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1892 - Dr. Vasile Lucaciu a reu;it
s[ adune la aceea;i mas[
toate partidele politice din Rom]nia

15 ani de la aderarea
Rom]niei la NATO

Iunie 1892 - manifesta\ia studen\ilor din Bucure;ti pentru liderii mi;c[rii memorandiste.
Protestatarii poart[ pancarde cu portretele dr. Lucaciu ;i I. Ra\iu
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O mam[ na;te
un copil,
maternitatea
na;te o femeie
Fiind un cumul de tr[iri
emo\ionale duse adesea la extrem
(de la durere la exaltare, de la oboseal[ la vitalitate, de la dezn[dejde
la optimism etc) maternitatea
r[m]ne, f[r[ doar ;i poate, una
din experien\ele ce cu greu `;i
g[sesc echivalent `n celelalte etape
ale vie\ii.
De;i, `n aparen\[, maternitatea implic[ acela;i pachet de atribu\ii ce le revin mamelor `n
cre;terea ;i `ngrijirea noilorn[scu\i, experien\a `n sine este
tr[it[ `n mod unic ;i personal de
fiecare femeie `n parte.
Individualitatea experien\ei
este dat[ `n primul r]nd de bagajul emo\ional pe care `l are fiecare
femeie `n momentul c]nd `ncepe
aceast[ c[l[torie `n universul maternit[\ii. De asemenea, `nc[ de
la `nceputul experien\ei transpare
“inteligen\a parental[“ (bagajul
informa\ional) cu care este `nzestrat[ fiecare viitoare mam[. Aceste dou[ componente fac diferen\a
`ntre felul cum se raporteaz[ fiecare femeie la una din cele mai
importante experien\e din via\a
lor.
Maternitatea este una din cele
mai importante piese ce completeaz[ puzzle-ul feminit[\ii.

La 1900 Satu Mare nu primea
bani de la Guvernul Ungariei
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19 martie 2004 - premierul Adrian
N[stase `n Biroul oval de la Casa Alb[
al[turi de pre;edintele Statelor Unite,
George W. Bush (NATO Media Library)

Cristina Gloria Opri;a<
”Arti;tii sunt o tagm[
de ale;i mereu în c[utare”
“La Satu Mare am descoperit lumina, o lumină specială ce
numai aici se răsfață și, deși venită cu gândul de a–mi satisface
doar perioada de stagiatură, așa
era pe vremea când eu am luat
repartiția, uite că viața a așezat
astfel lucrurile încât m-am pen-

1900 - 2019. Ce s-a schimbat, cum s-a
schimbat Satu Mare `n decursul timpului? A
trecut prin dou[ r[zboaie mondiale. A trecut
din componen\a Ungariei `n componen\a
statului rom]n, apoi, `ntre 1940-1944 din nou
sub regim maghiar, pentru ca apoi s[ ajung[
iar jude\ `n Rom]nia. A trecut prin dictatura
unui regim totalitar-comunist, pentru ca `n
ultimii 30 de ani s[ intre `ntr-un sistem
democratic. :i acesta cu urcu;uri ;i cobor];uri.
Dup[ 1989 a fost condus r]nd pe r]nd de
primari rom]ni ;i maghiari. To\i s-au pl]ns c[
nu sunt ajuta\i de stat. Fie c[ au fost la
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conducere partide rom]ne;ti sau UDMR,
lipsurile ﬁnanciare s-au f[cut sim\ite. Ajutorul
statului a fost deﬁcitar ;i `n timpul Imperiului
austro-ungar, a;a cum este ;i ast[zi. ~n iunie
1900, la Congresul ora;elor \inut la Györ
reprezentan\ii S[tmarului s-au pl]ns c[ ora;ul
nu este sus\inut ﬁnanciar aproape deloc de
c[tre stat. Acelea;i repro;uri pot ﬁ f[cute ;i
azi guvernului de la Bucure;ti. ~n concluzie,
ora;ul ﬁe c[ se numea Szatmár-Németi, ﬁe c[
se nume;te Satu Mare, trebuie s[ se bazeze pe
for\ele proprii, nu pe
ajutorul statului.
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sionat sătmăreancă venită din
Țara Moților și așezată aproape
de Țara Oașului. Am fost dascălul multor generații și reîntâlnirea cu cei pentru care am
însemnat un loc important în
a lor viață este o bucurie, o satisfacție, o împlinire.” PAGINA 7

S[tm[reanul :tefan-Cristian
:imon, în lotul na\ional
la Olimpiada de latin[
În fiecare an, Cristian a
reuşit să obţină rezultate foarte
bune la evenimentele competiţionale de profil şi iată că
peste câteva zile, alături de alţi
cinci elevi din România, unul

