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Procesul
memorandi;tilor a avut loc la Cluj `n
perioada 7 - 25 mai 1894. Au trecut de
atunci 120 de ani. Printre acuza\i s-a
num[rat ;i s[tm[reanul Vasile Lucaciu.
El este unul dintre semnatarii
Memorandului ;i tot el este cel care s-
a ocupat de formarea delega\iei de 300
de rom]ni ce urmau s[ `nainteze
Memorandumul `mp[ratului de la
Viena. 
      Avocatul s[u a fost slovacul
Stefanovitz Milos. Cea mai grea
pedeapsă, i-a revenit Leului de la :i;e;ti
constând din 5 ani de temniţă grea.
Purtarea sa curajoasă şi demnă la
procesul de la Cluj i-a impresionat nu
doar pe ziariştii şi politicienii români

din epocă, ci chiar şi pe cei străini, între
care şi pe câţiva maghiari. Faima lui
Lucaciu era acum la apogeu, numele
său fiind cunoscut şi la Bucureşti, de
unde a primit, în câteva rânduri,
ajutoare băneşti, chiar din partea
regelui Carol I. Regele este cel care va
interveni ̀ n cele din urm[ la ̀ mp[ratul
Franz Josef pentru gra\ierea
memorandi;tilor.
      A;a cum am scris ̀ n c]teva articole
anterioare din Informa\ia de Duminic[
subliniem `nc[ o dat[ faptul c[ Vasile
Lucaciu este, f[r[ `ndoial[, cea mai
complex[ personalitate care s-a n[scut,
a tr[it, a luptat, a g]ndit un viitor
rom]nesc pentru rom]nii din
comitatul Satu Mare. Apar\ine, prin

na;tere, activitate, suferin\[ ;i moarte
S[tmarului. Este timpul ca Satu Mare
s[-i arate pu\in[ recuno;tin\[
recuper]ndu-i ceva foarte simplu<
memoria. Vasile Lucaciu merit[ mai
mult dec]t oricine s[ aib[ un muzeu
propriu, al[turi de to\i cei care au luptat
al[turi de el acum mai bine de un secol.
De altfel, ̀ ntreaga familie Lucaciu, tat[l,
fra\ii, ̀ n special fratele Constantin, dar
;i fiii s[i, al[turi de prieteni intelectuali,
preo\i, sau oameni simpli, merit[ mai
mult[ aten\ie din partea noastr[.  
      O na\iune nu se na;te din nimic,
istoria nu vine din neant, ci din ideile
;i lupta unor oameni cum au fost
memorandi;tii. 

120 de ani
de la procesul

Memorandi;tilor

Ap[r[torii procesului
Memorandului. Cluj, 7 mai 1894

România, în top zece consumatori
de vin la nivel mondial
       România rămâne în top zece consumatori de vin la nivel
mondial, din punct de vedere al consumului fiscalizat, care se
ridică la 24 de litri pe cap de locuitor, a declarat, vineri,
reprezentantul României la Organizația Internațională a Viei și
Vinului (OIV), Cătălin Păduraru, la deschiderea Târgului
Internațional de Vinuri Goodwine.
       Peste 1.000 de vinuri provenite de la circa 100 de producători
locali și străini au fost la dispoziția vizitatorilor târgului, în perioada
25 - 27 aprilie.
       "România exportă, în prezent, pe piețe mature, în SUA,
Canada, Germania, China, Japonia, Israel, Polonia. Există o
deschidere în acest sens și pe piața autohtonă, care absoarbe foarte
bine produsul românesc. Consumul este în creștere, în special la
cel fiscalizat. Cele mai bine vândute la export sunt cupajele dintre
soiurile autohtone și cele străine, iar piața HoReCa este și ea în
creștere” a mai spus Cătălin Păduraru.
       Vizitatorii târgului au putut degusta vinuri atât din România,
cât și din Franța, Italia, Bulgaria, Chile, Argentina, Africa de Sud,
Republica Moldova.

Ungurii, încuraja\i s[ mearg[ la munc[
cu bicicletele
      Ministerul Dezvoltării Naționale din Ungaria a lansat
împreună cu Clubul național de ciclism o campanie care
urmărește să-i încurajeze pe unguri să meargă în fiecare zi la
lucru cu bicicleta. Secretarul de stat Pal Volner a subliniat în
deschiderea campaniei, care a fost lansată chiar de Ziua
Pământului, că guvernul acordă o importanță sporită deplasării
cu bicicleta, fapt demonstrat de cei 500 de kilometri de bandă
pentru bicicliști construiți sau renovați în ultimii patru ani. 
      Mai mult, potrivit oficialului ungar, în 2015 ar putea începe
construirea unui tronson al drumului internațional pentru
biciclete EuroVelo6, între Budapesta și granița cu Austria.
Totodată, va mai fi construită o bretea pentru biciclete între
Budapesta și zona lacului Balaton, iar drumul pentru biciclete
care înconjoară lacul va fi finalizat.
      Președintele Asociației naționale de ciclism, Janos Laszlo, a
precizat că la Budapesta numărul celor care folosesc biciclete a
crescut cu 30%-40% pe an în ultimii ani.
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Modelul agriculturii sovietice
a fost transpus pe teritoriul Ro-
mâniei de comiterniști, promo-
tori ai politicii de dezrădăcinare
și disoluție socială.

Țăranii, cea mai numeroasă pătură
economico-socială din țară urmau să
dispară odată cu pământul cu care se
identifica. Hotărârea de colectivizare a
agriculturii a fost una temerară, pentru
că chiar dacă nu își dădeau seama, co-
muniștii intrau în conflict cu aproxima-
tiv 75% din populația țării, reprezentată
de țărani. Un material despre colectivi-
zarea din județul Satu Mare a fost pu-
blicat de Augustin Țârău, profesor oră-
dean, în volumul Studii și comunicări,
seria istorie-etnografie-artă 2000-2004,
editat de Muzeul Județean Satu Mare.

Actul de naștere al colectivizării a
fost legitimat pe data de 3 martie 1945,
când, în cadrul lucrărilor Plenarei CC
a PMR, Gheorghe Gheorghiu Dej a in-
dicat principalele direcții ale procesului
de socializare a agriculturii.

Declanșarea procesului de înființare
a primelor structuri colectiviste a fost
pregătită cu mare atenție, pe parcursul
mai multor ședințe de analiză desfășu-
rate în fiecare comitet județean al PMR.

Rezultatele acestor demersuri au
fost centralizate de Comitetul Central,
care a dat acord favorabil închegării
acestor unități. Până la sfârșitul anului
1949, în România au fost înființate 56
de GAC-uri, dar numărul acestora a
crescut în anii următori.

Efortul depus de comuniști pentru
a organiza primele gospodării agricole
colective, nu a fost total încununat de
succes. După cum reiese dintr-o notă
informativă de partid asupra desfășu-
rării constituirii gospodăriilor colective,
în comuna Botiz s-au înscris în GAC
56 de persoane.

Membrii de partid au dus
o muncă asiduă de convigere

În comuna Cărășeu, gospodăria co-
lectivă s-a constituit pe data de 6 iunie
1949 cu un număr de 41 de persoane.
În comuna Păulești, înfiin\area GAC la
data stabilită nu a fost posibilă, cu toate
că s-a dus o muncă intensă de lămurire
din partea județenei PMR.

Inaugurarea acestor unități a fost
pregătită minuțios, cu alocarea unor su-
me importante de bani, în așa fel încât
în momentele inaugurale să aibă un ca-
racter solemn care să rămână în conști-
ința țăranilor.

Începând cu data de 28 iulie 1949
în comuna Botiz trebuiau să se găsească
permanent doi deputați ai județului
pentru a-i lămuri pe țărani în legătură
cu înființarea GAC.

Răspunzător de îndeplinirea acestei
sarcini era Nicolae Moisiuc, iar organi-
zarea programului artistic cădea pe sea-
ma formațiilor artistice ale întreprin-
derii Phonix și Unio.

Muncitori de la fabricile 1 Septem-
brie, Uzinele comunale și Unio împreu-
nă cu țăranii din Botiz trebuiau să se
ocupe de pavoazarea căminului cultural
și a conacului.

Ei trebuiau să ridice două porți de
triumf, una la intrarea în GAC și alta la
intrarea în curte. O altă poartă urma să
fie amplasată la intrarea în comună și
trebuia să fie decorată cu lozinci și ta-
blouri ale Secretariatului CC.

Pentru ziua inaugurării GAC au fost

invitate delegații din cele mai impor-
tante întreprinderi și instituții.

În comuna Dara terenurile
bisericilor au fost înglobate
în gospodăriile colective

Inaugurarea GAC din comuna Pău-
lești a fost programată pentru data de
28 august 1949. Organizarea și desfă-
șurarea evenimentului a respectat scce-
nariul celui planificat pentru GAC Bo-
tiz.

În comuna Dara, din luna iulie 1949
s-au înscris în GAC 24 de țărani, dintre
care 17 erau membri de partid. Până
când a fost întocmit raportul, numărul
acestora a crecut la 45. Doi dintre cei
înscriși nu aveau pământ deloc.

Aportul adus de cei înscriși a fost
de 47.75 hectare pământ, 7 vaci, 2 boi,
9 pluguri, 11 grape, 11 căruțe, 3 semă-
nători și două sănii.

Sediul GAC a fost instalat într-o clă-
dire rămasă disponibilă în urma schim-
bului de proprietăți dintre România și
Ungaria în perioada de după război.

Pentru ca gospodăria agricolă co-
lectivă să funcționeze cum trebuie erau
necesare minim 62.87 hectare de teren,
astfel încât media de întindere pentru
fiecare asociat să fie de 3 hectare. Astfel
au fost înglobate în GAC sesiile biseri-
cești ale parohiei romano-catolice și ale
celei ortodoxe, precum și alte parcele
provenite din donații și rezerve de stat.

În comuna Mireșu Mare au fost un
număr de 11 optanți, dintre care 5
membri de partid, care au cerut înfiin-
țarea GAC încă din decembrie 1949. Pâ-
nă la momentul întocmirii raportului,
numărul optanților a ajuns la 39, dintre
care 17 erau membri de partid.

Comuna avea 1348 de locuitori, iar
pământurile comunei se întindeau pe

2091 hectare. Aportul adus de membrii
asociați până la constituirea gospodăriei
colective a fost de 39.88 hectare teren,
6 vaci, 2 boi, 10 pluguri, 6 grape și 11
căruțe.

În perioada 31 iulie 1949 - 31 martie
1950, în județul Satu Mare au fost înfi-
ințate 3 GAC-uri. GAC Petofi Sandor,
din comuna Botiz a luat ființă la data
de 31 iulie, cu un număr de 52 de fami-
lii.

Dintre capii de familie 23 erau mem-
brii de partid, iar până în momentul în-
tocmirii raportului aceștia au reușit să
aducă încă 38 de familii în gospodărie.

Raportul subliniază faptul că orga-
nizația de partid a militat activ pentru
a atrage noi membri în structura coope-
ratistă, dar că membrii comitetului de
conducere al gospodăriei erau mai in-
activi.

GAC Steagul lui Lenin din satul
Păulești, comuna Ambud a luat ființă
la data de 21 august 1949, cu un număr
de 44 de familii din Păulești și Ambud.

Și aici, ca și în alte locuri, organizația
de partid ducea o muncă susținută pen-
tru atragerea unui număr cât mai mare
de țărani în structura cooperatistă.

O situație mai deosebită a fost sem-
nalată la GAC Nicolae Bălcescu din co-
muna Baba Novac, o localitate cu o
structură etnică mixtă. GAC-ul din co-
muna Baba Novac a luat ființă la data
de 1 martie 1950, cu un număr de 58 de
familii. Din cei 48 de membri de partid
ai comunei, doar 21 au intrat în gospo-
dărie. De la data înființării în GAC s-a
mai înscris doar o singură persoană.

Lipsa lemnelor de foc
a determinat țăranii să fure

Lipsa de atracție pentru gospodă-
riile agricole a fost întreținută de pro-

misiunile fără acoperire făcute de co-
muniști. Ei nu au reușit să ajute țăranii
în legătură cu lipsa de alimente și lemne
de foc, foarte resimțită la sate.

Lipsa de randament a sistemului co-
operativelor din comerțul socialist a ac-
centuat criza, cooperativele nu au reușit
să aibă secții cu mărfuri raționalizate,
iar posesorii de cartele trebuia să se de-
plaseze în unele locuri pe distanțe de
chiar și 100 de kilometri pentru a putea
procura mărfurile raționalizate.

Criza lemnelor de foc a determinat
oamenii care erau din ce în ce mai dis-
perați să treacă la măsuri ilegale pentru
a-și procura lemnele necesare încălzi-
rii.

Locuitorii unor comune ale județu-
lui Satu Mare au suferit din cauza lipsei
lemnelor de foc în condițiile naționali-
zării pădurilor, astfel încât partidul a
aprovizionat 9800 de gospodării țără-
nești cu un număr de 15.211 căruțe cu
uscături, dar numai în regiunile împă-
durite, satele din zone de șes fiind uita-
te.

Aceste măsuri nu au putut asigura
necesarul de lemne de foc, astfel încât
țăranii au început din nou să fure. Nu-
mai în 1949 au fost trimise în judecată
430 de persoane, pentru un prejudiciu
de 2 milioane de lei. 

În comuna Ardud conducerea com-
posesoratului de pădure, cu consimță-
mântul președintelui comitetului pro-
vizoriu din localitate, au repartizat lem-
ne de foc.

Structurile superioare de partid au
ajuns la concluzia că printre piedicile
întâmpinate pe parcursul procesului de
socializare al agriculturii, au fost o serie
de neajunsuri izvorâte din aplicarea ne-
uniformă în teritoriu a normelor trans-
mise.

Bogdan Mihalca
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La 26 mai 1943 savantul istoric Ghe-
orghe I. Brătianu rostea la ședința publică
solemnă discursul de recepție la Acade-
mia Română. El fusese primit membru
titular la 28 mai 1942, membru corespon-
dent din anul 1928. Regimul politic in-
staurat la 23 august 1944 în România a
însemnat în concret pentru Gheorghe I.
Brătianu începutul unui calvar politic și
fizic deosebit cu toate că nu acceptase ni-
cio demnitate de stat în anii regimului
Generalului Ion Antonescu (1940-1944)
era fiul legitim al lui Ionel I. Brătianu năs-
cut în anul 1864 mort pe data de 27 no-
iembrie 1927, fost prim-ministru în mai
multe guverne din România și sub gu-
vernarea sa se înfăptuise România între-
gită în hotarele sale în data de 1 decembrie
1918, în timpul domniei Regelui Ferdi-
nand I și a Reginei Maria. În anii 1941-
1942 fusese pe frontul de răsărit mobilizat
cu gradul de căpitan. 

Tot în septembrie 1947 Gheorghe I.
Brătianu a fost înlăturat de la conducerea
Institutului de istorie Universală unde era
din 1943 și i s-a fixat domiciliul obligato-
riu în București la locuința sa din strada
Popa Chițu nr. 26, interzicându-i-se con-
tactele externe. Este sfătuit de prieteni să
părăsească țara, dar la care răspunde "Bră-
tienii nu dezertează din România, pe mo-
tiv că nu sunt fricoși". 

În noaptea de 7/8 mai 1950 Gheorghe
I. Brătianu a fost arestat la locuința sa din
București transportat și întemnițat la în-
chisoarea de la Sighetu Marmației ca de-
ținut politic unde a săvârșit tragic în noap-
tea de 23/24 aprilie 1953 fără să fie judecat
și condamnat la abia 55 de ani împliniți.
Nu se știe cu exactitate data în care a murit
fiindcă regimurile comuniste nu eliberau
acte de deces și totodată, până în prezent,
nu se cunoaște locul unde a fost înmor-
mântat, probabil în cimitirul săracilor în-
tr-o groapă comună unde a fost înmor-
mântat și marele om politic PN|, Iuliu
Maniu și alți deținuți politici.  

