
În zilele de 3-5 octombrie a.c., în Aula Magna a
Academiei Române, sub egida unor înalte foruri
științifice europene – Academia Română, Insti-
tut de France, Fundația Națională pentru Știință

și Artă, Institutul Francez de Relații
Internaționale, Academia Regală de Limbă și

Literatură Franceză din Belgia, Academia Regală a Spaniei pentru
Științe Economice și Financiare ș.a. – s-au desfășurat lucrările celei
de-a XVIII-a ediții a prestigiosului Seminar Internațional „Penser
l’Europe” („Clubul de la București”). Cu o participare remarcabilă,
academicieni, cercetători și profesori de mare prestigiu din Franța,
Belgia, Spania, Germania, Austria, Italia, România, Croația, Israel,
Algeria, Statele Unite, Moldova ș.a. Tema Simpozionului a fost
„Rolul Academiilor Europene în secolul XXI”. Lucrările s-au
desfășurat în lb. franceză. Prezentăm mai jos comunicarea prof.
Dan Popescu.
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“Este mai ușor să 
dezintegrezi un atom
decât o prejudecată.”

albert einstein
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,,În resolvirea chestiei minoritățilorʼ se cere multă
prevedere și ʼo considerare adâncită a ponderabi-

ilor și imponderabiliilor”.

La Conferința de pace care a urmat încheierii primei
mari conflagrații mondiale, un rol important avut în

vedere de reprezentanții Marilor Puteri, l-a avut și problema
minorităților naționale din teritoriul fostului Imperiu austro-ungar. De-
osebit de sensibilă și delicată, această problemă, transpare și din
corespondența lui Alexandru Vaida-Voevod aflat la Paris, purtată cu
Iuliu Maniu, în cursul lunii septembrie a anului 1919.
Aspectele referitoare la minoritățile din România sunt precedate de
câteva informații, referitoare la deciziile Consiliului suprem care ar fi
hotărît să pedepsească România, care dacă nu va iscăli va fi scoasă
din alianță.

aSpeCte ale proBlemei
minorităților în ConCepția lUi

alexandrU vaida voevod

Dr. Alexiu tAtu

Admiratoare a Orientului, cu atracţie specială spre
cunoaşterea străvechilor civilizaţii: sumeriană,
mesopotamiană, feniciană, asiro-babiloniană,
egipteană, iudaică etc. din Orientul Mijlociu (prin
extindere sau „abuz de limbaj” include şi Orientul
Apropiat) sau  regiunea din sudul şi estul Mării

Mediterane: Egipt, Iordania, Israel, Liban, Siria,
Irak, Iran, ţările din Peninsula Arabică,  dar şi Af-

ganistan, Libia, Turcia, Sudan, am optat  pentru traseul turistic IOR-
DANIA – LIBAN.

CivilizaŢii SUCCeSive Şi  loCUri
CreŞtine în iordania 

Prof. Univ. Dr. Elena
mACAVei

domnUl KlaUS Werner iohanniS,
al doilea mandat de președinte

al româniei

Dan PoPesCu

- continuare în pag. 5 și 6 -

- continuare în pag. 2 -

LIBAN este ţara din Orientul Apropiat (prin extindere, Orientul Mi-
jlociu), modelată istoric şi cultural de civilizaţii  care s-au succedat
în această zonă: feniciană, asiriană, akkadiană, babiloniană,
persană, bizantină, arabă, otomană, franceză, unele vestigii sunt
apreciate drept valori ale Patrimoniului UNESCO.
Prima destinaţie a fost IORDANIA sau REGATUL HAŞEMIT AL
IORDANIEI, ţară încărcată de istorie, unde s-au succedat mai multe
civilizaţii, ţară sfântă pentru mozaici, creştini, islamici, cu locuri par-
curse de profeţi, de Iisus care a fost botezat în Iordan de către Ioan,
cu locuri în care au venit primii creştini ziditori de biserici, cu
Muntele Nebo de unde Moise a văzut Ţara Făgăduită, cu morminte
ale însoţitorilor lui Mahommed. Numele ţării vine de la râul sacru
Iordan, iar acesta, de la numele unuia dintre fiii patriarhului Iacov –
Or Dan. 

SUCCeSiUni de CivilizaŢii  în  liBan

- continuare în pag. 7 -

ZiuA nAționAlă A
româniei

1 Decembrie este ziua naţională a
României şi are o însemnătate
specială în societatea noastră.
Totodată, această zi marchează un
eveniment istoric foarte important:
unirea Transilvaniei cu România, în
anul 1918.
La mulți ani România, La mulți ani,
români!

redacția

Se poate revigora prezența
româniei la 

CongreSele mondiale de 
iStorie eConomiCă?

- continuare în pag 4  -

sAn Andres uniVersidAd, buenos Aires, ArgentinA

AlexAndru VAidA-VoieVod lA ConferințA de PACe de lA
PAris (1919)
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Iordania  are o suprafaţă de
89.342 km.p, 80% din teritoriu
este un platou arid, şi o
populaţie de 7.930.491, 94%
sunt musulmani, în majoritate
sunniţi, 6% sunt creştini; in-
dicele natalităţii este de 25,2 la
mie, sporul natural, de 21,4 la
mie. Pe lângă arabi, 97,8%,
trăiesc armeni, cerchezi, kurzi,
ceceni şi peste 2 milioane de
refugiaţi irakieni, sirieni,
libanezi, palestinieni.  Ca formă
de stat este monarhie
constituţională, actualul rege
este Excelenţa Sa Abdullah al
II-lea, fiul lui Husein al II-lea
care este şi pilot de elicoptere. 

În vremuri străvechi, teritoriul
actual al Iordaniei a fost popu-
lat de semiţi canaaneni, de
amoniţi, de nabateeni. Mici re-
gate – Edom, Moab, Ammon –
sunt cunoscute din epoca
biblică. Au cucerit teritoriul re-
spectiv egipteni, romani, bizan-
tini, arabi, otomani. Stăpânirea
otomană a durat din 1518 până
în 1918. În perioada 1919-1943
Iordania s-a aflat sub protec-
torat britanic, perioadă în care
s-a creat emiratul Transiorda-
nia.  În 1946 acesta devine in-
dependent sub numele
Iordania. În perioada 1948-
1973 ţara se implică în
războaiele arabo-israeliene,
anexează Estul Palestinei şi
Ierusalimul de Est care urmau
să formeze statul palestinian.
Tronul a fost ocupat, în pe-
rioada 1952-1999, de regele
Husein al II-lea. În 1967 Israel
ocupase teritoriul iordanian
(Cisiordania) şi partea
iordaniană a Ierusalimului. În
1974 regele Husein a recunos-
cut OEP / Organizaţia pentru
Eliberarea Palestinei, fapt ce a
accentuat ostilitatea Israelului.
În 1982 Israelul a invadat Iorda-
nia  pentru  a alunga OEP.

