitudine care a oscilat uneori 
între subordonare şi refuz, consecinţă a 
crizei loialismului dinastic şi a ataşamen-
tului în continuă creştere faţă de naţiunea 
româmă, în defavoarea patriotismului 
imperial.

Pe durata celor patru ani de război, 
926.500 soldaţi şi ofiţeri au fost recrutaţi 
din rândurile românilor, maghiarilor, 
saşilor, dar şi a altor grupuri etnice. Din 
punct de vedere militar, cei aproape un 
milion de soldaţi şi ofiţeri ardeleni au 
fost înregimentaţi în corpurile de arma-
tă XII (aferent Transilvaniei), VI (pentru 

Sătmar şi Maramureş), şi VII (pentru 
Bihor). Aproximativ 2000 de recruţi au 
fost încorporaţi în marina militară impe-
rială. Majoritatea acestor unităţi militare, 
erau alcătuite mai ales din infanterie şi 
mai puţin din cavalerie şi artilerie. Au fost 
trimise să lupte pe fronturile din Galiţia, 
împotriva Rusiei, şi pe cel din Italia, unde 
au participat la bătăliile de la Isonzo.

Intrarea României în război, în 1916, 
a afectat nu doar frontul intern transil-
vănean, ci şi comportamentul soldaţilor 
români din armata habsburgică. Primii 
care au reacţionat la intrarea trupelor ro-
mâneşti în Transilvania anului 1916 au 
fost soldaţii de pe frontul din Galiţia, în 
rândul cărora a crescut brusc numărul 
de dezertori. Un comportament simi-
lar au manifestat şi prizonierii români 
din Rusia, care au cerut încadrarea lor 
în unităţi speciale care să lupte alături 
de trupele române. Din cei aproximativ 
220.000 de prizonieri la ruşi, originari 
din Transilvania, 40.000 au cerut înrola-
rea în armata română.

Românii recrutaţi din Bucovina, 
în majoritatea lor, au fost încadraţi în 
regimentul 22 Infanterie Landwehr 
(armata teritorială austriacă) şi în re-
gimentele 41 Infanterie „Arhiducele 
Eugen” şi 9 Dragoni „Arhiducele Eugen” 
ale armatei comune austro-ungare. 
Românii bucovineni au luptat pe fron-
tul de est (Galiţia Orientală, nord-estul 
Poloniei), dar şi pe frontul din Italia. 

Bucovina a fost cea mai afectată de răz-
boi, deoarece a reprezentat teatrul de 
confruntări între armatele Puterilor 
Centrale şi cele ale Imperiului Ţarist. 
Numai în ultimele patru luni ale anului 
1914, oraşul Cernăuţi a fost ocupat de 
ruşi (2 septembrie), recucerit de austrieci 
(21 octombrie), pentru a fi reocupat de 
trupele ţariste (26 noiembrie). În 1915, 
forţele ruse au fost nevoite să se retragă 
din Bucovina, însă în vara lui 1916, după 
declanşarea ofensivei Brusilov, mare par-
te a teritoriului său (până în zona Vatra 
Dornei) a fost din nou ocupată de ar-
matele ţarului. În iulie – august 1917 a 
avut loc o contraofensivă germano-aus-
tro-ungară, în urma căreia au fost ocupa-
te Galiţia de Est şi Bucovina. Evident că 
toate aceste operaţiuni militare au adus 
cu ele tot cortegiul de greutăţi şi suferinţe 
pentru populaţia civilă a Bucovinei.

Pentru moldovenii dintre Prut şi 
Nistru aflaţi sub dominaţie ţaristă,  în 
momentul izbucnirii războiului, când 
România nu-şi declarase încă neutralita-
tea, exista şi ipoteza de a lupta nu numai 
împotriva românilor aflaţi în Austro-
Ungaria, dar şi a celor din Vechiul Regat, 
dacă România ar fi intrat în război de 
partea Puterilor Centrale, ceea ce însă nu 
s-a întâmplat.

Ne-au rămas foarte multe mărturii 
din timpul cruntului război, file de jur-
nale ce vor transmite din generaţie în ge-
neraţie un aspect nevăzut al spiritului de 

sacrificiu şi al împlinirii unui ideal. 
Militar de carieră, generalul Raşcu 

face o analiză pertinentă asupra dotă-
rii armatei române: “ În privinţa arma-
mentului şi muniţiilor suntem aproape în 
starea în care ne-a surprins războiul eu-
ropean; germanii, de unde ne aprovizio-
nam, nu ne-au mai dat nimic; Înţelegerea 
[Antanta - n.n.] şi mai ales ruşii, tot aşa, 
nefiind sigure de noi. În ţară, cu arsena-
lul şi puţinele fabrici ce avem, n-am putut 
face mai nimic. Acum se vede ce bine ne-ar 
fi prins dacă generalul Averescu ar fi făcut 
din Arsenalul nostru o sucursală a fabri-
cii Krupp, cum îşi manifestase intenţia 
când era Ministru de război în Cabinetul 
Sturdza (1907), dar atunci a ţipat toată 
lumea din opoziţie în contra acestei idei şi 
a rămas baltă. Astăzi am fi avut în faţă o 
fabrică pentru tunuri şi muniţii bine utila-
tă, cu însemnate rezerve de materiale şi cu 
lucrători naţionali bine instruiţi în toate 
ramurile acestei industrii“.

