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Tineretul intelectual
moldo-muntean ce avea
să furnizeze grosul cadre-
lor de conducere ale revo-
luţiei se afla în perma-
nenţă pe lungimea de un-
dă a Parisului. Mulţi din-
tre ei se aflau în capitala
Franţei când Ludovic-Fi-
lip a fost răsturnat și au
participat la manifestaţiile
și luptele de stradă.

Impulsul venit de la
Paris este așadar de netă-
găduit. Integrarea spaţiu-
lui românesc în marele cu-

rent revoluţionar de la
1848, numit „Primăvara
popoarelor”, a însemnat,
cum a remarcat Catherine
Durandin, și cea dintâi
sincronizare, în sensul ri-
guros al termenului, a fe-
nomenului românesc și a
celui european, chiar dacă
promotorul revoluţiei ro-
mâne a fost un grup mi-
noritar.

La rândul lor,
pașoptiștii, pentru a înlă-
tura imaginea unor simpli
imitatori, au stăruit asupra

rădăcinilor interne foarte
adânci ale revoluţiei.

Nicolae Bălcescu a ex-
primat răspicat acest
punct de vedere< „Revo-
luţia română de la 1848 n-
a fost un fenomen nere-
gulat, efemer, fără trecut
și viitor, fără altă cauză de-
cât voinţa întâmplătoare a
unei minorităţi sau mișca-
rea generală europeană.
Revoluţia generală fu oca-
zia, iar nu cauza revoluţiei
române. Cauza ei se pier-
de în zilele veacurilor”. Is-

toriografia română pos-
tbelică a preluat și fun-
damentat teza lui Bălces-
cu> Gh. Platon vede în re-
voluţia pașoptistă punc-
tul de convergenţă a patru
revoluţii< demografică,
agrară, industrială și ideo-
logică. În ultimele decenii
s-a scris mult în istorio-
grafia noastră despre ca-
racterul unitar al revo-
luţiei române din 1848.
Teza este numai parţial
justificată.

       Un prinţ saudit a cheltuit,
la sfârşitul lunii mai, 15 milioane
de euro la parcul de distracţii
Disneyland Paris. Prinţul Fahd
al-Saud şi-a petrecut vacanţa la
Disneyland Paris în perioada
22-24 mai, au anunţat mai multe
surse. Pe durata sejurului său,
prinţul, care a sărbătorit în acest
fel obţinerea diplomei
universitare, "a privatizat parcul
pe «landuri»", ceea ce înseamnă
că anumite spaţii îi erau
rezervate în timpul zilei, ca şi
dimineţile, înainte de
deschidere, şi seara, după
închidere. În total, prinţul a avut
alături de el circa 60 de
persoane. Spectacole inedite au
fost organizate pentru ei, cu
"personaje rare" ale grupului
Disney. Potrivit unei surse, "un
serviciu de securitate special a
fost implementat" pentru acest
vizitator, unul dintre cei mai
buni clienţi ai parcurilor Disney.
       Parcul, care a primit 16
milioane de vizitatori în 2012,
realizează o parte din cifra sa de
afaceri din astfel de vizite
private. Cele 15 milioane de
euro cheltuite reprezintă însă
doar o picătură de ocean în
activitatea financiară a grupului<
din octombrie 2011 până în
septembrie 2012, Disneyland,
numărul 1 european în
domeniul parcurilor de
distracţii, a avut o cifră de
afaceri de 1,324 miliarde de euro
şi o pierdere netă de 85,6
milioane de euro.

Pre;edintele 
Fran\ei confund[ 
chinezii cu japonezii

François Hollande a comis
o gafă stânjenitoare la Tokyo
vineri, când, evocând tragedia
atacului asupra unei instalaţii
de exploatarea gazelor în
Algeria, în ianuarie, în care au
fost ucişi zece japonezi, a
afirmat că a prezentat
condoleanţe "poporului chinez".

"Amintesc faptul că Japonia
a fost lovită, la fel ca Franţa, în
cursul luării de ostatici în
Algeria. Am prezentat
condoleanţe din partea
poporului francez faţă de
poporul chinez", a declarat şeful
statului francez într-o
conferinţă de presă comună cu
premierul japonez Shinzo Abe.

Se pare că François
Hollande nu şi-a dat seama de
eroare şi şi-a continuat
intervenţia. Interpretul
însărcinat să asigure traducerea
simultană în japoneză a efectuat
corectura necesară.

Relaţiile dintre China şi
Japonia sunt foarte tensionate
de câteva luni, din cauza unui
conflict teritorial în Marea
Chinei de Est, care reanimă
amintiri dureroase legate de
ocuparea unei părţi a Chinei de
către armata japoneză în
perioada 1930-1945.

Larry Watts< “Rom]nia a fost buturuga
mic[ a Pactului de la Var;ovia”

Festivalul Rotaract a fost un prilej
de educa\ie prin arta teatral[

Celebrul istoric american Larry Watts este absolvent cu master al Univer-
sit[\ilor din Washington, Seattle ;i UCLA, av]nd doctorat la Umea University
din Suedia. A condus Biroul IREX din Capital[ `ntre 1990 ;i 1991, p]n[ `n
1997 fiind Senior Consultant al Project on Ethnic Relation ;i director al
Biroului PER din Rom]nia. Larry Watts a fost din 1990 consilier ̀ n probleme
de reform[ democrat[ ;i control asupra institu\iilor statului, ocup]ndu-se ;i
de ̀ nfiin\area Colegiului Na\ional de Ap[rare ;i a Consiliului pentru Minorit[\i
Na\ionale. A publicat lucr[ri importante precum  "Reforma militar[ rom]ne-
asc[ ;i integrarea `n NATO" sau "O Casandr[ a Rom]niei. Ion Antonescu ;i
lupta pentru reform[ 1918 - 1941", volum considerat ca fiind cea mai bun[
biografie politic[ a Mare;alului Antonescu.

      Fostul preşedinte american Bill Clinton va fi plătit
cu suma de 500.000 de dolari pentru un discurs pe care-
l va susţine în luna iunie la un eveniment dedicat
aniversării preşedintelui israelian Shimon Peres, care în
luna august împlineşte vârsta de 90 de ani. 
      Discursul de 45 de minute va fi rostit la Conferinţa
Prezidenţială, organizează de Peres pentru al cincilea an
consecutiv şi care va avea tema 'Tomorrow' (Mâine).
Evenimentul va reuni la Ierusalim, între 18 şi 20 iunie,
actori celebri, oameni de afaceri, politicieni şi sportivi.
Printre aceştia se mai numără şi fostul preşedinte rus
Mihail Gorbaciov, principele Albert de Monaco,
cântăreaţa Barbara Streisand sau actorul Robert de Niro. 
      Clinton a fost invitat să susţină acest discurs de Peres
Academic Center din oraşul Rehovot, iar sponsorizarea
este susţinută de această instituţie împreună cu Jewish
National Fund (JNF). Acesta din urmă este un organism
semi-guvernamental care deţine 13% din totalul
teritoriului israelian.

       Joi seara, la Palatul Congreselor
din Kremlin, a fost prezentat baletul
„Esmeralda”, la care, ca de obicei în
atare cazuri, au asistat mii de
spectatori, între ei aflându-se şi
preşedintele Vladimir Putin (60 de
ani), împreună cu soţia sa, Ludmila
(55 de ani). Cei doi nu mai fuseseră
văzuţi împreună de la învestitura
preşedintelui, 7 mai 2012, timp în
care în presa moscovită şi în unele
cercuri din capitala rusă au circulat
unele zvonuri timide, potrivit cărora
ei ar fi divorţat. Zvonurile respective nu au fost comentate
niciodată de biroul de presă de la Kremlin.
       Dup[ spectacol cei doi au recunoscut c[ divor\eaz[.
„Aşa este!” „Întreaga mea activitate, toată munca mea este
legată de viaţa publică, o viaţă publică totală. Asta place
unora, iar altora nu. Dar există oameni care nu sunt deloc
compatibili cu acest mod de viaţă...Este o decuzie comună”,
a spus preşedintele. “În fapt, a fost o decizie comună, iar
căsătoria nostră a luat sfârşit pentru că nu ne mai vedeam
aproape deloc. Fiecare are propria sa viaţă, iar eu nu iubesc
deloc viaţa publică”, a continuat Ludmila. „Vom rămâne
foarte apropiaţi unul faţă de celălalt”, a spus apoi Putin.
       Adevăratul motiv al despărţirii ar putea fi însă fosta
gimnastă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, Alina
Kabaeva, despre care presa din Rusia scria în 2008 că va
deveni noua soţie a lui Putin ;i c[ cei doi ar avea un copil
împreună.

Un prin\ saudit a 
cheltuit 15 mil. de 
euro la  Disneyland 
din Paris
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Bill Clinton, pl[tit cu 500.000 de
dolari pentru un discurs `n israel

165 de ani de la
Revolu\ia Pa;optist[

M[d[lina Baba - Miss Popularitate informa\ia Zilei - luna mai< 
“am primit oferte de la agen\ii de modelling”

Mădălina Baba este o fată optimistă n[scută în ziua de 16 decembrie 1994 sub
zodia săgetătorului, locuiește în Gherța Mare și deocamdată este elevă. Concursul,
dup[ cum ne-a declarat, a fost distractiv și palpitant având în vedere că voturile erau
foarte strânse. În primele zile stăteam toata ziua cu ochii pe situația voturilor, iar
când nu aveam acces la calculator, draga ei prietenă Jennifer, care era mai incitată
decât ea de acest concurs, ținea evidența voturilor sunând-o din oră în oră și urlându-
i la telefon "Ieee..ai mai mult cu 10 voturi decât Roxana". Ea a mai spus c[ acest
concurs are multe avantaje. Spre exemplu, în urma competiției a primit oferte de la
două agenții de modeling.
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Elevii de la Colegiul Economic au pus `n scen[ piesa “Umbră contra înger”
Pagina 4

Vladimir Putin divor\eaz[

Paris Jackson a `ncercat s[ se sinucid[
Paris Jackson, fiica lui Michael Jackson a fost

dusă de urgență la spitalul din Los Angeles după o
presupusă tentativă de sinucidere. O sursă medicală
citată de CNN, a declarat ca aceasta se va face bine.
Miercuri dimineață serviciul de ambulanță din Los
Angeles a fost solicitat de urgență la reședința familiei
din Calabasas. Medicii spun că ar putea să fie vorba
chiar de o supradoză iar Paris a fost transportată di-
rect la spital. Bunica adolescentei de 15 ani a declarat
c[ Paris "a suferit mult după pierderea tatălui ei. Dar
nu știm exact ce a făcut-o să recurgă la acest gest".
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Larry Watts< “Rom]nia a fost buturuga
mic[ a Pactului de la Var;ovia”

Celebrul istoric american ;i-a lansat la Satu Mare volumul "Cei dint]i vor fi cei din urm[. Rom]nia
;i sf]r;itul R[zboiului Rece"

S[pt[m]na aceasta, la Satu
Mare, celebrul istoric american
Larry L. Watts a explicat `n fa\a a
zeci de persoane, profesori de is-
torie, directori de institu\ii,
s[tm[reni din toate col\urile ju-
de\ului, `n ce const[ secretul urii
bol;evicilor fa\[ de statul rom]n.

Autorul care prin c[r\ile sale a
reu;it p]n[ `n momentul de fa\[ s[
;ocheze, produc]nd "un veritabil cu-
tremur ̀ n con;tiin\a publicului", dup[
cum scrie dr. Irina Airinei, ;i-a lansat
la Satu Mare volumul "Cei dint]i vor fi
cei din urm[. Rom]nia ;i sf]r;itul
R[zboiului Rece". 