În 1994 Iordania încheie
pacea cu Israelul. Din 1999,
când rege devine  Abdullah al
II-lea, Iordania face eforturi de
adaptare la realitatea concretă,
are relaţii diplomatice cu SUA şi
cu ţările europene,  realizează
reforme. Face parte ca stat
fondator din Liga Statelor
Arabe, înfiinţată la Cairo în
1945.  Cu România are  relaţii
diplomatice din 1965 şi foarte
bune relaţii economice. Iordania
nu are mari resurse naturale.
PIB-ul este 40.020 miliarde  $,
PIB-ul / loc , 4.129 $ (2017),
Banca Mondială o consideră o
ţară cu venit mediu ridicat. În in-
dustrie predomină ramurile de

confecţii, îngrăşăminte chimice,
servicii;  agricultura este
eficientă prin plantaţiile de cit-
rice, banane, meri, prin
creşterea animalelor. 40% din
populaţie lucrează în acest sec-
tor. Turismul este susţinut şi
promovat cu eforturi financiare
mari, din respect pentru valorile
naţionale istorice, culturale, nat-
urale. Din turism se încasează
anual 3,46 miliarde $. Pentru
siguranţa turiştilor,  pe lângă si-
turile arheologice şi locurile
frecvent vizitate activează
Poliţia Turistică. 

Iordania este extrem de
ofertantă din punct de vedere
turistic datorită vestigiilor is-
torice, locurilor sacre pentru
mozaici, creştini, islamici, unele
fiind recunoscute UNESCO,
datorită armonizării istoricului
cu modernul, ospitalităţii oame-
nilor şi gastronomiei apreciate.
Iordania poate fi vizitată
singură, în asociere cu Israel
sau cu Liban.

Am fost însoţiţi, pe tot par-
cursul turistic în Iordania, de un
ghid local rafinat şi cult ce
aparţine  comunităţii  şi confe-
siunii druzilor.  Confesiunea
religioasă a apărut în Egipt în
secolul XI. Membrii comunităţii
sunt împărţiţi în învăţaţi şi
novici; au o Carte Sfântă
accesibilă doar învăţaţilor, pro-
cesiunile sunt secrete, doctrina
lor are elemente gnostice, neo-
platonice, iudaice, zoroastre,
cred în nemurire şi
metempsihoză (renaşterea su-
fletului în alte existenţe în
trupuri omeneşti, animale,
plante);  se căsătoresc între ei,
nu trec la altă confesiune şi nu
se acceptă intrarea în rândurile
lor a persoanelor din alte confe-
siuni. Din elita lor, special
instruită şi educată, sunt de-
semnate personalităţi pentru
funcţii politice în guverne. 
În compania selectă a ghidei

din România, doamna Natalia
Gavrilescu, şi a reprezentantu-
lui turistic al Iordaniei, ce a
demonstrat profund respect
pentru valorile străvechi, moza-
ice, creştine, islamice, am în-
ceput traseul iordanian, vizitând
capitala ţării AMMAN ce
semnifică „pace şi linişte”, bib-
licul Ammon, unul dintre cele
mai vechi oraşe din lume locuite
continuu, modelat de civilizaţii
ce s-au succedat. În situl arhe-
ologic, cu vestigii istorice bine
conservate, am aflat că în 1200
î.H. oraşul  a fost capitala
amoniţilor, popor semit, şi s-a
numit Rabbath Ammon.
Egiptenii din timpul lui Ptolemeu
al II-lea (sec. IV î.H.) l-au numit
Philadelphia, în perioada tur-

cilor omeiazi (sec. VIII) a de-
venit Amman,  din 1923 a de-
venit capitala Transiordaniei /
Iordaniei. 
Astăzi, este un oraş frumos,
modern, are două academii:
Academia Islamică de Ştiinţe şi
Academia Regală pentru
studierea Civilizaţiei Islamice,
sub egida căreia s-a publicat
Enciclopedia Civilizaţiei Islam-
ice. Are o populaţie de 5,5 mil-
ioane, două universităţi,
biblioteci, muzee, este Centrul
regional UNESCO pentru ţările
arabe în domeniul educaţiei. În
frumoasa regiune AJLOUN,
locuită din neolitic, am vizitat ru-
inele unor biserici creştine şi
Castelul construit în vremea lui
Saladin, sultan al Egiptului,
Siriei, Palestinei (sec. XII).      

Aflat la 40 km. de Amman,
JERASH / GERASA este un
oraş roman foarte bine conser-
vat, fondat de Pompei în secolul
I î.H. Am privit şi fotografiat ru-
inele templelor, cele mai impor-
tante sunt ale zeilor Jupiter şi
Artemis, ruinele Hipodromului,
Forumului, Amfiteatrului unde,
datorită acusticii perfecte,  se ţin
şi în prezent spectacole. Din
perioada bizantină au rămas ru-
inele a trei biserici şi interesante
mozaicuri. 
Seara, în Vinerea Mare, singură
m-am deplasat în zona oraşului
Amman în care se află un com-
plex religios: Biserica Ortodoxă,
Biserica Coptă şi Moscheea
închinată regelui Abdullah I. Am
asistat cu emoţie la Slujba Pro-
hodului, biserica era arhiplină,
oamenii erau transfiguraţi de
trăirea cântării Prohodului,
multă lume era în curtea
împodobită cu o galerie de
icoane  şi pe stradă. Am intrat
în Biserica Coptă unde slujba
se terminase iar Moscheea am
vizitat-o a doua zi, desculţi şi cu
pelerine. La intrare se află o
expoziţie cu documente islam-
ice şi tablouri cu membrii dinas-
tiei Haşemit:  Abdullah I, Husein
al II-lea, Abdullah al II-lea (actu-
alul rege), Prinţul moştenitor.  
Ne-am continuat traseul turistic,
am vizitat oraşul nabateean
MADABA, cucerit  de romani,
de bizantini, în timpul cărora s-
au construit mai multe biserici.
Este considerată capitala
mondială a mozaicurilor. În Bis-
erica greco-ortodoxă „Sfântul
Gheorghe” s-a descoperit un
mare mozaic ce reprezintă
harta Orientului Mijlociu, datată
din perioada lui Justinian (sec.
VI). Am fost cazaţi la un hotel
pe malul Mării Moarte, numită şi
Marea lui Lot, a doua cu salini-
tate foarte ridicată, după un lac
din Africa,   situată la 427 m.

sub nivelul convenţional al
mării; malurile sunt bordate cu
sare solidificată datorită
tendinţei de secare.  Slujba de
Înviere am urmărit-o doar la
televizor, oraşul cu o Biserică
Ortodoxă era departe.

În prima zi de Paşti (la micul
dejun gazdele ne-au oferit şi
ouă înroşite), am ajuns pe
VALEA IORDANULUI, râul
sacru ce izvorăşte din Munţii
Libanului, format din apele a
patru izvoare, şerpuieşte pe
pantele muntelui Hermon, trece
prin Marea Galileei şi se varsă
în Marea Moartă. În această
zonă, BETANIA,  se află peste
200 de situri arheologice, unele
vestigii sunt vechi de 18.000 de
ani. Ne-am apropiat cu emoţie
de Locul Botezului Domnului
Iisus – Al Maghtas, confirmat de
Papa Ioan Paul al II-lea când a
vizitat zona, în anul 2000. Peste
linia de demarcaţie, de-a lungul
Iordanului, în Israel, un grup de
turişti ruşi trăiau botezul ritualic.
Am privit ruinele unei mânăstiri
ce cuprindea mai multe biserici
din secolul V, ne-am rugat în
Biserica „Sfântul Ioan
Botezătorul”. 
În depărtare se află marcate
Grota lui Lot, locul în care soţia
lui Lot, neascultând îndemnul
îngerilor, şi-a întors privirea
spre dezastrul Sodoma-
Gomora şi, ca urmare, a fost
transformată într-o stâncă de
sare, ruinele Sodoma şi
Gomora, locul unde Sf. Ilie a
fost luat la cer într-un car de foc,
Mormântul lui Aron, fratele lui
Moise, morminte ale însoţitorilor
lui Mahommed.  Am intrat în
spectaculosul Canion WADI
MUJIB, zonă naturală rezervată
şi am continuat drumul pentru a
vizita Castelul cruciat KERAK,
situal la 1000 metri altitudine,
construit în secolul XII.