A plătit cu vârf și îndesat pe motivul
că a făcut parte din marea familie de po-
liticieni PNL în frunte cu bunicul și tatăl
său. Gheorghe I. Brătianu a avut o singură
fiică pe nume de Ioana Brătianu care s-a
născut la 4 august 1929 în București, iar
mama sa a fost Elena născută Sturza. Ioa-
na Brătianu a părăsit România în anul
1944 când a devenit membru al Partidului
Național Liberal fondat de stră-străbuni-
cii săi în 1875. Ioana Brătianu, fiica ma-
relui istoric și lider liberal interbelic s-a
stins din viață în luna aprilie 2009 la Paris
unde a fost înmormântată. Iar după eve-
nimentele din anul 1989 a vizitat Româ-
nia, aflându-se în comuna Ștefănești, ju-
dețul Argeș, unde se află înmormântați
la cimitirul Florica, strămoșii săi.

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

Mureşan Traian

61 de ani de la
dispari\ia lui

Gheorghe I. Br[tianu

ISTORIE
Declanșarea procesului de înființare a primelor structuri colectiviste a fost pre-

gătită cu mare atenție, pe parcursul mai multor ședințe de analiză desfășurate în
fiecare comitet județean al PMR.

Țăranii, cea mai numeroasă pătură economico-socială din țară urma să dispară `mpreun[ cu pământul cu care se
identifica, odat[ cu transpunerea modelului agriculturii sovietice pe teritoriul României

Primele gospod[rii agricole colective
din jude\ au fost înfiin\ate în 1949

Printre acestea au fost GAC “Petofi Sandor” din Botiz ;i GAC “Steagul lui Lenin” din P[ule;ti

Director editor< Ilie S[lceanu
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PORTRET
"Doctorul Lüko Bela revine în 1918 din primul război mondial la Satu Mare, după ce

fusese concentrat doi ani ca medic militar chirurg. În luna martie 1919 înfiinţează prima
secţie de chirurgie din oraşul nostru, în incinta Şcolii Primare construită în timpul r[zbo-
iului şi care ulterior devine Spitalul Orăşenesc.

Ioan (Ioniţă) George Andron s-
a născut la 20 aprilie 1917 în satul
Racşa, din Ţara Oaşului. Tatăl său,
preotul greco-catolic Ioan Andron,
venise din părţile Şomcutei în 1916
şi a păstorit în Racşa până la moar-
te, adică 38 de ani, impunându-se
ca un veritabil lider al comunităţii.
Mama sa, învăţătoarea Ghizela An-
dron, a creat prima colecţie de artă
populară oşenească şi i-a transmis
fiului cel mare această pasiune.

Copilăria petrecută în Racşa a fost ho-
tărâtoare pentru formarea sa, atunci şi aco-
lo ajunge să-i înţeleagă şi să-i preţuiască
pe cei de care nu s-a mai despărţit nicio-
dată şi pe care i-a numit până la moarte
„oşenii mei”. 

După şcoala primară terminată la
Racşa, a urmat cursurile Liceului „Mihai
Eminescu” din Satu Mare. Aici a avut o
nouă întâlnire care-i va marca viaţa, aceea
cu profesorul Iosif Scheinder, cel care l-a
iniţiat şi îndrumat în tehnica fotografică.
Din acest moment, aparatul de fotografiat
l-a însoţit în permanenţă.

~n 1924 scoate la Oradea
albumul Privelişti
dintr-un colţ de ţară

În 1935 începe Facultatea de drept la
Cernăuţi. Anul dramatic 1940 (cu ocupa-
rea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord de
către sovietici şi apoi a Ardealului de Nord
de către Ungaria l-a marcat şi i-a influenţat
destinul. Părăseşte Cernăuţiul şi se întoarce
lângă familie. Apoi întrerupe studiile de
drept şi urmează între anii 1941-1944 Fa-

cultatea de teologie la Cluj. Nu abando-
nează însă fotografia, pe care o asociază
cu studiul autodidact al etnografiei Ţării
Oaşului. În 1942, pe când era student la
Cluj, alcătuieşte pe un carnet „Schiţa al-
bumului Monografia Ţării Oaşului în Fo-

tografii“. Textul, rămas inedit, este foarte
important pentru că demonstrează întâi
o excelentă cunoaştere a etnografiei
Oaşului şi apoi intenţia sa de a fotografia
sistematic zona, care pe atunci era marcată
de o excepţională arhaicitate.

Cu sprijinul episcopului Ioan Suciu,
scoate în 1942, la Oradea, excelentul album
„Privelişti dintr-un colţ de ţară“, iar în anul
următor unul cu titlul „Chemarea
munţilor“. Publică însemnări despre Ţara
Oaşului şi fotografii în „Ardealul“, singura

publicaţie românească admisă în acea pe-
rioadă.

În 1946 revine la studiile de drept şi îşi
ia licenţa. Va lucra apoi ca funcţionar şi
avocat stagiar la Seini, unde, în 1948, se
căsătoreşte cu Eleonora Şomcuteanu. În
1958 se stabileşte definitiv cu familia la
Negreşti, reuşind să-şi ridice o casă. Până
la sfârşitul vieţii îşi va câştiga existenţa din
avocatură, va fotografia şi va scrie. În casa
lui, amenajează o expoziţie de artă popu-
lară şi fotografii, considerate de localnici
primul muzeu al Ţării Oaşului. Persona-
lităţi importante ale culturii româneşti (Pe-
tru Comarnescu, Liviu Ciulei, Dan Hău-
lică, Constantin C. Giurescu, Paul Miron,
G. Istrate etc) îi trec pragul şi ajung să-i
admire fotografiile. Colaborează cu toţi
cercetătorii care vin în zonă şi cărora le
oferă imagini pentru a-şi ilustra cărţile
(Ion Velcea, T. Bănăţeanu, Gh. Focşa, C.
C. Giurescu). Autorităţile încep să-l
preţuiască tot mai mult şi astfel ajung să-
i cunoască lucrările şi vizitatori din stră-
inătate. Cu toate acestea, reuşeşte să mai
publice o singură carte, albumul „Ţara
Oaşului“, apărut în 1977 la editura Dacia
din Cluj Napoca şi lansat la sala Dalles în
Bucureşti.

Moare la 23 aprilie 1989 şi este înmor-
mântat alături de tatăl său în faţa bisericii
din Racşa.

Au rămas de la Ioniţă Andron mai
multe manuscrise şi aproximativ 60.000
de clişee fotografice. Prin strădania doam-
nei Eleonora Andron, editura „Gutinul”
din Baia Mare i-a publicat două cărţi,
„Racşa, vatră de neam românesc“ în 1996
şi „Racşa, locuri şi oameni“ în anul 2001.
Opera sa rămâne să fie valorificată cu ade-
vărat de acum înainte.

Remus IlieVârnav
Director Muzeul |[rii Oa;ului

Urmare din num[rul anterior
***

Profesionalismul ;i d[ruirea
medicului Luko Bela ajunge ;i `n
aten\ia Regelui Ferdinand care l-
a decorat `n anul 1921 cu Steaua
Rom]niei ;i Crucea Reginei Ma-
ria. Cum a ajuns  s[-i fie recunos-
cute meritele de c[tre Regele Fer-
dinand afl[m din c]teva date puse
la dispozi\ie de pre;edintele Co-
legiului Medicilor din Rom]nia,
filiala Satu Mare, dr. C[lin Bum-
bulu\.

"Doctorul Lüko Bela revine în 1918
din primul război mondial la Satu Ma-
re, după ce fusese concentrat doi ani
ca medic militar chirurg. În luna martie
1919 înfiinţează prima secţie de chi-
rurgie din oraşul nostru, în incinta Şco-
lii Primare construită în timpul r[zbo-
iului şi care ulterior devine Spitalul
Orăşenesc. 

Până la această dată cazurile chi-
rurgicale erau rezolvate în oraşele mari
din jurul nostru- Cluj, Debrecen, Ora-
dea, Budapesta.

Un mare merit în înfiinţarea şi do-
tarea secţiei de chirurgie şi a Spitalului
Orăşenesc îi revine generalului maior

Cleante Davidoglu, comandantul tru-
pelor Române din zona fixată de Con-
ferinţa de Pace de la Paris şi care ulte-

rior, în 1927 devine comandantul Jan-
darmeriei Române.

Acesta îi mulţumeşte doctorului
Lüko Bela pentru salvarea vieţii gene-
ralului Demostene Margaritopol, ope-
rat pentru o plagă penetrantă abdomi-
nală prin împuşcare.

Este interesantă şi totodată tragică
soarta ofiţerului salvat de doctorul Lü-
ko Bela< arestat la 14 august 1952, grav
bolnav, nu a mai putut fi dus în lagărul
Coasta Galeş aşa cum se intenţiona, ci
la spitalul penitenciarului Văcăreşti un-
de se presupune că a murit la sfârşitul
lunii decembrie 1952 (arhivele M.A.I.
nu conţin datele necesare).

Interesându-se de soarta unchiului
său, generalul Margaritopol, căruia îi
datora educaţia şi instruirea sa, doam-
na Jacqueline Margaritopol, în 1995,
primeşte la două date diferite, emise
de Ministerul Justiţiei în acelaşi an
1995, răspunsuri contradictorii.

Decorat în anul 1921
cu Steaua României
şi Crucea Reginei Maria 

Astfel, din prima adresă reiese că

Margaritopol Demostene a fost arestat
la 13 august 1952, iar în a doua adresă
apare 14 august 1952, mai departe, din
prima adresă reiese că a fost internat
în spitalul penitenciarului Văcăreşti la
13 august 1952, în vreme ce din a doua
se menţionează 16 august 1952> tot a;a,
din prima adresă reiese că la 28 decem-
brie 1952 a fost pus în libertate, în vre-
me ce şi în prima, şi în a doua adres[,
se menţionează că a murit la 30 de-
cembrie 1952. Mai mult, în ultima
adresă se aprecizează că "din evidenţă
nu reiese cauza, nici numărul actului
de deces şi nici unde a fost înregistrat
decesul". Nu ştim dacă doamna Jac-
queline Margaritopol, care locuia la
Toulouse în Franţa, a reuşit să mai gă-
sească informaţii despre generalul Mar-
garitopol şi nu am reuşit să găsim date
despre dânsa dacă mai este în viaţă, dar
este de datoria noastră ca naţiune, să
ne ocupăm de memoria eroilor noştri"   

Astfel, cel care i-a salvat viaţa în
1918 lui Demostene Margaritopol, dr
Lüko Bela este decorat în anul 1921 cu
Steaua României şi Crucea Reginei Ma-
ria.

A consemnat Mihaela Ghi\[

Ioni\[ G. Andron a mo;tenit pasiunea
pentru arta popular[ din Oa; de la mama sa

Doctorul Lüko Bela revine în 1918 din primul război mondial la Satu Mare,
după ce fusese concentrat doi ani ca medic militar chirurg

Dr. Luko Bela a fost decorat
de Regele Ferdinand

Copilăria petrecută în Racșa a fost hotărâtoare pentru formarea sa, atunci și acolo ajunge să-i înţeleagă și să-i preţuiască
pe cei de care nu s-a mai despărţit niciodată și pe care i-a numit până la moarte „oșenii mei”
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LITERATUR~
Considerat cel mai popular scriitor de limbă spaniolă de după Miguel de

Cervantes, din secolul al XVII-lea, Gabriel Garcia Marquez a atins un nivel
de celebritate literară care a generat comparaţii cu Mark Twain şi Charles
Dickens.

“Un veac de singurătate şi tri-
steţe în faţa morţii celui mai mare
columbian din toate timpurile.
Solidaritate şi condoleanţe lui Ga-
ba şi familiei. Uriaşii nu mor ni-
ciodată”, a scris pre;edintele Co-
lumbiei la aflarea ve;tii unei
mor\i anun\ate, ca s[ parafraz[m
;i noi un titlu al unui titan al lite-
raturii moderne, trecut la cele
ve;nice s[pt[m]na trecut[.

Gabriel García Marquez a primit
Premiul Nobel pentru literatură în
1982. Cel mai popular roman al său
este "Un veac de singurătate" (1967),
vândut în peste 30 de milioane de copii
şi tradus în peste 25 de limbi străine,
dar foarte cunoscute sunt şi "Cronica
unei morţi anunţate" (1981), "Dragos-
tea în vremea holerei" (1985), "Gene-
ralul în labirintul său" (1989) şi "Po-
vestea târfelor mele triste" (2004).  

O via\[ ca-n pove;ti

Garcia Márquez s-a născut pe 6
martie 1927, în localitatea columbiană
Arataca. Romancier, autor de proză
scurtă, dar şi jurnalist şi activist, renu-
mit pentru angajamentele sale politice
foarte ferme, care se evidenţiau mai
ales prin articolele sale de presă extrem
de critice la adresa liderilor politici
sud-americani, Gabriel Garcia Már-
quez a fost recompensat în 1982 cu
premiul suprem al unui scriitor. În acel
an, comitetul Nobel l-a premiat pentru
"romanele şi nuvelele sale, în care fan-
tasticul şi realismul se combină într-
un univers al imaginaţiei foarte bogat,
reflectând viaţa şi conflictele unui în-
treg continent".

"Am început să scriu din întâmpla-
re, poate numai pentru a-i demonstra
unui prieten că generaţia mea era ca-
pabilă să producă scriitori> apoi am că-
zut în capcana de a scrie mai departe
din plăcere, iar mai târziu în altă cap-
cană, şi anume că nimic nu-mi plăcea
mai mult pe lume decât să scriu", spu-
nea scriitorul.

Pe când era student, Gabriel Garcia
Márquez a decis să fie autodidact şi a
preferat să studieze singur, după ce a
renunţat la facultatea de drept, pentru
a se lansa în jurnalism. Foarte devreme,
nu a arătat nicio reţinere în criticile
formulate la adresa politicii interne şi
externe a Columbiei.

La fel ca mulţi autori sud-ameri-
cani, Gabriel Garcia Marquez a depăşit
graniţele universului literar. Roman-
cierul columbian a devenit un veritabil
erou al politicienilor de stânga din
America Latină, definindu-se ca un
aliat al liderului revoluţionar cubanez
Fidel Castro şi un critic al intervenţiilor
violente ale Washingtonului în Viet-
nam şi în Chile.

“Am fost `ntotdeauna
un jurnalist”

În 1994, Gabriel Garcia Marquez a
înfiinţat Fundaţia Iberoamericană pen-
tru Noul Jurnalism, care oferă pregătire
şi organizează concursuri cu scopul de
a creşte standardele din domeniul jur-
nalismului narativ şi al celui de inves-

tigaţie din întreaga Americă Latină.
În 1998, când depăşise deja vârsta

de 70 de ani, Gabriel Garcia Marquez
şi-a văzut împlinit un vis de o viaţă,
după ce a cumpărat pachetul majoritar
de acţiuni de la publicaţia columbiană
Cambio. Înainte de a se îmbolnăvi de
cancer limfatic, în 1999, romancierul
sud-american a contribuit adeseori la
conţinutul publicat în acel săptămânal
de limbă spaniolă.

"Sunt un jurnalist. Am fost întot-
deauna un jurnalist", spunea roman-
cierul în acea epocă. "Cărţile mele nu
ar fi putut să fie scrise dacă nu aş fi fost
un jurnalist, pentru că tot materialul
din ele a fost inspirat de realitate", mai
spunea acesta.

În calitate de scriitor, Gabriel Gar-
cia Márquez şi-a început cariera pu-
blicând o serie de volume de non-
ficţiune, foarte bine primite, dar şi nu-
vele. Totuşi, romanele au fost acelea
care i-au adus recunoaşterea criticii li-
terare, alături de un succes comercial
răsunător. Numele său este frecvent
asociat cu "realismul magic", un gen
literar care inserează elemente magice
şi elemente supranaturale în situaţii ca-
re ţin de un cadru istoric şi geografic
real.

Cel mai celebru roman al său este
"Un veac de singurătate" (1967), dar
foarte cunoscute sunt şi "Toamna pa-
triarhului" (1975), "Cronica unei morţi
anunţate" (1981), "Dragostea în vremea
holerei" (1985), "Generalul în labirintul
său" (1989) şi "Povestea târfelor mele
triste" (2004), de la lansarea căruia nu
a mai scris nimic, slăbit fiind din cauza
unor boli.