Dintr-o scrisoare expediată de pe 
front (24 aprilie 1917) aflăm despre acti-
vitatea poetului-preot militar basarabean 
Alexei Mateevici, precum şi despre gân-
durile şi sentimentele pe care le trăia în 
acele vremuri grele:

„Ieri, de ziua Sf. Gheorghe, am slujit 
liturghia, iar alaltăieri vecernia într-un 
parc, într-o bisericuţă construită la iuţea-
lă  şi care mai mult seamănă cu un bos-
chet.Boschetul era plin de verdeaţă. Lume 
puţină, câţiva soldaţi din statul –major 
al diviziei şi câţiva ofiţeri. Pe un sfert de 
oră s-a rupt de la munca sa nesfârşită şi 
comandantul diviziei, un general călit în 
focul luptelor… Şi era atâta linişte ca as-
tăzi. Cât a durat vecernia şi liturghia nici 
o împuşcătură. Ce bine era să te rogi în 
parcul inundat de razele soarelui de sea-
ră şi de dimineaţă, unde fumul cădelniţei 
se contopea cu aroma verde a primăverii, 
iar cântăreţii bisericeşti le ţinea isonul nu-
mai freamătului domol al creştetelor de 
copaci şi cântecul privighetorii… Ce clipe 
minunate am încercat eu şi ce satisfacţie 
aveam în acele clipe, de asta eram sigur, 
au fost încercate de toţi cei prezenţi. În ce 
legătură neînţeleasă   se afla totul în via-
ţa noastră, dacă la câţiva paşi de tunurile 
aducătoare de moarte se pot naşte astfel de 
simţăminte”.Vizita pe front a regelui Ferdinad împreună cu regina Maria la 10 mai 1917
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Suprarealismul apare în perioada 
interbelică, denumită şi cea a 
„anilor nebuni”, fiind o expresie 

fidelă a acelor ani, caracterizați prin 
rebeliune şi turbulență. Constituie o 
formă puternică de revoltă  la adresa 
mijloacelor şi temelor convenționale 
abordate în artă, încercând să 
surprindă în imagini cât mai sugestive, 
suprapuse, intercalate, amalgamate, 
esența lumii reale şi a celei imaginare, a  
conştientului şi subconştientului, care 
se întrepătrund.

Ca majoritatea curentelor literare 
importante, apare tot în Franța, la Paris, 
în anii ‘20, fiind inițiată de scriitorul şi 
filozoful André Breton, care publică 
în perioada respectivă şi un prim 
manifest al acestei mişcări. Ulterior 
el va mai publica încă două manifeste 
ale mişcării suprarealiste, încercând 
să definească încă şi mai limpede 
distincțiile ce separă suprarealismul 
de dadaism, cu care este uneori 
confundat sau de ideologia socialistă 
cu care a fost în repetate rânduri 
asociat. De altfel, traseul biografic al lui 
Eluard este unul extrem de interesant, 
constituind un soi de aplicare practică 
a suprarealismului la propria existență, 
el preferând la un moment dat să plece 
în Mexic pentru a-şi promova acolo 
ideile reformatoare, apoi în SUA, şi 
revenind în Franța abia în 1946, când 
nu mai reuşeşte să resusciteze interesul 
pentru suprarealism. 

Poezia suprarealistă cultivată de 
acesta exprimă într-un mod nespus 
de grăitor noua viziune estetică a 
literaților, inspirată de o realitate 
haotică, deconcertantă.

Discursul liric pare a fi un adevărat 
delir verbal, în care emoțiile sunt 
intense, dar amestecate, neclare şi 
nesigure, ca după nişte nopți albe, 
petrecute în beții şi consum de 
stupefiante:
Lampioanele luau foc molcom în   
coroane de castani
Dama fără umbră a îngenunchiat pe 
Podul Zarafilor
În strada Inimii-ce-Zace timbrele nu 
mai erau aceleaşi
Promisiunile de noapte erau în sfârşit 
ţinute
Porumbeii călători şi sărutările 
salvatoare
Se alăturau sânilor frumoasei străine
Împungând sub mătasea valorilor 
perfecte
O fermă prosperă în mijloc de Paris
Iar ferestrele sale priveau Calea Lactee
Nimeni n-o locuia din teamă de 
fantasme
Fantasmele-s o ştim mai fidele ca 
fantomele
Cum seamănă femeii, unele par să 
înoate

Şi în amor se topeşte un pic din substanţa 
lor.

Viața devenise cu totul confuză, 
scăpând de sub control, iar artiştii 
încercau să redea această situație  
prin imagini bizare, şocante, care să 
ajute la conştientizarea ei. Conform 
manifestului suprarea lismului publicat 
de André Breton în 1924, acesta 
urmărea să unifice lumea reală cu cea 
imaginară în aşa chip încât ele să se 
transforme într-o realitate absolută, 
denumită suprarealism. Breton 
s-a inspirat foarte mult din Freud, 
considerând că imaginația este rodul 
subconştientului şi militând pentru o 
libertate absolută a limbajului. 

În lirica lui Breton, Paul Eluard, 
Louis Aragon se practică un soi de 
nudism verbal, imaginile se suprapun 
ca într-un puzzle ciudat, cu piese 
înşirate la nimereală, dar care odată 
aşezate la locul lor, compun un tablou 
clar al lumii şi al vieții turbulente de 
atunci. Bineînțeles la fel de clar pe cât 
ar fi şi un tablou pictat de Salvador 
Dali sau de Max Ernst. Nu mai mult, 
pentru că nu ar mai fi vorba atunci de 
suprarealism, care face întotdeauna 
afirmații şocante, menite să-ți pună 
mintea pe bigudiuri, aşa cum e şi cea 
că pământul e albastru ca o portocală, 
exprimată de Paul Eluard în poezia sa 
cu acelaşi nume:

Viespi înf loresc verzi
Răsăritul de soare se iveşte în 

jurul gâtului
Un colier de ferestre
Aripi acoperind frunze
Tu ai fiecare veselie solară
Toate razele soarelui pe pământ
Pe căile frumuseţii tale.
Frumusețea trebuie descoperită 

dincolo de firele întortocheate ale 
cuvintelor, de labirintul imagistic 
delirant, în împletitura măiastră a 
trăirii ce reverberează de dincolo de 
acestea.