Cazaţi în zona Petra,
nerăbdători şi curioşi  ne-am în-
dreptat spre celebrul sit
PETRA, intrat în Patrimoniul
UNESCO, în 1985, şi în cate-
goria minunilor lumii străvechi,
în 2007, alături de:  Stonehenge
(Marea Britanie), Colosseum,
Pompei (Italia), Acropola din
Atena, Abu Simbel (Egipt), Ieri-
hon (Israel), Teotihuacan,
Palenque (Mexic), Marele Zid,
Armata de Teracotă (China), Ti-
wanaku (Bolivia), Liniile Nazca,
Machu Picchu (Peru), Labirintul
din Creta, Bisericile şi oraşele
subterane (Turcia) ş.a. pe care,
cu ani  în urmă,  le-am vizitat.

În PETRA, cetate
impunătoare săpată în piatră
într-un canion, complex muzeal
natural vechi de 9-10.000 de
ani, redescoperit, în 1812, de

elveţianul Ludwig Burckardt
care s-a ascuns sub o identitate
arabă, altfel n-ar fi fost accep-
tat, s-au succedat mai multe
civilizaţii, dovezi sunt vestigiile
asiriene, nabateene, greceşti,
romane, bizantine, otomane.
Printre primii locuitori s-au aflat
edomiţii, amintiţi în Biblie. Am-
prenta asupra locului şi-au pus-
o nabateenii, comercianţi arabi
ce s-au instalat în acest loc,
spun unele surse, în secolul IV
î.H, pentru a beneficia de avan-
tajele intersecţiei drumurilor
comerciale şi perceperii taxelor.
Geograful grec Strabon a fost
printre cei care au oferit date
privind organizarea socială,
politică şi cultura nabateenilor. 
Petra a trezit interesul romanilor
care au cucerit zona în 106 d.H.
Bizantinii au construit biserici şi
un episcopat în secolul IV.
Cruciaţii au construit un oraş-
cetate. Peisajul stâncos este
copleşitor, am fotografiat ves-
tigii ale templelor, cel mai bine
conservat este „Trezoreria”,
vestigii ale locurilor de sacrificii,
palatelor,  caselor, mormintelor,
fântânilor, cisternelor de apă,
bisericilor creştine. Petra este o
feerie stranie de piatră cu irizaţii
roşietice. La capătul vizitării
celebrului sit am intrat în
Muzeul Petra cu prezentări
moderne, pe măsura măreţiei
locului.
Am retrăit starea de uimire, într-
o altă tonalitate, făcând safari în
Deşertul WADI RUM (Valea
Lunii), cu o vechime geologică
de două miliarde de ani,
aceasta fiind perioada
cambriană a paleozoicului.
Prezenţa omenească în acest
spectaculos deşert este datată
din paleolitic. Şi aici nabateenii
au lăsat urme prin inscripţii şi
desene. Valea Lunii a fost
aleasă ca loc de acţiune pentru
filmul „Lawrence al Arabiei”.
Eroul filmului, interpretat de
Pieter O ’ Toole, a fost o per-
sonalitate reală, savant, scriitor
britanic şi strateg militar ce a
conceput şi a pus în practică un
plan de acţiune pentru rebeli-
unea arabă împotriva
otomanilor în 1916-1918.
Ne-am cazat în AQBA, singurul
port al Iordaniei la Marea Roşie,
staţiune balneară modernă la
Marea Roşie, am vizitat situl
arheologic UMM ER RASAS,
intrat în Patrimoniul UNESCO,
2004, cu vestigii nabateene, ro-
mane, bizantine, musulmane. În
depărtare se văd  şi zone din Is-
rael, Egipt, Arabia Saudită.  De
aici ne-am îndreptat spre
Amman, de unde am luat
avionul spre LIBAN, pentru a ne
continua aventura cunoaşterii.

IORDANIA2 VINERI 29 NOIEMBRIE 2019

Prof. Univ. Dr. Elena
mACAVei

betAniA - loCul boteZului lui iisus

PetrA
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„Nu zice niciodată nu se poate,
începe cu să vedem”

Nicolae Iorga
În peregrinările mele profe-

sionale, didactice și de cercetare,
în Franța, în Bretania, la Rennes
dar și la Saint-Malo, am cunoscut
printre mulți alții la fel, un om de-
osebit. Este vorba de Edmond
Hervé, primar de Rennes vreo 5-
6 mandate, cu o empatie
remarcabilă. La un moment dat,
prin 1997-1998, parcă, a fost și
ministru al Sănătății. În ministe-
riatul său s-au făcut, însă unele
transfuzii de sânge neverificat,
atunci, la nivelul la care sângele
pentru transfuzii a început să fie
verificat ceva mai târziu. 
Ceea ce a generat, din păcate,
îmbolnăvirea unor pacienți de
Sida. A avut loc un mare proces,
cu mai multe înfățișări, mai multe
acuzații și pledoarii de răspuns,
iar judecătorii i-au dat un verdict
original în felul său: „Respons-
able, mais pas coupable” (Re-
sponsabil, dar nu vinovat). Cam
așa suntem și noi, deși cu
modificări, în ce privește lipsa
noastră de reacție privind negli-
jarea, ignorarea aproape totală a
studiului Istoriei Economice în
învățământul de profil. Respons-
abili oricum. Iar în ceea ce
privește vinovăția, am putea dis-
cuta. Însă în comparație cu Ed-
mond Hervé, noi suntem chiar
vinovați. Nu avem cum să
înțelegem prezentul economic,
nu avem cum să deslușim viitorul
economic – al nostru, al Europei,
al lumii nu avem cum să ne în-
deplinim misiunea de economiști
– fără a cunoaște istorie
economică.

Ridic, dar, într-o astfel de
lumină, o problemă importantă
pentru științele economice în gen-
eral, cât și din perspectiva Acad-
emiei Române, instituție
fundamentală, motor și coordo-
nator pentru cercetarea științifică.
Anume, problema Congreselor
Mondiale de Istorie Economică,
înalt for internațional de