Cele mai multe dintre cărţile sale
abordează tema solitudinii.

O celebritate mondial[

Considerat cel mai popular scriitor
de limbă spaniolă de după Miguel de
Cervantes, din secolul al XVII-lea, Ga-

briel Garcia Marquez a atins un nivel
de celebritate literară care a generat
comparaţii cu Mark Twain şi Charles
Dickens.

Operele sale literare de ficţiune,
strălucitoare şi melancolice, au depăşit
în clasamentul vânzărilor toate volu-
mele publicate în limba spaniolă cu ex-
cepţia Bibliei. Romanul său epic "Un
veac de singurătate", publicat în 1967,
s-a vândut în peste 50 de milioane de
copii pe plan mondial şi a fost tradus
în 25 de limbi străine.

Pe plan personal, în 1958, s-a căsă-
torit cu Mercedes Barcha, cu care a
avut doi fii, Gonzalo şi Rodrigo Garcia,
cel din urmă devenind un apreciat re-
gizor. De altfel, în anul în care a primit
Premiul Nobel, celebrul romancier
sud-american a făcut parte din juriul
Festivalului de Film de la Cannes.

Romancierul suferea din 1999 de
un cancer limfatic, complicat, recent,
de o pneumonie. Scriitorul a fost ex-
ternat dintr-un spital din Ciudad de
Mexico pe 8 aprilie, după mai multe
zile de spitalizare.

Gabriel Garcia Marquez a murit la
87 de ani. Ultima apariţie publică a lui
Marquez a avut loc pe 6 martie, când
scriitorul a stat la poarta reşedinţei sale
din Ciudad de Mexico, unde locuia de
peste 30 de ani, pentru a-i primi pe
jurnaliştii veniţi în vizită cu ocazia ani-
versării sale. Scriitorul şi-a întâmpinat
oaspeţii zâmbitor, a primit cadouri şi
a acceptat să se lase fotografiat, fără a
acorda însă interviuri. În ultimii ani,
Gabriel Garcia Marquez şi-a redus
apariţiile şi declaraţiile în mass-media
din cauza sănătăţii sale precare.

Un reformator al literaturii

Criticul literar Alex Ştefănescu a
declarat că Gabriel Garcia Márquez a
lăsat în urma lui o "operă superbă", dar
şi un mod de a scrie, reformând practic
literatura lumii.

"În urmă cu câţiva ani, a produs o
mare emoţie o scrisoare de despărţire
adresată cititorilor săi din întreaga lu-
me de Gabriel Garcia Márquez. El era
conştient că n-o să mai trăiască mult,
iar acea scrisoare era de o tulburătoare
frumuseţe, nu avea sarcasmul cuiva
exasperat de faptul că i se termină viaţa,
ci avea nobleţea unui moralist umanist
care îi îndeamnă pe oameni să trăiască
frumos şi să se bucure de viaţa lor.
Exact asta a făcut Gabriel Garcia Már-
quez< şi-a respectat principiile, a trăit
frumos. Frumos înseamnă să nu faci
greşeli, frumos înseamnă să trăieşti in-
tens, să vrei să faci bine şi, dacă faci
greşeli, să ţi le îndrepţi", a declarat Alex
Ştefănescu pentru MEDIAFAX.

"A lăsat în urma lui o operă super-
bă, a lăsat ca moştenire nu numai o
operă, ci şi un mod de a scrie. Practic,
a reformat literatura lumii. De acolo
din îndepărtata Americă de Sud a
reuşit să producă o reformă a literaturii
de pe întreaga planetă. A fost recunos-
cut la început în Franţa şi apoi în în-
treaga Europă. El este considerat in-
ventatorul realismului magic, deşi n-a
fost solitar, a fost înconjurat de alţi pro-
zatori sud-americani, dar el a devenit
celebru", a mai spus Alex Ştefănescu.

De asemenea, criticul literar a pre-
cizat că şi în România a existat un cu-
rent literar influenţat de Gabriel Garcia
Márquez, de realismul magic sud-ame-
rican.

"Dispariţia lui este regretabilă, ne
întristează, dar, în acelaşi timp, este
dispariţia unui om care şi-a încheiat
complet ciclul vieţii, n-a trăit degeaba
pe pământ şi care va rămâne în me-
moria culturală a umanităţii", a com-
pletat Alex Ştefănescu.

“Moartea nu vine odată cu vârsta,
ci odată cu uitarea”, scria Marquez.
Dac[ a;a stau lucrurile, marele colum-
bian nu are a-;i face griji - nemurirea
`i este asigurat[.

A consemnat V. A.

Ultima apariţie publică a lui Marquez a avut loc pe 6 martie la Ciudad de Mexico

Gabriel Garcia Marquez,
patriarhul realismului magic

Cititori din întreaga lume așteaptă
cu nerăbdare apariţia ultimului roman
scris de Gabriel García Márquez - "En
agosto nos vemos"-, neterminat însă.

Acest ultim volum, "Ne vedem în
august", ar închide seria de romane în-
cepută în 1985 cu "El amor en los tiem-
pos del cólera" ("Dragostea în vremea
holerei"), continuată cu "Del amor y
otros demonios" ("Despre dragoste și
alţi demoni"), apărut în 1994, până la
cel mai recent roman al său, "Memoria
de mis putas tristes" ("Povestea târfelor
mele triste"), lansat în 2004. De la acest
roman, scriitorul columbian nu a mai
publicat nimic.

Potrivit informaţiilor apărute, ro-
manul spune povestea unei femei, Ana
Magdalena Bach, în vârstă de 52 de ani,
căsătorită și fericită, care, timp de 28
de ani, a mers anual, pe 16 august, să
viziteze mormântul mamei sale pe o
insulă din Caraibe. Aceasta duce mereu
la mormântul mamei un buchet de gla-
diole și îi povestește noutăţile din viaţa
sa familială. De asemenea, în fiecare
an se cazează în aceeași cameră, la ace-
lași hotel, până când, într-un an, pe 16
august, cunoaște un bărbat la barul clă-
dirii. "A fost pe punctul de a-l termina,
dar n-a făcut-o, pentru că era un per-
fecţionist. Îi era greu să-l termine și nu
a vrut să fie publicat până în acest mo-
ment", a declarat Claudio López La-
madrid, directorul diviziei literare a
Penguin Random House.

Se a;teapt[ lansarea
romanului postum

al lui Marquez

Criticul literar Eugen Simion a de-
clarat că odată cu decesul lui Gabriel
Garcia Márquez dispare probabil cel
mai mare prozator al lumii, precizând
totodată că acesta a impus un stil și a
jucat un rol foarte important și în proza
românească, după 1960.

"Cu el dispare, probabil, cel mai ma-
re prozator, oricum cel mai cunoscut al
lumii. Unii l-au iubit pentru romanele
lui, alţii nu l-au iubit pentru că a rămas
până la sfârșit un om de stânga. A fost
un mare prozator. Și împreună cu Már-
quez s-a impus ceea ce se cheamă
creaţia marginalităţii, în sensul că Ame-
rica de Sud a venit la putere, impunând
în a doua jumătate a secolului trecut
genul romanului. Este fenomenul cel
mai important reprezentat în literatură
în a doua parte a secolului al 20-lea", a
spus academicianul Eugen Simion.

Din punctul de vedere al lui Eugen
Simion, creaţia lui Gabriel Garcia Már-
quez a jucat un rol foarte important și
în proza românească.

"«O sută de ani de singurătate» sau
«Un veac de singurătate», cum a fost
tradusă, a impus un stil și a jucat un rol
foarte important în proza românească,
în ultimul deceniu, după 1960. A format
o școală de prozatori și a orientat proza
spre valorificarea, aș spune, a miturilor
și a miraculosului. Nu îl putem înţelege,
de pildă, pe Ștefan Bănulescu al nostru
și nici pe alţi prozatori din generaţia '60
fără acest model sud-american. După
Proust, după părerea mea, romanul
sud-american este fenomenul cel mai
interesant care s-a petrecut în literatură,
în proza veacului 20", a spus Eugen Si-
mion.

Romanele lui Garcia
au avut o influen\[
mare ;i `n Rom]nia



~n acest an Oltenia a `nt]mpi-
nat Pa;tile cu ploaie m[runt[ ;i o
Dun[re mohor]t[. Din Miercurea
Mare de la Cazanele Dun[rii p]n[
la Olt a plouat aproape `ntruna,
primele raze de soare ap[r]nd
abia s]mb[t[, pe c]nd `n casele
\[ranilor se f[ceau ultimele
preg[tiri de s[rb[toare.

Dar din ziua ~nvierii soarele a reve-
nit la putere, iar c[l[toriile au putut
re`ncepe ̀ n condi\ii bune. Profit]nd de
prezen\a noastr[ acolo, am dorit s[ ve-
dem dou[ locuri legate de istoria cul-
tural[ recent[ a Olteniei sudice. Por-
nind de la Basarabi, un sat renumit pen-
tru artefactele preistorice care au definit
o cultur[ a epocii fierului, loc ce
apar\ine Calafatului, ora;ul unde a
`nceput r[zboiul independen\ei rega-
tului Rom]niei, ne-am `ndreptat spre
dou[ dintre atrac\iile zonei `n materie
de turism cultural< Portul Cetate, aflat
`n `ngrijirea poetului Mircea Dinescu,
m]ndru proprietar al unui loc cu totul
aparte, ;i B[ile;ti, unde a crescut feno-

menalul Amza Pellea, a c[rui memorie
e p[strat[ cu mult drag `n casa p[rin-
teasc[, “acas[ la Nea M[rin”, cum spun
at]t localnicii, c]t ;i turi;tii. 

Altarul unui actor

Casa memorială Amza Pellea a fost
inaugurată la Băilești în august 2008,
an în care s-au comemorat 25 de ani de
la moartea actorului, dar ;i 100 de ani
de la na;terea edificiului, dup[ cum se
poate citi pe fronton. La B[ile;ti ajungi
pe o ;osea v[lurit[, iar casa nu e tocmai
`n centru, ci oarecum ferit[, discret[.

Zona care se vizitează nu este foarte
mare, cuprinzând două camere (dor-
mitor și birou) și un hol. În fiecare în-
căpere sunt fotografii, tablouri, diplome
și obiecte care amintesc de Nea M[rin.
Intrarea e str[juit[ de o stea `n genul
celor din Aleile celebrit[\ilor, ̀ n st]nga
te ̀ nt]mpin[ un bust sever al actorului,
iar `n fa\[ a fost amenajat un adev[rat
altar, chiar ornat cu candele ;i `ncon-
jurat de m[rturii fotografice ;i biogra-
fice ale unei cariere fascinante.

Dormitorul a fost amenajat `n stil

\[r[nesc, pe lada de zestre a;teapt[ ce-
lebra c[ma;[ alb[ cu care Nea M[rin
era ̀ mbr[cat aproape mereu ̀ n apari\ii-
le sale, iar patul b[tr]nesc ;i ambian\a
rustic[ te duc cu g]ndul ̀ n lumea satu-
lui oltean c[ruia Amza Pellea i-a dat o
nou[ via\[ `n sufletul na\iunii.

Dac[ petreci mai mult timp printre
olteni realizezi c[ Nea M[rin e un dis-
tilat - de zaib[r, pas[-mi-te! - al unui
etos ̀ n care totul, bun sau r[u, e ampli-
ficat ;i tr[it la mare intensitate. Biroul
are o distinc\ie aristocratic[, iar
ilustra\ia aduce `n minte cele mai im-
portante personaje `ntrupate de actor.
Obiecte de recuzit[, discuri, distinc\ii
`ntregesc impresia de templu. Amza a
devenit un personaj mitic, iar familia
lui se pricepe s[-i `ntre\in[ mistica.
Foarte pu\ini actori din lume au parte
de un asemenea destin.

Portul vegheat de `ngeri

Dinspre Calafat, ca s[ ajungi la Ce-
tate, treci prin Maglavit. Eventual faci
o halt[ la m[n[stirea din lunc[, mergi
pe jos p]n[ la b[tr]na salcie unde Pe-

trache Lupu l-a `nt]lnit pe Dumnezeu
`n chip de mo;, apoi mai faci vreo 20
de kilometri, cobori `nspre Dun[re ;i
dincolo de lizier[ te a;teapt[ Portul.

Istoria portului se întinde încă din
1880, când aici funcţiona negoţul cu
grâne. În 1945, portul a fost închis, iar
barăcile au fost transformate în cazărmi
pentru patrula de frontieră. Aflat într-
o stare de continuă degradare după
1989, portul a fost redescoperit abia în
1997 de scriitorul Mircea Dinescu, care
a cumpărat ruinele şi a deschis portul
pentru cultură şi artă.

În prezent, portul găzduieşte nenu-
mărate evenimente, workshop-uri şi
ateliere de artă, iar de trei ani are loc
Divanul degustătorilor de film şi artă
culinară, un festival complet diferit faţă
de orice alt eveniment din România.
Timp de o săptămână, hambarele se
umplu de expoziţii de artă, curţile de
mese pline de bucate tradiţionale, de
muzica lăutarilor şi de proiecţiile în aer
liber.

Un detaliu artistic important care
împodobeşte Portul Cetate este Înger
Parc, un ansamblu sculptural pe faleza

Dunării cu o istorie cel puţin intere-
santă. Mircea Dinescu a invitat şase
sculptori din România, Bulgaria şi Ser-
bia să creeze o serie de sculpturi cu
temă angelică, o ripostă la ideea Gu-
vernului de a crea Dracula Park în 2000.
:i, ̀ ntr-adev[r, locul are o lini;te aparte,
iar “Gara Fluvial[“, sal[ de concerte,
conferin\e, cinema, cu podea mozaicat[
;i teras[ la Dun[re, spore;te farmecul
zonei. Conacul boieresc, c[su\ele de va-
can\[, ideale pentru organizarea de ta-
bere, mansarda cu vedere spre ap[ ;i
spre lunc[, lacul de pescuit, toate au
fost amenajate cu gust ;i elegan\[. Iar
despre deliciile culinare nu mai trebuie
s[ spunem nimic, le laud[ ̀ ndestul Di-
nescu de c]te ori prinde ocazia.

:i dup[ ce te-ai ̀ ndestulat umbl]nd,
privind ;i gust]nd, te a;ezi pe un butuc
;i contempli Dun[rea cea lat[ ;i gene-
roas[, c]nd repede, c]nd agale, cu
p[durile devenind linii sub\iri `n
dep[rtare, trasate de pictorii celebri ce
au iubit-o. :i e bine. :i r[m]ne un dor
de a reveni, c]ndva, ̀ n aceste locuri pli-
ne de istorie ;i talente de tot felul.

Vasile A.

Dac[ petreci mai mult timp printre olteni realizezi c[ Nea M[rin e un distilat - de zaib[r, pas[-
mi-te! - al unui etos `n care totul, bun sau r[u, e amplificat ;i tr[it la mare intensitate. Biroul are
o distinc\ie aristocratic[, iar ilustra\ia aduce ̀ n minte cele mai importante personaje ̀ ntrupate de
actor. Obiecte de recuzit[, discuri, distinc\ii `ntregesc impresia de templu. 

Drumuri culturale oltene;ti, acas[
la Nea M[rin ;i Cetatea lui Dinescu

TURISM
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120 de ani de la  
Memorandul din 1892 a repre-

zentat f[r[ ̀ ndoial[ cel mai impor-
tant act politic din Transilvania de
la sf]r;itul secolului al XIX-lea. ~n
acea perioad[ s-au produs
schimb[ri majore `n ideologia
mi;c[rii de emancipare na\ional[
a rom]nilor din Transilvania. Isto-
ricii sus\in c[ ideologia Memoran-
dului s-a identificat p]n[ la un
punct cu mi;carea care se crease `n
jurul ziarului Tribuna, mi;care cu-
noscut[ sub numele de tribunism. 