Suprarealismul a avut ecouri 
slabe în alte țări, atrăgând adepți cu 
precădere în Spania, unde aplecarea 
spre lumea oniricului şi fantasmelor 
pare o predispoziție înnăscută şi unde 
a fost adoptat de poeți precum Rafael 
Alberti, Garcia Lorca, Emilio Prados, 
Pablo Salinas. În țările anglofone, 
Marea Britanie, Statele Unite, cei care 
au aderat la ideile suprarealiştilor nu 
s-au remarcat în mod deosebit în plan 
literar, numele lor rămânând obscure.

În România, suprarealismul a fost 
abordat de revistele Alge şi Urmuz. 
Cel mai de seamă poet suprearealist 
român rămâne totuşi Gellu Naum, 
supranumit ultimul mare poet 
suprarealist european.

Într-o lume nebună, când toate 
valorile sunt răsturnate şi sentimentele 
amalgamate, artistului nu-i mai 
rămâne decât să tragă un semnal 

disperat de alarmă asupra acestei stări 
de lucruri, prin singurul mijloc ce-i 
stă la dispoziție şi anume arta sa. 

El adoptă atitudinea bufonului 
de altădată, care căutând să spună 
adevăruri de căpetenie, le spune sub 
forma unui discurs nebunesc, care 
şochează, aşa cum mărturiseşte şi 
Dali:

„Nu eu sunt bufonul, ci societatea 
monstruos de cinică şi naiv de 
inconştientă care pretinde că este 
serioasă numai pentru a-şi ascunde mai 
bine nebunia. Eu, în schimb - nu sunt 
nebun.”

André Breton

Rafael Alberti Gellu Naum

Garcia Lorca

Paul Eluard
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De la lume adunate...

Ioan Enescu

Compasiune pentru  
un prieten

Primul roman din literatura indiană
Durgesh Nandini sau „Fiica 

stăpânului fortului”

În India, ca în majoritatea celorlalte 
țări, literatură a însemnat vreme 
de secole de-a rândul doar poezie, 

aceasta fiind considerată singura formă 
de creație literară ce se ridica la rang de 
artă. 

Romanul s-a născut foarte târziu 
în exoticele ținuturi scăldate de 
Indus şi Gange, deşi literatura fusese 
dintotdeauna o preocupare constantă 
a elitei intelectuale din acest spațiu 
cultural atât de bogat în mituri, legende 
şi poveşti, cărora li s-a dus vestea până 
în cele mai îndepărtate colțuri ale 
lumii. 

El a apărut ca urmare a contopirii 
milenarelor tradiții epice locale cu cele 
de proveniență occidentală.

Criticul britanic Ian Watt apreciază 
că apariția romanului, în general, a fost 
determinată de ascensiunea păturilor 
de mijloc ale societății. Şi acest lucru 
este valabil şi pentru India, unde în 
secolul al XIX-lea, în timpul stăpânirii 
coloniale britanice se naşte o nouă 
clasă socială, de mijloc, majoritatea 
deschizătorilor de drumuri în 
literatură şi scriitorilor de proză fiind 
reprezentanți ai acesteia, aşa cum erau 
şi majoritatea cititorilor lor.

Durgesh Nandini (literal Fiica 
stăpânului fortului), primul roman 
modern indian a apărut în 1865, 
fiind scris de Bankim Chandra 
Chattopadhyay, un intelectual dintr-o 
familie brahmană bengaleză, care a 
lucrat ani de-a rândul ca magistrat şi 
s-a remarcat în scris ca poet, romancier, 
jurnalist şi eseist. El este dealtfel şi 
autorul versurilor imnului național al 
Indiei, Vande Mataram.

Durgesh Nandini este cel de-al 
doilea roman al autorului, dar primul 
scris în bengaleză (inițial scrisese unul 
în engleză). Este un roman istoric, în 
miezul căruia există o intrigă amoroasă 
ce-i are drept protagonişti pe Jagat 
Singh, un general mogul, pe Tilottama, 
fiica unui nobil bengalez şi Aisha, fiica 
unui conducător rebel, care se luptă cu 
Jagat Singh. Povestea se desfăşoară pe 
fundalul conflictelor dintre pathani şi 
moguli în vremea domniei sultanului 
Akhbar.

Deşi Durgesh Nandini vorbeşte 
de vremuri demult apuse, scopul 
scriitorului este de a redeştepta 
cavalerismul şi eroismul de atunci în 
memoria contemporanilor săi. De 
vreme ce Bankim nu a putut să îşi 
exprime în mod direct atitudinea de 
respingere a colonialiştilor britanici, 
el se foloseşte de pretextul unei 
narațiuni istorice, pentru a încuraja 
idealurile naționaliste ce-i animau pe 
compatrioții săi.

Dragostea în afara castei şi a religiei 
era ceva condamnat cu asprime în 
societatea indiană şi dacă asta apărea 
în literatură, figura doar ca exemplu 

negativ. Cu toate acestea Bankim 
înfățişează o poveste de dragoste în 
afara castei prin cea dintre Virendra 
Singh şi Bimala şi în afara religiei prin 
cea dintre  Aisha şi Jagat Singh, deşi 
relația dintre Bimala şi Virendra Singh 
este ținută în secret,  Bimala dându-
se drept servitoare a iubitului său, iar 
dragostea Ayshei pentru Jagat Singh 
nu-şi află împlinirea.

Acțiunea romanului îl aduce în 
prim-plan pe Jagat Singh, generalul 
armatei mogule şi fiu al rajahului Man 
Singh, care o întâlneşte în timpul unei 
campanii militare pe Tilottama, fiica 
lui Birendra Singh, un nobil bengalez, 
şi cei doi se îndrăgostesc iremediabil 
unul de altul, la prima vedere.