Este cea de-a doua parte a unei tri-
logii, ̀ n anul 2011 Larry Watts lans]nd
prima parte intitulat[ "Fere;te-m[,
Doamne, de prieteni. R[zboiul clan-
destin al Blocului Sovietic cu
Rom]nia". ~n r]ndurile de mai jos am
`ncercat s[ cuprindem date importante
pe care istoricul american le expune
`n lucrarea sa, iar `n acest sens am fo-
losit ca surs[ un fragment din cartea
Irinei Airinei "Anamnesis". ~nainte de
toate ̀ ns[ iat[ c]teva date despre Larry
L. Watts< Watts este absolvent cu mas-
ter al Universit[\ilor din Washington,
Seattle ;i UCLA, av]nd doctorat la
Umea University din Suedia. Renumi-
tul istoric a condus Biroul IREX din
Capital[ `ntre 1990 ;i 1991, p]n[ `n
1997 fiind Senior Consultant al Project
on Ethnic Relation ;i director al Bi-
roului PER din Rom]nia.

Larry Watts a fost din 1990 consi-
lier ̀ n probleme de reform[ democrat[
;i control asupra institu\iilor statului,
ocup]ndu-se ;i de ̀ nfiin\area Colegiu-
lui Na\ional de Ap[rare ;i a Consiliului
pentru Minorit[\i Na\ionale. A publi-
cat lucr[ri deosebit de importante pre-
cum  "Reforma militar[ rom]neasc[ ;i
integrarea ̀ n NATO" sau "O Casandr[
a Rom]niei. Ion Antonescu ;i lupta
pentru reform[ 1918 - 1941", volum
considerat ca fiind cea mai bun[ bio-

grafie politic[ a Mare;alului Antones-
cu.

Articole ;i studii ale sale au ap[rut
`n "Studies in Intelligence", "Problems
of Post - Communism", "European Se-
curity", fiind coeditor la "Globalization
of Civil - Military Relatios< Democra-
tization, Reform and Security". 

“Admir Rom]nia pentru c[
`n perioada comunist[ s-a
luptat ca David cu Goliath”                                                                                                                                                            

~n volumul lansat s[pt[m]na aceas-
ta la Muzeul de Art[ Satu Mare, "Cei
dint]i vor fi cei din urm[. Rom]nia ;i
sf]r;itul R[zboiului Rece", trateaz[ un
subiect incendiar, ;i anume r[zboiul
secret al sovieticilor ;i alia\ilor loiali
acestora din Pactul de la Var;ovia
`mpotriva Rom]niei. La fel ca prima
sa carte, ;i volumul al doilea al trilogiei
este unul monumental, ̀ n spatele celor
aproape 800 de pagini st]nd o munc[
de cercetare imens[, peste 800 de titluri
;i aproape 3.000 de note de subsol. Ne-
a atras de la `nceput aten\ia o prim[
`ntrebare adresat[ de dr. Irina Airinei
`ntr-un interviu realizat cu Larry Watts<
"Cu ce g]nduri a\i pornit acest nou
proiect, domnule Watts?", specialista
f[c]nd referire la al doilea volum al tri-
logiei< "Ca american, admir Rom]nia
pentru c[, ̀ n pozi\ia ei, ̀ n perioada co-
munist[ s-a luptat ca David cu Go-
liath", ̀ i r[spunde istoricul. "Cei dint]i
vor fi cei din urm[. Rom]nia ;i
sf]r;itul R[zboiului Rece" acoper[ in-
tervalul dintre 1978 ;i prima
s[pt[m]n[ din decembrie 1989. Inter-
viul cu Larry Watts se scurge frumos,
istoricul american oferind informa\ii
despre cartea sa c]t se poate de deschis<
"Adeseori, SUA nu au ̀ n\eles \ara dum-
neavoastr[, nu au ̀ n\eles corect politica
extern[ de mare curaj ;i onestitate a
Rom]niei exercitat[ fa\[ de Occident,
precum ;i `n interiorul Pactului de la
Var;ovia, iar cauzele le-a; sintetiza `n
3 no\iuni< prejudec[\ile cognitive, pa-
tologia organiza\ional[ din interiorul

oric[rui sistem de analiz[, institu\io-
nalizat, ;i dezinformarea inten\ionat[.
(...) 

Scrisoarea lui Gheorghiu Dej
trimis[ lui Kennedy, `n 1963,
a fost \inut[ `n secret 
timp de 30 de ani

:i s[ nu uit[m secretizarea excesiv[
care f[cea ca o informa\ie foarte nece-
sar[ s[ nu ajung[ unde trebuie, fiind
blocat[. Vezi scrisoarea lui Gheorghiu
Dej trimis[ lui Kennedy ̀ n 1963, \inut[
`ntr-un secret absolut timp de 30 de
ani, despre faptul c[ Rom]nia era
`mpotriva plas[rii rachetelor `n Cuba
;i declara c[ nu va intra niciodat[ ̀ ntr-
un r[zboi ofensiv `mpotriva Statelor
Unite, c[ nu de\ine nicio arm[ nu-
clear[, invit]ndu-i pe exper\ii ameri-
cani s[ vin[ s[ controleze aceste aspecte
pe teritoriul ei. Cu excep\ia unui cerc
restr]ns, nimeni nu a ;tiut despre
aceast[ scrisoare, publicat[ pentru pri-
ma dat[ de-abia ̀ n 1993. Repet, aceste
documente au fost \inute secrete timp
de 30 de ani, nici anali;tii CIA sau din
domeniul informa\iilor militare nu au
;tiut despre ele. Iat[ de ce, p]n[ ̀ n 1989,
analizele serviciilor de informa\ii emi-
teau concluziile eronate c[ Rom]nia se
va al[tura Uniunii Sovietice `ntr-un
atac `mpotriva SUA", spune Larry
Watts ̀ n interviul acordat dr. Irinei Ai-
rinei. 

Cum ;i de ce SUA nu a `n\eles 
Rom]nia?

~n al doilea volum, Larry Watts a
recurs la culegeri de documente origi-
nale rom]ne;ti, la transcrierile discu\ii-
lor bilaterale rom]no-sovietice,
rom]no-chineze ;i altele, pe l]ng[ cer-
cetarea surselor str[ine folosite `n pri-
ma parte a trilogiei. Revenim la inter-
viu, la momentul `n care Larry Watts
vorbe;te `n linii mari despre traiectul
c[r\ii< "Volumul al doilea ajunge p]n[

`n prima s[pt[m]n[ din decembrie
1989, oprindu-se chiar `nainte de re-
volu\ie. ~ntr-un studiu bazat pe analiza
celor `nt]mplate `ntre anii '50 ;i 1978,
primul capitol ̀ ncearc[ s[ r[spund[ la
`ntreb[rile< cum ;i de ce SUA nu a
`n\eles Rom]nia". Autorul consider[
c[ o prim[ cauz[ ar fi prejudecata co-
lectiv[ privind faptul c[ \ara noastr[ a
fost cea mai pu\in capabil[ s[ sfideze
URSS. Scrie cum prejudecata ap[rut[
`n anii '40 a disp[rut din 1964 p]n[ `n
'68, revenind dup[ acel an. 

Larry Watts mai explic[ faptul c[
Rom]nia a fost "buturuga mic[ a Pac-
tului de la Var;ovia", iar interviul e
`ncheiat cu urm[toarea `ntrebare< "Ne
apropiem de 1989. Cum face\i trecerea
c[tre cel de-al treilea volum?". Larry
Watts promite r[spunsul la `ntreb[ri
majore `n ultima parte a trilogiei< "~n
preajma revolu\iei, care a fost situa\ia
real[ a Rom]niei? Care a fost pozi\ia
fiec[rui fost aliat din Pactul de la
Var;ovia fa\[ de Rom]nia ;i ce fel de
inten\ii a manifestat fiecare? Ce inte-
rese au existat ;i cum au fost ei
implica\i?". 

Direc\ii tradi\ionale
ale interesului na\ional

Sosirea lui Larry Watts `n mijlocul
s[tm[renilor pentru lansarea c[r\ii a
fost posibil[ prin implicarea Consiliu-
lui Jude\ean Satu Mare, a Muzeului Ju-
de\ean, cu sprijinul Editurii Rao, a Aso-
cia\iei "Holocaustul din Ardealul de
Nord" ;i al Asocia\iei Refugia\ilor,
Str[muta\ilor ;i Deporta\ilor Satu Ma-
re.

Nu intr[m `n multe detalii, ci v[
recomand[m s[ r[sfoi\i cartea, fiindc[
doar citind acest volum ve\i descoperi
c[ acea aprig[ confruntare Bucure;ti -
Moscova ;i capitalele satelite ei din
lag[r nu a fost circ de ochii lumii ci a
avut la baz[ sus\inerea unor direc\ii
tradi\ionale ale interesului na\ional, di-
rec\ii ce s-au conturat ̀ nc[ din vremea
genezei Rom]niei Moderne.

Ioana Vladimirescu

S[pt[m]na aceasta, la Satu Mare, Larry L. Watts a explicat `n fa\a a zeci de persoane, profesori de istorie, directori de institu\ii, s[tm[reni din toate col\urile
jude\ului, `n ce const[ secretul urii bol;evicilor fa\[ de statul rom]n

Rom]nia era `mpotriva plas[rii rachetelor `n Cuba ;i declara c[ nu va intra
niciodat[ `ntr-un r[zboi ofensiv `mpotriva Statelor Unite, c[ nu de\ine nicio
arm[ nuclear[, invit]ndu-i pe exper\ii americani s[ vin[ s[ controleze aceste as-
pecte pe teritoriul ei.
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Era tot într-o primăvară acum 136
de ani în 1877. La sfârșitul lunii martie
câteva detașamente turcești au trecut Du-
nărea atacând (mai bine spus jefuind)
orășelul Bechet din Sudul Olteniei, ac-
tualmente în teritoriul județului Dolj și
în alte câteva localități din Sudul Româ-
niei. Găsind în aceasta un valid pretext,
Bucureștiul a decretat mobilizare gene-
rală, care avea să aducă sub arme vreo
100.000 de soldați, echipați prin grija sta-
tului și prin subscripțiile publice pe care
entuziasta societate românească sub
emoție le-a făcut publice. Pe 16 aprilie,
România și Rusia încheiau o convenție
militară, în urma căreia trupele rusești
puteau traversa teritoriul românesc în
drum spre Balcani. 

Pe 10 aprilie relațiile diplomatice din-
tre România și Imperiul Otoman fuseser[
rupte iar tributul către poartă, din acel
moment, a fost trecut în conturile Mi-
nisterului de Război pentru a servi do-
tării armatei. Într-o sesiune extraordinară
a Adunării Deputaților pe 10 mai era
proclamată independența de stat a Ro-
mâniei și Ziua Dinastiei au avut loc fes-
tivitățile zilei independenței. Armata Ro-
mână a fost dispusă la Dunăre și primele
planuri nu prevedeau intervenția solda-
ților români dincolo de fluviul Dunărea
și numai apărarea graniței de Sud a Ro-
mâniei, dar imediat ce trupele rusești s-
au apropiat de Dunăre, turcii au început
să bombardeze orașele malului stâng de
la Calafat spre Călărași și Brăila în ulti-
mele zile ale lunii mai și începutul lunii
iunie. 