Ideologia Memorandului, sus\inut[
consecvent de Tribuna atac[ fundamentele
de drept ale ideii de stat na\ional maghiar,
declar]nd c[ "rom]nii nu pun chestiunea
cine s[ steie `n fruntea guvernului, c[ mai
cu seam[ c[ cei ce sunt `n fruntea guver-
nului s[ guverneze `n folosul ;i `n favorul
tuturor cet[\enilor patriei". De aceea de-
nun\[ falsul constitu\ionalism, falsul par-
lamentarism ;i legile care atenteaz[ la li-
bert[\ile oamenilor ;i ale colectivit[\ii
na\ionale. 

Rolul ziarului Tribuna `n lupta
pentru drepturile na\ionale

“Suntem cu to\ii - scria Tribuna - ;i noi
;i maghiarii, st[p]n\i, asupri\i ;i stor;i de
de un guvern parlamentar”. O astfel de di-
rec\ie s-a dovedit extrem de eficient[,
c];tig]nd adeziunea opiniei publice occi-
dentale ;i solidaritatea celorlalte na\iona-
lit[\i din Ungaria. Ideologia tribunist[ ;i
Memorandul au contribuit decisiv la refa-
cerea alian\ei na\ionalit[\ilor din Ungaria,
una din direc\iile fundamentale de ac\iune
a luptelor de na\ionalitate la `nceputul se-
colului XX. 

Finalizarea ;i prezentarea Memoran-
dului c[tre Curtea de la Viena a fost faci-
litat[ de opinia public[ intern[ ;i
interna\ional[ tot mai favorabil[ din pe-
rioada respectiv[. 

~n anul 1891 a ap[rut la Bucure;ti “Me-
moriul studen\ilor universitari rom]ni
privitor la situa\iunea rom]nilor din
Transilvania ;i Ungaria”< "Iubim pe fra\ii
no;tri de peste Carpa\i, fiindc[ acolo e
leag[nul neamului nostru, acolo a fost
ad[postul poporului rom]n `n vremurile
grele> din mun\ii Transilvaniei ne-am co-
bor]t spre a recuprinde vechile noatre po-

sesiuni devastate de barbari> cu ajutorul
lor am ajuns s[ fim, ceea-ce suntem ast[zi
(...) Acestea sunt motivele pentru cari ne-
am hot[r]t s[ vorbim atunci c]nd ei nu
pot s[ mai vorbeasc[, c]nd publici;tii lor
sunt persecuta\i (...) ~ncep]nd de la Seghe-
din, Oradea-Mare ;i S[tmar p]n[ ̀ n hota-
rele orientale ale monarchiei locuiesc trei
milioane de rom]ni, printre care sunt ri-
sipi\i vreo 600.000 maghiari ;i vreo 240.000
germani. Popora\iunea `ntreag[ vorbe;te
rom]ne;te> limba rom]n[ e limba comer-
ciului pe teritoriul acesta> maghiarii ;i ger-
manii ̀ n limba rom]neasc[ se ̀ n\eleg ̀ ntre
d]n;ii. iar dintre rom]ni ;i germani abia
vreo 5.000 ̀ n\eleg limba maghiar[. Cu toate
acestea limba maghiar[ a fost impus[ ca
singur[ limb[ de pertractare la toate ju-
dec[toriile de pe acest teritoriu> (...) Pretu-
tindeni unde sunt rom]ni ;i mai ales `n
Transilvania ;i `n Banat administra\iunea
e pe fa\[ organisat[ `n contra popula\iunii
rom]ne."

La Memoriul studen\ilor universitari
rom]ni vor r[spunde studen\ii unguri.
Acestora din urm[ Aurel C. Popovici, stu-
dent pe atunci la Graz, le va da faimoasa
"Replic[", `n numele tuturor studen\ilor
rom]ni din monarhie. Toate aceste scrieri
au avut un amplu ecou  ;i vor crea atmos-
fera favorabil[ finaliz[rii ac\iunii memo-
randiste.

Textul Memorandului a fost 
definitivat `n martie 1892

~n aceast[ atmosfer[ ce preg[tise spi-
ritele, `ntre 20-22 ianuarie 1892 s-a
desf[;urat la Sibiu a cincea Conferin\[
Na\ional[ a Partidului Na\ional Rom]n
unde se decide prezentarea f[r[ nicio
am]nare a Memorandului la Viena `n fa\a
`mp[ratului. Astfel, Comitetul central al
PNR s-a ̀ ntrunit al Sibiu ̀ n zilele de 25-26
martie 1892 c]nd s-a stabilit definitiv textul
Memorandului. 

Tot atunci s-a hot[r]t ca Memorandul
s[ fie `naintat `mp[ratului de o delega\ie
impun[toare de 300 de rom]ni, reprezen-
tan\i ai tuturor categoriilor sociale ;i ai zo-
nelor locuite de rom]ni din tot cuprinsul
monarhiei. Textul Memorandului a fost
tradus ̀ n mai multe limbi str[ine ;i s-a bu-
curat de o mare circula\ie `n mediile poli-
tico-diplomatice europene. Exemplarul
destinat `mp[ratului a fost realizat `n lim-
bile rom]n[, german[ ;i maghiar[ prin pa-
na caligrafului R. Pick din Viena. ~n acela;i

timp, Memorandul a fost tip[rit sub form[
de bro;ur[, ̀ ntr-un tiraj de 7.500 exemplare
`n limba rom]n[, 700 de exemplare ̀ n lim-
ba francez[, 700 de exemplare ̀ n limba ita-
lian[, 500 de exemplare `n limba german[
;i 500 de exemplare `n limba maghiar[, la
Institutul Tipografic din Sibiu. Se cunoa;te
;i o edi\ie `n limba maghiar[, ap[rut[ la
editura L. Bergmann din Viena. Textul apa-
re ;i `n paginile ziarelor “Tribuna” din Si-
biu, “Dreptatea”, din Timi;oara ;i “Gazeta
Transilvaniei” din Bra;ov.

Memorandul condamn[ politica de
asimilare dus[ de autorit[\i de pe alte
pozi\ii. ~ntre acestea, pe un plan deloc ne-
glijabil s-a situat perspectiva demografic[.
Apelul la num[rul majoritar al rom]nilor
din Transilvania vine s[ confere mai mult[
greutate memoriului frunta;ilor mi;c[rii
de emancipare na\ional[. 

Fragmente din textul 
Memorandului

MAJESTATEA VOASTR{ IMPERIAL{
:I REGAL{ APOSTOLIC{! PREA
GRA|IOASE DOAMNE,

" Reprezentan\ii Rom]nilor din \[rile
Coroanei Ungare a Majest[\ii Voastre,
`ntrunindu-se ̀ n zilele de 20 ;i 21 Ianuarie
1892 `n conferin\[ la Sibiu au constatat c[
Rom]nii sunt nemul\umi\i cu situa\ia po-
litic[ creat[ de sistemul de guvern[m]nt
inaugurat ̀ n anii 1866 - 1868 ;i cu ̀ ntreaga
desvoltare a vie\ii noastre publice de atunci
;i p]n[ acum, nu mai au, dup[ tristele ex-
perien\e, pe care le-au f[cut, nici o `ncre-
dere ̀ n dieta de la Budapesta ;i ̀ n guvernul
maghiar, ;i dup[ lungi ;i mature
cump[niri, au c[zut cu to\ii de acord, c[ e
o chestiune de pruden\[ patriotic[, ca
Rom]nii s[ nu mai fac[ `ncercarea de a se
folosi de dreptul lor de a alege deputa\i, ci
s[ se considere ca nefiind reprezenta\i `n
dieta \[rii lor.

(...) ne prezent[m cu omagial[ supu-
nere la treptele gloriosului Tron al
Majest[\ii Voastre, ca s[ atragem p[rin-
teasca luare aminte a Majest[\ii Voastre
asupra primejdiilor ce rezult[ pentru Patria
comun[ din actuala politic[ de stat ;i s[
aducem la cuno;tin\a Majest[\ii Voastre
faptele `n urma c[rora Rom]nii, cei mai
credincio;i ;i mai r[bd[tori dintre cet[\enii
Monarchiei, s-au v[zut sili\i a renun\a, de-
ocamdat[, la exercitarea celor mai mari
dintre drepturile, pe cari le au din `ndura-
rea Majest[\ii Voastre, drept r[splat[ pen-

tru jertfele de avere ;i de s]nge, pe cari le-
au adus `ntru gloria Casei Domnitoare ;i
pentru Monarchie.

~n anii 1866 - 1868, dorind o mai feri-
cit[ convie\uire a popoarelor adunate sub
ocrotirea Maiest[\ii Voastre V-a\i `ndurat
preagra\ios a consim\i ca guvernarea Mo-
narchiei s[ fie a;ezat[ pe bazele Dualismu-
lui. (...) Rom]nii, popor iubitor de ordine,
;i plin de `ncredere `n p[rinteasca prive-
ghere a Majest[\ii Voastre, au primit cu su-
punere noua stare de lucruri.

In ciuda solemnelor promisiuni de a
satisface toate na\ionalit[\ile, prin respec-
tarea drepturilor odat[ c];tigate, deodat[
cu noul sistem de guvernare s-a inaugurat
`n Regatul Ungar ;i domina\iunea de ras[,
egemonia na\ional[ artificial[. (...)

Aceast[ politic[ de stat e diametral
opus[ cu desvoltarea vie\ii noastre politice
;i istorice de peste 1000 de ani, `n contra-
zicere cu aspira\iunile politice tradi\ionale
ale poporului Rom]n ;i cu interesele lui
de existen\[ na\ional[, opus ;i cu cerin\ele
organiza\iunilor constitu\ionale ale statelor
moderne.

Istoria ne e martor[, c[ `n via\a mile-
nar[ a statului nostru ;i `n desvoltarea lui
istoric[, rela\iunile de popor cuceritor ;i
cucerit, ca principiul de drept public, n-au
existat niciodat[, N-a existat deci nici do-
mina\ie politic[ na\ional[. (...)

Prin acest act, poporul rom]n se simte
v[t[mat ̀ n drepturile sale istorice ;i na\io-
nale, pentru c[<

a) Uniunea s-a enun\at f[r[ participa-
rea rom]nilor ̀ ntr-o form[ corespunz[toa-
re cu num[rul lor ;i cu ̀ nsemn[tatea lor ̀ n
aceast[ \ar[ s-a enun\at prin o diet[, care
ca atare, `;i avea reprezentan\ii s[i pe baza
legilor electorale din anii 1790 - 1791 ;i a
legilor din anul 1848, adic[ a legilor din
timpul `ntunecosului feudalism, relativ la
care ̀ nsu;i Majestatea Voastr[, V-a\i ̀ ndu-
rat a accentua ̀ n discursul de Tron dela 15
Iunie 1863 urm[toarele<

Fiindc[ uniunea Transilvaniei cu Un-
garia, conclus[ ̀ n anul 1848, nu s-a ̀ nfiin\at
niciodat[ cu deplin[ putere legal[ ;i de fapt
`ndat[ s-a desf[cut am l[sat neatinse deci-
siunile Noastre dela 20 Octombrie 1860 ;i
am ordonat numai restaurarea
reprezenta\iunii regnicolare a Transilva-
niei."

b)V[t[mat se simte, de alt[ parte po-
porul rom]n, prin aceast[ uniune, pen-
truc[ prin acel act s-a lucrat la efectuarea
unei fuziuni f[r[ considerare a legilor ce
garanteaz[ autonomia acestei \[ri.

Uniunea ;i inaugurarea ei prin Art. 43
al legii din 1868 sunt desconsiderarea f[\i;[
a tuturor drepturilor poporului rom]n ca
element, care compune `n absolut[ majo-
ritate vechea Transilvanie, precum ;i a tu-
turor legilor fundamentale, cari asigur[ au-
tonomia acestui principat, sunt ̀ nl[turarea
total[ a elementului rom]n ;i o nedreptate
at]t din punct de vedere legislativ ;i juridic
c]t ;i din cel politic.

Ajung]nd prin sistemul dualist ;i prin
uniune puterea statului ̀ n m]inile elemen-
tului maghiar, acesta nesocotind interesele
comune, a urm[rit numai asigurarea ege-
moniei sale ;i unificarea na\ional[ ma-
ghiar[, ;i toate legile create de atunci, c]t
;i executarea lor, adeveresc mersul spre
pov]rni;. (...)

Cu privire la prigoana bisericei ;i ;colile
rom]ne;ti - dup[ ce face o am[nun\it[ des-
criere a actelor de guvern[m]nt, cari stin-
gheresc aceste institu\ii - declar[<

"Majestatea Voastr[! Rom]nii ;i-au
p[strat na\ionalitatea ̀ n cele mai grele tim-
puri ;i o vor p[stra ;i `n lupta cu actualul
sistem de guvern[m]nt. Lupta `i opre;te
`ns[ `n dezvoltarea lor fireasc[, `i umple
de am[r[ciune ;i-i `nstreineaz[ din ce `n
ce mai mult de concet[\enii lor maghiari,
cari, sedu;i ;i preocupa\i de idealuri ne-
realizabile, au pierdut sim\ul comunit[\ii
de interese, care leag[ pe popoarele adunate
sub ocrotirea Majest[\ii Voastre ;i risipesc
puterile statului ̀ n opintiri zadarnice pen-
tru anularea a tot ce nu e maghiar ̀ n statul
ungar.

Din datorie cet[\eneasc[ protest[m
contra acestor opintiri, av]nd con;tiin\a
c[ aceast[ datorie ne-am f[cut-o `n toate
`mprejur[rile ;i nu ni se poate imputa c[
am `ncurajat guvernul s[ mearg[ spre
pr[pastia spre care se apropie, c[ nu i-am
fi atras aten\ia la timp asupra acestui mare
pericol".

Privitor la Legea de pres[ constat[< c[
"`n timp ce nici un ziar maghiar nu a fost
sanc\ionat pentru ura de ras[ ce o provoac[
`ncontinu, pentru combaterea bunei ̀ n\ele-
geri ;i a\]\area la ur[ `ntre popoarele con-
locuitoare din Monarchie, ziarele
rom]ne;ti ca "Federa\iunea", "Albina",
"Observatorul", "Gazeta Transilvaniei",
"Tribuna" ;i "Rumenische Revue" au fost
condamnate de Tribunale ;i cur\ile cu ju-
ra\ii pentruc[ au desaprobat procedurile
ilegale ;i au comb[tut a\]\area la ur[ a zia-
relor maghiare. Ba a fost condamnat ;i un
deputat rom]n pentru c[ a f[cut o circular[
c[tre aleg[torii lui. ~ntr-un singur an au

      
      

       
     

    
    

       
     

     
       

      
       

     
      

    
      
      

      
     

    
     

   
    
     

      
       

       
     

     
    

   
      

     
       

       
       

     
     
     

      
    

     
        

     
      

  
       

       
      

    
       

         
     

     
        
       

 
     

    
    

     
 

   
    

     
     

    

     
   

    
        

      
    

     
      

       
        

      
    

  
       

      
       

         
      

  
     

     
     

    
      

      
      

    
     
    

      
  

      
     

      
    

      
     

   
      

    
     

      

  
   

 

   
     

   
     

       
       

       
 

     
        

        
        

      
       

      
      

  
        

        
       

       
       

       
      

       
       

      
       

   
       

      
      
       

         
       

     
       

    
      

        
       

      
          
        
      

     
     

      
       

      
      

   
       

     
    

  

  
       

       
      
      

      
     

     
     
     

     
     

      
      

     
     

   
     

   
   

     
     

    
      

       
         
   

   

      
      

     
     

        
    

     
       
    

        
     

     
     

       
     
    

      
   

    
      

    
      

         
      

      
      

    
      

    

     
 

    
        

   
   

     
   

   

     
 

     
      
     

       
         

         
       
          

        
      

        
      

      
   

     
   

      
      

      

      
     

   

      
     

     
   

     
     

    
     

 
    

    
    

   
     

    
    
       

      
  

       
     

Vasile Lucaciu a fost cel care s-a ocupat de alc[tuirea delega\iei rom]nilor care au mers la Viena pentru a-i `nm]na `mp[ratului textul Memorandu                      

7 - 25 mai 1894 
7 - 25 mai 2014
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fost `nscenate ;apte procese de pres[ zia-
relor rom]ne;ti pentru c[ au atras aten\iu-
nea celor `n drept asupra gravei situa\ii `n
care ajunge \ara prin permanenta a\]\are
la ur[ contra rom]nilor. (...)

