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1. Determinismul astral opereazã în virtutea
caracterului microcosmic al omului, adicã a naturii
lui de a fi expresia abreviatã a totalitãþii cosmice.
De a fi o veritabilã hologramã, ce conþine in micro
totalitatea constituenþilor cosmici, dar este ºi el,
retrovers, închis ºi conþinut în cosmos. ªi este doar
atât, întruchipare ºi moment al marelui Tot cosmic
(inclusiv al celui subtil dacã vrem sã mergem
dincolo „scoarþa” lui newtonianã). Omul este o
parte a cosmosului, imago mundi, ºi existã ca atare
sub legitãþile ºi structurile sale. În era arhaicã omul
este în cosmos, iar nu cosmosul în om.

2. Dar omul nu este doar microcosmos. Omul
are în el cosmos dar este mai mult. Este spirit:
purtãtor de supracosmos, el are intelect, conºtiinþã
de sine, ºi spirit creator care nu se alimenteazã
exclusiv din mimesis-ul naturii ci ºi din
spontaneitate, inspiraþie ºi afectare supracosmicã;
omul compune mare muzicã, filosofie ºi poezie,
prin care depãºeste orice structurã strict cosmicã.
Aºadar deºi omul este subordonat structurilor
cosmice ºi inclus ca moment în marele
cosmomorfism universal, existã în el spirit care
transcende orice afectare de tip cosmic ºi natural;
acesta este sediul libertãþii umane. Omul nu este
simplã parte a totalitãþii cosmice, ci el este ºi
corelat al cosmosului, aºa cum exprima Husserl
aceasta idee. Cosmosul este în om iar nu omul este
în cosmos.

3. Ca atare, faptul pur exterior al naºterii
omului sub zodia unei anumite conjuncþii astrale
este capabil, în principiu, cel mult sã determine ºi

sã preconfigureze ceea ce este cosmic în om, adicã
pânã la suflet (Seele) dar nu ºi pânã la spirit
(Geist). Sufletul este partea noastrã subtil cosmicã,
cea care face legãtura spiritului cu trupul. 

Aºadar, în cel mai radical dintre cazuri, rãmâne
ceva în om care se sustrage decisiv oricãrei puteri
de determinare cosmicã - inclusiv determinãrii
astrale, siderale - ºi exprimã suveranitatea
inalienabilã, majestatea ºi regalitatea omului. Dacã
omul este „coroana creaþiei”, cerurile îi sunt supuºi
umili, iar nu suverani ai destinului sãu regal. Acesta
este imperiul spiritului, salvat deasupra oricãrei
invazii cosmice în om. Cerul înstelat din noi este
mai tare decât cerul înstelat cel din afara noastrã.

4. Toma d’Aquino denumea astrologie bastardã
concepþia ce deduce efecte în spirit din cauze
cosmice. Pentru el astrologia naturalã, singura
legitimã era ceea ce noi azi numim meteorologie,
anume cea care deduce efecte în cosmos din cauze
cosmice. Desigur, putem accepta ceea ce Toma nu
accepta, anume efecte cripto-cauzale, ale cosmosului
„subtil” asupra a ceea ce în noi este „subtil”, efecte
de corespondenþã etericã ºi rezonanþe criptice, dar
ele nu vor putea niciodata sã subsumeze
determinativ totalitatea umanã, al cãrei centru sacru
este supracosmic, deci liber, distinct ºi impermeabil
la propagãrile determinative ale reþelelor cauzale,
rezonante sau simpatetic corespondente ale
cosmosului.

5. Prin urmare, existã în noi ceva asupra cãruia
stelele nu mai decid. Ceva mai mare decât noi, mai
mare decât stelele. Dacã existã destin, nu astrele îl

scriu pe fruntea noastrã. Dacã nu existã destin,
omul e liber în sine, deci ºi în faþa conjuraþiei
deciziilor siderale. Omul nu este analitic conþinut în
cosmos. Omul nu este anihilat ºi contopit în
cosmos. Omul este o fiinþã supraastralã. 