Ziarul Satu Mare din 7 aprilie 1929<
Cinci luni de munc[ cinstit[

”Nu regret nimic”, o privire empatic[
spre anii terorii securiste
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din Bucureşti, unul din Botoşani şi trei din Bacău, e parte
a lotului olimpic, primul clasat
pe listă, la Olimpiada Internaţională de limba
PAGINA 9
latină.
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ISTORIE
Îneca\i în Some;
Ucenicul de 16 de ani Schwarz Jakab, în timp ce se scălda lângă abator,
s-a înecat în Someș. O altă victimă a
Someșului a fost Ungvári Lajos, calfă
de dulgher. Atenție tuturor care se scaldă în Someș fără supraveghere și în locuri nepermise.

Delegații orașului nostru au participat activ la dezbateri și au prezentat pentru o informare
generală acele strări controversate, în urma cărora orașul nostru suferă de o lipsă aproape totală
a susținerii financiare din partea statului, ducând singur greul suportării unor poveri.

Iunie 1900< la Congresul ora;elor \inut la Györ
reprezentan\ii S[tmarului s-au pl]ns c[ ora;ul nu
este sus\inut financiar aproape deloc de c[tre stat

Nenorocire la turn
Congresul ora;elor
Așezarea globului turnului bisericii
reformate reconstruite din Sályi (azi în
jud. vecin din Ungaria), s-a planificat
pentru cea de-a doua zi a manifestărilor de inaugurare. S-a construit în acest
scop o schelă, la care s-au urcat cca.
150 de persoane ca să fie martorii evenimentului. Chiar după ce aceștia s-au
urcat, schela s-a prăbușit, iar cei care
au fost pe ea, au căzut la pământ cu excepția preotului reformat Szabó Béla
și a unei fete, care au scăpat de cădere
printr-o scândură care a rămas agățată
la înălțime.
Opt oameni au suferit niște răni
foarte grave, dar și restul, care au fost
salvați cu greu, niște leziuni grave de
tot. Și cei care au rămas agățați au putut
fi salvați cu mari dificutăți. Printre cei
care au rămas jos, a fost și o femeie cu
un prunc de șase luni în brațe. Această
femeie a fost rănită grav la cap de o
scândură căzând, însă pruncul din brațele ei nu a pățit nimic. Sunt puține
speranțe pentru trei oameni să supraviețuiască. Fantezia poporului a comentat imediat această tragedie oribilă,
cică s-a văzut după soarele un alt corp
ceresc strălucitor, iar când acesta a dispărut, tragedia a și avut loc imediat.
Comitele consideră numărul mare al
persoanelor care s-au urcat pe schelă
ca fiind cauza nenoricirii.
(Szamos, 7 Iunie 1900)