~n "Politica Agrar[" momerandul des-
crie cum au fost jefui\i rom]nii de c[tre
magna\i de p[m]nturile lor, apoi continu[<

"Majestatea Voastr[! `n cele dou[ de-
cenii dela 1849, p]n[ la 1866, Rom]nii au
c];tigat ̀ n tocmai ca celelalte popoare asu-
prite ale Monarchiei, o serie de drepturi ;i
de garan\ii pentru desvoltarea lor na\io-
nal[. De;i `n tratatele Dualiste s-a stabilit
respectarea acestor drepturi ;i garantarea
lor prin constitu\ie, totu;i experien\a a pro-
dus ̀ n inima rom]nilor convingerea c[ ele-
mentele ridicate prin falsa aplicare a Con-
stitu\iei, `n fruntea statului, nu respect[
drepturile acordate de Majestatea Voastr[,
ci din ambi\ie na\ional[ legifereaz[ r[pirea
drepturilor acestora. C[lcarea angajamen-
telor, ascunderea adev[rului asupra rela\iu-
nilor interne, reaua credin\[ `n compune-
rea legilor ;i aplicarea lor, proclamarea ar-
bitrarului ;i violului ca axiom[ de stat, a
devenit principiu de stat ̀ n Ungaria ;i legile
f[cute dau drept unei minorit[\i g[l[gioase
s[ asupreasc[ majoritatea compus[ din ele-
mente muncitoare ;i credincioase monar-
chiei".

In concluzie Memorandul subliniaz[<
"Ori c]t de indispensabil[ trebue s[ apar[
pentru fiecare patriot o schimbar[ salutar[,
totu;i rom]nii ̀ n conferin\a lor, fa\[ cu tur-
nura ce o iau evenimentele, se simt con-
str]n;i a  face o dureroas[ m[rturisire, c[
;i-au pierdut `ncrederea fa\[ de regimul
maghiar ;i fa\[ de parlamentarismul lor.
Rom]nii cred c[ asanarea marelui r[u
ar[tat nu-o poate a;tepta dec]t dela inter-
ven\ia celuilalt factor suprem< Coroana,
care reprezent]nd cele mai `nalte interese
de stat are menirea de a se intercala `ntre
cet[\eni, atunci c]nd statul ajunge `ntr'o
stare ̀ n care organismul s[u este amenin\at
s[ se destrame.

P[trun;i de dorul p[cii, pe care de mult
nu o mai avem, ̀ ngrijora\i de soarta patriei
;i plini de `ncredere `n `n\elepciunea ;i
p[rinteasca solicitudine a Majest[\ii Voas-
tre, Rom]nii se m]ng[ie cu speran\a, c[ ;i
de data aceasta, ca de at]tea ori, se va ade-
veri tradi\ionala lor credin\[, c[ vindecarea
relelor ;i `mp[ciuirea inimilor numai dela
Tron poate veni `n cele din urm[, c[ci ini-
mile sunt ale Monarchului ;i ele sunt ple-
nitudinea puterii.

Ai Maiest[\ii Voastre cei mai credin-

cio;i supu;i< Comitetul Adun[rii generale
a reprezentan\ilor aleg[torilor rom]ni din
Transilvania ;i Ungaria ales pentru redac-
tarea memorandului.

Sibiu, 26 Martie 1892.
Dr. Ioan Ra\iu, pre;edinte, Gheorghe

Pop de B[se;ti, vicepre;edinte, Eugen Bro-
te, vicepre;edinte, Dr. Vasile Lucaciu, se-
cretar general, Septimiu Albini secretar.”

Vasile Lucaciu sose;te la Viena 
pe 26 mai 1892

Data fixat[ pentru prezentrea Memo-
randului a fost ziua de 28 mai 1892. Orga-
nizarea ̀ ntregii ac\iuni i-a revenit lui Eugen
Brote, vicepre;edintele PNR, iar alc[tuirea
delega\iei lui Vasile Lucaciu, secretarul ge-
neral al partidului. Primii sosi\i la Viena
au fost Eugen Brote ;i Septimiu Albini, la
22 mai 1982. Ace;tia au luat contact cu cer-
curile politice ;i cu ziari;tii din capitala
imperiului ;i au organizat primirea
delega\iei de rom]ni.

Pe 26 mai au sosit la Viena pre;edintele
PNR Dr. Ioan Ra\iu `nso\it de Gheorghe
Pop de B[se;ti, Dr. Vasile Lucaciu ;i Patri-
ciu Barbu. P]n[ `n seara zilei de 28 mai au
sosit `n capitala imperiului un num[r de
237 de delega\i.

Cercurile politice din Viena s-au ar[tat
refractare fa\[ de delega\ia rom]nilor. Sin-
gurul sprijin ob\inut ̀ n favoarea rom]nilor
l-au oferit membrii Partidului Social-
cre;tin din Austria, din partea grup[rii ire-
dente a tinerilor cehi. Refuzul cur\ii vieneze
de a primi delega\ia rom]nilor s-a datorat
interven\iei forurilor politice ungare, `n
principal  primului ministru Contele Iuliu
Szapary. Acesta va adresa `mp[ratului
Franz Iosif un memoriu care va pecetlui
soarta Memorandului rom]nilor.

Dac[ Memorandul nu a dus la amelio-
rarea statutului rom]nilor din Ungaria el
a avut ̀ n schimb consecin\e importante pe
planul solidarit[\ii generale rom]ne;ti ;i
al c];tig[rii simpatiei unei mari p[r\i din
opinia public[ european[ fa\[ de cauza
rom]nilor transilv[neni. Guvernul ungar
a declan;at `n anul 1893 procesul de
urm[rire penal[ ̀ mpotriva membrilor Co-
mitetului Central al PNR, acuza\i de
agita\ie `mpotriva ideii de stat maghiar. 

~n preajma procesului,
Vasile Lucaciu g[se;te cuvinte
de `mb[rb[tare

În preajma procesului Memorandului,
Vasile Lucaciu coresponda cu prietenul său
Gheorghe Pop de Băse;ti.

“Scumpul meu Bade, Scrisoarea ta mi-
a cauzat o mare bucurie, c[ci mi-a `nt[rit
credin\a c[ merit[ s[ lup\i pentru o cauz[
sf]nt[ v[z]nd c[ tovar[;ii de lupt[ nu te
p[r[sesc. (...)

Scumpe Bade, Suntem `n luna Martie
;i numai dou[ luni ne mai despart de des-
baterea ce va avea loc la Cluj. Acest proces
al nostru va trebui s[ aib[ un r[sunet isto-
ric. A;tept cu ner[bdare procesul ;i sunt
convins c[ vom putea ar[ta din nou tira-
nilor no;tri demnitatea noastr[ de a sta
neclinti\i fa\[ de orice tentativ[ sau uneltire
a lor. 

In ce m[ prive;te pe mine, eu stau ca
;i cum deja a; fi la `nchisoare, nu-mi pot
p[r[si casa, f[r[ a fi urm[rit de jandarmi.
Recuno;ti drag[ Bade, c]t a fost de zadar-
nic s[ te `ncrezi `n gra\ia `mp[ratului. Nu
se deosebe;te nici el de guvernele sale. (...)

Sunt sigur c[ vom fi condamna\i grav.
Cel pu\in s[ ne purt[m cu demnitate ;i
m]ndrie la proces ;i la pu;c[rie. S[ le
ar[t[m c[ nu ne temem de amenin\[rile
lor, nici de apuc[turile lor viclene ;i nici
de cruzimea lor. (...)

In ce m[ prive;te pe mine, eu m'am
obi;nuit cu pu;c[ria. :i am ̀ ncrederea ne-
clintit[ c[ ne vom r[zbuna ;i r[zbunarea
noastr[ va fi groaznic[ pentru ei. Eu le-am
spus-o la Satu Mare la proces,  c[ voi ajunge
s[ fiu ales deputat de Satu Mare pentru
Dieta din Bucure;ti. S'au cutremurat gro-
zav la aceast[ amenin\are. :i nici n'au avut
curajul s[ reac\ioneze. Sim\eau `n
subcon;tientul lor c[ spun un adev[r pro-
fetic, pe care ei nu-l vor putea schimba, al
c[rui proces fatal nu-l vor putea evita, c[ci
a;a vrea istoria, a;a vrea destinul, fiindc[
e firesc s[ fie a;a. E o chestie numai de timp
;i vom ̀ nvinge. Te rog drag[ Bade, ai curaj
;i insufl[-le ;i celorlal\i curaj, c[ci numai
av]nd curaj vom putea atrage simpatia
`ntregei lumi civilizate spre noi. Preg[ti\i-
v[ de procesul Memorandului. Am scris ;i
lui Ra\iu la Sibiu, el m[ `ntrece `n
`nsufle\ire. Dac[ avem un astfel de con-
duc[tor curagios ;i `n\elept vom putea fi
condamna\i, dar nu `nvin;i.

La revedere la proces. Te salut[ cu mult
drag un viitor tovar[; de robie.
:i;e;ti la 2 Martie 1894.

Dr. Vasile Lucaciu.”

Procesul memorandi;tilor s-a
desf[;urat la Cluj `ntre 7-25 mai 1894 `n

sala Redutei. Cei 20 de inculpa\i au avut
cei mai buni ap[r[tori, dup[ cum urmeaz[<
Dr. Ioan Ra\iu/ ap[r[tor, dr. Amos Fr]ncu,
Gheorghe Pop de B[se;ti/ dr. Aurel Isac,
Dr. Vasile Lucaciu/ dr. Stefanovitz Milos,
Dimitrie Com;a/ dr. Mure;ianu, dr. Daniil
P. Barcianu/ Matei Dula, Septimiu Albini/
dr. :tefan C. Pop, Nicolae Cristea/ap[r[tor
Iosif Cri;an, Iuliu Coroianu/ dr. Augustin
Bunea, Patriciu Barbu/ dr. Emil Gavrilla,
Dr. Gavril Tripon/ dr. Valeriu Brani;te, Au-
rel Suciu/ ap[r[tor Ioan Ro;u Micu, Mihai
Veliciu/ dr. :tefan Petrovici, Rubin Pati\ia/
dr. :tefan Fainor, Basiliu Ra\iu/ Francisc
Hossu-Longhin, Gherasim Domide/dr. Sil-
viu Moldovan, Nicolae Roman/ dr. Ale-
xandru Hoszu, Ioan Munteanu/Simion
Damian, Dionisie Roman/dr. Gheorghe
Ilea, Ioan Duma/ ap[r[tor Coriolan Bre-
diceanu, Dr. Teodor Mihali/ dr. Petru
Tru\ia.

Trei dintre ap[r[tori, Milos Stefanovitz,
Mateu Dula ;i :tefan Fainor erau slovaci,
iar Emil Gavrilla era s]rb. Prezen\a lor `n
procesul de la Cluj era un fapt menit s[ su-
blinieze solidaritatea politic[ a
na\ionalit[\ilor din monarhia austro-un-
gar[.

Cei mai mul\i dintre acuza\i au sus\inut
pledoarii de ̀ nalt[ \inut[ patriotic[ ;i dem-
nitate uman[. To\i inculpa\ii au declarat
c[ Memorandul este opera ̀ ntregii na\iuni
rom]ne din Ardeal ;i Ungaria ;i c[ ei sunt
judeca\i ca reprezentan\i ai na\iunii
rom]ne.

Unul dintr cei mai `nd]rji\i lupt[tori
s-a dovedit Dr. Vasile Lucaciu, care ̀ n tim-
pul dezbaterilor, prin nenum[rate inter-
ven\ii a reafirmat plin de curaj c[ nu in-
culpa\ii ca persoane particulare fac obiectul
procesului, ci acesta este intentat `ntregii
na\iuni rom]ne ai c[rei reprezentan\i legi-
timi au fost adu;i pe banca acuza\ilor. Iat[
un scurt fragment din ;edin\a procesului
din 8 mai 1894< 

"Pre;edintele< Rog pe dl. Dr. Vasile Lu-
caciu. Unde te-ai n[scut?

Acuzatul Dr. Vasile Lucaciu< `nainte
de toate declar c[ nu accept interven\ia
translatorului, fiindc[ translatorul nu cu-
noa;te limba. C]nd trebue s[ lupt pentru
\ar[, m[ duc s[ lupt cu pieptul meu, ;i nu
cu al translatorului> c]nd trebue s[ pl[tesc
darea o pl[tesc din buzunarul meu propriu
;i nu dintr'al translatorului. Nu sunt eu
pentru func\ionari, ci func\ionarul este
pentru mine. Nu iau contact cu ajutorul
translatorului.

Pre;edintele< Chestia aceasta este deja

decis[. Dumneata e;ti dator s[ r[spunzi
prin translator.

Acuzatul Dr. Lucaciu< Translatorul nu
a tradus nimic a;a cum am zis eu. (...)

Pre;edintele< Unde te-ai n[scut?
Acuzatul Dr. Lucaciu< Domnul

pre;edinte ;tie rom]ne;te. V[ rog s[-mi
adresa\i aceast[ `ntrebare direct,
rom]ne;te.

Pre;edintele< R[spunde-mi la ̀ ntreba-
re.

Acuzatul Dr. Lucaciu< Eu nu r[spund
prin translator."

~n ciuda atmosferei de solidaritate in-
tern[ ;i interna\ional[ tribunalul a dat ver-
dictul de condamnare< Dr. Vasile Lucaciu
5 ani de temni\[, Dimitrie Com;a 3 ani,
dr. Iuliu Coroianu 2 ani ;i 8 luni, dr. Teodor
Mihali 2 ani ;i 6 luni, dr. Rubin Pati\ia 2
ani ;i 6 luni, Septimiu Albini (ulterior) 2
ani ;i 6 luni, Dr. Danil P. Barcianu 2 ani ;i
6 luni, Gherasim Domide 2 ani ;i 6 luni,
Gheorghe Pop de B[se;ti 1 an, Nicolae
Cristea 8 luni, ;i Petre Barbu 2 luni. 

Dr. Ioan Ra\iu, Dr. Vasile Lucaciu ;i
Iuliu Coroianu vor fi ̀ ntemni\a\i la Seghe-
din, ceilal\i la Vac.

~n acela;i timp autorit[\ile vor `n[spri
m[surile restrictive `mpotriva rom]nilor.
La 26 iulie 1894 Partidul Na\ional Rom]n
este desfiin\at sub pretextul c[ lucra "f[r[
statute" ;i ̀ ntre\inea leg[turi cu cercuri din
str[in[tate.

Memorandi;tii vor fi elibera\i la 15 sep-
tembrie 1895 printr-o gra\iere semnat[ de
`mp[rat.

A consemnat Adriana Z.
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                      ului.  Din delega\ie au f[cut parte reprezentan\i ai tuturor categoriilor sociale ;i ai zonelor locuite de rom]ni din tot cuprinsul monarhiei.
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S~N~TATEColesterolul este pentru organism at]t un erou, c]t ;i un r[uf[c[tor. De;i nu putem
tr[i f[r[ colesterol, ̀ n cantit[\i excesive acesta ucide. Nivelul colesterolului constituie cel
mai important factor pentru determinarea riscului de `mboln[vire a aparatului cardio-
vascular.

Turmericul(Curcuma) este o
plant[ originar[ din India, unde
r[d[cina uscat[ a acesteia a fost folosit[
ca medicament ;i condiment deja cu
mii de ani `n urm[. Se `nrude;te cu
ghimbirul, dar are o arom[ mai puter-
nic[ ;i este mai picant[ dec]t acesta.

Compozi\ie ;i ac\iune 
terapeutic[

Medicina modern[ a descoperit c[
aceast[ plant[ are efecte terapeutice
aproape pentru fiecare organ al cor-
pului uman, incluz]nd capacitatea de
a inhiba enzimele care produc infla-
ma\iile.