comunicări și dezbateri, de pro-
gres economic. În ultimul timp,
prezența României, a
reprezentanților săi, la Congre-
sele respective a „strălucit” mai
ales prin absență. Ridic această
problemă pe deplin îndreptățit. Eu
am avut în acest sens o prezență
substanțială cu comunicări publi-
cate de Congrese – singura
prezență românească astfel la
Congresele Mondiale de Istorie
Economică de la Milano (1994) și
Madrid (1998).  Pe urmă, fiind
ales președinte de secțiune în
cadrul Comitetului Științific al
Congreselor, am încurajat mai
tinerii mei colegi din Sibiu, dar și
din București, Cluj-Napoca, Iași,
Deva etc. să prezinte comunicări,
le-am aprobat, în calitatea mea,
comunicările lor și pe ale altor
cercetători din alte țări, având,
deopotrivă, în continuare, propri-
ile mele contribuții. Am condus
secțiunile respective, aferente,
mai ales, evoluției seculare, în
context european, global, a
economiilor din Europa Centrală
și de Est dar nu numai. De pildă,
„Țările din Europa Centrală și de
Est, «allez, retour, allez» spre
economia de piață”; „Industri-
alizarea, Cain și Abel în versiune
modernă” etc. A fost și este vorba
de Congresele menționate de la
Buenos-Aires (2002), Helsinki
(2006), Utrecht (2009), Stellen-
bosch, Africa de Sud (2012). 
Desigur, de fiecare dată am pro-
pus și explicitat tematica pentru
secțiuni, ea a fost votată –
adoptată de Comitetul Științific al
Congreselor, revenindu-mi mie
răspunderea pentru calitatea tu-
turor comunicărilor din secțiune.
În întreaga mea activitate astfel
am fost sprijinit, în mod eficient,
de Comisia de Istoria Economiei
Naționale și Istoria Gândirii Eco-
nomice de pe lângă secțiunea de
profil a Academiei Române, mai
ales prin cei 2 președinți succe-
sivi ai săi, regretații academicieni
N.N. Constantinescu și apoi Iulian
Văcărel. Majoritatea studiilor
prezentate la Congrese și cele
asupra derulării acestora au fost
publicate, pe lângă volumele
Congreselor amintite, dar și în
străinătate, și în revista de „Studii

de Istorie Economică și Istoria
Gândirii Economice” a Academiei
Române. A fost mereu o
fereastră românească deschisă
larg spre lume.

Din păcate, după 2012,
fiind deplasări lungi inconfortabile
la o anumită vârstă și lipsindu-mi
și mijloacele de finanțare (de
fiecare dată ne-am plătit din pro-
priul buzunar prezența, Academia
„neavând fonduri”), am renunțat
astfel. În acest fel, aproape s-a
încheiat și activitatea României la
Congresele ce au urmat, la
Kyoto, în Japonia, și la Los Ange-
les, în Statele Unite. Tot din
păcate, se vădesc, se pare, slabe
șanse ca o astfel de prezență să
revigoreze. Și este rău pentru că
la asemenea înalte manifestări s-
au dezbătut și se dezbat în
evoluție, în relaționare în timp și
spațiu, chestiuni fundamentale
ale dezvoltării, ale progresului
uman, abordate, de regulă, dintr-
o perspectivă cât se poate de
cuprinzătoare pe multe secole și
chiar milenii și pe toate continen-
tele. Era și este vorba de industri-
alizare și revoluțiile industriale, de
la meșteșuguri la marile industrii
moderne de astăzi și la „reindus-
trializare”. De evoluția progresului
tehnic și consecințele astfel. De
evoluția agriculturii, a proprietății
și, prin consecință, de evoluția
problemei agrare și agricole în
lume, de evoluția modelului ali-
mentar și modificările intervenite
astfel. Era și este vorba de marile
rute comerciale ale lumii, de la
mări spre Atlantic și Pacific, pe
urmă de comerțul modern pe in-
ternet. De cum a evoluat sistemul
bancar, de la zarafi la băncile din
republicile Veneția și Genova, la
piața de capital și financiară
clasică și modernă, de glob-
alizarea acestor piețe. Era și este
vorba de piața muncii, și ea
globalizată, de emigrație și
imigrație de-a lungul timpului și
perspectivele astfel. De sistemul
colonial cu ceea ce a adus el, bun
și rău, și evoluțiile apoi. A fost și
este vorba de lupta împotriva
terorismului, de drumul de la
anarhism la terorism, cu „culcuș
cald” al acestuia în ignoranță, fun-
damentalism, sărăcie. De lupta

împotriva sărăciei, cu o matrice
complexă, privită și ca o maladie
specifică, cu motivații naționale,
regionale, globale și care
incumbă măsuri guvernamentale,
comunitare, globale, sociale, cul-
turale etc. De gravele probleme
de mediu ce s-au vădit, „in nuce”,
încă din antichitate, de
antropocen și antropocenie, de
păduri, aer, apă, subteran, de ce
ne rezervă viitorul și cum putem
preîntâmpina. Era și este vorba
de sănătate, de apariția epidemi-
ilor, dar, mai ales, a marilor en-
demii și pandemii, de instituțiile
constituite în timp și în prezent
pentru a preveni, de standarde și
politici de sănătate în timp. De
tipurile de economii de piață, cu
accent pe cel al economiei so-
ciale și solidare întâlnită în Ger-
mania încă din vremea lui Fr. W.
Raiffeisen, pe urmă, în Franța etc.
De raporturile în timp dintre
protecționism și liberalism, de
relația complexă dintre
independența națională și dez-
voltare, dintre comunitarism și
globalism, pe de o parte, și dez-
voltare, pe de alta. Dintre ur-
banizare și rurbanizare. Era și
este vorba de influența factorilor
politici, a strategiilor politice, de
revoluții, de frontiere, de rapor-
turile în timp dintre individ și colec-
tivitate etc... O amplă frescă a
economiei lumii, a vieții econom-
ice atât de zbuciumate a lumii de
ieri, de astăzi și, cu siguranță, de
mâine... Oricum, lumea a fost și
este condusă, în mare parte, de
bani și interese individuale dar și
sociale, și trebuie ținut seama de
acest lucru. Ea a fost și este
condusă, în anumite condiții, și de
credință, de demnitate și trebuie
ținut seama și astfel.
Mai adaug că la Congresele
Mondiale de Istorie Economică
au participat și participă, de
regulă, cercetători și profesori de
mare prestigiu din 80-90 de țări
ale lumii. Țări cu academiile lor
afiliate la IEHA (Asociația
Internațională de Istorie
Economică), plătindu-se de
statele membre o cotizație anuală
deloc neglijabilă. Or, având și Ac-
ademia Română afiliată la IEHA,
iată, plătim cotizația dar nu bene-

ficiem, în lipsa participării cu
comunicări la Congrese, cu nimic.
Am sentimentul că se vădește o
situație ce trebuie grabnic
remediată. În lipsă, poate că
efectele nu sunt imediate dar se
pot vedea grav mai târziu.
Absența României într-un
asemenea for științific nu are cum
să nu aibe urmări. 
Mai adaug că la Congrese au
participat și participă 40-50 de
cercetători din SUA, 20-25 de
cercetători din Marea Britanie, 30-
50 de cercetători din Franța, la fel
din Italia, din Spania, din Germa-
nia, 20-25 de cercetători din
Rusia, numeroși din China, din
India, din Japonia, Australia, din
țări din Africa, din Indonezia,  10-
12 din Ucraina etc. Cu toții de la
cele mai prestigioase instituții de
învățământ și cercetare. Semni-
ficativ. Din România, până în
2012, 4-5 cercetători, de la ULBS,
în timp, profesorii Corvin Lupu,
Lucian Giura, pe urmă Silvia
Mărginean, Răzvan Șerb, Dan-
Alexandru Popescu, Grațian
Lupu, Alin Opreana, de la ASE
București Maria Mureșan, de la
Brașov Ileana Tache, cu
comunicări remarcabile etc., apoi,
aproape deloc...