Iată cum descrie autorul experiența 
tulburătoare încercată de Jagat la 
vederea Tilottamei:

„Ați văzut vreodată o tânără fată pe 
care să nu mai puteți s-o uitați nicicând, 
deşi n-ați privit-o decât o singură dată, 
o făptură încântătoare, care v-a rămas 
întipărită în minte şi vă urmăreşte chiar 
şi-n vis şi totuşi nu vă stârneşte niciun fel 
de dorință carnală ? Doar dacă ați putea 
s-o aveți în fața ochilor pe Tilottama, ați 
putea încerca această experiență unică.”

În timp ce ei se pregătesc să se 
căsătorească, Katlu Khan, un lider 
rebel pathan atacă localitatea Padaran, 
unde se aflau. Birendra Singh moare 
în bătălie, iar Jagat Singh este închis 
împreună cu văduva lui Birendra, 
Bimala şi cu fiica acestora, Tilottama. 
Fiica lui Katlu Khan, Aisha este ea însăşi 
de o frumusețe răpitoare, vrăjindu-l pe 
Jagat Singh cu nurii săi:

„Frumusețea Aishei este asemeni 
nufărului care se trezeşte la viață sub 
razele blânde ale soarelui de dimineață, 
plină de mireasmă, dulce, delicată şi 
totuşi radiind atâta forță.” 

Ea o scapă pe Tilottama de tatăl 
său, care voia să şi-o facă concubină, 
dar se îndrăgosteşte ea însăşi de iubitul 
Tilottamei, Jagat Singh.  Mai târziu 
Bimala răzbună moartea soțului ei 
preaiubit, înjunghiindu-l pe Katlu 
Khan. Între timp Jagat Singh e eliberat, 
grație unui pact încheiat de tatăl său 
cu vrăjmaşii.Iubitul Aishei, gelos fiind 
pe acesta, îl provoacă la duel, iar Jagat 
Singh câştigă. Aisha însă îşi dă seama că 
un prinț hindus ca Jagat Singh n-avea să 
se căsătorească nicicând cu o prințesă 
musulmană cum era ea, aşa că renunță 
la el în favoarea rivalei sale, Tilottama, 
ajutând-o pe aceasta în cele din urmă 
să se mărite cu el.  Complicatul triunghi 
amoros ne face parcă să vedem cu 
ochii minții melodramele indiene în 
stil Bollywood, dar dincolo de aerul 
oarecum desuet, demodat, prăfuit al 
poveştii în sine, ea vorbeşte de o lume 
plină de senzualitate şi mister, care 
continuă să fascineze cititorul.

Mihaela Eros

Multe nenorociri i se pot 
întâmpla omului în viață. 
Unele, aparent, din vina 

sa. Nu se zice „ce-şi face omul cu 
mâna lui ...?“ Eu sunt de altă părere. 
De-aia susțin că doar aparent îşi face 
sieşi acel rău. Fac parte din catego-
ria celor care cred în blesteme. Am 
convingerea că nu neglijența, nu im-
prudența sau lipsa de voință stau la 
baza necazurilor. Categoric, nu poate 
fi vorba decât de blesteme.  

Ciudat e că nu trebuie ca o per-
soană  să primească direct o afurisi-
re. Acea persoană poate duce povara 
unei urgisiri primite de unul dintre 
moşii sau strămoşii săi. Ferească 
Dumnezeu! Probabil de o asemenea 
„binefacere“ a avut parte Ilie, cel mai 
bun prieten al meu.

Cred că în afară de moarte nu i se 
putea întâmpla ceva mai rău.

Eu şi Ilie ne considerăm ca frații. 
Ce zic eu ca frații! Ăştia ajung une-
ori să se duşmănească între ei, ba să 
se şi omoare. Între noi e o legătură 
incomparabilă.

Ilie îmi datorează viața. Acum trei 
ani l-am salvat de la înec.

Avem, aşadar, o relație specială.
De-asta sunt atât de afectat de ne-

norocirea ce l-a lovit. Ciudat, el nu 
realizează încă de ce mare necaz a dat.

Mă pun în pielea lui şi mă apu-
că groaza! Ce mare blestem a putut 
să-l ajungă pe prietenul meu cel mai 
bun!

Nimeni, exceptându-mă pe mine, 
nu realizează grozăvia situației în 
care se află Ilie. Părinții lui nu mai 
trăiesc şi singurul său frate s-a stabi-
lit departe, în Scoția.

Măcar dacă mi-ar fi cerut cât de 
cât părerea! Dar de această dată, în 
mod cu totul neobişnuit pentru legă-
turile dintre noi, a păstrat o discreție 
absolută.

În niciun caz nu ar fi ajuns aici 
dacă mă consulta. Dar, repet, spre 
supărarea mea nu a făcut-o.

Acum înțeleg ce l-a determinat 
să-şi ascundă demersul.

Oricum, sunt trist, foarte trist, 
pentru el.

Ce s-a întâmplat de fapt?
Ilie avea o relație, despre care nici 

eu nu ştiam, cu o femeie măritată.

Ei bine, acum două zile, Ilie şi-a 
abandonat nevasta şi cei doi copii 
minori şi a plecat cu respectiva la 
fratele său în Scoția, cu intenția de a 
rămâne acolo.

Am fost la fel de surprins ca şi soția lui. 
Cine l-ar fi crezut în stare pe Ilie 

de un asemenea gest?
Culmea e că mă încearcă senti-

mente contradictorii. Pe de o parte 
sufăr pentru ce i s-a întâmplat celui 
mai bun prieten al meu, pe de alta, 
am un bizar sentiment de satisfacție.