Domnitorul Carol I și țarul Rus Ale-
xandru al II-lea au avut o întâlnire la Plo-
iești ocazie cu care partea rusă n-a soli-
citat ajutorul armatei române dincolo de
Dunăre deși rezistența turcilor, acolo se
dovedise peste așteptări. La sfârșitul lunii
iulie după două atacuri rusești eșuate
asupra redutelor Plevna, marele duce Ni-
colae comandantul armatelor rusești, i-
a telefonat (telegrafiat) domnitorului Ca-
rol I< "Vă rog faceți fuziunea cu armatele
noastre." Armata română a spart sistemul
de apărare a Plevnei, în ultimele zile ale
lunii august și a cucerit reduta Grivița I.
În spatele frontului româno-rus, soția
domnitorului Carol I, Elisabeta, după pă-
rerea mea cea mai cultă Primă Doamnă
a țării pe care românii au avut-o în toată
istoria lor, organiza spitale de campanie
și participa nemijlocit la actele sanitare,
invitându-și toate doamnele de la Curte
să facă la fel. Această implicare i-a adus
Principesei Elisabeta supranumele de
mama răniților. (Foarte mulți români de
azi confundă războaiele și reginele și cred
că mama răniților din folclorul popular
ar fi regina Maria care s-a comportat la
fel pe frontul Primului Război Mondial,
dar în realitate adevărata mamă este Re-
gina Elisabeta cu 40 de ani mai devre-
me.)

S.A.R. Mihai
Secretar AG. Şef  Principal (R)

Mureşan Traian

Regina Elisabeta.
So\ia Regelui

Carol i de România
"mama r[ni\ilor"
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Revoluţia de la 1848, fenomen
general european, a deschis un ca-
pitol nou în istoria omenirii. O par-
te însemnată a continentului euro-
pean a fost cuprinsă în procesele
revoluţionare. Deşi acestea au îm-
brăcat fiecare, forme specifice, ele
au înfăţişat şi numeroase trăsături.

Oricum, urmarea lor principală avea
să fie instaurarea unei noi ordini în exis-
tenţa naţiunilor și statelor europene și, du-
pă o perioadă de reacţiune contrarevo-
luţionară, apusul absolutismului.

Spaţiile românești s-au încadrat și ele
în procesul general, înnoitor, european. În
deceniile anterioare, integrarea economică,
politică și spirituală a continentului se ac-
centuase, iar, în ceea ce îi privea pe români,
integrarea europeană a fost însoţită de o
integrare românească. În pofida graniţelor
politice, s-a închegat piaţa naţională, s-a
apropiat de încheiere constituirea naţiunii
române, dezvoltându-se puternic și conști-
inţa unităţii românilor, cea spirituală im-
punând și materializarea ei pe plan politic.

Două teze diametral opuse au fost for-
mulate în privinţa revoluţiei pașoptiste<
simplă imitaţie a revoluţiei franceze din fe-
bruarie 1848 sau produs firesc al dezvoltării
societăţii românești, care reclama cu nece-
sitate schimbările preconizate de revoluţio-
nari. De fapt, fiecare teză are o parte de
adevăr și niciuna nu este corectă până la
capăt. Tineretul intelectual moldo-muntean
ce avea să furnizeze grosul cadrelor de con-
ducere ale revoluţiei se afla în permanenţă
pe lungimea de undă a Parisului. Mulţi din-
tre ei se aflau în capitala Franţei când Lu-
dovic-Filip a fost răsturnat și au participat
la manifestaţiile și luptele de stradă. Impul-
sul venit de la Paris este așadar de netăgă-
duit. Integrarea spaţiului românesc în ma-
rele curent revoluţionar de la 1848, numit
„Primăvara popoarelor”, a însemnat, cum
a remarcat Catherine Durandin, și cea din-
tâi sincronizare, în sensul riguros al terme-
nului, a fenomenului românesc și a celui
european, chiar dacă promotorul revoluţiei
române a fost un grup minoritar.

La rândul lor, pașoptiștii, pentru a în-
lătura imaginea unor simpli imitatori, au
stăruit asupra rădăcinilor interne foarte
adânci ale revoluţiei. Nicolae Bălcescu a
exprimat răspicat acest punct de vedere<
„Revoluţia română de la 1848 n-a fost un
fenomen neregulat, efemer, fără trecut și
viitor, fără altă cauză decât voinţa întâm-
plătoare a unei minorităţi sau mișcarea ge-
nerală europeană. Revoluţia generală fu
ocazia, iar nu cauza revoluţiei române. Cau-
za ei se pierde în zilele veacurilor”. Istorio-
grafia română postbelică a preluat și fun-
damentat teza lui Bălcescu> Gh. Platon ve-
de în revoluţia pașoptistă punctul de con-
vergenţă a patru revoluţii< demografică,
agrară, industrială și ideologică.

Programele au cuprins multe
revendic[ri comune

În ultimele decenii s-a scris mult în is-
toriografia noastră despre caracterul unitar
al revoluţiei române din 1848. Teza este
numai parţial justificată. Este adevărat că
evenimentele revoluţionare s-au petrecut
aproape concomitent în Moldova, Tran-
silvania și Ţara Românească și că progra-
mele au cuprins multe revendicări comu-
ne, ceea ce relevă dezvoltarea unitară a ce-
lor trei Ţări Române. Deosebirile sunt însă
notabile< în Moldova, practic, totul s-a des-
fășurat în trei zile, între 27 și 29 martie
1848> în Ţara Românească, revoluţionarii
au izbutit să se menţină la putere trei luni
(11 iunie – 13 septembrie), iar problema
capitală cu care s-a confruntat guvernul
provizoriu a fost rezolvarea chestiunii agra-
re> în Transilvania, revoluţia s-a prelungit
până în 1849, iar socialul a cedat în întâ-
ietate naţionalului.

Petiţia – proclamaţie prezentată de
pașoptiști la Iași începea cu punctul „Sfân-

ta păzire a Regulamentului în tot cuprinsul
său și fără nici o răstălmăcire” celelalte re-
vendicări păstrau un caracter moderat<
combaterea corupţiei, siguranţa persoanei,
îmbunătăţirea situaţiei ţăranilor, măsuri
pentru încurajarea agriculturii și co-
merţului, crearea unei bănci naţionale. Cu
tot conţinutul moderat al petiţiei, Mihail
Sturdza a reacţionat rapid și dur, arestân-
du-i și exilându-i pe principalii promotori
ai acţiunii. Unii ca Alexandru Ioan Cuza,
Vasile Alecsandri și Mihail Kogălniceanu,
s-au refugiat în Bucovina. Aici, Mihail Ko-
gălniceanu a redactat un nou program in-
titulat Dorinţele partidei naţionale în Mol-
dova, mai radical decât cel prezentat la
Iași> de astă dată, Regulamentul organic
este condamnat, întrucât constrânge so-
cietatea la imobilitate și „ne-au tăiat toată
relaţia cu trecutul fără a ne întemeia pre-
sentul”> principala cerinţă este „neatârna-
rea administrativă și legislativă în toate
cele dinlăuntru fără amestec a orice puteri
străine”, egalitatea în drepturi civile și po-
litice, garantarea individului și a domici-
liului, libertatea tiparului, învăţământ egal
și gratuit, secularizarea averilor mănăsti-
rilor închinate, desfiinţarea rangurilor și
privilegiilor, împroprietărirea ţăranilor
prin despăgubire, eliberarea robilor ţigani
și altele. Ca încununare a acestor revendi-
cări, Partida Naţională cerea unirea Mol-
dovei cu Ţara Românească, considerată
„cheia boltei fără care s-ar prăbuși tot edi-
ficiul naţional”.

În Transilvania, revoluţia a început ca
o continuare a revoluţiilor de la Viena și
Buda, dar și ca o reacţie faţă de aceasta din
urmă, mai exact, faţă de decizia dietei un-
gare de a vota unirea Transilvaniei cu Un-
garia, altfel spus, încorporarea adminis-
trativă a Transilvaniei la Ungaria, așadar,
lichidarea individualităţii ei politico-ad-
ministrative. Această decizie a provocat o
adevărată furtună între românii din Tran-
silvania. La Marea Adunare de la Blaj (3/15
– 5/17 mai), poziţia și revendicările româ-
nilor ardeleni au fost expuse într-un ma-
gistral discurs de către Simion Bărnuţiu.
El a condamnat vehement „unirea” Tran-
silvaniei cu Ungaria< „uniunea nu e nimic
mai puţin decât contopirea pe care o do-
resc ungurii demult> adecă ungurii, vor,
prin uniune, să șteargă deocamdată privi-
legiile Ardealului și împreună cu privile-
giile să strângă pe toate popoarele, ca să
facă din toate numai o naţiune, care să se
numească naţiunea cea mare și tare un-
gurească”. El conchidea că uniunea „pentru
unguri e viaţă, moarte pentru români> pen-

tru unguri, libertate nemărginită, pentru
români, servitute eternă”. Românii tran-
silvăneni nu pot accepta o astfel de decizie,
întrucât „afară de o mână de sași și unguri
mestecaţi printre români, Ardealul e pro-
prietate adevărată a naţiunii române”.  Din
această premisă fundamentală decurgea
concluzia că nu se poate vorbi decât de li-
bertate naţională și că libertăţile procla-
mate de revoluţia ungară trebuiau să aibă
o determinare naţională.

Respingerea unirii Transilvaniei cu
Ungaria și afirmarea răspicată a drepturilor
naţionale ale românilor au fost însoţite de
exprimarea voinţei de convieţuire pașnică
și perfectă egalitate a tuturor etniilor din
Transilvania< „naţiunea română dă de știre
naţiunilor conlocuitoare că, voind a se
constitui și organiza pe temeiul naţional,
n-are cuget dușman în contra altor naţiuni
și cunoaște același drept pentru toate”.

Refuzul guvernului revoluţionar ma-
ghiar de a ţine seama de voinţa românilor
transilvăneni făcea inevitabilă alăturarea
lor la cauza Curţii din Viena, aflată în con-
flict cu guvernul ungar. Naţionalismul lui
Kossuth și teama naţionalităţilor nema-
ghiare de a fi deznaţionalizate a fost valo-
rificată de Curtea imperială, care le-a atras
de partea sa împotriva maghiarilor. S-a
ajuns astfel la strania situaţie ca revoluţia
română din Transilvania să fie solidară cu
autoritatea imperială împotriva revoluţiei
ungare.

Confruntarea `ntre revolu\io-
narii rom]ni ;i maghiari
 a fost inevitabil[

Confruntarea între revoluţionarii ro-
mâni și maghiari devenea inevitabilă și ea
a fost precipitată de măsurile dure luate
de autorităţile maghiare. Printre cei exe-
cutaţi s-a aflat și pastorul sas Ştefan Ludwig
Roth, care, în 1842, relevase că limba de
comunicaţie în Transilvania este cea ro-
mână< „A declara o limbă drept limba ofi-
cială a ţării nu e nevoie. Căci noi avem
deja o limbă a ţării. Nu este limba germană,
dar nici cea maghiară, ci este limba valahă.
Oricât ne-am suci și ne-am învârti noi,
naţiunile reprezentate în dietă, nu putem
schimba nimic. Asta este realitatea. Pst,
pst! Mi se spune și cineva mă trage de mâ-
necă. Nerodule! Așa ceva nu se spune!”.

Trupele maghiare și-au impus contro-
lul asupra Transilvaniei, cu excepţia
Munţilor Apuseni, ocupaţi de forţele lui
Avram Iancu și deveniţi cetatea de rezis-

tenţă a românimii transilvănene. Încerca-
rea unui corp maghiar, condus de maiorul
Hatvani, de a pătrunde în această zonă s-
a soldat cu înfrângerea sa deplină în mai
1849, la lupte participând, în oaste, și preoţi
și femei.