Ne lipsesc, de altfel, tot
mai mult, și volumele de „Studii
de Istorie Economică și Istoria
Gândirii Economice” care
apăreau sub egida Academiei
Române, și care, deocamdată,
nu mai apar. Am, însă, speranța
că mai mulți cercetători mai tineri
– pe unii dintre ei i-am pregătit
chiar eu – vor prelua hotărât o
astfel de prestigioasă ștafetă. Le
trebuie nu doar voință, ci și
cunoștințe potrivite, cultură
economică etc. Oricum, eu îmi
dau și îmi voi da, după posibilități,
tot concursul necesar. Nu mă sfi-
esc, de altfel, să arăt că lacunele
generate astfel se vădesc, evi-
dent, în mai multe din cercetările
ce se întreprind actualmente în
economie, în validarea lor
internațională. În fapt, dar și teo-
retic, dimensiunile europene și
globale pentru gândire și acțiune
se constituie și în cadrul
menționat de comunicare și
reflecție.

helsinki, finlAndA utreCht, olAndA

Dan popescu



VINERI 29 NOIEMBRIE 2019 5POLITICI

urmare din pagina 1

Mai mult,   se va opri orice
aprovizionare și furnitură,
pentru România, vor fi mari
dificultăți referitoare la
comunicația prin Dardanele
și pe Dunăre, la despăgubiri
România nu va fi părtașă,
posesia Bucovinei și
Basarabiei i se va contesta,
lăsându-o în nesiguranță de
drept, iar granițele din Banat
și cele dinspre maghiari se
vor delimita în defavoarea
noastră (orașele Satu Mare,
Oradea, Carei, Salonta,
Arad, Timișoara vor fi date
maghiarilor), desprinderea
unei părți din Dobrogea în
favoarea  bulgarilor).
Alexandru Vaida-Voevod  a
declarat tuturora, că ori ce
s-ar întâmpla  partea
română nu va semna și că s-
a pus  problema, că arde-
lenii fiind mai calmi la
judecată și fiind el singurul
delegat, care având un car-
acter politic, nefiind diplomat
de carieră, ar  putea - în fața
pericolului - stărui ca să
iscălească, ar fi bine să  o
facă.  

Față de toți
binevoitorii puși la cale și
independenți,  Alexandru
Vaida Voevod a susținut un
categoric nu, dându-și
seama că  la Conferința nu
se va tolera fără ca aceasta
să nu reacționeze la sfi-
darea hotărîrilor ei.  În data
de 10 septembrie s-a
prezentat cu șvabii la
Dulles, cel mai important
dintre americani, care l-a
primit ca pe un vechi cunos-
cut, pe șvabi cu afabilitate
convențională. Alexandru
Vaida-Voevod a expus că
șvabii și-au pus  speranța în
principiile wilsoniene,  în
paralel cu discutarea punc-
tului de vedere nedrept, că
șvabii fiind germani, nu vor
putea fi admiși să decidă, în
cazul unui plebiscit între doi

aliați etc., apoi au fost puse
în discuție argumentele eco-
nomice etc. Dulles asculta
cu resemnare, ceea ce
auzise de nenumărate ori.
Când însă a spus, că Ștefan
Frecot va ști să expună
punctul de vedere special
șvăbesc, Dulles, abia înce-
puse Frecot, l-a întrerupt
afirmând: ,,Cunosc chestia,
Comisia și a terminat
lucrările, și a înaintat refer-
ate, funcțiunile ei au încetat,
Conferența a hotărît.
Discuția între asemenea
împrejurări ar însemna să ne
perdem timpul zădarnic și
Dv. și eu”.
În continuare  discuția s-a
purtat în legătură cu
Brătianu care declarase  că

nici nu discută - e adevărat
trimisese în scris răspunsul
- că atunci comisia ne-a
adresat nouă delegației so-
licitarea să facem
observațiile noastre La două
reveniri partea română nu a
dat răspuns (ulterior Vaida a
aflat că era adevărat, că toți
ceilalți interesați au intrat în
discuții și că de observațiile
lor s-a ținut cont în multe
cazuri). Alexandru Vaida-
Voevod  a  răspuns că abia
înainte cu vre-o 6-8 zile
primise 3 exemplare ale
proiectului de tratat referitor
la minorități, că dacă s-ar
discuta cu delegația română
s-ar găsi soluție și s-ar ad-
mite că preambulul e o
ofensă adusă unui stat  aliat,
c o n t e s t â n d u - i s - e
independența etc.
Au fost primiți apoi de Pi-

chon, care a a trimis după
Philippe Berhelot, colabora-
torul său, în rang de min-
istru.  Întâlnirea a durat
peste o oră. Ambii au admis
că în chestia minorităților s-
a procedat  prea necruțător
față de România, dar că
problema fiind pusă  cu
insistență, nu s-au putut
face modificări. Nicolae Mișu
a protestat foarte energic în
decursul discuției asupra
preambulului tratatului refer-
itor la minorități și Alexandru
Vaida-Voevod a atras
atenția asupra punctelor in-
executabile din cauze prac-
tice  cât și din causa utilizării
neclarei opuneri și
ignoranței - a unor capitole.

Tot acum, Alexandru
Vaida-Voevod a mers cu
șvabii la Vanutelli,   care i-a
primit foarte călduros și  le-a
dat șvabilor asigurare că
Italia totdeauna ne-a apărat
revendicările asupra Banat-
ului și că îndată ce se va ivi
din nou posibilitatea, - fiind
acum chestiunea încheiată -
de a ne sprijini, o va face cu
tot devotamentul.    

- continuare în pagina 6 -

Dr. Alexiu tatu

AlexAndru VAidA-VoeVod (1872-1950)

ion i.C. brătiAnu(1862-1927)

iuliu mAniu (1873-1953)ferdinAnd i Al româniei (1865-1927)

stPhen JeAn-mArie PiChon (1857-1933)
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În după-amiaza zilei de 10
septembrie, la întâlnirea cu
președintele Poincaré,
Alexandru Vaida Voevod a
arătat că sașii, întăriți prin
șvabi și prin germanii din Bu-
covina și Basarabia țin la mar-
ile tradiții pangermane, mai cu
seamă după ce împăratul Wil-
helm II a vizitat Brașovul și
Sibiul, iar în Sibiiu sașii
botezaseră cea mai frumoasă
piață Falkenhayn-Platz și au
început colecta spre a-i ridica
un monumet eliberatorului.

Președintele Franței a  arătat
că și în Alsacia sunt aceleași
stări în anumite ținuturi și i-a
asigurat însă că e convins că
în Liga-Națiunilor tendințele
germane nu vor găsi sprijin.
Părereaa lui Vaida era că ar
trebui capitolul 12 omis cu

totul ori utilizat mai precis. În
problema secuilor, el a a
menționat că aceștia nu sunt o
confesiune, ci trei, că au-
tonomii bisericești-scolastice
secuiești nu se pot da aici se-
cuilor nici sașilor ci doar con-
fesionale. În opinia lui, școala
trebuie să fie însă statificată
atît din interes pedagogic cât
și din interes politic-național,
confesiunile putând să-și
susțină școli sub controlul
corespunzător al Statului, care
le va susține școli primare cu
limba lor de instrucție. 
Școli primare  vor trebui asig-
urate minorităților, dar de școli
superioare nu va putea fi

vorba.  Statificarea tuturor
gimnaziilor va trebui să
urmeze imediat după iscălirea
acestui tratat Ne mai existând
în nici un stat școli confesion-
ale și fiind în România veche
școala în mâna Statului, de
urgență vor trebui statificate și