Ce mare nenorocire, o să ziceți, 
faptul că Ilie şi-a părăsit familia pen-
tru a rămâne alături de femeia pe 
care o iubea? Nu e nici primul, nici 
ultimul bărbat de pe lume care pro-
cedează aşa şi nimeni n-a murit din 
asta. Se poate spune că prietenul meu 
s-a dovedit de un egoism feroce când 
şi-a clădit fericirea pe nefericirea a 
două familii pe care le-a distrus.

Eu mă conduc după un principiu 
în viață şi anume că orice rău e spre 
bine. Nu de puține ori mi s-a întâm-
plat ca atunci când nu îmi ieşea o pa-
sență să fie urmată de apariția alteia 
mult mai bune. Unii zic că e vorba de 
îngerul păzitor al individului. Care 
înger mai trage şi el din când în când 
chiulul.

Dar în cazul lui Ilie s-a întâmplat  
un rău care în niciun caz nu poate 
prevesti un mai bine.

Care e acel rău ce mă face să con-
sider că asupra lui s-ar fi abătut o  
mare nenorocire?

Ei bine, e similar celui care a dus 
la izgonirea lui Adam din rai. E vor-
ba de femeia cu care Ilie a plecat în 
Scoția. E plină de vicii, şi nu dă două 
parale pe nimeni în afara persoanei 
sale. O individă care şi-a adus soțul 
la exasperare, determinându-l, în 
ciuda marii pasiuni ce o făcuse pen-
tru ea, să ceară divorțul.

Iată lângă cine urmează să-şi 
trăiască viața cel mai bun prieten al 
meu! Să-i plângi de milă, nu alta!

Desigur, o să vă întrebați cum de 
cunosc atâtea amănunte despre ea.

Păi, cum să nu cunosc!
Ştiți cu cine a fugit Ilie în lume? 

Cu nevastă-mea.
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VIAŢA LUI BYRON
George Gordon Noel Byron este al 

VI-lea baron Byron. El s-a născut în 22 
ianuarie 1788 la Londra şi a decedat în 
19 aprilie 1824 la Mesolongion, Grecia. 
Este unul dintre cei mai cunoscuţi po-
eți romantici englezi, alături de Percy 
Shelley si John Keats, contemporani ai 
săi. Faima Lordului Byron se datorează 
nu numai operei, ci şi vieții sale, trăită 
în extravaganță, cu numeroase poveşti 
de dragoste, datorii, despărțiri, acuzații 
de incest şi sodomie. 

El a fost descris de către Lady Caro-
line Lamb ca „un om nebun, rău şi pe-
riculos a-l cunoaşte”. Printre cele mai 
cunoscute opere ale sale sunt poemele 
narative Pelerinajul lui Childe Harold 
şi Don Juan. Cel din urmă a rămas in-
complet din pricina morţii poetului.

O biografie atât de interesantă nu 
putea să-i scape lui André Maurois.

amănuntele picante ale numeroaselor 
aventuri pasionale ale scriitorului.

Întregul talent literar al lui André 
Maurois reuşeşte să contureze portre-
tul unei personalităţi complexe, bogate, 
supuse nesiguranţei şi dorinţei de cu-
noaştere. Această biografie a unui suflet 
sfâşiat de contradicţii i-a fascinat şi îi 
fascinează, cu certitudine, pe cititori.

prezintă unul dintre cele mai fascinan-
te momente ale istoriei. Caius Cezar 
Germanicus accede la tron la vârsta de 
23 de ani. Inteligent, extrem de culti-
vat, complexat din cauza fizicului său, 
are două pasiuni: teatrul şi Drusilla, 
cea mai frumoasă dintre cele trei surori 
ale sale. Îşi începe domnia în adulaţia 
romanilor şi a legiunilor. Cinci ani mai 
târziu, urât de toţi, este asasinat tocmai 
de oamenii care aveau datoria să-l pro-
tejeze. Bazându-se pe cele mai recente 
descoperiri istorice, autorii scot din 
uitare, cu inspiraţia şi rigoarea scriito-
rilor de capodopere ale genului, lumea 
romană a patricienilor, a desfrâului şi 
a gladiatorilor. Un roman instructiv 
sub raportul cunoştinţelor de istorie, 
al epocii analizate, scris inteligent, cu 
umor şi fină ironie, o carte care meri-
tă toate superlativele. În plus, notele de 
subsol aparţinând traducătoarei Vavi 
Mărgarita Petrescu amplifică valoa-
rea documentară a lucrării. Viaţa lui 
Caligula – un destin de un tragism ce 
traversează secolele, devenind un sim-
bol al tiraniei şi absurdului istoriei care 
naşte uneori monştri.

VIAŢA LUI 
CHATEAUBRIAND

Viaţa lui Chateaubriand, una dintre 
capodoperele lui Maurois, constituie o 
sinteză a evenimentelor literare, politi-
ce şi sentimentale în care a fost implicat 
ilustrul precursor al romantismului.

Sunt prezentate pe rând ambiţiile 
şi realizările lui Chateaubriand, care 
s-a arătat unul dintre criticii cei mai 
înverşunaţi ai Imperiului, numărân-
du-se astfel printre oamenii marcanţi 
ai epocii sale.  De asemenea, nu lipsesc 

ATTILA
Scrisă de un reputat scriitor, distins 

cu Premiul Academiei franceze, 
biografia lui Attila reprezintă o lucrare 
de referinţă pentru cunoaşterea 
dimensiunilor şocului produs, între 
anii 430-450, de infernalele incursiuni 
ale Biciului lui Dumnezeu de-a lungul 
şi de-a latul lumii civilizate. În mod 
deosebit, el a supus Romanitatea unor 
umilinţe din care nu-şi va mai putea 
reveni. Acest cavaler al stepelor trata 
împăraţii europeni nu ca pe nişte egali, 
ci ca pe inferiorii lui.