Nicolae Bălcescu, care izbutise să sca-
pe, după reprimarea revoluţiei muntene,
a încercat o reconciliere româno-ungară,
convins că soarta revoluţiei depindea nu-
mai de menţinerea guvernului Kossuth.
„Proiectul de pacificare” (2/14 iulie 1849),
rodul discuţiilor dintre Kossuth, Nicolae
Bălcescu și Cezar Bolliac, cuprindea un
șir de concesii făcute de guvernul ungar
românilor, mai ales în ceea ce privește fo-
losirea limbii române în Transilvania. Pro-
iectul era însoţit de un tratat privind con-
stituirea unei legiuni române, destinate să
lupte împotriva Austriei și Rusiei. Avram
Iancu a considerat tardivă încercarea de a
edifica o alianţă româno-ungară și a
anunţat doar că va rămâne neutru în con-
fruntarea dintre armata ungară și forţele
de intervenţie ruse, intrate în Transilvania,
la cererea împăratului Franz Josef.

Înfrângerea armatei ungare la Şiria
(1/13 august 1849) a pecetluit soarta re-
voluţiei ungare și a asigurat victoria Curţii
de la Viena. În Ţara Românească, după un
atentat neizbutit împotriva domnitorului
Gheorghe Bibescu, revoluţia a fost de-
clanșată la Islaz (9/21 iunie 1848) de un
grup condus de Ion Heliade Rădulescu,
autorul Proclamaţiei, ce cuprindea și re-
vendicările pașoptiștilor, sub deviza „Res-
pect către proprietate. Respect către per-
soane”, destinată să-i calmeze pe moșieri<
autonomie administrativă, Adunare
obștească reprezentativă, domn ales pe
cinci ani, adoptarea unei constituţii, res-
ponsabilitatea miniștrilor, egalitate în drep-
turi, impunere fiscală după venit, gardă
naţională, secularizarea averilor mănăsti-
rești, emanciparea și împroprietărirea clă-
cașilor prin despăgubire.

Două zile mai târziu, revoluţia izbuc-
nea și la București. Bibescu a semnat „con-
stituţia”, dar speriat de plecarea din Capi-
tală a consulului rus, a abdicat și a părăsit
ţara. Puterea a fost preluată de un guvern
provizoriu, în care erau reprezentate atât
aripa moderată, cât și cea radicală a revo-
luţionarilor. Guvernul, sprijinit de popu-
laţia Capitalei, a reușit să înfrângă tentati-
vele forţelor conservatoare de a-l răsturna
și a început aplicarea programului de la
Islaz.

Cucerirea puterii s-a dovedit mai ușoa-
ră decât soluţionarea problemei agrare.

După confruntări aprige între reprezen-
tanţii moșierilor și a clăcașilor, s-a admis
principiul împroprietăririi prin despăgu-
bire. Măsura era determinată de ame-
ninţarea invaziei ruse, care se contura tot
mai mult. Radicalii, favorabili măsurilor
drastice, trebuiau să cedeze teren. Bălcescu,
cu tonalităţi amintind de iacobini și vestind
pe bolșevici, fusese de la început pentru
mijloacele de forţă< ”Acum avem mijloc
de a ne scăpa de toţi reacţionarii..... În îm-
prejurările grele și extraordinare, trebuie
măsuri extraordinare. Nu faceţi poezii și
sentimentalism, ci dreptate strașnică”.

Politica preconizată de Bălcescu nu ar
fi făcut decât să grăbească intervenţia ru-
so-turcă, ceea ce doreau să evite noii câr-
muitori de la București. Poarta Otomană
privea cu neutralitate binevoitoare des-
fășurările din Ţara Românească. Deși la
Istanbul împroprietărirea clăcașilor era
considerată o măsură „comunistă”, orien-
tarea antirusă a revoluţiei era în concor-
danţă cu interesele turcești.

Declaraţiile de fidelitate faţă de Poartă
ale noilor lideri de la București sunt de
înţeles din această perspectivă. Din nefe-
ricire pentru ei, Poarta nu era în măsură
să ignore amestecul Rusiei, hotărâtă să nu
tolereze la frontierele ei un focar revoluţio-
nar. La 28 iunie/10 iulie 1848, trupele ru-
sești au intrat în Iași, iar la 19/31 iulie 1848
forţele otomane au pătruns în Ţara Ro-
mânească. În timp ce rușii inspirau repul-
sie elementelor progresiste, trupele oto-
mane au fost primite cu declaraţii de de-
votament faţă de puterea suzerană. Co-
mandantul otoman Soliman pașa a fost
înlocuit, la cererea rușilor, cu Fuad pașa,
omul măsurilor dure. În cursul intrării
trupelor otomane în București, un incident
a dus la lupta din Dealul Spirii, în cursul
căreia pompierii au opus, în ciuda infe-
riorităţii numerice, o dârză rezistenţă ocu-
panţilor (13/25 septembrie 1848).

În Principatele dunărene, ordinea fu-
sese restaurată prin intervenţia ruso-turcă.
Regimul Regulamentului organic, ars de
revoluţionari, împreună cu arhondologia
(cartea rangurilor boierești) la 6/18 sep-
tembrie, era restaurat.

În timp ce Moldova și Ţara Româneas-
că, prin convenţia ruso-turcă de la Balta-
Liman (19 aprilie/1 mai 1849) erau readuse
sub un control riguros al celor două puteri,
emigraţia pașoptistă românească a des-
fășurat o intensă activitate, mai ales în
Franţa, pentru a edifica opinia publică și
cercurile politice asupra situaţiei Princi-
patelor dunărene și a cerinţelor lor. Un
ecou deosebit a avut lucrarea lui Nicolae
Bălcescu „Question économique des Prin-
cipautés Danubiennes< “cercetarea cea mai
solidă a structurilor economice, sociale și
politice ale societăţii moldo-muntene, ope-
ra fundamentală a liberalismului radical
românesc.

Propaganda pașoptiștilor moldo-
munteni a fost bine receptată în cercurile
intelectualităţii liberale franceze, unde s-
a constituit un influent lobby românesc<
Jules Michelet, Edgar Quinet, Paul Batail-
lard, care au jucat un rol important în îm-
plinirea aspiraţiilor generaţiei pașoptiste,
prin impulsionarea unui curent filoromân
în Franţa.

Revoluţia română, deși înfrântă prin
intervenţie străină, a lăsat posterităţii, o
bogată moștenire. De asemenea, a înscris
naţiunea română în „calendarul lumii”,
după expresia lui Jules Michelet, situând-
o statornic în conștiinţa europeană și pe
agenda diplomaţiei. Datorită Revoluţiei de
la 1848, a fost accelerat procesul de con-
stituire a României moderne.

***
Bibliografie< Academia Română – „Is-

toria Românilor. Vol.VII, Tom I< Consti-
tuirea României moderne (1821-1878)”,
Editura Enciclopedică, București, 2003>
Constantiniu, Florin – “O istorie sinceră
a poporului român”, Editura Univers En-
ciclopedic, București, 1997.

Ing. Mircea Pîrlea
Biblioteca Judeţeană Satu Mare

Harta Revolu\iei Rom]ne de la 1848

Două teze diametral opuse au fost formulate în privinţa revoluţiei
pașoptiste< simplă imitaţie a revoluţiei franceze din februarie 1848
sau produs firesc al dezvoltării societăţii românești, care reclama
cu necesitate schimbările preconizate de revoluţionari.



Festivalul Rotaract a fost un prilej
de educa\ie prin arta teatral[
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De mar\i p]n[ joi elevii pasio-
na\i de teatru s-au adunat, pentru
al ;aptelea an consecutiv, `n cele
dou[ s[li ale Teatrului de Nord,
pentru o nou[ `nt]lnire ;i con-
fruntare a talentelor ;colare ̀ n do-
meniu< Festivalul de Teatru pen-
tru Elevi organizat de clubul Ro-
taract Satu Mare.

Unul dintre cele mai bine concepute
;i mediatizate proiecte ale Rotaract la ni-
vel chiar na\ional, acest festival a devenit
o tradi\ie ;i un reper at]t pentru institu\ia
de spectacole ce-l g[zduie;te, c]t ;i pen-
tru elevii ;i profesorii care se preg[tesc
cu luni de zile `nainte pentru minutele
`n care munca lor va ajunge sub ochii
publicului ;i juriului chemat s[ discearn[
`ntre spectacolele oferite.

~ntre educa\ie ;i performan\[

Parc[ la nicio alt[ edi\ie nu s-a sim\it
mai acut linia de demarca\ie `ntre cele
dou[ scopuri ale prezen\ei teatrului `n
;coli< dimensiunea educativ[, de formare
a personalit[\ii (Andrei Mihalache spu-
nea la prezentarea programului c[ ̀ n ori-
ce meserie de pe aceast[ lume exist[
m[car un pic de actorie), ;i dimensiunea
de performan\[, de descoperire ;i cre;te-
re a viitorilor actori profesioni;ti. Am
v[zut spectacole foarte bune, `nchegate,
;i am v[zut spectacole puse ̀ n scen[, pa-
re-se, doar ca profesorii coordonatori s[
`;i mai treac[ un punct `n sacrosanctul
palmares ce le aduce puncte `n cursa
c[tre grada\iile de merit.

~n aceast[ ordine de idei, actorul Ca-
rol Erdos, om cu o bogat[ experien\[ de
profesor la :coala de Arte, a avut o in-
terven\ie f[r[ precedent `naintea festi-
vit[\ii de premiere, spun]nd r[spicat lu-
crurilor pe nume< rolurile `ncredin\ate
tinerilor ;i mai ales copiilor trebuie s[
fie pe m[sura v]rstei lor, iar profesorii,
care `n marea majoritate a cazurilor asi-
gur[ m[car un rudiment de regie, ar be-

neficia mult de o colaborare mai str]ns[
cu oameni din Teatru, care ;tiu ce pre-
supune aceast[ art[ ;i sunt dispu;i s[ dea
o m]n[ de ajutor.

Talente pleac[, talente vin

Tot `naintea festivit[\ii de premiere,
trei fo;ti elevi ai domnului Erdos au pre-
zentat c]teva texte preg[tite pentru mult
dorita admitere la facultatea de teatru.

Ei sunt Ioana Urda, Diana Cr[ciun ;i
Bianco Erdei, colegi ;i la Liceul German,
care au jucat ̀ mpreun[ anul trecut ̀ n ex-
celentul spectacol “Cafeaua domnului
ministru”. Al\i doi s[tm[reni talenta\i,
Eranio Petru;ka ;i Mircea B[lu\[ (v[
aminti\i “Experimentul”?), sunt studen\i
la Bucure;ti, respectiv Londra.

Iar din urm[ vin talente noi. Cel mai
t]n[r laureat al edi\iei 2013 este un b[iat
de 11 ani din Carei, Darius Du\escu, cu
un talent excep\ional ;i o st[p]nire de

sine rar `nt]lnit[ la anii lui, dublat[ de o
u;urin\[ remarcabil[ ̀ n mi;care ;i dic\ie.
A c];tigat cea mai dificil[ sec\iune, cea
a monologurilor. Din genera\ia actual[
a :colii de Arte, Dan Coza a f[cut parte
din trupa spectacolului c];tig[tor al
sec\iunii Liceu (“Omul transversal”),
al[turi de Pengasz Attila, Corina Achim,
Horea Fedorca, Alexander Stanciu, Ale-
xandra Fanea ;i Dorgai Vekony Bianca,
ar `n monologul ales ne-a amintit de
Marlon Brando. Spectacolele elevilor de

gimnaziu au impus ;i ele copii plini de
poten\ial. R[m]ne de v[zut cum vor fi
educa\i ;i c]\i dintre ei vor aprofunda
aceast[ art[ at]t de frumoas[ ;i dificil[.