școlile primare. Propunerea lui
Vaida: capitolul 60 din tratatul
cu Austria nu mai  există
speranță de a-l schimba și a
face pace separată cu Austria
ar însemna a-i brusca, pe
Aliați fără a câștiga siguranța
că prin șicane nu vom fi
umiliți. Rămâne ca  România
să intre în negocieri și să
caute a modifica conform
dorințelor  sale tratatul cu
minoritățile. Ca preambul în
locul celora ce se spun referi-
tor la tratat, ar trebui  ca
România să introducă aproxi-
mativ textul următor: ,,capi-
tolul 60 din tratatul cu Austria
nu tinde a atinge suverani-
tatea statului Român și puter-
ile aliate și asociate
recunoscând și confirmând
libertatea, independența și su-
veranitatea României, în con-
formitate cu principiile de
drept decretate de marea
adunare națională din Alba
Iulia și cu legile decretate
române  au căzut de acord cu
România, asupra celor ce
urmează.” Apoi  ar trebui mod-
ificat pe cât se poate  de fa-
vorabil ,,singuraticele”
articole. Astfel s-ar putea
obține deplină satisfacție în
privința suveranității, ceea ce
s-ar stipula nu ar mai putea fi
interpretat și comentat în de-
favoarea noastră.  
După plecarea șvabilor spre

acasă,  Alexandru Vaida-Vo-
evod a făcut tot ce i- a stat în
putere spre a-i  mulțumi. Im-
presia pe care au făcut-o pre-
tutindeni a fost, că sunt
oameni de treabă, serioși.
Venirea lor  ar putea să aibă
importanță pentru viitor. La în-
tâlnirea cu Pașici, acesta  le-a
spus că șvabii s-ar fi declarat
pentru sîrbi dacă le-ar fi putut
garanta aceștia că Banatul în-
treg  va fi alăturat către Ser-
bia. Părerea pe care
Alexandru Vaida-Voevod și-a
format-o în urma discuțiilor cu
ei   ar dori să i-o prezinte lui
Maniu pe larg. Referitor la
sași,  soluția propusă de
Vaida ar fi o despăgubire  în
hârtii de stat pentru partea ce
le revine din averea
Universității săsești, școlile
confesionale urmând a fi
susținute de comunități, iar
școlile de stat le-ar face în
aceeași proporție ca și celor-
lalte minorități. Pentru scop-
urile confesionale în mod
cinstit le-ar da cota parte din
subvenție ce le  revine în
proporție directă cu numărul
lor. Pe șvabi i-ar menaja,
neînsemnând că i-ar proteja în
detrimentul Statului.  Greșeala
de a trezi și propaga între ei
conștiința națională nu  ar
comite-o. Unde vor cere școli
de stat cu limba germană le ar
da sprijinul ca învățătorii să fie
conduși de devotament sincer
față de interesele Statului
român, iar când șvabii vor dis-
pune de o clasă de intelectu-
ali, crescuți  în Statul român,
aceștia vor îndeplini același
rol între ei pe care l-au în-
deplinit și românii în sânul
neamului nostru în timpul
dominației maghiare. În
schimb ar fi bine să se
numească dintre șvabi cât mai
mult funcționari. Pe Ștefan
Frecot, șeful delegației
șvăbești la Conferința de
Pace,  de exemplu l-ar numi
prefect al orașului Timișoara,
pe Andreas Buschmann din

Lipova,  primar. În privința
candidaturilor șvăbești de
asemenea nu ar fi permis să
se uite scopul final: asimilarea
în sentimente ale șvabilor iar
nu înstrăinarea lor prin
trezirea naționalismului. Cali-
tatea deputaților ar fi deci de
importanță  hotărâtoare.
Scopurilor românești le-ar
corespunde mai mult un com-
promis prin care le-ar garanta
șvabilor un deputat în
Timișoara iar ei românilor doi.
În cercuri rurale s-ar putea ad-
mite unul-doi țărani bogați,
dornici de demnități dar care
afară de vanitate nu s-ar lăsa
conduși de alte considerații.
Pentru Timișoara ar fi poate
potrivit de candidat  șvăbesc -
cu programul Alba-Iulia,
Thomas Fehrenbacher unul
dintre delegații trimiși la Paris.
Faptul că a riscat să vină în
Capitala Franței, l-ar califică în
ochii conaționalilor săi ca om

de valoare, care în Paris s-a
luptat pentru interesele
șvăbești și fiind maistru croitor
în Lugoj alegerea lui ar
demonstra spiritul democratic
al românilor. Caius
Brediceanu ca vechi client al
lui Thomas Fehrenbacher ar
avea desigur și pe viitor
putința de a-l influența în sen-
sul coordonării intereselor
șvăbești cu acelea ale Statului
român. De asemenea îl
recomandă atenției lu Maniu
pe Franz Timon, muncitor ti-
pograf, secretarul socialiștilor
din Lugoj.
În sinteză, pentru rezolvarea
chestiunii minorităților,
concluzionează Alexandru
Vaida-Voevod, se cere multă
prevedere și ,,o considerare
adâncită a ponderabiilor și im-
ponderabiliilor ...
înțelepciunea lui Iuliu Maniu
va ști să nimerească drumul
cel mai conducător la scop”.

Dr. Alexiu tAtu

PhiliPPe berthelot (1866-1934)

georges ClemenCeAu (1841-1929)rAymond PoinCAré (1860-1934)

nikolA PAšiC (1845-1920)
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Libanul actual este o ţară mică,
are o suprafaţă de 10.400 km.p,
este flancat de Munţii Liban şi An-
tiliban, este înnobilat de cedru,
copac sacru şi simbol naţional,
dar defrişat sălbatic de milenii.
Populaţia este de 5.882.562
căreia i se adaugă 3 milioane de
refugiaţi palestinieni, sirieni,
irakieni, 1 milion de lucrători
imigranţi. Diaspora libaneză
numără aproximativ 13 milioane,
dintre care 9 milioane sunt în
Brazilia, alţii sunt în America de
Nord, Africa, alte ţări arabe, Eu-
ropa, Australia. Cei înstăriţi nu
uită să-şi ajute financiar ţara de
provenienţă, cu milioane de
refugiaţi care nu cred că se vor în-
toarce curând în ţările lor.  Între
cele 18 entităţi religioase, 56%
sunt islamicii (şiiţi şi sunniţi), 39%,
creştini maroniţi (catolici orientali,
întemeietor, Maron), 20%, greco-
ortodocşi, 4%, greco-catolici, 5%,
druzi. Ca formă de stat este
republică iar actualul preşedinte
este Domnul Michel Aoun.
Libanul face parte din Liga
Statelor Arabe ca membru fonda-
tor.  Cu România au început
relaţiile diplomatice din 1965.
Istoria civilizaţiei micii ţări asiatice
începe în mileniile III-II î.H, când
canaanenii, botezaţi de greci feni-
cieni, au fondat oraşe-cetăţi pe
malul estic al Mării Mediterane,
pe litoralul actual al Libanului. Ne-
gustori şi navigatori temerari, feni-
cienii au întemeiat oraşe-cetăţi şi
colonii în Levant (Asia Mică, Siria,
Liban), Nordul Africii (Cartagina),
Anatolia, Cipru, Creta, Sicilia,
Sardinia, Spania, Maroc, s-au
îmbogăţit din negoţul cu lemn,
pânzeturi, vin, obiecte de aur,
vopsele, în special purpura care
era cea mai valoroasă. Au inven-
tat alfabetul în mileniul III î.H din
care au derivat alfabetele ebraic,
grec, latin.
În secolele IX-IV î.H, fenicienii au
fost cuceriţi de asirieni, ba-
bilonieni, persani, în secolele IV-I
î.H, de greci, în secolele I î.H.-IV
d.H,  de romani, în sec.IV – prima
jumătate a sec. VII, de bizantini.
Au urmat dominaţiile arabă,
cruciată, otomană. După Primul
Război Mondial şi sfârşitul
dominaţiei otomane, Liban şi Siria
au intrat sub mandat francez. În
1926 s-a separat Libanul de Siria,
şi-a căpătat independenţa, în
1943 s-a declarat republică, şi a
devenit un actor politic important
în zonă. În deceniile 6-8 ale sec-
olului XX, avântul economic face
din Liban o ţară prosperă,
apreciată drept „Elveţia Orientului
Mijlociu”, Beirut devine capitala
financiară a Orientului Mijlociu.
Perioada 1975-1990 a fost
dezastruoasă pentru Liban,
debutează cu războiul civil dintre
creştini şi musulmani, unul dintre
cele mai sângeroase războaie din
perioada modernă, continuă cu
invazia Israelului, în 1982, cu
masacrarea palestinienilor şi a
libanezilor, cu mari distrugeri ma-
teriale, cu exodul a milioane de
libanezi. După 1990, după
înfruntări dure între soldaţii is-
raelieni şi miliţiile Hezbollah, sol-
date cu multe victime, după
încheierea păcii, au început re-
formele şi reconstrucţia. În 2000
s-au retras trupele israeliene din
Liban. Se păstrează prevederea
Pactului din 1943 conform căreia
preşedintele ţării este creştin (ma-