Jonglând cu imaginea sa de barbar 
şi de critic vehement al unei civilizaţii 
decadente, a trăit o însemnată perioadă 
de timp la Curtea din Ravenna, 
învăţând latina şi greaca, fără a ezita 
să se înconjoare de personalităţi 
provenite din lumea pe care a călcat-o 
în picioare.

CALIGULA
Perioada în care Roma a fost con-

dusă de Caligula, împăratul nebun, re-

GIORDANO BRUNO
Michael White, autorul excelen-

telor biografii: Isaac Newton: ultimul 
vrăjitor şi Leonardo: primul om de şti-
inţă, revine în atenţia cititorilor cu o 
lucrare despre unul dintre gânditorii 
mai puţin cunoscuţi, dar care continuă 
să fascineze: Giordano Bruno. Filosof şi 
vizionar, Bruno nu s-a limitat doar la 
o singură disciplină: mintea sa erudită 
nu accepta convenţiile epocii şi urmă-
rea realizarea unui sistem de gândire 
unitar. Aceste calităţi îi atrag protecţia 
unor personalităţi din epocă, precum 
Henric al III-lea al Franţei şi Elisabeta a 
II-a a Angliei, dar în acelaşi timp, intră 
într-un puternic conflict cu biserica ca-
tolică. Întors în Italia, Giordano Bruno 
este arestat de către Inchiziţie, judecat 
şi condamnat ca eretic. După aproape 
opt ani de temniţă şi de torturi repe-
tate, Bruno a fost ars pe rug, la Roma. 
Ceea ce a rămas din corpul lui a fost 
zdrobit, iar cenuşa, aruncată. Toate în-
cercarile Inchiziţiei de a face să dispară 
concepţiile lui Giordano Bruno au fost 

sortite eşecului. Influenţa sa a început 
să câştige tot mai mult teren: Galileo, 
Newton, Huygens şi Leibniz au pornit 
de la ideile sale; maniera lui de abor-
dare multidisciplinară a anticipat stră-
lucitele lucrări din secolul XX, precum 
cele ale lui Karl Popper; gândirea sa re-
ligioasă a fost sursa de inspiraţie pen-
tru radicali precum Spinoza; iar opera 
sa în domeniul artei memorării a avut 
un puternic efect, printre alţii, asupra 
lui William Shakespeare. O carte ce in-
vită la reflecţie asupra libertăţii spiritu-
lui, toleranţei şi sacrificiului de sine în 
numele unui ideal.

PRIN ABISURILE MINȚII
Carl Gustav Jung este considerat 

drept unul dintre filozofii cei mai de 
seamă, un guru al mişcării New Age, o 
sursă de modele de gândire alternative 
care au fascinat generaţii de-a rândul şi 
care captează interesul cititorilor din ce 
în ce mai mult. 

Cartea lui Frank McLynn, cea mai 
completă biografie a lui Jung, abordea-
ză în profunzime viaţa şi opera mare-
lui filozof care pentru mult timp a fost 
protejatul lui Freud, ieşind mai târziu 
din umbra mentorului său, urmare a 
unei celebre dispute ce i-a marcat în-
treaga viaţă. 

Scrierile sale, controversate datorită 
vederilor de dreapta şi unor abordări 
originale ale sexualităţii, l-au impus ca 
un gânditor novator. 

Printre altele, acesta dezvăluie sim-
boluri universale, ca subconştientul co-
lectiv (în opoziţie cu cel individual) şi 
semnificaţia viselor. 

Ca urmare a teoriei sincronismului 
şi a interesului său pentru mit şi religie 
orientală, pentru alchimie şi astrologie, 
opera lui Jung reprezintă o antiteză evi-
dentă a gândirii freudiene şi are o in-
fluenţă covârşitoare în înţelegerea con-
ceptelor de psihanaliză şi subconştient. 

Frank McLynn, care se dovedeşte a 
fi un biograf desăvârşit, intricând viaţa 
lui Jung cu cea a lui Freud, a realizat, 
după aprecierile unanime ale criticii 
de specialitate, cea mai bună lucrare 
despre titanul gândirii Carl Gustav 
Jung.
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Marile monumente ale lumii (IV)

Marele Zid chinezesc
Motto:
Arta războiului ne învață să nu 

ne bazăm pe faptul că inamicul 
n-o să ne atace, ci pe faptul că am 
făcut în așa fel ca pozițiile noastre 
să fie inatacabile. Sun Tzu (Arta 
războiului)

Probabil că Marele Zid reprezin-
tă cel mai faimos şi mai uşor 
recognoscibil simbol al Chinei 

de azi şi dintotdeauna, demonstrând 
tenacitatea, priceperea şi truda unuia 
dintre cele mai mari popoare ale ome-
nirii. Asemeni unui dragon gigantic, 
el străbate deşerturi şi câmpii mănoa-
se, munți semeți şi văi adânci, întin-
zându-se pe o distanță uriaşă, de circa 
21.196 kilometri şi fiind cea mai mare 
construcție de acest gen din lume. Se 
născuse chiar legenda conform căreia 
s-ar fi văzut şi din spațiu, dar mărtu-
riile astronauților au infirmat ulterior 
aceste speculații. 

Construcția este alcătuită dintr-o 
serie întreagă de ziduri şi fortificații, 
multe dintre ele fiind ridicate în para-
lel. Ea a fost inițiată, se pare, de împă-
ratul Qin Shi Huang (c. 259-210 î.e.n.) 
încă din secolul al III-lea î.e.n., în scop 
de apărare a țării sale împotriva năvă-
lirilor barbare. 

În jurul anului 220 î.e.n., Qin Shi 
Huang, primul împărat al Chinei 
unificate, a poruncit ca fortificațiile 
construite anterior să fie dărâmate şi 
zidurile de la granița de nord a statului 
să fie unificate într-un singur ansam-
blu arhitectonic ce avea să se întindă 
pe o distanță de 6.400 km.