Principalul component bioactiv
din curcuma este curcuminul, un po-
lifenol care s-a demonstrat ;tiintific c[
inhib[ dezvoltarea celulelor canceroa-
se, induc]nd apoptoza (moartea pro-
gramat[ a celulelor canceroase) f[r[ a
avea efecte secundare. Curcuminul
ac\ioneaz[ `nc[ pe dou[ c[i `mpotriva
cancerului< prin efectul puternic anti-
oxidant ;i prin stoparea angiogenezei
(formarea de noi vase de s]nge esen\ia-
le pentru dezvoltarea tumorii). De ase-
menea, s-a demonstrat c[ amplific[
efectul anticancer al altor fito-
nutrien\i.

Curcuma este o surs[ excelent[ de
magneziu, fier ;i vitamina B6. Ace;ti
nutrien\i sunt foarte importan\i pentru

formarea hematiilor (celulele ro;ii ale
s]ngelui), dezvoltarea celulelor orga-
nismului, prelucrarea proteinelor ;i
men\inerea unui sistem nervos ;i im-
unitar s[n[tos.

Curcuma impresioneaz[ oamenii
de ;tiin\[ prin remarcabilele ;i multi-
plele calit[\i terapeutice. Cele mai re-
cente studii au dovedit efectul de pro-
tec\ie celular[, mai pronun\at dec]t al

betacarotenului sau vitaminei E.
Prin aceasta ;i-a c];tigat un bine-

meritat renume `n prevenirea ;i `nce-
tinirea evolu\iei `n boala Alzheimer ;i
tratarea sclerozei multiple.

Curcuma are propriet[\i puternic
antiinflamatoare ;i antiulcerative at]t
`n uzul intern c]t ;i extern. Reduce du-
rerile, cre;te mobilitatea `n reumatis-
mul articular, reduce manifest[rile
afec\iunilor digestive, cum sunt leziu-
nile precanceroase ;i inflamatoare ale
tractului digestiv.

Prestigioasa comisie E din Germa-
nia recomand[ curcuma ̀ n tratarea in-
digestiilor ;i a lipsei poftei de m]ncare.
Cele mai noi studii arat[ c[ adminis-
trarea concomitent[ a curcumei cu vi-
tamina D este deosebit de eficient[ `n
lupta ̀ mpotriva infec\iilor ;i inflama\ii-
lor sistemice.

Beneficii pentru s[n[tatea 
copiilor

Curcuma poate fi folosit[ ;i ̀ n alimen-
ta\ia copiilor precum ;i pentru tratarea
diferitelor boli ale acestora. Diluat[ `n
lapte se folose;te `n mod tradi\ional
pentru tratarea tusei iritative la copii,
dou[ linguri\e de curcuma  amestecate
`ntr-un pahar cu lapte fiind un trata-
ment bun pentru copiii care au astm
bron;ic sau bron;ite. Pudra de curcu-
ma ̀ n combina\ie cu semin\ele de chi-
men reprezint[ un antidot eficient
`mpotriva r[celilor la copii.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel.0721202752

~ntr-o alimenta\ie corect[, nu
doar cantitatea gr[similor conteaz[
(care duce la tendin\a gre;it[ de a
le exclude din  orice diet[) ci mai
ales tipul de gr[simi folosite. Exce-
sul de gr[simi ̀ ncetine;te ;i ̀ ngreu-
neaz[ procesul de digestie fiind fac-
torii nutritivi cei mai greu de dige-
rat. Pe de alt[ parte, privarea total[
de gr[simi este o gre;eal[, deoarece
acestea au un rol important ̀ n sub-
tila alchimie a procesului metabo-
lic.

Colesterolul este pentru organism
at]t un erou, c]t ;i un r[uf[c[tor. De;i
nu putem tr[i f[r[ colesterol, `n can-
tit[\i excesive acesta ucide. Nivelul co-
lesterolului constituie cel mai impor-
tant factor pentru determinarea riscu-
lui de ̀ mboln[vire a aparatului cardio-
vascular. Nivelul normal al colestero-
lului sanguin este sub 160mg% (4,1
mmol/l), valori ce asigur[ protec\ia fa\[
de ateroscleroz[.

Activitate fizic[, mai pu\in
stres ;i diet[

Secretul men\inerii colesterolului
la cote normale sau al sc[derii acestuia
la valori normale const[ `n activitatea
fizic[, reducerea nivelului de stres ;i
diet[ cu un con\inut redus de coleste-
rol. Alimenta\ia ideal[ se bazeaz[ pe

sc[derea consumului de unt,
sm]nt]n[, lapte gras, br]nzeturi grase,
ou[, ca s[ nu mai amintim de carne
gras[, viscere (creier, m[duvioare etc).
Dintre alimentele animale, pe;tele este
cel mai indicat pentru sc[derea nive-
lului de colesterol.

A;a cum am precizat `n r]ndurile
de mai sus, produsele lactate, de;i fac
parte din categoria alimentelor com-
plete (con\in toate principiiile nutritive
de care are nevoie organismul), pre-
zint[ inconvenientul (pentru adul\i ;i
v]rstnici) c[ sunt bogate `n gr[simi ;i
colesterol. De aceea este bine s[ fie con-
sumate degresate ;i `n cantit[\i mode-
rate.

Ce e sănătos?

~n schimb, uleiul de m[sline, de
exemplu, este considerat regele uleiu-
rilor, datorit[ propriet[\ilor sale nutri-
tive ;i medicinale. Regleaz[ nivelul co-
lesterolului din s]nge, previne sau re-
zolv[ constipa\ia ;i favorizeax[ activi-
tatea vezicii biliare.

Printe alimentele s[n[toase se
num[r[< legume - ro;ii, castrave\i, fa-
sole verde> fructe - citrice, kiwi, mere,
gutui, pepene> carne- carne slab[ de
pas[re, vit[ sau pe;te> lactate cu pu\ine
gr[simi< lapte, iaurt, telemea de vac[,
br]nz[ de vaci> uleiuri vegetale> p]ine
neagr[, de secar[ sau graham (maxim
100 grame pe zi).

Alimenta\ia ideal[ se bazeaz[ pe sc[derea consumului de unt, sm]nt]n[, lapte gras, br]nzeturi grase, ou[, ca s[ nu mai
amintim de carne gras[, viscere (creier, m[duvioare etc)

Principalul component bioactiv din curcuma este curcuminul, un polifenol care s-a demonstrat ;tiintific c[ inhib[ dezvoltarea
celulelor canceroase, induc]nd apoptoza (moartea programat[ a celulelor canceroase) f[r[ a avea efecte secundare

Alimentele ideale pentru a \ine
`n fr]u nivelul de colesterol

Curcuma are efecte terapeutice
pentru aproape fiecare organ al corpului uman
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Muffin cu ciocolat[

Salat[ sârbeasc[

Mod de preparare<

Într-un bol mai mare se amestecă
ingredientele, mai puțin bucățile de
ciocolată, până se obține o pastă perfect
omogenă, apoi se mai bate cu mixerul
la o turație mai mică, apoi din ce în ce
mai mare, până se face spumoasă. Se

adaugă bucățile de ciocolată și se ames-
tecă ușor, cu grijă ca spuma să scadă
cât mai puțin. Cu o pensulă de bucă-
tărie, coșulețele de muffin se ung sub-
țire cu untul topit. Aluatul se împarte
în 12 coșulețe, se așează pe o tavă și se
pun în cuptorul preîncălzit. Se coace
la 170 grade C, circa 20 minute. Se ser-
vesc ornate cu zahăr pudră, frișcă, cio-
colată topită, sau eventual gem.

Alimentele 
;i cantit[\ile< 

150 g de făină albă, fină, 2 ouă, 150 g
de unt (eventual margarină), 150 g de
zahăr, 3 linguri gem de caise, un pa-
chet de praf de copt, 50 g de cacao, 50
g ciocolată menaj bucățită și încă 20-

30 g de unt topit.

Mod de preparare<

Se fierb cartofii în coajă, se curăță
și se taie cuburi, sau se feliază, după
preferință. Merele se curăță de cocian,
dar nu și de coajă, se taie și acestea ori
cubulețe, ori felii, cum au fost tăiați și

cartofii și se stropesc cu zeama de lă-
mâie, pentru a-și păstra culoarea. Cea-
pa se feliază și se amestecă toate ingre-
dientele. Se adaugă uleiul și se condi-
mentează după gust. Atenție! Chiminul
măcinat are un gust mai intens, deci
aveți grijă la cantitate. Salata sârbească
se servește ca mâncare de sine stătă-
toare, sau ca garnitură la șuncă fiartă,
sau piept de pui la grătar. 

Ave\i nevoie< 

1/2 kg de varză murată, 1 kg de cartofi,
2 mere, o ceapă roșie, 50 g ulei de mă-
sline, zeama de la o lămâie, sare, chi-
min măcinat (dar se poate și boabe
întregi, după gust), eventual câteva
bucăți de măsline verzi, dar nu în

mod obligatoriu.

Cocktail de iaurt
cu banane ;i mere

Mod de preparare<

Banana se decojește, para se curăță
de coajă și de sâmburi (dacă se folosește
fruct proaspăt), se taie cubulețe și se
stropesc cu câteva picături de zeamă
de lămâie pentru a nu-și schimba cu-

loarea. Se amestecă apoi cu restul in-
gredientelor cu ajutorul unui blender
și se bat până când se omogenizează
complet. Dacă este cazul se mai poate
îndulci puțin, după gust, apoi se lasă
cel puțin o oră la frigider. Cocktailul
astfel obținut este foarte sănătos și nu-
tritiv, putând substitui chiar o masă.
Se servește în pahare răcite în prealabil
și se decorează cu funze de mentă, ron-
dele de banane (stropite în prealabil cu
zeamă de lămâie), sau cu fructe roșii
cu boabe mărunte, ori tăiate cubulețe
mici.

Pentru 6 por\ii ave\i nevoie
de urm[toarele 

ingrediente< 

O banană bine coaptă, o pară (even-
tual, dacă nu este, se poate înlocui cu
compot de pere sau un măr cu textură
mai moale), câteva picături de zeamă
de lămâie, 200 ml de suc natural de
mere, 200 ml de iaurt, un pliculeț de
zahăr vanilat, 1-2 linguri de miere.

Guia; de fasole

Mod de preparare<

În ziua precedentă, fasolea se pune
la înmuiat. Ceapa mărunțită se călește
în untură, se adaugă usturoiul pisat și
carnea de vită tăiată cubulețe mărunte,
se călește în apa pe care o lasă carnea,
iar când începe să se prăjească se adau-
gă și carnea afumată, tăiată la dimen-
siuni asemănătoare, eventual se mai

poate adăuga și 100 ml apă. Când în-
cepe din nou să se prăjească se adaugă
boia, piper, sare, eventual boia de ardei
iute după gust. Se amestecă și se toarnă
peste ea 3 - 3,5 litri apă. Când compo-
ziția începe să fiarbă, se adaugă oasele
rămase de la carne, fasolea, după o oră
de fierbere la foc potrivit, cu vasul aco-
perit, se adaugă cârnații tăiați feliați,
apoi zarzavaturile curățate și tăiate mă-
runt, ardeiul tăiat în 4-6 bucăți, cei care
doresc și ardeiul iute, întreg, sau tăiat
felii. Se mai pot adăuga și zdrențe.
Când carnea s-a înmuiat (inclusiv car-
nea de vită), se adaugă pasta de tomate
și delicatul și se mai fierbe circa 5 mi-
nute. Se servește caldă, cu smântână
sau pătrunjel verde.

Ave\i nevoie< 

3-400 g fasole uscată, 150 g carne de
vită (mânzat), un ciolan afumat (sau
6-700 g costiță afumată), un fir de cir-
ca 300 g cârnați afumați de casă, o
ceapă, 2 căței de usturoi, un ardei, 2
linguri pastă de tomate, circa 5-600 g
zarzavaturi (3-4 morcovi, 2-3 pătrun-
jei, o gulie, o țelină mică), 2 linguri
de untură (sau ulei), sare, piper, boia,
delicat (de acasă), eventual și boia de
ardei iute, sau un ardei iute, proas-

păt.

Nucul, numit în popor și nucar sau
nuc-costeliv, înflorește în luna mai încă
înaintea formării și apariţiei frunzelor.
Frunzele proaspete se adună în iunie, nu-
cile verzi la mijlocul lui iunie, atâta timp
cât mai pot fi înţepate ușor, cojile verzi de
nucă puţin înainte de a se coace și de a
deveni maro, iar fructele coapte în sep-
tembrie. 

Ceaiul din frunze de nuc este un mij-
loc eficace în tulburările digestive, deci în
constipaţie și în inapetenţ[ (lipsa poftei
de mâncare), precum și în curăţirea sân-
gelui. De asemenea, el se întrebuinţează
cu bune rezultate în tratamentul diabetu-
lui și contra icterului. 

O infuzie din frunze de nuc ca adaos
la baie este bună contra scrofulozei și a
rahitismului, contra osteoporozei și a um-
flăturilor la os, ca și a unghiilor purulente
de la mâini și picioare. Spălaţi în caz de
eczemă la cap (mai ales la sugari), rofii
(coji) și scabie (râie) locurile respective
cu infuzie din frunze verzi de nuc și veţi
vedea curând rezultatul! 

Spăl[turile, respectiv băile cu acest
adaos ajută în acnee, erupţii purulente,
transpiraţia picioarelor și leucoree. Se clă-
tește gura cu această infuzie în caz de sto-
matită ulceroasă, afecţiuni ale gingiei,
g]tului și laringelui 

O infuzie concentrată din frunze de
nuc, adăugată la apa de baie, vindecă de-
gerăturile. Și în cazul unei căderi masive
de păr se poate ajunge la rezultate bune,
masându-se mult pielea capului cu acest
lichid. El este un produs natural excepţio-
nal și împotriva păduchilor de cap reapă-
ruţi în ultima vreme. Frunzele proaspete
alungă și alte insecte nedorite. 

Din nucile verzi culese înainte de Sân-
ziene, deci aproximativ pe la mijlocul lunii
iunie (nucile trebuie să poată fi înţepate
ușor), se poate prepara o tinctură de nuci
care curăţă stomacul, ficatul și sângele și
înlătură hipotonia (lenevia) stomacală și
colita de putrefacţie. Această tinctură este,
de asemenea, un remediu excelent contra
sângelui îngroșat. 

Moduri de folosire< 

Infuzie< Se opărește 1 linguriţă (cu
vârf) de frunze de nuc tăiate mărunt cu
1/4 litru de apă proaspăt fiartă și se lasă
puţin să stea. 

Adaos la băi și spăl[turi< 100 grame
de frunze pentru băile complete, iar pen-
tru spălaturi 1 linguriţă (cu vârf) de frunze
mărunţite la 1/4 litru de apă (a se vedea
„Băi complete”, la „Partea generală”). Pen-
tru o infuzie concentrată se ia o cantitate
dublă. 

Tinctură de nuci< Aproximativ 20
nuci verzi sunt tăiate în sferturi și intro-
duse într-o sticlă cu gât larg> se toarnă de-
asupra 1 litru de rachiu de secară, în așa
fel încât să acopere nucile cu un strat gros
de 2-3 degete. Sticla, bine astupată, se lasă
între 14 zile și 4 săptămâni la soare sau la
căldură. După scurgerea acestui timp,
conţinutul se strecoară și se introduce în
sticle. Se ia câte 1 linguriţă plină în funcţie
de necesitate. Puteţi obţine un lichior de
nuci foarte gustos dacă adăugaţi la nucile
verzi 2-3 cuișoare, 1 bucată de scorţișoară,
1 baton mic de vanilie și coaja spălată, ne-
tratată cu substanţe chimice a unei jumă-
tăţi de portocală. 500 grame de zahăr se
fierb în 1/4 litru de apă, se lasă să se ră-
cească și se toarnă peste tinctură filtrată.

Ioan Ani\a;

Infuzia din frunze
de nuc face minuni
`n c[derea p[rului

Ceaiul din frunze de nuc este un mijloc eficace în tulburările digestive, deci în con-
stipaţie și în inapetenţ[ (lipsa poftei de mâncare), precum și în curăţirea sângelui. De
asemenea, el se întrebuinţează cu bune rezultate în tratamentul diabetului și contra
icterului

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Primul Război Mondial lasă în urmă o societate dezechilibrată, unde femeia nu mai

este întreținută, fiind nevoită să-și ia în mâini propriul destin. Este chemată să ia locul
în societatea bărbatului plecat la război și să îndeplinească un rol care nu i-a mai fost
atribuit până în prezent.