Promovarea
unui judec[tor
Conform Buletinului oficial< Acord
titlul și atribuții de judecător de curte
de apel judecătorului Tribunalului de
Satu Mare dr. Papolczy Gyula la propunerea Ministrului maghiar al Justiției. Dat la Gödöllő, în data de 2 iunie
1900. Regele Franz Jozef, cu mâna proprie, Ploósz Sándor, cu mâna proprie.
Această apreciere supremă a fost
obținută de unul dintre cei mai merituoși membri ai corpului nostru de judecători, a cărui promovare a fost primită cu mare satisfacție atât din partea
reprezentanților jurisprudenței cât și
din partea publicului larg. Din partea
noastră, ne alăturăm și noi cu cea mai
mare plăcere mulțimii care se bucură
de acest gest regal.
(Szamos, 10 iunie 1900)
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Congresul orașelor cu consilii cu
drept deliberativ (ceva asemănător cu
municipiile de azi – n. red.) a fost urmărit cu mare interes nu doar din partea publicului din orașul nostru, ci și
de țara întreagă. Spre norocul acestei
cauze, inițiativa a aparținut unui oraș
maghiar, patriotic și dezvoltat, Győr,
iar conducerea oficială a orașului, împreună cu populația de acolo a făcut
totul pentru buna pregătire a consfătuirilor.
Nu vorbesc acum despre bunăstarea materială, despre întreprinderile
industriale, despre posibilitățile materiale și despre dezvoltarea generală din
Győr, nu acesta este scopul meu, atât
afirm totuși, că colaborarea armonioasă între consiliul orașului și locuitori a
făcut ca orașul să fie nu numai frumos
și ordonat, dar a fost posibilă și creșterea bunăstării populației și ridicarea
nivelului cultural al localității.
Și nu vorbesc nici despre acea ospitalitate excelentă și sinceră maghiară
cu care au fost primite delegațiile orașelor și care ar putea fi un exemplu și
pentru orașele de șes care se laudă cu
ospitalitatea lor maghiară de excepție.
Temele congresului, pe care delegații le-au dezbătut au fost împărțite
pe sec\iuni. Prima a fost rezervată aspectelor legislative, a doua problemelor
financiare, a treia chestiunilor industriei, iar a patra culturii.
Atât partea generală ca și cea detaliată a dezbaterilor a fost una demnă
de subiectele anunțate. A fost interesant
să auzim niște nemulțumiri generale
și congruente ale orașelor, cauzate de
stat și guvern, când peste tot se aude
lozinca că orașele, aceste centre ale dezvoltării și culturii trebuiesc întărite.
A fost interesant la fel să auzim condamnarea faptului că orașele sunt puse
în situația să concureze între ele pentru
câte o instituție publică de stat, însă
cele mai multe nemulțumiri s-au auzit
în legătură cu amestecul mare al guvernului în viața orașelor, lucru ce blochează dezvoltarea lor și că statul tratează chestiunile orașelor în necunoștința realităților locale în așa fel, că orașele sunt păgubite, iar, așa cum am zis,
dezvoltarea lor este blocată.
Delegații orașului nostru au participat activ la dezbateri și au prezentat
pentru o informare generală acele
strări controversate, în urma cărora
orașul nostru suferă de o lipsă aproape
totală a susținerii financiare din partea
statului, ducând singur greul suportării
unor poveri.
La capitolul propunerilor legislative, congresul și-a exprimat doleanța ca
orașele cu drepuri deliberative să nu
fie tratate pe picior de egalitate cu comunele și ca situația lor diferită să fie
reglementată printr-o lege specială
prin care ele să obțină niște prerogative
autonome cu o autoadministrație mai
extinsă, cu dreptul de adopta niște hotărâri mai ample. Se dorește de asemenea recompensarea orașelor cu drept
deliberativ pentru unele activități administrative care revin adiministrației
centrale de stat (colectarea impozitelor,
operațiuni în registrele de stat ale stării
civile).
Cea mai intensă discuție a avut loc
la acest capitol asupra chestiunii ce fel
de for juridic ar fi competent la solu-

Imagine din Satu Mare de la `nceputul secolului XX, actuala strad[ 1 Decembrie 1018
ționarea unor litigii administrative?
După lungi intervenții, delegații s-au
înțeles la necesitatea creării `n prim[
instanț[ a unei judecătorii administrative.
La capitolul finanțe s-a adoptat hotărârea ca orașele să fie scutite de impozitul de după înființarea unor instituții de stat sau a întreprinderilor, fiecare locuitor al orașelor să fie obligat
în mod progresiv la plata impozitului,
orașele să aibă drepturi de a institui
impozite locale în mod autonom etc.
La capitolul industrie și comerț,
inițiativele prezentate au fost adoptate
fără discuții. Hotărâri mai interesante
s-au referit la sprijinirea micilor meseriași, guvernul să nu stabilească locația unor investiții de stat după niște
criterii politice, ci după o analiză justă
a realităților din teren.
Principii similare să fie urmărite și
în cazul înființării unor școli de industrie și comerț. Congresul a luat poziție
împotriva înmulțirii târgurilor și a solicitat guvernului ca achizițiile publice
industriale să se facă și de la întreprinderi din provincie, și să fie schimbate
principiile dezvoltării rețelelor de cale
ferată care s-a întâmplat până acum în
favoarea capitalei și în defavoarea orașelor din provincie.
La capitolul cultură s-a exprimat
dorința ca înființarea și supravegherea
grădinițelor de copii să se realizeze și
pe mai departe sub tutela societății civile și a orașelor, cu surse de finanțare
suplimentare din partea statului. Școlile elementare și instituțiile de pregătire a învățătorilor să fie naționalizate
în totalitate. Să fie descentralizat sistemul învățământului superior, să fie reglementate drepurile de patron al orașelor. În legătură cu arta teatrală s-a
hotărât ca să fie înființate districte teatrale.
După adoptarea acestor hotărâri,
s-a pus întrebarea cum se vor realiza
hotărârile adoptate? După lungi discuții s-a decis ca toate hotărârile adoptate să fie transmise cu niște motivări
bine întocmite membrilor guvernului
și tuturor consiliilor orășenești pentru
susținere. (…)