Atunci când  Qin Shi Huang a 
dat poruncă să se înceapă lucrările 
de construcție, forța de muncă era 
constituită în mare parte din soldați 
şi condamnați. Se spune că în tim-
pul construirii Marelui Zid ar fi mu-
rit în jur de 400.000 de oameni, care 
ar fi fost îngropați chiar în interiorul 
acestuia.

Lucrările au fost conduse de gene-
ralul chinez Meng Tian. 

Construcția este realizată din pă-
mânt şi piatră, întinzându-se de la 
portul Shanhaiguan de la  Marea 
Chinei spre vest, până în provincia 
Gantsou. Zidul are o înălțime de 12 
metri şi o lățime de 6,5 metri. 

Deşi Marele Zid nu a reuşit să stă-
vilească năvălirile nomade, a ajuns 
să funcționeze mai degrabă ca un soi 
de barieră între civilizația chineză şi 
restul lumii şi rămâne un simbol al 
puterii aproape invincibile a imperiul 
chinez de-a lungul veacurilor.

Odată cu moartea lui Qin Shi 
Huang şi prăbuşirea dinastiei Qin, o 
bună parte din Marele Zid a început 
să intre în paragină. După prăbuşirea 
dinastiei Han  (206 î.e.n.-220 e.n.), 
o serie de triburi au preluat contro-
lul asupra nordului Chinei. Cel mai 
puternic dintre acestea a fost cel al 
dinastiei  Wei (386-535 e.n.),  care a 
reparat şi extins zidul, pentru a asigu-
ra apărarea de alte triburi rivale. Cei 
din dinastia Bei Qi (550–577 e.n.) 

au construit sau reparat mai bine de 
1.448 kilometri,  iar dinastia Sui (581–
618 e.n.) a reparat şi extins şi ea zidul 
la rândul său.

Odată cu prăbuşirea dinastiei Sui 
şi ascensiunea dinastiei Tang (618-907 
e.n.), Marele Zid şi-a pierdut însem-
nătatea ca fortificație de apărare, chi-
nezii extinzându-şi granița dincolo de 
zona protejată de acesta. În timpul di-
nastiei Song (960-1279 e.n.), chinezii 
au fost obligați să se retragă spre nord, 
fiind amenințați de triburile Liao şi 
Jin, care au ocupat porțiuni impor-
tante de teritoriu de ambele părți ale 
Marelui Zid. Puternica dinastie mon-
golă Yuan (1206-1368 e.n.), întemeiată 
de  Ginghis Khan a ajuns să contro-
leze întreaga Chină şi mare parte din 

Asia. Pentru mongoli, Marele Zid nu 
a reprezentat niciodată un interes de-
osebit ca fortificație militară, însă ei 
asigurau paza fortificațiilor pentru 
protejarea caravanelor de negustori 
care străbăteau Drumul mătăsii.

Însă în ciuda îndelungatei sale is-
torii, cea mai cunoscută şi mai bine 
păstrată porțiune din Marele Zid a 
fost construită mult mai târziu, abia în 
secolele XIV-XVII e.n, în timpul di-
nastiei Ming (1368-1644 e.n.). 

Lucrările cele mai importante la 
Marele Zid au început în jurul anului 
1474. După o fază inițială de expan-
siune teritorială, împărații Ming au 
abordat o strategie bazată pe defensi-
vă şi extinderea şi fortificarea Marelui 
Zid care constituia însăşi cheia 

acestei strategii. 
Zidul construit în 
perioada dinastiei 
Ming se întindea 
de la fluviul Yalu 
din provincial 
Liaoning până 
spre malurile de 
răsărit ale fluviu-
lui Taolai din pro-
vincia Gantsuo, 
străbătând de 
la est la vest 
Liaoning, Hebei, 
Tianjin, Beijing, 
Shanxi, Ningxia şi 
Gantsuo.

Începând de la 
trecătoarea Juyong, 
Marele Zid se ra-
mifica înspre sud 
şi nord, prin Zidul 
Interior şi cel 
Exterior. Au fost 
prevăzute fortărețe 

şi porți din loc în loc
La mijlocul secolului al XVII-lea, 

triburile Manchu, venind dinspre 
Manciuria sudică şi centrală au trecut 
dincolo de Marele Zid şi au ocupat 
Beijingul, forțând dinastia Ming să 
abdice şi întemeind dinastia Manchu 
-Qing (1644-1912).

Lăsat în paragină începând cu seco-
lul al XIX-lea, Marele Zid a fost pus sub 
protecție guvernamentală din 1952, fiind 
declarat monument istoric al Chinei. Cu 
toate astea, numai o mică porțiune din 
zid a fost reabilitată şi a devenit accesibi-
lă turiştilor. Însă el reprezintă o atracție 
turistică de prim-rang, fiind vizitat anual 
de milioane de oameni.

Mihaela Eros
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Cărțile următoare: marți 27 și joi 29 iunie

Maria Tereza, împărăteasa reformelor românești (2)
Personaje feminine din istoria lumii

Laurenţiu Ciocăzanu

SALVAREA TRANSILVANIEI

Românii din Transilvania şi Bu-
covina au profitat din plin de 
reformele promovate de Maria 

Tereza. Principatul Transilvania, spre 
exemplu, a beneficiat de mari investiții 
pentru exploatarea resurselor natura-
le. Platforma siderurgică din Reşița, 
de care am auzit cu toții în anii comu-
nismului ca despre o mare realizare a 
„partidului”, îşi are originea în acele 
timpuri impulsionate de curajoasa îm-
părăteasă. Practic, începând de atunci, 
soarta României moderne avea să se 
schimbe mult în bine grației drumului 
pe care au împins-o reformele Mariei 
Tereza: 