Tunsori scurte, rochii largi și
pălării mici decorate cu paiete, toa-
te ne duc cu gândul la o eră demult
apusă. Noțiunea “flapper”, carac-
terizează stilul, moda și atitudinea
rebelă a femeilor în perioada anilor
’20 a secolului trecut.

Stilul “Flapper” din acea perioadă es-
te caracterizat prin rochii cu talia coborâtă,
cu lungimea până la mijlocul gambei a că-
ror linii erau simple și drepte. Materialele
din care erau confecționate erau foarte
fluide, iar culorile erau neutre sau paste-
late  precum alb, negru, crem, roz pastel
sau galben brun. De asemenea rochiile
erau împodobite cu pene, paiete și franjuri
care ofereau o imagine spectaculoasă pe
ringul de dans.

Stilul “Flapper”, a revenit în atenția
noastră datorită unei vedete autohtone și
anume Iulia Albu. Ținutele controversate
și machiajul strident, au transformat-o
complet. În ciuda criticilor primite din
partea presei, Iulia a continuat să promo-
veze acest curent.

Începuturile stilului

Primul Război Mondial lasă în urmă
o societate dezechilibrată, unde femeia nu
mai este întreținută, fiind nevoită să-și ia
în mâini propriul destin. Este chemată să
ia locul în societatea bărbatului plecat la
război și să îndeplinească un rol care nu i-
a mai fost atribuit până în prezent. 

Trăiește clipa prin muzica jazz

Perioada de după război aduce însă și
un suflu nou, imprimat de noua generație
care se ridică, plină de entuziasm și dornică
de realizări. Este o societate nouă și pros-
peră în care se lansează “the jazz age”, miș-
care care urmează cursul natural al apari-
ției radioului și care încurajează muzica și
dansul. Muzica jazz este lansată de afro
americani și este îmbrățișată cu entuziasm
atât de clasele mijlocii cât și de cele din su-
burbii. New York și Chicago devin centre
culturale pentru jazz. Tinerii din anii ’20

vor folosi influența acestei mișcări pentru
a se revolta împotriva tradițiilor genera-
țiilor anterioare. Această revoltă va fi sus-
ținută și de apariția stilului “flapper”. Cu-
rentul Art Deco pătrunde și în domeniul
vestimentar cu caracterul său eclectic,
combinând în vestimentație elemente abs-
tracte, moderne, linii drepte și elemente
de inspirație exotică.

Termenul “Flapper” este folosit pentru
a defini o nouă categorie apărută în anii’
20. Termenul provine de la “flapping” și
face referire la o pasăre care învață să zboa-
re (în engleză, “flapping wings”) și defi-
nește “femeia nouă” a anilor ’20 care poartă
fuste mai scurte decât până atunci, părul
tuns scurt bob, ascultă jazz, își conduce
singură mașina, dansează charleston în
cluburi de noapte, fumează și bea mar-
tini.  Corespondentul stilului “flapper” în
Franța este “garconne”.

Termenul și imaginea de “flapper” se
propulsează în societate prin filmul “The

Flapper” cu Olive Thomas, apărut în 1920.
Femeile “flapper” devin cunoscute pentru
libertatea lor, susținerea drepturilor femei-
lor și egalitatea dintre sexe dar și pentru
aparițiile inconfundabile. Stilul lor vesti-
mentar este puternic influențat de moda
franceză, în special de stilul Coco Chanel,
dar și de mișcări culturale ce au loc în acea
perioadă. Stilul “Flapper” este adoptat de
actrițe care își realizează imaginea în jurul
conceptelor ce definesc stilul flapper. Din-
tre acestea, cele mai cunoscute sunt< Clara
Bow, Joan Crawford, Louise Brooks etc.

Libertate, comoditate
și Coco Channel

Sursa de inspirație a vestimentației a
fost Coco Chanel, astfel stilul ducea cu
gândul la unul androgin, unde influențele
masculine își făceau clar prezența. Femeile
renunță de tot la corsete, în favoarea hai-

nelor lejere, simple în care se puteau mișca.
Stilul “flapper” este îmbrățișat de clasa mij-
locie și își propune să nege diferențele între
clasa mijlocie și cea înaltă însă subliniază
diferențele între clasa mijlocie și cea joasă.
Stilul vestimentar din înalta societate încă
utilizează mătase brodată și materiale mai
prețioase, însă clasa mijlocie își găsește so-
fisticația în stilul “flapper” care răstoarnă
concepte ale generațiilor anterioare.

Libertatea de care au avut parte femeile
s-a remarcat și prin renunțarea la mănușile
caracteristice, de asemenea și lungimea
rochiilor a devenit mai scurtă, având o
lungime până peste genunchi. Femeile re-
nunță la ciorapii negri mați, își arată glez-
nele purtând ciorapi bej sau cu diverse
modele.

Rochiile erau în general fără mâneci,
cu decolteul în V sau în U iar cele de seară
erau adesea brodate în întregime sau nu-
mai în partea în jos, sau decorate cu fran-
juri și chiar pene.

Un accesoriu vestimentar specific
acestei perioade îl reprezintă pălăria cloș,
care putea fi purtată numai la părul scurt
și avea rolul de a sugera tunsoarea bob pe
care o acoperă. Acesta acoperea în totali-
tate fruntea și imprima femeilor un anumit
tip de mers, acela cu capul sus. Astfel, fo-
losirea pălăriei cloș, avea și alte conotații.

Aceasta este perioada lans[rii panto-
filor Mary Jane deveniți clasici și emblema
modei anilor ’20. Pantoful devine un ac-
cesoriu de modă în adevăratul sens al cu-
vântului. I se acordă o atenție specială,
având în vedere că pentru prima dată în
istoria modei, este vizibil și nu ascuns sub
faldurile rochiei.

Machiajul este unul puternic, purtat
și în timpul zilei, cu ruj roșu puternic, ochii
cu contur negru și ten pudrat. Stilul este
asociat și în prezent cu imaginea femeii
din anii ’20.

Curentul “Flapper” a apus odată cu
prăbușirea Wall Street-ului și cu instaura-
rea recesiunii. În sărăcia care se instaurase
în anii ’30, lumea nu mai avea nici timp şi
nici mijloacele necesare pentru hedonis-
mul de care se făcea vinovat acest curent.

Astăzi

Rochia în stil 'flapper' înlocuiește ro-
chiile trapez și baby-doll ale verii 2007.
Kate Moss promovează stilul interbelic
prin colecția sa pentru TopShop, colecție
ce include rochii-maiou brodate cu măr-
gele și paiete sau dantelă.

Pentru colecțiile din sezonul toamnă-
iarnă 2007-2008, mulți creatori au prezen-
tat ținute în stilul modern flapper. Printre
care îi amintim pe< Julien MacDonald,
Douglas Hannant, Fendi, Bottega Veneta,
Alberta Ferretti, Andrew Gn, Dsquared,
Etro, Catherine Malandrino, Michael Kors
;i Thakoon. Colectia Proenza Schoule.
Stilul a fost promovat de nenumărate ac-
trițe de peste hotare, cum ar fi Emma Wat-
son, iar în România tonul a fost dat de
către Iulia Albu. Dacă acest stil mai trăiește
prin ținutele noastre este greu de zis, însă
cu siguranță a reprezentat un moment im-
portant în istoria modei. 

Denisa Terțan

Femeile renunță la corsete, în favoarea hainelor lejere, simple în care se puteau mișca. Stilul “flapper” este îmbrățișat de clasa
mijlocie și își propune să nege diferențele între clasa mijlocie și cea înaltă însă subliniază diferențele între clasa mijlocie și joas[

Deși în zilele noastre ne este
permis să ne exprimăm liber prin
hainele pe care le purtăm uneori
suntem nevoiți să ne supunem ri-
gorilor vestimentației formale.

Uneori când sunteți invitați la
un eveniment special se poate în-
tâmpla ca pe invitație să fie trecut
și dress codul. 

Acesta se referă la ținuta pe ca-
re trebuie să o adoptați obligato-
riu.

Codul vestimentar “Black Tie” indică
anumite reguli stricte. Bărbații trebuie
să poarte smoking, iar pentru femei ro-
chia lungă este obligatorie.

Codul vestimentar “Black Tie” se re-
feră la un set de reguli ce se aplică atunci
când ești invitat la un eveniment formal.
Deși nu este la fel de formal ca un eve-
niment “White Tie”, cel “Black Tie” are o
serie de reguli de la care este bine să nu
deviezi.

Cum se poartă o ținută
Black Tie?

O asemenea ținută este obligatorie
la cinele formale, la întâlnirile protoco-
lare sau dacă pe invitația la eveniment se
specifică “Black Tie”. Unii încearcă să fie
mai rebeli și nu adoptă ținuta obligatorie,
însă sfatul nostru este să nu adopți acest
obicei. 
Componentele de bază care formează
această ținută sunt< smoking format
dintr-o jachetă neagră cu revere din mă-
tase și pantaloni negri, cămașă albă cu
guler special pentru papion, (opțional)
vestă cu nasturi neagră, papion negru
din mătase, șosete negre, pantofi negri. 
Sacoul

Smokingul sau costumul negru sunt
singurele variante când vine vorba despre
un astfel de eveniment. Sacoul, este în-
totdeauna negru și se poartă numai cu
pantalonii cu care l-ai cumpărat. De obi-
cei nu are tăieturi la spate (spre deosebire
de sacourile de costum sau cele sport
care au fie una, fie două tăieturi) și are

un singur rând de nasturi. Există și la
două rânduri de nasturi însă cele cu un
singur rând sunt de preferat.

Pantalonii pot fi< fie negri fie un al-
bastru foarte închis. Deci, sacoul și pan-
talonii trebuie să se potrivească la culoare
și la material. În primul rând, pantalonii
nu trebuie să aibă manșetă. În al doilea,
aceștia nu se poartă niciodată cu o curea.
Dacă pantalonii nu ți se potrivesc, fie îi
ajustezi să îți vină perfect la talie, fie
mergi pe o pereche de bretele negre. Iar
dacă porți și vestă, bretelele vor fi com-
plet invizibile ochiului.

Culoarea cămășii este una singur[ și
anume alb, alte culori sunt interzise.  

O altă regulă de neîncălcat a acestui
cod vestimentar este că trebuie neapărat
să porți papion negru din mătase. Acesta
se va asorta cu reverele sacoului. Cravata
neagră nu are ce căuta.

La fel ca papionul, șosetele și pantofii
trebuie să fie negri. Pantofii trebuie să
fie cu șiret și din piele. Pantofii fără șiret
sunt excluși, chiar dacă arată foarte si-
milar cu cei cu șiret.

Denisa Terțan

Stilul Flapper, exprimarea
liber[ a anilor ’20

Codul vestimentar  “Black Tie” 



DIET~

Uneori ne facem griji în legă-
tură cu alimentele pe care consu-
măm. Nu doar că ne întrebăm cât
de sănătoase sunt, dar de aseme-
nea ne gândim și la efectele nega-
tive pe care le pot avea asupra si-
luetei noastre.

Dacă nu ești o persoană care să țină
o dietă anume sau pur și simplu nu ai
nevoie să slăbești, dar totuși dorești să
ai grijă de silueta pe care o ai, iată câteva
mâncăruri pe care le poți consuma fără
să îți faci probleme de acumularea ki-
logramelor nedorite.

Supele sunt printre cele mai con-
sumate în alimentația zilnică. Cel mai
indicat este să fie limpezi, cu câteva gă-
luște mici. De asemenea mai poți con-
suma supă de cartofi noi, de roșii, de
spanac sau ciorbă de zarzavat.

Aperitivele pot fi diferite salate. De
exemplu< salată de gulii cu ouă, salată
de spanac cu brânză, roșii și ardei cu
brânză, salată de fasole verde, salată cu
omletă (coaptă fără ulei) și crudități,
salată de pește fiert. 

Felul doi sau cina poate fi formată
din< roșii, dovlecei sau ardei umpluți
cu orez, carne sau brânză> mâncare de
dovlecei> mâncare cu varză și roșii> bu-
dincă de varză> mâncare de mazăre>
ghiveci de legume> orez fiert> cartofi
noi cu mărar> legume sote> budincă de
spanac> fasole verde sau dovlecei cu
smântână> perișoare fierte cu sos de
roșii sau de smântână> legume la cuptor
cu smântână și pesmet> drob de ciu-
perci> piure de cartofi cu mărar> mân-
care de ciuperci>  salate, ou cu salată>
brânză cu salată> friptură cu salată sau

sos cu verdeață> musaca de dovlecei>
musaca de carne cu varză> ruladă de
carne tocată la cuptor> pește la
cuptor> pește cu ciuperci> pui cu
roșii> ciuperci umplute.

Preparatele nu se prăjesc,
doar se fierb sau se coc. Se fo-
losește puțin ulei în prepararea
salatelor.

Dulciurile permise< cremă
de fructe pasate cu iaurt, clătite
fără ulei, spumă de griș cu lapte
și fructe, brânză de vaci cu fruc-
te, gelatină cu fructe. 

Se folosește puțin za-
hăr, iar dulciurile se
pot consuma
duminica
și foarte
rar în
tim-
pul
săptă-
mâ-
nii.

Meniul se al-
cătuiește astfel
încât să nu se
depășească
1.200 de calorii

pe zi. Ideal este consumul a 1.000 de
calorii pe zi. Atenție la

consumul de pâine și nu
uitați de consumul de
apă.

Alte alimente care
se pot consuma sunt<
2 cești de ceai verde
pe zi, tărâțe praf adău-
gate în mâncare, mai
puteți alege un ceai

din măceșe, păpădie,
iasomie, soc sau urzică.
Între mese puteți mân-
ca< un măr, fulgi de

grâu, ananas sau al-
te fructe.

Denisa
Terțan

Alimentele permise în
regimurile personale

Dieta se referă de obicei la restricții
alimentare, la mâncăruri fără gust și
chiar la înfometare. Nu întotdeuna
sunt necesare toate aceste sacrificii, de-
oarece există și diete gustoase, echili-
brate și sărace în calorii, care permit
unei persoane să scape repede de kilo-
gramele în plus fără să leșine de foa-
me.

Dieta cu mere poate fi combinată în
mai multe moduri. Dieta poate fi folosită
fără alte alimente pentru 1-2 zile pe săp-
tămână, de dorit în mod regulat timp de
trei luni.  Această abordare a dietei per-
mite persoanei să piardă kilograme și să
își regleze metabolismul. Includerea me-
relor în dieta zilnică presupune o cale
care permite combinarea gustului plăcut
al merelor și beneficiile pierderii în greu-
tate. Mono - dietele se referă la consumul
unui singur aliment pe parcursul unui
interval de timp. Alegerea merelor ca
produs principal este pe deplin justifica-
tă, întrucât acestea sunt surse importante
de vitamine și microelemente, care oferă
corpului substanțele folositoare. Merele
conțin vitaminele A, C, P și fier, magne-
ziu, sodiu, calciu, cupru, pectină, fruc-
toză și acid folic.

Mono-dieta cu mere

Mono- dieta este cea mai grea și mai

valoroasă metodă de a ține dieta cu mere.
De-a lungul unei săptămâni persoana
trebuie să mănânce doar mere.

În prima și ultima zi a dietei trebuie
să se consume un kilogram de mere. În
afară de mere se mai pot consuma ceai
verde neîndulcit în cantități mari și apă
plată. Pentru zilele 2 și 5 se recomandă
consumul a o jumătate de kilogram de
mere, iar pentru zilele 3 și 4 este indicat
consumul a 2 kilograme de mere. Merele
pot fi consumate atât crude cât și coapte
la cuptor. Dacă considerați că nu puteți

face față unei astfel de diete există o al-
ternativă și anume dieta de o singură zi
în care să consumați doar mere. Această
zi poate fi aleasă în mod regulat deoarece
aduce mari beneficii sănătății, ajutând la
reglarea tensiunii arteriale dar ajută și la
pierderea în greutate. 