Au luat parte `n cele trei jurii actorii
Adriana Vaida, Andreea Mocan-
Mure;an ;i Tibor Szekely, al[turi de
membri ai Rotaract ;i profesori din do-
menii lingvistice (amintim pe Adriana
Sas Marinescu ;i Odette Gozner). S-a
ocupat de bunul mers al lucrurilor echipa
Rotaract condus[ ̀ n acest an de frumoasa
;i harnica Anca Moldovan. Dup[ cum
spunea la gala de premiere pre;edintele
Rotary Satu Mare, Sorin Savinescu, este
un eveniment care merit[ s[-;i consoli-
deze tradi\ia `n anii urm[tori, c[ci Satu
Mare chiar nu duce lips[ de talente `n
ale teatrului.

Palmaresul Festivalului
Rotaract 2013

Sec\iunea Liceu<
Cel mai bun spectacol - “Omul trans-

versal” (:coala de Arte)
Cel mai bun actor `n rol principal -

Pengasz Attila
Cea mai bun[ actri\[ ̀ n rol principal

- Corina Achim
Cel mai bun actor `n rol secundar -

Sergiu Foga;
Cea mai bun[ actri\[ ̀ n rol secundar

- Geanina Preal[
Sec\iunea Gimnaziu<
Cel mai bun spectacol - “~n \ara lui

Abuliu” (:coala general[ “Octavian Go-
ga” Satu Mare)

Cel mai bun actor `n rol principal -
Tudor P[un

Cea mai bun[ actri\[ ̀ n rol principal
- Cristina Oiega;

Cel mai bun actor `n rol secundar -
George Dan

Cea mai bun[ actri\[ ̀ n rol secundar
- Anca Feldi

Sec\iunea One-man show<
Cel mai bun spectacol - Darius

Duţescu
Vasile A.

Unul dintre cei mai impor-
tan\i ;i influen\i dramaturgi con-
temporani este rom]n ;i tr[ie;te
la Paris. Matei Vi;niec vine destul
de rar `n \ar[, a;a c[ o vizit[ a sa
este un eveniment oriunde s-ar
produce. Cu at]t mai mult la Satu
Mare, unde personalit[\i de rang
mondial ajung mai rar.

Matei Vi;niec va fi prezent la Satu
Mare peste dou[ s[pt[m]ni, `n zilele de
21 ;i 22 iunie. Vine s[ vad[ spectacolul
cu piesa lui “Paparazzi”, ̀ n regia lui Ovi-
diu Cai\a, care a avut premiera acum
aproape 2 luni ;i se va afla doar la a doua
jucare. Vi;niec a fost impresionat de fo-
tografiile primite de la Teatrul de Nord,
posibil ;i de cronica noastr[ de dup[ pre-
mier[, ;i a decis c[ merit[ s[ vin[ perso-
nal s[ vad[ spectacolul, care va avea loc
`n 21 iunie la ora 19 `n Sala Mare.

Nu va fi singura pies[ a domniei sale
jucat[ `n acele zile. Trupa Trap Door
Theatre din Chicago va prezenta spec-
tacolul “Cuv]ntul «progres» spus de ma-
ma sun[ teribil de fals”, ̀ n regia lui Istvan
Szabo K., `n limba englez[, probabil su-
pratitrat. De asemenea, Matei Vi;niec va
avea o `nt]lnire cu iubitorii literaturii ;i
teatrului, o lansare a ultimelor sale c[r\i

;i ne a;tept[m s[ primeasc[ ;i onoruri
civice ;i academice.

De;i este de mul\i ani unul din punc-
tele de reper ale dramaturgiei mondiale,
teatrul lui Vi;niec nu prea ;i-a f[cut loc
pe scena s[tm[rean[. C]teva texte mai
mici au fost jucate de trupe de amatori,
iar `ntr-o edi\ie a festivalului “F[r[ Ba-
riere” am putut vedea o montare specta-

culoas[ a piesei “Despre sexul femeii ca
un c]mp de lupt[ ̀ n r[zboiul din Bosnia”,
regizat[ de Eugen F[t la Teatrul din Ga-
la\i. A;a c[ punerea `n scen[ a unui text
complex ;i plin de sugestii importante,
cum este “Paparazzi”, a fost binevenit[,
iar spectacolul este impresionant. ~ntr-
at]t `nc]t, iat[, îl va aduce pe celebrul
autor `n sala Teatrului de Nord.

O carieră literară strălucită

Matei Vi;niec s-a născut în 29 ianua-
rie 1956 la Rădăuți. A studiat istoria și
filozofia la Universitatea din București
și a fost membru fondator al Cenaclului
de Luni, coordonat de Nicolae Manoles-
cu. Între 1977 și 1987 scrie cu aviditate
cîteva volume de poezie, numeroase pie-
se de teatru, un roman și câteva scenarii
de film. Cu excepția poeziei, celelalte tex-
te sunt refuzate sistematic de cenzură>
autorul reușește însă să-și fotocopieze
piesele și să le pună în circulație în me-
diul teatral și literar.

În 1987, fuge din România și cere
azil politic în Franța, unde obține cetă-
țenia franceză în 1993. În prezent locu-
iește la Paris, unde este jurnalist la Radio
France Internationale, și colaborează la
diferite alte reviste franceze.

După 1989, devine autorul cel mai
jucat în România. Matei Vișniec este al
doilea dramaturg român care reușește să
se impună în lumea selectă și extrem de
conservatoare a teatrului francez, după
Eugène Ionesco. Din 1992 va fi prezent
cu una sau mai multe piese la fiecare edi-
ție a Festivalului Internațional de teatru
de la Avignon, cel mai prestigios festival
de teatru din Franța și unul din cele mai
mari din lume.

A primit premii pentru opera literară

din partea UNITER, Uniunii Scriitorilor
și Academiei Române, iar în Franța a pri-
mit în 2009 Premiul European al socie-
tății dramaturgilor.

Dintre piesele sale mai cunoscute
amintim< “Caii la fereastră”, “Teatrul des-
compus sau Omul-pubelă”, “Angajare de
clown”, “Paparazzi sau cronica unui apus
de soare avortat”, “:i cu violoncelul ce
facem?”, “Ultimul Godot”, “Frumoasa că-
lătorie a urșilor panda povestită de un
saxofonist care avea o iubită la Frankfurt”,
“Istoria comunismului povestită pe în-
țelesul bolnavilor mintali”, “Mansardă la
Paris cu vedere spre moarte”, “Richard al
III-lea se interzice”, “Țara lui Gufi”. În
2010 a publicat romanul “Sindromul de
panică în ora;ul luminilor”.

Daniela Magiaru, autoarea primei
monografii dedicate lui Vi;niec, scria<
“Matei Vișniec a dezvoltat o măiestrie
aproape înspăimântătoare de a descom-
pune formele aparent fixe ale lumii – fie
ele figuri, texte, tipuri, vremuri sau pla-
nuri de realitate – în părţi componente
și de a experimenta cu acestea. Astfel că
el inventează povești, care își devorează
și transformă personajele în mod bolnă-
vicios uneori, în mod supranatural sau
poetic alteori. Într-adevăr, Vișniec este
un jucător. El se joacă de-a aparenţele,
cu teatrul, cu viaţa, un joc reluat încon-
tinuu cu personaje noi.”

Matei Vi;niec vine la Satu Mare peste dou[ s[pt[m]ni

Echipa de elevi ai :colii de Arte preg[ti\i de Carol Erdos care au jucat piesa “Omul transversal”, cea mai bun[ la Liceu

Matei Vi;niec va viziona la Teatrul de Nord spectacolul “Paparazzi”

TEATRU
Unul dintre cele mai bine concepute ;i mediatizate proiecte ale

Rotaract la nivel chiar na\ional, acest festival a devenit o tradi\ie ;i
un reper at]t pentru institu\ia de spectacole ce-l g[zduie;te, c]t ;i
pentru elevii ;i profesorii care se preg[tesc cu luni de zile `nainte
pentru minutele `n care munca lor va ajunge sub ochii publicului
;i juriului chemat s[ discearn[ `ntre spectacolele oferite.
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Meteora - un important centru
monastic ortodox al greciei
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Meteora este al doilea mare ;i
important centru monastic orto-
dox al Greciei, dup[ Sf]ntul Mun-
te Athos.

Uria;ii de piatr[ ai Sfintei Me-
teora se `nal\[ din timpuri
str[vechi, t[cu\i ;i neclinti\i, `n
latura nord-vestic[ a Tessaliei,
l]ng[ albia r]ului Pinios, `ntre
crestele Koziakas ;i Antichassia
din mun\ii Pindului.

P[durea de st]nci cu pere\i abrup\i
;i `n[l\imi ame\itoare, `ngerii p[zitori
ai ora;ului Kalambaka ;i ai satului Kas-
traki, constituie unul din cele mai im-
presionante fenomene ale planetei.

Semnifica\ia numelui

Cuv]ntul "meteoron" `nseamn[
"suspendat `n aer". Chiar a;a, v[zute
de la poalele st]ncilor, m[n[stirile
seam[n[ cu ni;te cuiburi de vulturi,
suspendate ̀ ntre cer ;i p[m]nt. Imediat
ce dai cu ochii de ele te cuprind senti-
mente ciudate, de venera\ie, amestecate
cu fric[.

Aceste st]nci de netrecut au con-

stituit refugiul diver;ilor oameni,
siha;tri ;i mai apoi c[lugari care se
ap[rau de jefuitorii care pr[dau prin
zona Thessaliei. Ace;ti sihastri singu-
ratici, retra;i la `nceput `n c]teva
pe;teri, se rugau mai apoi ̀ n mici schi-
turi. 

Pe culmile neumblate ale acestor
st]nci pl[smuite ;i binecuv]ntate de
Dumnezeu, `ndr[zne\ul ;i hot[r]tul
ascet monah a descoperit calea spre
l[ca;urile cere;ti prin sfin\ire ;i ̀ ndum-
nezeire. Piscurile aflate `ntre p[m]nt
;i cer au fost numite “Meteora”, `n se-
colul al XIV-lea, de c[tre cuviosul Ata-
nasie, ctitorul M[n[stirii Marele Me-
teor.

Primele men\iuni despre Sf]nta
Meteora se pierd ̀ n negura vremurilor
;i a tradi\iilor. Izvoarele istorice atest[
existen\a unei prime comunit[\i asce-
tice `n scorburile st]ncilor b[tute de
v]nturi ;i ploi ale Meteorei, la Schitul
Dopionis, la sf]r;itul secolului al XI-
lea ;i `nceputul secolului al XII-lea.

~n preajma secolului al XIV-lea, cu-
viosul Atanasie Meteoritul ̀ ntemeiaz[
pe cea mai mare st]nc[ a p[durii de
piatr[, prima chinovie monastic[, Ma-
rele Platihitho sau Marele Meteor ;i-i
stabile;te tipicul. De atunci, 24 de

m[n[stiri, al[turi de cele mai `nainte
existente, foarte multe mici m[n[stiri,
locuri ascetice, chilii, s[la;uri de
rug[ciune, locuri de sih[strie, pe;teri,
locuri de claustrare, st]lpnicii,
`mpr[;tiate pe toate st]ncile meteorice,
iau fiin\[ sau se refac ;i `nfloresc spre
slava lui Dumnezeu. Secolul al XIV-
lea este considerat apogeul a;ez[rii mo-
nastice de la Meteora.

Dintre m[n[stirile existente atunci,
unele sunt ast[zi `n stare de ruin[<
Sf]ntul Duh, Sf]ntul Dimitrie, Sf]ntul
Nicolae Padova, Sf ]ntul Antonie,
Sf]nta M[n[stire Pantocrator, Ipsilo-
tera, Sf]ntul Gheorghe, etc. Altele se
conserv[ bine ;i fiin\eaz[ ;i ̀ n prezent
constituind o puternic[ atrac\ie at]t
pentru pelerini c]t ;i pentru turi;tii
din `ntreaga lume< M[n[stirea Marele
Meteor, M[n[stirea Varlaam, M[n[sti-
rea Sf]nta Treime, M[n[stirea Rousa-
nou, M[n[stirea Sf ]ntul ;tefan ;i
M[n[stirea Sf]ntul Nicolae Anapaf-
sas.