ronit) iar primul ministru este
musulman.
Libanul este sărac în materii
prime, economia este etichetată
de Banca  Mondială  ca fiind în
curs de dezvoltare.  Industria este
axată pe rafinarea petrolului im-
portat, pe industriile petrochimică,
textilă, alimentară, a cimentului.
Turismului i se acordă o atenţie
deosebită, dat fiind respectul pen-
tru valorile istorice, naturale, cul-
turale ale ţării, multe recunoscute
UNESCO. De unde au, de unde
nu au, libanezii investesc în
cercetări arheologice, în
întreţinerea siturilor, în industria
turismului. Agricultura se
bazează pe culturile de viţă de vie
(vinul este cunoscut în lume), cit-
rice, tutun, legume, cereale.
Impresionează terasele cultivate
pe versanţii munţilor. PIB-ul este
51,84 miliarde $, PIB-ul / loc. este
de 8.523 $. Moneda naţională
este lira libaneză, 1500  de lire
echivalează cu 1 dolar.
Traseul nostru turistic a cuprins,
în principal: Beirut, Baalbeck,
Harrisa, Byblos, Pădurea de
Cedri, Valea Qadisha, Sidon, Tyr.
Am avut onoarea de a fi însoţiţi
de un ghid libanez erudit, doctor
în istorie şi specialist în scriere
feniciană. Ne-a făcut o
demonstraţie privind logica alfa-
betului fenician, în funcţie de
unghiurile semnelor.
Capitala ţării, BEIRUT, fost port
fenician, cu o vechime de peste
5000 de ani, a trecut succesiv
prin perioade de înflorire şi
decădere, de distrugeri naturale
(cutremure) şi sociale, de
repetate reconstrucţii,  de pres-
tigiu cultural. Spre exemplu, în
timpul stăpânirii romane, când a
atins apogeul de prestigiu în Ori-
ent,  Şcoala de Drept a format
învăţaţi care au fost invitaţi de
împăratul bizantin Justinian
(sec.VI) cu care s-a consultat
pentru realizarea Codului juridic.
Beirut a fost eclipsat de oraşele-
state Byblos, Sidon, Tyr.
Beirut a fost stăpânit de arabi, de
otomani, a devenit independent
în 1943. În epoca de aur a fost
supranumit „Parisul Orientului”,
astăzi este considerat „oraşul
care refuză să moară”.  În scurtul
timp cât am stat în Beirut, am viz-
itat Piaţa Martirilor, Catedrala
greco-ortodoxă „Sfântul Gheo-
rghe”, Catedrala catolică
maronită cu acelaşi hram, „Sfân-
tul Gheorghe”, Moscheea Al
Amin ce îmbină stiluri arhitec-
turale otomane şi orientale. Ne-
au încântat străzile cu clădiri
construite sub mandat francez,
clădiri moderne, am traversat
Marele Suck (bazar), fiind vineri,
era închis,  şi începea Ra-
madanul. Ne-am plimbat pe
Cornişă (faleză), am fotografiat
stânca simbolică „Porumbelul”.
O destinaţie aşteptată, de
importanţă istorică străveche, a
fost BAALBECK, situat în fertila
Vale Bekaa, datat la sfârşitul
mileniului III î.H. Arheologi ger-
mani, francezi, libanezi au redat
sitului originalitatea istorică
multimilenară. Baalbeck a fost un
oraş fenician înfloritor, numele îi
vine de la zeul mesopotamian
Baal, ce simboliza soarele, fertili-
tatea, renaşterea naturii, forţa
umană, avea ca omolog zeul
fenician Hadad. Grecii (sec. IV
î.H.) au botezat oraşul Heliopolis.
Cu venirea romanilor (sec. I î.H.-
sec. I d.H.) oraşul s-a transformat
într-un adevărat sanctuar, con-
struindu-se, în timpul împăraţilor
Octavian Augustus, Nero,
Hadrian, Septimiu Sever, Cara-

calla, impunătoare temple închi-
nate lui Jupiter, Venus, Mercur,
Bacchus, acesta din urmă este
cel mai bine păstrat, Propilee
(intrări în locuri sacre), arene,
terme, Hipodrom.  Le-am privit cu
admiraţie şi le-am fotografiat,
alături de străvechile vestigii feni-
ciene. În aceeaşi zonă, în epoca
bizantină, împăratul Teodosiu cel
Mare (sec. IV) a construit o
impunătoare Biserică, s-au suc-
cedat construcţii arabe în vremea
abbasizilor, fatimizilor, construcţii
otomane.
Cu telefericul am ajuns la
GROTA JEITA, bijuterie
subterană naturală, descoperită
întâmplător de un reverent amer-
ican în 1836 şi declarată, în 2001,
o minune a naturii, datorită
„sălilor”,  stalacmitelor şi stalac-
titelor uluitoare, una dintre stalac-
tite are 8,2 metri. Are 10 km
lungime dar vizitabili sunt 450 m.
Tot cu telefericul am ajuns la
HARISSA, locul sanctuarului
Notre Dame a Libanului. Biserica
este uimitoare, are exteriorul sub
forma cedrului  şi a  navei  feni-
ciene. Fecioara Maria,
reprezentată de statuia realizată
în Lyon şi montată, în 1908, pe un
soclu spiralat, este adorată de
toate confesiunile. Am urcat pe
spirala soclului pentru a admira
împrejurimile marcate de biserici
impunătoare.
Un alt loc cu rezonanţă istorică pe
care l-am vizitat a fost BYBLOS,
unul dintre cele mai vechi oraşe
din lume, 7000 de ani, botezat
astfel de greci, vechiul şi actualul
nume fiind Jbeil. Oraşul-port s-a
dezvoltat datorită comerţului, în
special cu Egiptul. Se exportau
lemn (de cedru), obiecte de aur şi
alabastru, suluri de papirus. Byb-
los a fost supranumit „oraşul
literelor”, „oraşul cărţii” şi pentru
considerentele  inventării alfa-
betului fenician (în mileniul III î.H.)
care a inspirat scrierile ebraică –
aramaică, greacă, latină, realizării
papirusului din lemnul de cedru.
Cea mai veche scriere în formă
cuneiformă s-a descoperit în
mileniul IV  î.H. în Summer (situat
în sudul Mesopotamiei, azi, Irak),
a fost preluată de akkadieni în
mileniul III î.H. Am aflat că Byblos
a fost invadat de asirieni, perşi, a
fost cucerit de romani care au
construit temple, băi, edificii pub-
lice. Vestigii au lăsat bizantinii,
arabii, cruciaţii, mamelucii
egipteni. Săpăturile arheologice,
începute în 1860, au pus în val-
oare istoria acestui loc. 
Am admirat, din autocar, Munţii
Libanului şi Antilibanului, versanţii
cu terase cultivate, mânăstirile
creştine, unele săpate în piatră.
Am privit spectaculoasa VALE
QADISHA, intrată în Patrimoniul