„Deoarece românii, care formau 
majoritatea populaţiei Transilvaniei, 
erau tot mai nemulţumiţi de starea în 
care se găseau, în anul 1759 a fost adop-
tat edictul prin care a fost restaurată 
Mitropolia ortodoxă de aici. În privin-
ţa reorganizării Transilvaniei, din anul 
1765, aceasta a devenit Mare Principat. 
Chiar şi în condiţiile adoptării unor re-
forme iluministe, a încurajării econo-
miei şi a acordării posibilităţii celor de 
confesiune greco-catolică de a studia în 
diferite şcoli şi universităţi (de la Viena 
sau Roma, de exemplu), românii aflaţi 
sub stăpânire habsburgică nu erau mul-
ţumiţi cu statutul lor, mai ales cei din 
Transilvania, unde erau consideraţi to-
leraţi, iar conducerea era exercitată în 
continuare de germani şi de maghiari. 
Cu toate acestea, prin lunga sa domnie, 
ca şi prin însemnatele iniţiative politice, 
sociale şi religioase cu privire la români, 
împărăteasa Maria Tereza a exercitat un 
puternic impact asupra sensibilităţii co-

lective româneşti. Prin politica sa soci-
ală, prin tendinţa de a introduce cartea 
funciară, de a reglementa relaţiile dintre 
iobagi şi domnii de pământ, ca şi abu-
zurile acestora, împărăteasa şi-a câştigat 
calificativul de „apărătoare a săracului 

de iobagiu în contra asupririlor nedrep-
te”, ca şi simpatia şi încrederea maselor 
de ţărani de pe tot cuprinsul monarhi-
ei. Numeroase delegaţii de români din 
Transilvania au bătut drumurile Vie-
nei pentru a obţine graţia imperială şi 

rezolvarea problemelor 
personale sau diferendele 
locale. 

Demersurile împără-
tesei cu privire la soarta 
românilor, întreprinse 
între anii 1743-1747 con-
stând în propuneri făcute 
dietei, intervenţiile sale în 
diverse cazuri particulare 
spre a acorda unor comu-
nităţi dreptul de a-şi con-
strui biserici, diversele 
donaţii sau alte gesturi de 
bunăvoinţă au fost perce-
pute de români ca acte de 
graţie pentru fericirea su-
puşilor săi români. Mesa-
jul după care împărăteasa 
a fost plină de bunăvoinţă 
faţă de români a fost re-
ceptat ca atare în sensibi-
litatea colectivă.

Zonele de graniţă au 
beneficiat în mod deosebit 
de graţia imperială. Înfiin-
ţarea regimentelor româ-
neşti de graniţă a avut un 
puternic impact. Locuito-
rilor din zona Năsăudului 
li s-au împărţit munţi pen-
tru păşunat şi păduri în fo-
losinţă comună. 

Drumurile lor au fost 
pietruite şi prevăzute cu 
table indicatoare pentru 
orientarea direcţiilor şi 
marcarea distanţelor. În 

Banat, asemenea msuri au fost la fel de 
prezente.

Prin toate aceste inițiative, Maria 
Tereza s-a afirmat ca o adevărată pro-
tectoare a populației româneşti

Dominique Venner este scriitor 
şi istoric. A publicat numeroa-
se lucrări, dintre care Istoria 

Armatei Roşii a fost premiată de Aca-
demia franceză.

Cartea de faţă este rezultatul între-
bărilor pe care şi le-a pus un istoric, 
martor al timpului său. El răspunde 
într-o manieră originală interogațiilor 
care frământă epoca noastră: ce este un 
francez? ce este un european? cine sun-
tem? către ce ne îndreptăm?

Pentru autor, Europa nu este rezul-
tatul 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 popu-
laţiile ce o compun, cu aceeaşi istorie şi 
aceeaşi moştenire spirituală.

Revenirea la surse reprezintă miza 
acestei lucrări care se vrea o metafizi-
că a istoriei. Cititorul va descoperi ele-
mentele ce stau la baza culturii euro-
pene, începând cu poemele homerice, 
legendele celtice şi nordice, moşteni-
rea romană, arta medievală, dragostea 
cavalerească... Nu în ultimul rând, se 
relevă autentica tradiţie europeană, 
maniera unică de a se comporta în faţa 
vieţii, morţii, iubirii, destinului.

Portretul lui Napoleon este realizat 
de Octave Aubry, distins membru 
al Academiei Franceze, pe baza 

gesturilor, acțiunilor şi cuvintelor lui, ur-
mare a unei minuțioase şi serioase docu-

mentări. Meritul autorului este acela de a 
releva personalitatea unui om de excepție, 
care îşi depăşeşte condiția inițială modestă 
urcând pe treptele gloriei până la poziția 
cea mai înaltă pe care o poate ocupa cine-
va într-un stat. Napoleon mărturiseşte că 
pentru el politica reprezintă ceea ce pen-
tru un artist valorează arta sa. În decursul 
vieții, Napoleon a avut trei mari iubiri în 
care a investit multă încredere şi pasiune, 
potrivit firii sale pătimaşe, năvalnice. De 
prima soție, Joséphine, era pur şi simplu 
fascinat, atras în mod irezistibil, cu toate 
că ea l-a înşelat încă de la început fără ru-
şine, nu l-a iubit câtuşi de puțin, nu l-a în-
țeles deloc. Ea nu a căutat decât să-şi vadă 
de propriile interese. Pe contesa poloneză 
Maria Walewska a numit-o multă vreme 
„soția sa poloneză”, deşi nu s-a căsătorit cu 
ea vreodată, iar de cea de-a doua soție a sa, 
Marie-Louise s-a ataşat nespus, chiar dacă 
mariajul lor a fost conceput din interese de 
stat. O carte deosebită ce prezintă o croni-
că completă, captivantă, cu aparența unui 
roman de aventuri a vieții intime a lui Na-
poleon, pornind de la începutul carierei 
sale până la exilul pe insula Elba.