Monument UNESCO

Meteora este `n totalitate p[m]nt
sf]nt, loc sf]nt zidit ;i p[zit de Dum-

nezeu, pentru c[ aici s-a sfin\it fiecare
st]nc[, fiecare pe;ter[, fiecare piatr[,
pentru c[ o mul\ime de cuvio;i ascetici
;i martiri s-au rugat ;i s-au `ndumne-
zeit pe st]ncile ;i v[ile acestui loc.

Pentru m[rturia ei cre;tin[, isto-
ric[, arhitectonic[, artistic[ ;i geogra-
fic[, Meteora este recunoscut[ ;i ocro-
tit[ de UNESCO ;i de alte organiza\ii
interna\ionale. Printr-o lege ;i
Hot[r]rea Sf]ntului Sinod al Bisericii
Greciei, teritoriul Sfintei Meteora a fost
proclamat, din octombrie 1995, “loc
sf]nt, imuabil ;i inviolabil”, ceea ce-i
asigur[ protec\ia ;i-i garanteaz[ auten-
ticitatea.

Datorit[ num[rului mare de vizi-
tatori, `n timpul slujbelor religioase
m[n[stirile de la Meteora sunt ̀ nchise
pentru turi;ti. Cei care doresc s[ par-
ticipe la slujbe trebuie s[ anun\e tele-
fonic stare\ul pentru a li se permite ac-
cesul `n incint[. La intrare, o pl[cu\[
averizeaz[ pelerinul-turist asupra ne-
cesit[\ii unei \inute vestimentare de-
cente.

Av]nd `n vedere programul diferit
de vizitare precum ;i dificult[\ile c[ilor
de acces, pelerinul care dore;te s[ vad[
toate sfintele a;ez[minte meteorice tre-
buie s[-;i rezerve `n acest scop dou[ -

trei zile. ̀ n ora;ul Kalambaka ;i ̀ n satul
Kastraki exist[ multiple posibilit[\i de
cazare.

Kalambaka

Ora;ul Kalambaka a fost construit
pe locul ora;ului antic Eginio, renumit
pentru rezisten\a lui eroic[ `mpotriva
romanilor. Acolo unde `n vechime se
afla un templu al lui Apollon, se ̀ nal\[
acum o biseric[ bizantin[ `n care se
p[streaz[ fresce, inscrip\ii rare ;i co-
loane din marmur[ multicolor[.

Satul Kastraki, foarte pitoresc, cu
locuitori pu\ini, dar care-;i ofer[
`ntreaga ospitalitate pelerinilor vizita-
tori, este a;ezarea cea mai apropiat[.
De aici, priveli;tea spre st]ncile Me-
teorei cu m[n[stirile din cer, las[ o im-
presie de neuitat.
~n Kalambaka ;i `n `ntreaga zon[ se
g[se;te o mare varietate de icoane bi-
zantine executate de c[lug[ri sau de
pictori localnici. Lucrate ̀ n diverse teh-
nici, cu materiale diferite (argint, lemn
cu foi\[ de aur) icoanele care au ;tam-
pila vulturului cu dou[ capete aplicat[
pe verso, au garantat[ calitatea lucr[rii
;i trecerea liber[ peste frontier[.

Pe culmile neumblate ale acestor st]nci pl[smuite ;i binecuv]ntate
de Dumnezeu, `ndr[zne\ul ;i hot[r]tul ascet monah a descoperit
calea spre l[ca;urile cere;ti prin sfin\ire ;i `ndumnezeire. Piscurile
aflate ̀ ntre p[m]nt ;i cer au fost numite “Meteora”, ̀ n secolul al XIV-
lea, de c[tre cuviosul Atanasie, ctitorul M[n[stirii Marele Meteor.
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Elevi ;i profesori de la :coala 
nr. 3 Carei au vizitat Turcia

~n prima zi a s[pt[m[nii, sala
de sport din localitatea C[r[;eu a
fost gazda unor competi\ii de fot-
bal ;i de handbal organizate cu
prilejul Zilei Interna\ionale a Co-
pilului.

S-au `nscris `n concurs elevi de la
patru institu\ii de `nv[\[m]nt, de la
:colile Gimnaziale C[r[;eu, Pomi, Cul-
ciu Mare ;i Veti;.

De organizarea evenimentelor
competi\ionale s-a ocupat profesorul
Virgil Roati; de la :coala C[r[;eu, fie-
care competi\ie av]nd loc pe mai multe
sec\iuni< fotbal clasele primare b[ie\i,
fotbal clasele gimnaziale b[ie\i, fotbal
clasele gimnaziale fete ;i handbal fete.
Virgil Drago; a fost sponsorul acestor
concursuri. Au dovedit c[ sunt ̀ n form[
maxim[ pe teren ;i iat[ rezultatele fi-
nale< fotbal clasele primare b[ie\i< locul
`nt]i – echipa din C[r[;eu, locul al doi-
lea echipa din Pomi, locul al treilea cea
din Culciu Mare. La gimnaziu tot fot-
bali;tii din C[r[;eu s-au clasat pe prima
treapt[ a podiumului, urma\i de colegii
lor din Veti;, pe locul trei de cei din
Pomi ;i pe locul patru de echipa din
Culciu Mare. :i la fotbal fete echipa din
C[r[;eu s-a clasat pe primul loc, ur-
mat[ de echipa Culciu Mare ;i de cea
din Pomi, aceast[ din urm[ pe locul

trei. Echipa fetelor din pomi a reu;it ̀ n
schimb s[ ocupe primul loc la handbal,
pe locul al doilea fiind cea din C[r[;eu. 

Zeci de minute de mi;care, emo\ii

`n r]ndul publicului ;i al cadrelor di-
dactice participante, fiindc[ elevii au
fost sus\inu\i de profesorii lor Virgil
Roati; din C[r[;eu, Fulop Orsolya din

Culciu Mare, Constantin Por din Pomi
;i Peter Robert din Veti;.

~n final, to\i copiii au primit diplo-
me ;i pache\ele cu dulciuri. 

:colile din C[r[;eu, Pomi, Culciu Mare ;i Veti;
s-au `ntrecut la fotbal ;i handbal de Ziua Copilului

Anul trecut, `n luna septem-
brie, :coala Gimnazial[ nr. 3 din
Carei a f[cut primul pas `n Pro-
iectul Comenius „Euro-Villages“,
proiect implementat `n partene-
riat cu ;coli din Polonia, Ungaria,
Turcia ;i Germania. 

Zilele trecute a avut loc cea de-a tre-
ia `nt]lnire din cadrul acestui proiect,
vizita de lucru av]nd loc la :coala Pri-
mar[ din Guvem - Ankara, Turcia. 

La aceasta, :coala Gimnazial[ nr. 3
Carei a fost reprezentat[ de un grup
format din ;ase elevi ;i patru cadre di-
dactice. Potrivit coordonatorului pro-
iectului, profesoara Maria :ere;an, "sco-
pul acestui proiect este de ridicare a gra-
dului de con;tientizare a unicit[\ii co-
munit[\ilor locale din satele europene.
~n primul an de implementare a pro-
iectului accentul e pus pe caracteristicile
unice ale localit[\ilor participante prin
studii, prezent[ri ;i ateliere de lucru. ~n
al doilea an de proiect ne vom concentra
asupra satului global". 

Elevii :colilor Primar[ Kállay Mik-
lós din Kallosemjen - Ungaria, Gimna-
zială din Jankowice - Polonia, Primară
din Guvem - Ankara - Turcia, Gimna-
zială Nr. 3, Carei ;i Generală Käthe-
Kollwitz din Issum-Sevelen - Germania
`nva\[ s[ foloseasc[ toate mijloacele pe
care le au la `ndem]n[ pentru a duce o
via\[ sustenabil[ `n sat.

~n\elegere ;i respect fa\[ 
de alte culturi

Cadrele didactice care se ocup[ de
implementarea proiectului consider[ c[
proiectul ̀ i va ̀ nv[\a pe elevi s[ ̀ n\eleag[

alte culturi ;i s[ le respecte. "Sper[m ca
acest proiect s[ ̀ ncurajeze copiii cu ne-
voi educa\ionale speciale ;i s[ le ofere
;i lor posibilitatea de a-;i dezvolta ̀ ncre-
derea ;i competen\ele", ne spune coor-
donatoarea proiectului Maria :ere;an.
~n Turcia, elevii rom]ni au avut ocazia
s[ cunoasc[ institu\ia partener[, s[ lege
prietenii cu elevii ;colii, s[ cunoasc[
buc[t[ria turceasc[ ;i dansurile tradi\io-

nale. S-au implicat activ inclusiv la pre-
pararea pl[cintelor tradi\ionale turce;ti
;i s-au relaxat la b[ile lor.

Vizite la moschee ;i muzee

Au vizitat moscheele ;i muzeele, ca-
re le-au captat aten\ia, oferindu-le in-
forma\ii despre tradi\ia ;i mo;tenirea
str[bun[ p[strat[ cu sfin\enie de popo-

rul turc. 
Toate activit[\ile din cadrul proiec-

tului sunt surprinse `n imagini, elevii
lucr]nd la colaje ;i comunic]nd toto-
dat[ cu colegii lor din ;colile partenere
cu ajutorul internetului. Urm[toarea
vizit[ de lucru e programat[ pentru luna
octombrie 2013 ̀ n Rom]nia, iar ̀ n 2014
proiectul se ̀ ncheie cu o vizit[ de lucru
`n Ungaria. 

Ac\iunea e parte a unui proiect implementat `n parteneriat cu ;coli din  Polonia, Ungaria, Turcia ;i Germania

Echipele de fete de la :colile C[r[;eu ;i Culciu Mare

Scopul acestui proiect este de ridicare a gradului de con;tientizare a unicit[\ii
comunit[\ilor locale din satele europene. ~n primul an de implementare a
proiectului accentul e pus pe caracteristicile unice ale localit[\ilor participante
prin studii, prezent[ri ;i ateliere de lucru.

Pornind de la ideea c[ voluntariatul
este o ac\iune din inim[, cadrele didac-
tice, copiii ;i p[rin\ii de la Gr[dini\a cu
Program S[pt[m]nal "Floare de lotus"
din Odoreu ;i-au unit for\ele pentru a le
face o bucurie copiilor de la dou[ case
de tip familial din jude\.

Totul a pornit de la ideea c[ ̀ n 1 iunie
sunt s[rb[tori\i to\i copiii din lume, iar
dac[ prichindeii au zilnic momente spe-
ciale la gr[dini\[ ;i acas[, `n familia lor,
cei din casele de tip familial poate nu se
bucur[ la fel de des precum prichindeii
ce cresc `n mijlocul celor dragi. 

Au poposit a;adar la Casa Laura din
Satu Mare ;i la Casa Iris din Berindan.
Le-au d[ruit copiilor de aici alimente,
dulciuri ;i lucr[ri realizate chiar cu
m]nu\ele lor dibace.

Pre;colarii din
Odoreu au d[ruit

dulciuri copiilor de la
Casele de tip familial

Laura ;i iris

Potrivit unui comunicat al Ministe-
rului Muncii, se fac demersuri pentru
instituirea zilei de 2 iunie ca Ziua Na\io-
nal[ pentru Adop\ie.