6. Hegel vãzuse deja cã Spiritul se obiectiveazã
prin negativitate ca reflex exterior al unei
consistenþe afirmative suprafenomenale. Nicio
heteronomie nu este mai puternicã decât puterea
omului de a spune NU oricãrei exterioritãþi care ar
vrea sã-i stãpâneascã interioritatea. Cei care vorbesc
despre „sfârºitul interioritãþii” nu realizeazã cã o
dovedesc de fiecare datã când decid. Pentru cã
rãdãcina transcendentalã a intenþiilor noastre,
centrul focal, vine dintr-un interior, înspre exterior.
Deºi subiectul „nu e o capsulã”, ºi el este deja 
ek-static, exteriorizat, putem preciza: omul nu e
niciodatã liber de natura lui ek-staticã (decât într-o
unio mystica), dar el e întotdeauna liber în
principiu de conþinuturile diverse ale propriei lui
exterioritãþi (pãmânt sau cer, o constelaþie sau alta).   

Putem, aºadar, fãrã sã încãlcãm esenþa fiinþei
umane, sã acceptãm cel mult predispuneri de tip
astral, inerþii astral-native pe care le purtãm în noi,
ºi care ne determinã subtil sã avansãm în sensul lor.
Când conºtientizeazã suveranitatea sa, revenindu-ºi
sieºi, în om rezidã libertatea de a se revolta
împotriva tuturor predispunerilor. De a reconverti
sensul înaintãrii sale în lume, de a proiecta
afirmarea sa în acord doar cu natura sa. 

7. Nu trebuie deci sã ne întrebãm ce au fãcut
stelele din noi. Întrebarea spiritului liber este: ce
facem noi cu ce au fãcut astrele din noi.

Vlad Mureºan

Spirit ºi astre

2009 ar fi trebuit sã fie Anul Iuliu Haþieganu. ªi
atunci am fi avut parte de simpozioane, de confe-
rinþe ºi mese rotunde, de expoziþii,  manifestãri care
ne–ar fi apropiat de Iuliu Haþieganu (1885 – 1959)
prin date esenþiale ºi relevante. Sînt convins cã un
eveniment de talia “Anul Iuliu Haþieganu” ar fi adus
ºi multe noutãþi privitoare la omul Iuliu Haþieganu,
noutãþi ºi în ceea ce priveºte activitatea ºi opera
ºtiinþificã.  

De ce Anul Iuliu Haþieganu? Este o întrebare cu
rãspunsuri multe ºi bine, foarte bine argumentate. 
Le voi pune în discuþie în ordinea ºi succesiunea
faptelor: 1 decembrie, 1918 – delegat al tineretului
universitar clujean la Marea Adunarea Naþionalã de
la Alba Iulia; i se încredinþeazã organizarea Facultãþii
de Medicinã din cadrul Universitãþii Daciei
Superioare din Cluj;  devine primul decan al
amintitei facultãþi, calitate în care susþine primul curs
în limba românã – 7 noiembrie, 1919 – cu titlul
“Icterul cataral”;  1920 – pune bazele publicaþiei
ºtiinþifice Clujul Medical, primul numãr  la 1 februar-
ie 1920; este rector al Universitãþii din Cluj în douã
legislaturi, 1930 – 1931, respectiv 1940 – 1944 (Sibiu);
1930 – preia conducerea Despãrþãmîntului Cluj al
ASTREI ºi pune bazele organizaþiei “ªoimii
Carpaþilor”; 1934 – în colaborare cu prof. dr. Ioan
Goia editeazã primul volum al Tratatului elementar
de semiologie ºi patologie medicalã; 1955 – este dis-
tins cu titlul “Medic Emerit”; 1955 – ales membru al
Academiei Române, ... Am ales doar cîteva repere
socio–profesionale, importante însã. Cu o sublinere
care se impune de la sine. S-au împlinit 50 de ani de
la despãrþirea de Iuliu Haþieganu.

