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In acest volum biografic - Romain Rolland aduce un tribut imaginii si luptei lui Mahatma Gandhi. Omul care a renuntat la o carier? banoasa in
avocatura va ajunge sa mobilizeze numeroasa populatie a Indiei impotriva xenofobiei si a nedreptatilor savârsite de Imperiul Britanic.
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Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
In acest volum biografic, Romain Rolland aduce un tribut imaginii si luptei lui Mahatma Gandhi. Omul care a renuntat la o carier? banoasa in
avocatura va ajunge sa mobilizeze numeroasa populatie a Indiei impotriva xenofobiei si a nedreptatilor savârsite de Imperiul Britanic.
Rolland descrie cu afectiune personalitatea lui Gandhi, punând accent pe credinta acestuia in hinduism, lipsita de fanatism si de orgoliu, pe
modestia lui, pe contrastele pe care a reusit sa le impace atât de bine: eroul Indiei era un om cult, scolit in Anglia, admirator al lui Tolstoi,
traducator al operelor lui Platon, dar totodata isi iubeste fara rezerve cultura si religia indiana. Desi incarcerat si contestat de fortele coloniale,
Gandhi si-a pastrat forta interioara si vointa de a-si ajuta compatriotii.
*
"Se pare ca trebuie intotdeauna ca un popor sa se sacrifice, pentru ca lumea sa se reinnoiasca... Evreii au fost sacrificati pentru al lor Mesia, pe
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care nu l-au recunoscut atunci când a sosit printre ei, atunci când, pe crucea insângerata, a adus speranta, desi poporul evreu il purta in suflete
vreme de secole. Soarta indienilor este mult mai fericita, intrucât ei l-au recunoscut pe Mesia al lor. Iar indienii se indreapta cu bucurie catre
sacrificiul care trebuie sa-i elibereze."
"...Gandhi, sub vesmantul Crezului hindus, ascundea o mare inima crestina. Un Tolstoi mai tandru, mai potolit si, daca pot sa spun asa, mai
natural «crestin», in sens universal: caci Tolstoi a fost crestin mai putin prin natura, cat prin vointa. Asemanarea dintre cei doi este mult mai evidenta, sau, mai bine spus, influenta lui Tolstoi se adevereste a fi mai puternica in apelul de condam nare pe care-l face Gandhi contra civilizatiei
de tip european."
Romain Rolland, Mahatma Gandhi
"Definitia lui Gandhi este exacta: el nu le cere niciodata oamenilor decat ceea ce pot ei sa dea. Dar le cere tot ceea ce ei pot da."
"Gandhi este de o sinceritate imaculata! Mintea sa nu este ametita de elixirul puterii, nici inima sa nu este amagita de vanitate. El este si ramane
un om asemanator tuturor oamenilor..."

Reviews
Nu exista comentarii pentru acest produs.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