~n momentul de fa\[, at]t
comunit[\ile de p[rin\i adoptivi c]t ;i
organiza\iile nonguvernamentale ;i au-
torit[\ile din domeniu celebreaz[ `n 2
iunie aceast[ zi ca una a adop\iilor, ̀ nc[
Ziua Na\ional[ pentru Adop\ie nu are
`nc[ un caracter oficial recunoscut.
Ini\iativa legislativ[ este sprijinit[ de
Oficiul Rom]n pentru Adop\ii ;i se afl[
`n prezent `n circuitul parlamentar de
adoptare. 

Demersuri pentru
instituirea zilei de 2
iunie ca Zi na\ional[

pentru adop\ie

Vineri, 31 mai 2013, elevii clasei a
VII-a de la Colegiul Na\ional "Doamna
Stanca" din Satu Mare, 34 la num[r, au
participat la un flash-mob organizat de
Zibo.ro ;i Salva\i Copiii Rom]nia `n ca-
drul Campaniei "Copiii f[r[ etichete". 

Campania a fost lansat[ la finele lunii
martie a anului curent ;i se desf[;oar[
p]n[ ̀ n luna octombrie, av]nd scopul de
combatere a violen\ei ̀ mpotriva copiilor. 

Au r[spuns pozitiv invita\iei de a par-
ticipa la acest flash-mob elevii Colegiului
"Doamna Stanca", fiind coordona\i de
diriginta lor, profesoara Anca Ardelean,
;i Ani;oara Tupi\[ - reprezentant Zibo.ro.
Elevii au lucrat pe echipe pentru a g[si
cel mai potrivit slogan `mpotriva eti-
chet[rii ;i jignirii copiilor. Au muncit
zeci de minute pentru c[ ;tiu c[ pot
schimba `n bine lumea `n care tr[iesc ;i
pentru c[ ;tiu c[ to\i copiii sunt buni, au
un nume, un prenume, iar etichete nu
are nimeni dreptul s[ le pun[. Echipa
care a g[sit cel mai bun slogan a fost pre-
miat[ de reprezentantul Zibo.

Munca ̀ n echip[ s-a ̀ ncheiat frumos,
`n pa;i de dans, iar la finele ac\iunii fie-
care echip[ a strigat `n cor mesajul pe
care a dorit s[ `l transmit[.

Colegiul Doamna
Stanca a participat

la flash-mob-ul
organizat de Zibo.ro

;i Salva\i Copiii

Pagin[ realizat[ de
Ioana Vladimirescu
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Bea opt pahare de apă pe zi

Cu toții ;tim că trebuie să bem 2 litri
de apă pe zi. Apa este necesară, dar o ob-
ținem ;i din sucuri naturale, ceai, lapte,
fructe ;i legume. 

Până ;i cafeaua, de care se spune că
este diuretică, te poate hidrata, deoarece
conține multă apă. Cel mai bine este să
bei când ți-e sete. Nu exagera. În cantități
mari, apa îți face rău. 

Stresul îți va albi părul

Adevărul este c[ stresul te îmbătrâ-
ne;te cu totul. Permite atacul radicalilor
liberi – molecule ce atacă celulele sănă-
toase – ;i măre;te producerea de hor-
moni de stres. 

Nicio dovadă ;tiințifică nu arată că
poate fi o cauză directă a încărunțirii.
"Oamenii albesc, în primul rând, în func-
ție de mo;tenirea lor genetică.

Cititul pe lumină slabă 
îți distruge ochii

Ai învățat la ;coală, ți-a spus ;i mama<
cititul sub plapumă sau sub clar de lună
îți va strica vederea. Adevărul este că la
o luminozitate scăzută ochii tăi se vor
forța să vadă literele.

Asta îți va da o durere de cap. Dar
nu se poate spune că îți va dăuna ireme-
diabil sau că îți va afecta grav vederea.
Ochii vor obosi, îi vei simți durero;i ;i
uscați, dar o noapte de somn îi va ajuta
să î;i revină.

Cafeaua este nocivă

Atâta lume este absolut dependentă
de cafea ;i nu î;i poate începe ziua fără
măcar o cea;că. Dar nu are numai efectele
negative despre care am tot auzit ;i citit
în ultima vreme. 

Prea multă poate face rău sistemului
nervos, fiind un excitant, dar o cantitate
potrivită con\ine fitochimicale care ac-
ționează ca antioxidanți pentru corpul
tău. 

Ace;tia măresc sensibilitatea la insu-
lină ;i de aceea se pare că oamenii care
consumă cafea au un risc scăzut de diabet
de tip 2. Studiile arată că scade de ase-
menea riscul de Parkinson, cancer de co-
lon ;i pietre la rinichi.

Alimentele proaspete sunt
mereu mai bune decât cele 
congelate

Faptul că suntem mereu încurajați să
consumăm fructe ;i legume proaspete
denotă că cele congelate sunt mai proaste
calitativ. 

Asta nu este neapărat adevărat. Fruc-
tele ;i legumele sunt culese când ajung la
potențialul lor maxim de nutrienți ;i dacă
sunt congelate rapid, ele î;i păstrează
aceste proprietăți. 

Ouăle îți cresc colesterolul

Studii recente arată c[  grăsimile sa-
turate cresc riscul de boli cardiace ;i nu
colesterolul din mâncare. 

Un ou conține numai 1,6 grame de
grăsimi saturate în comparație cu o cană
de lapte 2% care conține 3 grame. Ouăle
sunt surse de vitamina A ;i D. Dac[ mă-
nânci un ou la micul dejun ai grijă la co-
lesterolul din alimentele pe care le vei
consuma în restul zilei.

Rujul te va îmbolnăvi

Rujul conține plumb, este adev[rat.
Dar multe multe lucruri din jurul nostru
conțin plumb. Intoxicațiile cu plumb se
datorează cel mai des factorilor de mediu
- apă, aer, vopseluri. 

Rujurile sunt ultimul lucru care ne
pot dăuna datorită plumbului din com-
poziția lor.
Sursa< sfatulparintilor.ro

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

În vremurile noastre planează
un mare semn de întrebare asupra
controversatului subiect OZN.

"Cât de reale sunt contactele cu ex-
tratere;tri? Cine sunt ei? Oare poate fi ci-
neva atât de limitat încât să creadă că sun-
tem singura planetă unde există via\ă?" -
se întreabă unii. Numai galaxia noastră,
una dintre nenumăratele galaxii ale uni-
versului, are peste 100 de miliarde de stele.
După unele statistici, ;ansele să existe ;i
alte civiliza\ii sunt foarte mari. Oare cu ce
ne-ar fi afectată credința dacă am ține cont
;i de mesajele binevoitoare ale celorlalți? 

Putem vorbi despre o invazie
extraterestră?

Mihail Gorbaciov, una dintre perso-
nalită\ile cheie ale politicii mondiale, afir-
ma cât se poate de ferm< "Fenomenul
O.Z.N. există ;i el trebuie tratat cu aten\ie".
Ce rost ar avea să ignorăm această realitate
;i să ne ascundem capul în nisip, precum
stru\ul?

Unii consideră că asistăm la o adevă-
rată invazie extraterestră> nu în sensul
obi;nuit al cuvântului, nu la o invazie de
genul celor prezentate în filmele S.F., în
care tot felul de ființe ciudate vor să dis-
trugă sau să cucerească Planeta albastră.
Poziția lor ar putea fi rezumată în cuvin-
tele< "Asistăm la o invazie în viața de zi cu
zi a omului modern< la televizor, filme
despre extratere;tri, în ziare ;i reviste, ar-
ticole incitante de acest gen. Cine nu crede
că există extratere;tri riscă să fie considerat
habotnic, precum sunt cei care se îndoiesc
de faptul că au existat dinozauri ;i bron-
tozauri". Impactul enorm al fenomenului
s-a datorat mai ales campaniei mediatice
de care a avut parte, ;i exploziei de infor-
mații venind din domeniul S.F.-ului. S-
au realizat sute de filme, s-au scris mii de
cărți, au apărut o sumedenie de reviste de
specialitate. Ba, mai mult, senzaționalele
stiri despre ultimele "contacte" fac deliciul
emisiunilor de ;tiri ;i împânzesc presa.

Astăzi filme ca E. T. - extraterestrul,
2001- Odiseea spațială, seria Războiul ste-
lelor sau serialul Star Trek sunt la fel de
vizionate ca în perioada în care au fost di-
fuzate pentru prima oară. De la revistele
pentru copii mici până la desenele animate

;i până la cărțile marilor autori S.F. găsim
aceea;i goană după senza\ional. Patronii
mass-mediei au văzut că "fenomenul" se
vinde bine. :i investițiile mari în această
direcție au adus câ;tiguri fabuloase.

Putem vorbi deci despre o invazie ex-
traterestră? Vom observa că, dintr-un anu-
mit punct de vedere, putem vorbi de o in-
vazie prin filmele ;i serialele care fasci-
nează milioane de spectatori, prin cărțile
;i articolele pe marginea acestui subiect
sau prin emisiunile în care diver;i martori
relatează întâlniri de gradul III. Se poate
observa o schimbare. Sociologii pot con-
firma< fără contactele cu extratere;tri (in-
diferent dacă sunt reale sau iluzorii), ;i
mai ales fără efectele directe ;i indirecte
ale promovării acestui subiect, peisajul spi-
ritual contemporan ar fi cu totul altfel.

Monseniorul catolic Corrado Balducci
(în interviul care i-a fost luat de către dr.
Steven Green - directorul Centrului de
studiu al inteligenței extraterestre) afirmă
că extratere;trii "trebuie să fie ceva între
noi ;i îngeri" ;i că, "dacă sunt alte ființe,
atunci sunt mai evoluate decât noi" .

"Asemenea opinii sunt cât se poate de
fire;ti pentru un ufolog sau pentru orice
alt cetă\ean. Însă, atunci când sunt expri-
mate de către un reprezentant al Bisericii,
ele dau de gândit. Evident, se pune pro-
blema dacă avem de-a face cu o poziție
personală a unui preot cu vederi mai largi
decât suntem obi;nuiți sau dacă este ceva
mai mult. Altfel zis, avem sau nu un sem-
nal că Vaticanul se pregăte;te pentru even-
tualitatea în care opinia publică va fi pusă
în fa\a unor dezvăluiri cople;itoare?

În funcție de distanță,
contactele se împart în mai
multe categorii

Numărul mare de contacte a necesitat
o împărțire în diferite categorii. Cercetă-
torii John Ankerberg si John Weldon pro-
pun următoarea clasificare< "I. Reperări
la Distanță - observarea unor lumini anor-
male pe cer, discuri sau alte forme, cu
ochiul liber sau cu ajutorul radarului> II.
Întâlniri în Apropiere din Prima Categorie

- reperarea unui O.Z.N. cu sau fără pasa-
geri la o distanță de 150-200 de metri sau
mai aproape> III. Întâlniri în Apropiere
din a Doua Categorie - O.Z.N.-urile au
lăsat amprente asupra mediului înconju-
rător (semne de aterizare, copaci cu trun-
chiurile frânte)> IV. Întâlniri în Apropiere
din a Treia Categorie - reperări ale unor
O.Z.N.-uri la distanță foarte mică, ocu-
panții fiind în interiorul sau în preajma
navei> V. Întâlniri în Apropiere din a Patra
Categorie - când din diferite motive au
loc răpiri ale oamenilor de către O.Z.N.-
uri (pentru comunicare)> în multe cazuri
astfel de contacte sunt parțial sau chiar
total "uitate" până când, cu ajutorul hip-
nozei, amintirile devin clare> VI. Întâlniri
în Apropiere din a Cincea Categorie - când
anumite persoane pretind că prin mijloace
oculte au stabilit un contact personal cu
entitățile din O.Z.N-uri> VII. Întâlniri în
Apropiere din a :asea Categorie - ca ur-
mare a contactului cu extratere;tri sau cu
O. Z. N-urile oamenii sunt vătămați fizic
sau chiar mor".