Dimensiunea sportivã este la fel de importantã
pentru Iuliu Haþieganu, Magistrul acordîndu-i atenþia
cuvenitã. În datele esenþiale, mã refer la urmãtoarele:
a fost încã de la bun început,  susþinãtor al înfiinþãrii
Societãþii sportive a studenþilor universitari, 1919,
societate devenitã în scurt timp, UNIVERSITATEA
Cluj, club sportiv ce a aniversat anul acesta 90 de ani
de existenþã;  din iniþiativa sa ia fiinþã Societatea
medicalã de educaþie fizicã ºi sport din România,
organizatã în Clinica Medicalã I; tot din iniþiativa sa,
ia fiinþã Dispensarul medical sportiv al Universitãþii
din Cluj, 1930, premierã naþionalã absolutã! la vre-
mea respectivã, 1930. Se realizeazã primele fiºe
medico – sportive din þarã, Magistrul subliniind fap-
tul cã “sportivul înainte de a intra pe terenul sportiv
trebuie sã treacã pe la cabinetul sportiv”; anul 1931
este anul în care au început lucrãrile la Parcul sportiv
pentru tineri, idee nãscutã dupã moartea fiului sãu,
Þuþu Iuliu Marius, parc pus în  “serviciul educaþiei
tineretului pentru a promova dezvoltarea armonicã a
forþelor fizice, morale ºi intelectuale, oferind cele mai
active surse de conservare ºi de recreaþie: aer, soare,
apã”. Proiectul iniþial al Parcului sportiv pentru
tineret a fost premiat la Expoziþia de arhitecturã
sportivã de la J. O. de la Berlin, 1936, cu medalia de
bronz; 1937 – apare publicaþia Medicina sportivã ca
supliment al publicaþiei Clujul Medical; pune bazele
Cursului de medicinã aplicatã la educaþia fizicã, curs
unicat în România anilor interbelici; datoritã iniþia-
tivelor sale, Senatul Universitãþii “Regele Ferdinand I”
din Cluj aprobã Proiectul de regulament al educaþiei
fizice, proiect elaborat ºi prezentat de Iuliu
Haþieganu.

Lucrãrile ºtiinþifice dedicate medicinii sportive
înseamnã “Ce este medicina sportivã” (în Medicina
sportivã I, 1937), “Congresul internaþional de medi-
cinã sportivã Berlin, 27 – 31 iulie 1936”, “Un scurt
istoric al medicinei sportive” (1937), “Educaþia fizicã
la sate” (1939) putînd vorbi de Iuliu Haþieganu drept
promotor al activitãþii sportive în mediul rural;
editarea manualului Conferinþe de medicinã aplicatã
la educaþia fizicã ºi sport, sub redacþia Iuliu
Haþieganu.

Educaþia fizicã ºi sportul în concepþia lui Iuliu
Haþieganu se regãsesc în numeroase maxime ºi
aforisme: “Educaþia fizicã trebuie sã creeze omul
armonic în serviciul patriei”; “Educaþia fizicã este o
disciplinã ºtiinþificã, avînd ca obiect omul în exerciþiul
tuturor funcþiilor sale”; “Sportul este vaccinul cel mai
sigur contra discordiei, indisciplinei, lipsei de caracter,
boli morale, care bîntuie, durere, ºi în lumea noastrã
universitarã”; “Cominatã astfel, educaþia intelectualã
cu cea fizicã ne-ar apropia de omul ideal al lui
Euripide care, cu aceeaºi mînã cu care scria Iphigenia,
cu aceeaºi mînã punea cununa de lauri la Jocurile
Olimpice”; “O naþiune se perpetueazã prin vigoarea
integralã a trupului ºi a sufletului. Aceastã vigoare se
conservã ºi sporeºte prin educaþia fizicã”; “În edu-
caþia fizicã, egalãm frumosul cu sãnãtosul”; “Educaþia
fizicã a femeii este ceva mai sublim decît educaþia
fizicã a bãrbatului. Ea priveºte nu numai prezentul ci
ºi viitorul, ea merge spre perfecþionarea calitãþilor
ancestrale ºi transmiterea lor generaþiilor viitoare”, “O
educaþie fizicã nu se poate concepe fãrã cunoaºterea
curãþeniei, alimentaþiei ºi locuinþei. Scopul educativ al
educaþiei fizice urmãreºte crearea unui stil de viaþã ºi
mai ales formarea caracterului”, “Drumul spre sta-
dion trece prin cabinetul medicului. Medicina
sportivã este clinica omului sãnãtos”.

sport & culturã

Iuliu Haþieganu
Demostene ªofron