Dieta de o zi cu mere

Această dietă presupune consumarea
într-o singură zi pe săptămână a unei
cantități dorite de mere și lichide cum ar
fi ceai verde neîndulcit și apă plată. La
intervale egale de timp se pot consuma
fructe și se poate bea o jumătate de pahar
de iaurt. Se poate renunța complet la alte
lichide deoarece o asemenea cantitate de
apă este suficientă organismului. Pentru
rezultate spectaculoase se recomandă
consumul a 2 kilograme de mere, jumă-
tate de kilogram poate fi consumat copt,
iar restul crude. 

Oțetul de mere

Oțetul de mere te ajută să ai o formă
fizică de invidiat. Pentru a benefia de
proprietățile acestuia se recomandă con-
sumarea unui pahar de apă caldă cu o
linguriță de oțet de mere, dimineața pe
stomacul gol, timp de o lună. 

Denisa Terțan

M[rul, un aliment minune 

Orice persoană își poate dori, la un
moment dat, să scadă în greutate. Proble-
ma se pune în momentul în care respectiva
persoană suferă de diferite probleme de
sănătate. În acest articol vom discuta des-
pre dieta cea mai potrivită persoanelor cu
afecțiuni renale. 

În cazul afecțiunilor renale, rinichii nu
sunt capabili să filtreze și să elimine din
sânge produsele și fluidele care nu sunt
necesare. Pentru a controla și a evita acu-
mularea acestor substanțe, se recomandă
evitarea anumitor produse alimentare care
au tendința de a agrava aceast[ problemă.
Dieta este foarte important[, `n special `n

cazul pacienților care sufer[ de boli renale
cronice. În mod normal, rinichii sunt cei
care ajut[ la eliminarea toxinelor și a ex-
cesului de lichid din organism. ~ns[ ̀ n ca-
zul pacienților care sufer[ de boli renale
cronice, `n special `n caz de insuficiență
renal[ cronic[ sau glomerulonefrit[ cro-
nic[, o diet[ adecvat[ poate `ncetini pro-
cesul de deteriorare renal[.

Scopul principal al dietei este acela de
a menține organismul c]t mai sănătos.
Dieta pacientului care sufer[ de boli renale
este una personalizat[, realizat[ de un die-
tetician, `n funcție de particularit[țile pa-
cientului.

Cel mai important este să asigurați
cantitatea necesară de calorii. O dietă să-
nătoasă ajută la menținerea tensiunii ar-
teriale normale, greutății corespunzătoare
și a unor niveluri serice normale de coles-
terol și glicemie, ceea ce, este de ajutor în
stoparea progresiei afecțiunii renale.

Fiecare persoană are anumite necesi-
tăți, care depind de greutatea corporală,
înălțime și de funcția renală remanentă.
Majoritatea persoanelor se confruntă cu
limitarea consumului de sodiu, de lichide
și de proteine. Altele necesită limitarea
consumului de potasiu, fosfor și calciu.

Se recomandă consultarea unui medic
nutriționist, care este specialistul în măsură
să recomande dieta corectă în aceste ca-
zuri.

Sodiu
Pentru limitarea consumului de sodiu

sunt recomandate câteva sfaturi. Alimen-
tele din comerț conțin un procent ridicat
de sare, de aceea trebuie să citiți cu atenție
fiecare etichetă. Trebuie evitate alimentele
care conțin sare sau glutamat monosodic
ca și componente de bază. Alte alimente
de care ar fi indicat să te ferești sunt< brânza
sărată, murăturile, afumăturile, care conțin
de asemenea cantități crescute de sare. În
mâncare nu trebuie adăugată sare, se poate
înlocui cu lămâie sau cu alte condimente
pentru a da savoare preparatelor. Consul-
tați medicul în cazul în care doriți să folosiți

un înlocuitor de sare. Unele persoane cu
afecțiuni renale necesită limitarea aportu-
lui de potasiu< cei mai mulți înlocuitori de
sare de pe piață conțin cantități crescute
de potasiu.

Proteine
Pentru a limita consumul de proteine

se recomandă consultarea unui medic
nutri\ionist pentru a alcătui dieta cea mai
potrivită care să asigure necesarul de pro-
teine pentru menținerea sănătății. Deși
mulți știu că anumite produse conțin multe
proteine cum ar fi carnea, peștele sau lac-
tatele, este bine să cunoașteți toate sursele

care conțin proteine. Nu se cunoaște faptul
că pâinea, cerealele și legumele conțin, de
asemenea, proteine. Alegerea proteinelor
de calitate superioară, cum ar fi carnea de
vită slabă, pui, pește, brânză și ouă este im-
portantă. În cazul în care se consumă ton,
se recomandă clătirea lui bine înainte de
consumare.

Lichide
Consumul de lichide trebuie să fie li-

mitat la 1,4 litri pe zi. Trebuie menționat
că în această cantitate se includ și alimen-
tele care conțin lichide. Alimentele care
conțin lichide sunt supa, înghețata, ceaiul,
dar și unele legume și fructe, cum ar fi
portocalele sau țelina. Lichidele se consu-
mă doar la temperatura camerei.

Fosfor
Pentru a limita aportul de fosfor se re-

comandă limitarea aportului de lactate,
cum ar fi lapte, iaurt sau înghețată. 

Evitarea nucilor, alunelor, semințelor,
lintei, mazării și fasolei. 

Evitarea consumului de bere, băutu-
rilor răcoritoare și cacao.

~n cazul `n care pacientul sufer[ de
diabet sau de obezitate, medicul nutrițio-
nist va realiza un program personalizat
pentru acesta. ~n cazul `n care dieta pa-
cientului este una limitată, se pot consuma
suplimente de vitamine și minerale, `ns[
acest lucru trebuie s[ se realizeze la reco-
mandarea medicului curant, mai ales c[
unele vitamine pot fi dăunătoare pentru
persoanele care sufer[ de boli de rinichi.
Specialiștii reamintesc faptul c[ o diet[
persoanalizat[ ̀ ncetinește pierderea func-
ției renale și protejeaz[ și ̀ mpotriva bolilor
osoase observate la pacienții cu afecțiuni
renale. În etapele ulterioare ale bolii renale,
dieta poate ajuta, de asemenea, să se con-
troleze mai eficient cantitatea de toxine
din sânge. În cazul în care aceste produse
reziduale se p[streaz[ la niveluri foarte ri-
dicate, pot ap[rea simptome precum< grea-
ță, vărsături, oboseală, slăbiciune, somno-
lență, dar și alte tulburări.

Diet[ recomandat[
persoanelor

cu afec\iuni renale

Pentru a limita consumul de proteine se recomandă consultarea unui medic nutritionist
pentru a alcătui dieta cea mai potrivită care să asigure necesarul de proteine pentru men-
ținerea sănătății. Deși mulți știu că anumite produse conțin multe proteine cum ar fi carnea,
peștele sau lactatele, este bine să cunoașteți toate sursele care conțin proteine.
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C];tig[toare a dou[ premii Os-
car, trei premii Emmy ;i dou[ Glo-
buri de Aur, actri\a, regizoarea ;i
produc[toarea Sally Field este una
dintre cele mai versatile ;i durabile
artiste talentate de la Hollywood
de peste 50 de ani. ~n discursurile
sale vorbe;te despre via\a ;i arta
ei, oferind femeilor mesaje `ncu-
rajatoare pentru a men\ine echili-
brul dintre familie ;i carier[, pre-
cum ;i sfaturi celor suferinzi de os-
teoporoz[ pentru o via\[ mai
u;oar[ cu boala lor. O femeie in-
dependent[ cu o determinare
ie;it[ din comun ;i o actri\[ im-
presionant[, Sally Field este o in-
spira\ie pentru publicul de pretu-
tindeni.

Cu aproximativ un an ̀ n urm[, actri\a
;i-a “mic;orat” stilul de via\[, don]nd ma-
joritatea articolelor de mobilier unor or-
ganiza\ii caritabile, dup[ care ;i-a v]ndut
proprietatea ce se `ntindea pe 22.000 m²
pe coasta din Malibu. :i-a cump[rat un
apartament cu dou[ dormitoare `ntr-un
cartier din New York. “Toat[ via\a mea a
trebuit tot timpul s[ fiu undeva”, spune
cea care are trei fii adul\i ;i patru nepo\i.
“Am ̀ nceput s[ muncesc de la 17 ani. Am
avut doi copii la 23 ;i la 25 de ani ;i `nc[
un fiu la 41 de ani. Apoi am ̀ nceput s[ am
grij[ de mama mea c]nd s-a `mboln[vit,

care s-a stins ̀ n 2011. Acum e prima dat[
`n via\[ c]nd m-am trezit spun]ndu-mi
«Acum `ncotro ? Stai pu\in, adic[ vrei s[
spui c[ eu hot[r[sc?» Deodat[ mi s-au
deschis `n fa\[ o mul\ime de posibilit[\i.”

Sally Field nu e, desigur, str[in[ de
arta reinvent[rii. Avea doar 17 ani c]nd a
`nceput s[ interpreteze adolescente in-
ocente `n produc\ii de televiziune ;i pe
marile ecrane. Nu peste mult timp s-a
transformat `ntr-o c];tig[toare de Oscar,
datorit[ spectaculoaselor interpret[ri din
“Norma Rae” ;i “Places in the Heart”.
Timp de cinci ani de zile s-a distrat ̀ n pie-
lea Norei Walker, mama neast]mp[rat[
din serialul TV “Brothers & Sisters”, apoi
a primit laude ;i a treia nominalizare la
Oscar pentru rolul Mary Todd Lincoln ̀ n
produc\ia lui Steven Spielberg “Lincoln”.
~n aceast[ prim[var[ revine pe marile
ecrane ca m[tu;a May `n “ The Amazing
Spider-Man 2”. 

~n ciuda versatilit[\ii sale impresio-
nante, Field nu a trecut complet peste im-
aginea de fat[ sprinten[ din vecini. ~n tim-
pul unei discu\ii cu reporterul unei pu-
blica\ii str[ine, simpatica actri\[ a vorbit
despre c[l[toria ei uimitoare care a adus-
o aici ;i imensa bucurie de a-;i pl[nui
urm[toarea mi;care.

- Una dintre primele schimb[ri majore a
fost s[-\i cumperi un al doilea c[min `n
New York. E;ti californian[ - cum a fost
aceast[ schimbare pentru tine?
- Este un apartament antebelic cu vedere
spre Empire State Building ;i noul turn

World Trade Center, a;a c[ pentru mine
e ceva foarte newyorkez. Pur ;i simplu
m[ invit[ la reinventare. Am ocazia s[ v[d
c]te spectacole de oper[ ;i piese de teatru
doresc ;i chiar ;i a;a cred c[ tot nu e su-
ficient pentru mine. Sunt at]t de multe
de f[cut ̀ nc]t uneori ̀ mi spun “Ok, Field,
trebuie s[ te opre;ti timp de dou[ nop\i ;i
s[ cite;ti ;i o carte!” :i ceea ce e grozav
pentru mine este c[ aici pot merge la tea-
tru ;i singur[. V[d o pies[, apoi m[ plimb
lini;tit[ pe str[zi ;i sar `ntr-un taxi,
g]ndindu-m[ la piesa pe care am v[zut-
o. ~nainte nu puteam face asta niciodat[.
De fiecare dat[ fie munceam, fie cre;team
copii.

- C]t de greu \i-a fost s[ fii o mam[
aproape singur[ care a muncit ;i ;i-a
crescut cei trei b[ie\i?
- Acel joc de echilibru a fost dur. Dar ma-
ma mea a fost l]ng[ mine ;i m-a ajutat
dup[ divor\urile de cei doi so\i. C]nd tre-
buia s[ filmez ̀ n afara ora;ului, copiii mei
erau tot timpul la u;a de la intrare
pl]ng]nd.

- E;ti actri\[ de mult timp, probabil copiii
t[i nici nu mai observ[ acest lucru.
- Da ;i nu. E amuzant cum manevreaz[ ei
situa\ia. Fiii mai mari practic \in secret
faptul c[ sunt mama lor. Uneori colegii
de munc[ afl[ cine sunt ;i nu le vine s[
cread[. 

Dar nu m[ sup[r. Vor s[ fie indepen-
den\i. Chiar dac[ uneori simt nevoia s[
fie ;i ei mai m]ndri de mine. Desigur c[

glumesc.

- Regizorul Steven Spielberg a refuzat s[-
\i dea rolul so\iei lui Lincoln. Dar tu ai
insistat ;i i-ai spus ̀ n mod repetat c[ e;ti
cea potrivit[ pentru rol. Unde g[se;ti cu-
rajul de a lupta astfel pentru ceva ce-\i
dore;ti?
- De obicei nu am curaj, dar de data aceas-
ta a trebuit s[-mi sus\in p[rerea. Am multe
voci `n mine, la fel cum to\i avem. Una
dintre ele insista s[ renun\, s[ m[ ascund,
deoarece m[ sim\eam dezam[git[ ;i-mi
venea s[ m[ bag `n p[m]nt de ru;ine. :i
recunosc c[ pot face acest lucru foarte
u;or. 

Dar a existat `n interiorul meu o alt[
voce care la `nceput a fost mai lini;tit[,
dar apoi a devenit din ce `n ce mai r[spi-
cat[< “Nu da ̀ napoi. Nu conteaz[ dac[ vei
fi c[lcat[ `n picioare, fiindc[ nu vei putea
tr[i cu g]ndul c[ ai renun\at s[ lup\i.” S[
fii dobor]t e un lucru, pe c]nd s[ fii la; e
cu totul altceva.

- Deseori \i-ai deschis sufletul `n public
– ne amintim de discursul t[u de la Oscar
“Acum v[ place de mine!”. De ce crezi c[
emo\ia sincer[ ̀ i intimideaz[ pe oameni?
- Nu ;tiu. Politicienii se presupune c[ tre-
buie s[-;i elimine emo\iile. Dar atunci ce
sunt, ni;te robo\i? Hilary Clinton a pl]ns
`n timpul campaniei preziden\iale. De ce
a f[cut lumea a;a mare caz de acest lucru?
Eu am iubit-o pentru asta. Dac[ `\i \ii as-
cunse emo\iile, le `nghi\i ;i nu vorbe;ti
despre ceva ce te emo\ioneaz[, atunci

tr[ie;ti doar pe jum[tate.

- De unde ai at]ta energie s[-\i urmezi
dorin\ele?
- Uneori am mult[ energie. Dar ceea ce
nu vede\i este c[ de multe ori sunt t[cut[
;i introspectiv[. Le spun cunoscu\ilor
acest lucru dar nu vor s[ m[ cread[. Nu
cred c[ a; fi fericit[ dac[ a; r]de tot timpul. 

- Po\i s[ prive;ti ̀ napoi ;i s[ afirmi c[ ai
avut o carier[ uimitoare?
- Nu chiar. De obicei am sentimentul c[
nu am f[cut suficient. :i asta e destul de
nepl[cut – e greu s[ fii acea persoan[ care
vede doar `ntunericul, nu ;i lumina. Dar
a;a e firea mea ;i poate f[r[ aceste senti-
ment nu a; fi rezistat at]t de mult `n
aceast[ industrie.

- Ce urmeaz[ pentru tine? Ai un plan
stabilit pe cinci ani?
- Sunt unii oameni care se descurc[ mi-
nunat cu planul de cinci ani, dar eu nici
nu-mi pot imagina a;a ceva. ~n primul
r]nd, un astfel de plan presupune c[ ai
control absolut asupra vie\ii tale. Poate
mi-ar pl[cea s[ `nv[\ s[ c]nt dou[ piese
de Chopin. Vreau s[ stau la Paris c]teva
luni de zile, s[ `nchiriez un apartament,
s[ ̀ nv[\ franceza ;i s[ m[ plimb pe str[zi.
Asupra acestor lucruri am control. ~n rest,
totul poate fi o `nt]mplare. ~ncerc s[ rea-
lizez ceea ce este important pentru mine
;i s[ renun\ la lucrurile f[r[ valoare. Acum
m[ uit `n oglind[ ;i `mi pun `ntrebarea
„Cine vreau s[ fiu c]nd voi cre;te mare?”.

Sally Field, preg[tit[
pentru un nou capitol din via\a ei