După unele statistici, ;ansele să existe ;i alte civiliza\ii sunt foarte mari. Oare cu ce ne-ar fi afectată credința dacă am ține
cont ;i de mesajele binevoitoare ale celorlalți? 

Leonardo da Vinci - dar poate
;i alții înaintea lui - a observat că,
în timp ce toate simțurile au cali-
tatea să perceapă, numai ochiul
;tie să ;i transmită.

Privirea, prin intermediul ochiului,
comunică celor din jur simțuri ;i gân-
duri, în timp ce urechea, nasul, limba,
vârful degetelor, percep, dar nu pot co-
munica nimic, la rândul lor.

Zâmbetul Giocondei, 
până azi, neelucidat

Poate chiar asemenea gânduri îl fră-
mântau pe marele maestru al Rena;terii,
atunci când, de sub penelul său, se nă;tea
Gioconda, în fața căreia generații de spe-
ciali;ti, de simpli cunoscători, dar ;i de
neinițiați au stăruit cu întrebarea fără
răspuns< care să fie mesajul privirii ei, ba
insinuantă, ba fascinantă, poate ;ireată,
ironică sau drăgăstoasă, prietenoasă, dis-
tantă, prefăcută ;i - mai ales - fermecă-
toare?

Cei care studiază paranormalul (;i

este nea;teptat de mare numărul lor) ;i-
au făcut demult obiect de studiu din me-
sajele ascunse ale privirii, pretind că ghi-
cesc gândurile dintr-o uitătură ;i inten-
țiile dintr-o simplă ochiadă.

Oare de ce toate simțurile se limitează
să perceapă, numai privirea comunică ;i
transmite celor din jur? Oare de ce putem

transmite cu ochii simpatia sau ura,
atracția sau indiferența, bun[voința sau
repulsia ;i nimic din toate acestea cu ure-
chea, de exemplu?

Astrologii pretind că privirea este de-
terminată de astrul care domină clipa
sau chiar viața noastră. Luna domină im-
aginația ;i reveria din privirile noastre,
Mercur este cheia uităturii iscoditoare ;i
interesate, Venus este ispititoare ;i amă-
gitoare, iar Marte ne face să ne uităm pe
sub sprâncene, agresivi ;i provocatori.

Jupiter stă parcă ar fi gata să spună
"sunt îngerul tău protector, nu te voi lăsa,
bazează-te pe mine, cunosc persoane im-
portante, gata să intervină pentru tine".

Saturn este bănuitor, te influențează
să prive;ti totul cu neîncredere, ca ;i cum
ar spune "nu conta pe nimeni, nici măcar
pe tine însuți, ;i cu atât mai puțin, pe mi-
ne. Tot ce ți se va întâmpla ți-e scris di-
nainte". Astrologii mai vorbesc ;i de ener-
giile care emană din priviri. Astrele do-
mină ochiul, iar acesta te face sănătos
sau bolnav, te face îndr[gostit, te deter-
mină la gesturi necugetate sau disperate,
exact a;a cum au stabilit astrele.

Ei cred că nu atât mângâierea mamei

lini;teste plânsetul pruncului, cât privirea
ei, pentru că, inițial, amândoi sunt ocro-
tiți de acela;i astru. O privire prietenoasă,
chiar din partea unui necunoscut, poate
să-ți inducă buna dispoziție pentru toat[
ziua.

Gânditorul ;i matematicianul Leib-
niz a observat, la alt nivel, o anumită as-
cendență a văzului, în fața celorlalte sim-
țuri, toate av]nd la bază "monadele", ele-
mente spirituale indivizibile, înzestrate
cu o forță activă, de la care derivă totul.
Pentru el, simțurile sunt primordiale
gândirii, iar văzul se află undeva la limita
dintre aceste dou[ entități. Este intere-
santă afirmația lui Leibniz că< "Nimic nu
ajunge în intelect, până când nu a fost
mai înainte în simțuri", la care, tot el a
adăugat< "în afară de intelectul însu;i".

Adevărul e de partea cosmeticianului,
al specialistului în machiaj, al genelor fal-
se, al sprâncenelor smulse, al irisului ar-
tificial ;i al rimelului, ceea ce modifică
forma ochiului, culoarea, aspectul, alu-
ra.

Ochi cât cepele vom mai avea, dar
ochi ca ai Giocondei, nu se vor mai na;te,
poate, niciodată.

Privirea, prin intermediul ochiului, 
comunică celor din jur simțuri 
;i gânduri

Fenomenul OZn în lume
;i întâlnirile cu extratere;trii

Unii consideră că asistăm la o adevărată invazie extraterestră> nu în
sensul obi;nuit al cuvântului, nu la o invazie de genul celor prezentate
în filmele S.F., în care tot felul de ființe ciudate vor să distrugă sau să
cucerească Planeta albastră. 

Mituri false pe care
ar trebui s[ le ignori

Dintre sim\uri, numai ochiul ;tie s[ transmit[ mesaje
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M[d[lina Baba< “am primit oferte de la
agen\ii de modeling în urma concursului”

Concursul de Miss Populari-
tate pe luna mai s-a încheiat, ast-
fel că avem o nouă câştigătoare.
După 31 de zile de vot, concu-
renta care a acumulat cele mai
multe “like-uri” este Mădălina
Baba, având un total de aproape
800 de voturi. Mădălina a primit
din partea cotidianului diverse
premii, iar pentru a o cunoaşte
mai bine am invitat-o să ne răs-
pundă câtorva întrebări.

- Pentru început, spune-ne câteva
lucruri despre tine şi cum ți s-a părut
acest concurs.

- Mădălina Baba este o fată opti-
mistă născută în ziua de 16 decem-
brie 1994 sub zodia săgetătorului, lo-
cuiește în Gherța Mare și deocamdată
este elevă. Concursul, la început, a
fost tare distractiv și palpitant având
în vedere că voturile erau foarte strân-
se. În primele zile stăteam toată ziua
cu ochii pe situația voturilor, iar când
nu aveam acces la calculator, draga
mea prietenă Jennifer, care era mai
incitată decât mine de acest concurs,
ținea evidența voturilor sunându-mă
din oră în oră și urlându-mi la telefon
"Ieee..ai mai mult cu 10 voturi decât
Roxana". Concursul are multe avan-
taje... spre exemplu eu în urma acestui
concurs am primit oferte de la 2 agen-
ții de modeling.

- Cum ai reuşit să strângi aproa-
pe 800 de voturi?

- Bineînțeles, cu ajutorul priete-
nilor. Unii au fost tare drăguți deoa-
rece au distribuit articolul și în acest
fel primeam voturi și de la prietenii
prietenilor mei.

- Cum au reacționat prietenii tăi
când au aflat că participi?

- Sinceră să fiu, atunci când am
primit oferta pe Facebook nu m-a
prea interesat, nici măcar nu am citit
mesajul până la capăt, după ce le-am
spus prietenilor de concurs, aceștia
aproape c[ m-au obligat să mă înscriu
și mă bucur că au făcut acest lucru.
Nu, nu am  mai participat la niciun
concurs de frumusețe, nu m-au atras
niciodată astfel de competiții. Con-
sider că fiecare suntem frumoși în fe-
lul nostru, Dumnezeu a avut grijă de
asta și nu mi se pare corect să aștepți
să câștigi ceva doar pentru că ai ochi
și picioare frumoase atâta timp cât tu
nu ai niciun merit. Am participat la
acest concurs deoarece este unul de
popularitate nu unul de frumusețe.

- Ce părere ți-ai format despre
oraşul Satu Mare?

- Iubesc acest oras și în special oa-
menii din el, oameni frumoși și ge-
neroși. Este orașul în care am copilă-
rit, parcă mă văd și acum, o zgâită de
fetiță plină de zgârieturi în genunchi
care învață să meargă cu bicicleta pe
aleile din grădina Romei, îmi aduc
aminte și de sărutul din Turnul Pom-
pierilor, de plimbările de seară din
Parcul Central sau de acel sentiment
pe care îl ai când pleci de la ultimele
ore pentru o limonad[ de portocale
la un local. Nu aș schimba nimic la
acest oraș, îmi place așa cum este.

-  Care sunt planurile tale de vii-
tor?

- Am atât de multe vise, mereu
mi-am imaginat un viitor strălucit.
Ştiu din clasa a V-a că vreau să fiu un
procuror sau avocat de succes și încă
îmi urmez acest vis. Urmează să dau
admitere la Facultatea de Drept luna
viitoare așa că tineți-mi pumnii! 

- Te vezi în România peste câțiva
ani?

- Sunt o patrioată în adevăratul
sens al cuvântului. Ştiu că e greu aici
și că cei care sunt la putere sunt mai

degrabă "patrihoți"decât patrioți du-
pă cum spune profesorul meu de is-
torie, dar sunt convinsă că noi, tinerii,
putem să schimbăm asta. Îmi iubesc
țara și nu am de gând să plec de aici.

- Îți plac călătoriile?
- Am spus că am o mulțime de vi-

se, cel mai mare este acela de a ajunge
să văd întreaga lume. Nu vreau să trec
prin viață fără a mă săruta sub Turnul
Eiffel, fără a simți atmosfera carna-
valului Rio de Janeiro sau fără a simți
că am lumea la picioare acolo sus pe
Everest. Până acum nu am avut posi-
bilitatea să trec granițele României
dar am v[zut Sibiul, Alba Iulia, Bra-
șovul, Clujul, Sighișoara, orașe mi-
nunate pline de istorie și cu niște pei-
saje care îți taie respirația.

- Ce părere ai despre acest mediu
online, de rețelele de socializare?

- Nu sunt o prietenă atât de bună
cu mediul online, ne fură copil[ria!
avem mii de prieteni virtuali cu care
ne jucăm virtual, ne întâlnim virtual,
vorbim virtual oare mai suntem noi
reali?! Da, și eu folosesc internetul
dar mă limitez la 7 ore pe săptămână,
prefer să rămân reală. Normal c[ in-
ternetul are și avantaje, cel mai mare
este acela c[ informația ajunge mult
mai repede la noi.

- Hobby-uri, muzică preferată,
practici vreun sport?

- Hmm... în ultima vreme nu prea
am timp liber dar acela care îl am îl
petrec ajutându-mi părinții și stând
cu prietenii. În rest îmi place să citesc,

să ascult muzică și să merg cu bicicle-
ta.Îmi place muzica, ascult aproape
orice însă nu am un gen preferat, de-
pinde de starea în care m[ aflu. Nu
prea le am cu sportul să zicem doar că
nu mă împac foarte bine cu mingile
dar îmi place să alerg.

- Ce apreciezi la o persoană?
- Apreciez cel mai mult sincerita-

tea, loialitatea și îi iubesc pe cei care
mă fac să râd, Jennifer face toata ziua
asta, de aceea o iubesc atât. Nu îmi
plac oamenii care încearcă să mă
mintă.

- Le recomanzi fetelor din Satu
Mare să se înscrie în acest concurs
de popularitate?

- Da, fetelor, înscrieți-vă la acest

concurs, nu aveți absolut nimic de
pierdut. Chiar dacă nu o să câștigați,
o să rămâneți cu mai mulți prieteni
și cu mai multe poze profesionale.

- Mai ai ceva să adaugi?
- Mulțumesc celor care m-au votat

și cotidianului Informația Zilei pen-
tru că mi-a dat posibilitatea să parti-
cip la acest concurs.

***
Fetele care vor să se înscrie în

acest concurs pentru luna iulie, o pot
face trimiţând un e-mail la adresa
misspopularitate_iz@yahoo.com cu
numele, prenumele, câteva poze, data
nașterii, număr de telefon, instituţie
de învăţământ sau locul de muncă.

A consemnat Ionuț Blăjean