UNESCO, 1998, cu spectacu-
loase grote, cu numeroase
mânăstiri şi reşedinţe ale preoţilor
şi călugărilor creştini maroniţi.
Este una dintre cele mai impor-
tante zone monastice din lume,
cu vechi mânăstiri ale
creştinismului timpuriu, cu actuale
mânăstiri.  În satul BCHARRE am
vizitat casa memorială,
amenajată într-o fostă mânăstire
săpată în piatră, a scriitorului
libanez Kahlil Gibran (1885-1931)
care a emigrat, la 15 ani,
împreună cu mama, două surori
şi un frate în SUA. Aici şi-a făcut
studiile, s-a afirmat ca scriitor şi
ca pictor, cea mai cunoscută lu-
crare este „Prophetul”, o suită de
interesante maxime morale. Ne-
a surprins în mod plăcut acceptul
autorităţilor de a organiza o casă
memorială unui scriitor emigrant.
Vă oferim, spre reflecţie, câteva
maxime din „Prophetul”,
capodoperă a literaturii arabe. 
IUBIRE: „ Când iubirea vă face
semn, urmaţi-i îndemnul, / Chiar
dacă drumurile-i sunt grele şi
prăpăstioase, / Şi când aripile-i vă
cuprind, supuneţi-vă ei / Chiar
dacă sabia în penaju-i v-ar putea
răni, / Iar când vorbeşte, daţi-i
crezare, / Chiar dacă vocea-i ar
putea să vă sfarme visurile, /
asemenea vântului de
miazănoapte care vă pustieşte
grădinile.” …… „Iubirea nu se
dăruie decât pe sine şi nu ia
decât de la sine”.     MUNCĂ:
„Când munciţi deveniţi un fluier,
prin care murmurul orelor se
schimbă în cântece. Care dintre
voi ar dori să fie o trestie mută şi
liniştită, atunci când totul vibrează
la  unison?”.     ÎNVĂŢĂTURĂ:
„Dacă este cu adevărat învăţat, el
(educatorul) nu-l îndeamnă (pe
discipol) să intre în casa
înţelepciunii sale, ci mai degrabă-
l aduce pe fiecare în parte în
pragul propriei sale înţelepciuni”.
PRIETENIE: „Prietenul este
răspunsul dat nevoilor voastre. /
El este ogorul pe care îl semănaţi
cu dragoste şi îl seceraţi din
recunoştinţă, / El este căminul şi
masa voastră, / Fiindcă la el
veniţi, asemenea flămânzilor,
căutându-l pentru oaza de linişte”.
RUGĂCIUNE: „Noi nu putem să-
ŢI cerem nimic, deoarece TU ne
cunoşti trebuinţele înainte ca ele
să se fi ivit înlăuntrul nostru. / TU
eşti trebuinţa noastră şi,
dăruindu-ne cât mai mult din
TINE, totul ne dărui.”  
Tot în zona Valea Qadisha am
vizitat Mânăstirea şi Biserica
„Sfântul Antonie” ale creştinilor
maroniţi, săpate în stâncă, la o al-
titudine de 900 metri. Ne-am oprit
în PĂDUREA DE CEDRI, intrată
în Patrimoniul UNESCO,
fastuoasă cândva, rărită  din

cauza defrişărilor sălbatice de
milenii. Cedrii sunt menţionaţi în
Biblie; cresc greu şi trăiesc sute
de ani. Erau solicitaţi în comerţul
cu Egiptul, Babilonul, Israelul.
Temple şi palate egiptene, Tem-
plul lui Solomon, corabia lui
Nabucodonosor au fost constru-
ite din lemn de cedru. În acest
cadru natural special am recitat
două catrene de OMAR
KHAYYAM:    „Priveşte cedrul
mândru, atâtea braţe are / Dar nu
ca să cerşească, ci ca s-adune
soare. / Şi limbi nenumărate au
nuferii şi crinii / Vorbesc însă lim-
bajul tăcerii şi-al luminii”.          „Să-
ţi faci puţini prieteni, din tine nu
ieşi / Că prea des falsitatea
credinţa ţi-o înşeală. / Când ţi se-
ntinde-o mână, ’nainte de-a o
strânge / Gândeşte-te că poate te
va lovi-ntr-o zi”. /
Pentru ultima zi a excursiei ne-am
întors în Beirut, a doua zi am viz-
itat Palatul fostului emir Bachir
Charabi (sec. XVIII), unele
camere ale acestuia sunt desti-
nate reşedinţei preşedintelui ţării.
Am vizitat SIDON / SAIDA, cu
aşezări din neolitic, important
oraş-port fenician din mileniul II
î.H, administrat de asirieni, ba-
bilonieni, persani, greci, romani,
arabi, turci. Astăzi are o populaţie
de 80.000. 
Ultimele impresii ne-au fost
oferite de vizitarea istoricului oraş-
port fenician TYR, metropola
Feniciei, în Patrimoniul UNESCO
din 1980, azi, al patrulea oraş im-
portant al Libanului. Celebrul oraş
a fost fondat la începutul mileniu-
lui III î.H, atinge apogeul în sec-
olul X î.H datorită comerţului şi
înfloririi culturale. 30 de ani l-a
asediat regele babilonian Nabu-
codonosor al II-lea (sec. VI î.H.).
Alexandru Macedon l-a cucerit şi
l-a distrus în secolul IV î.H. Ro-
manii au lăsat în urmă construcţii
care i-au sporit prestigiul  oraşului
fenician. Am parcurs zona
feniciană, zona romană cu Arcul
de Triumf, Apeductul, Termele,
Hipodromul, Arena, Necropola cu
sarcofage ornate cu frize, ruinele
unei biserici bizantine.
Am părăsit cele două ţări em-
blematice pentru istoria
civilizaţiilor omenirii – Iordania –
Liban – am rămas cu impresii fru-
moase legate de natura şi cultura
lor, de educaţia oamenilor, de po-
litica turistică înţeleaptă de a pune
în valoare trecutul, cu unele dintre
cele mai vechi civilizaţii ale Plan-
etei, de a-l etala, de a-l prezenta
celor interesaţi, de a-l armoniza
cu modernul şi cu cotidianul, cu
împlinirea bucuriei cunoaşterii
zonei marcate de istorie şi
legendă, atât de frământate politic
şi militar.

bAAlbeCk. temPlul lui bAChus

Prof. Univ. Dr. Elena 
mACAVei
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