Proiec\ii de filme
documentare din
partea Uraniei
Teatrul de filme Urania din Budapesta va proiecta în cadrul unui turneu
de provicie filme documentare și la Satu Mare în zilele de 10, 11 și 12 ale lunii
curente, iar pentru organizarea spectacolelor, un delegat de-al lor a sosit
deja la noi. Spectacolele vor avea loc
în sala Teatrului, unde aparatele de proiectat se pot amplasa cel mai bine și
unde rețeaua electrică a clădirii este
tocmai adecvată. Vor fi prezentate cele
mai bune creații ale Uraniei, ca de ex.
Imagini din Spania cu coride, Transvaal, Despre fier, Imagini din Țara
Sfântă, Vizită la Berlin, Soarele și planetele etc. Spectacolele se vor ține după
masa pentru tineret, seara pentru
adulți, cu prețuri de intrare modice de
tot. Directorii instituțiilor locale de învățământ și-au exprimat în prealabil
sprijinul mai ales că și ministerul de
resort recomandă frecventarea de către
elevi a unor spectacole de acest gen.
Astfel de spectacole se pot ține doar în
acele orașe unde există o rețea electrică.
Iar orașul nostru va avea parte de
această oportunitate datorită acestui
lucru.

De la Tribunal
Trei ani pentru omucidere
Tribunalul cu jurați a dezbătut în
25 mai cazul lui Tarajos József, care a
fost învinuit de omucidere premeditată, pentru că, cu ocazia unui bal din
Livada s-a certat cu Újlaki György pe
care apoi l-a înjunghiat mortal la gât
cu un cuțit. La dezbatere, președintele
completului a fost judecătorul dr.
Dezső Kálmán, iar apărarea a fost asigurată de avocatul dr. Nagy Barna. Jurații a decis că Tarajos nu se face vinovat de omucidere premeditată, ci de
vătămare corporală cu consecință mortală, și din această cauză tribunalul l-

a condamnat la 3 ani de închisoare.

Achitare
Jurații au adoptat o hotărâre de
achitare în cazul servitoarei Hofman
Máli, care a fost învinută pentru faptul
că și-a așezat copilul de 15 luni pe gheața unui pârâu, în urma căruia copilul
a murit. După puțin timp, ea a fost
„despăgubită” în detenție cu nou copil.
Jurații au fost impresionați de starea ei
sufletească, în care fata părăsită a rămas
fără niciun sprijin, dar cu speranța unui
alt copil, și după ce ei au considerat
fapta femeii ca nefiind una premeditată, au achitat-o. Dezbaterea a fost prezidată de către Galba Lajos, președintele Tribunalului, acuzația a fost reprezentată de către procurorul regal Dénes
Lajos, iar apărarea a fost asigurată de
către Harcsar Géza. Sentința este definitivă.

Restaurant pe strada
Várdomb (Decebal)
Am onoarea să aduc la cunoștința
onoratului public, că am cumpărat imobilul lui Óvári de pe strada Várdomb
(Decebal) nr. 19 și voi continua să pun
la dispoziția publicului restaurantul și
hotelul de acolo, iar deschiderea festivă
va avea loc duminic[ ora 4 după masa
cu colaborarea orchestrei lui Bunkó
Vince și Fehér János, la care invit onoratul public. Voi pune la dispoziția publicului vinul meu tratat impecabil din
recolta mea proprie și berea Dreher
din luna martie. Accept abonați la masa de prânz cu preț promoțional.
Cei care doresc să se distreze, au la
dispoziție o pistă de popice bine întreținută. Solicitând susținerea binevoitoare a onoratului public, rămân cu stimă< Kenyeres István, proprietar de restaurant
(Szamos, 3 iunie, 1900)
Traducere Veres Istvan
Rubric[ realizat[ de A. Zaharia
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Budapesti Hirlap din 6 aprilie 1893< „Lupta pentru naționalitate
sau întemnițarea doctorului Lucaciu. Drama, al cărei erou este preotul
nostru din :i;e;ti – care în prezent se răcore;te la Szeged – a fost pusă
la 1 martie pe scena Teatrului ora;ului Galați.”

PERSONALIT~}I

1892 - Dr. Vasile Lucaciu a reu;it
s[ adune la aceea;i mas[
toate partidele politice din Rom]nia
Dr. Vasile Lucaciu r[m]ne un model
;i `n ceea ce prive;te puterea de negociere, for\a de convingere, abilitatea de a
aduna la aceea;i mas[ persoane, lideri
apar\in]nd unor for\e politice sau civice,
de altfel contrare. ~n anul 1892 dr. Vasile
Lucaciu g[sea un Bucure;ti divizat, cu
partide politice care nu mai dialogau,
cu o societate civil[, reprezentat[ de Liga
Cultural[, la fel de controversat[ ca
ONG-urile de azi. Ambasadele str[ine
f[ceau presiuni asupra guvernului exact
ca ;i ast[zi. ~n numele idealului ma\ional, dr. Vasile Lucaciu a reu;it s[ adune
`n jurul aceleia;i mese aceste for\e politice ;i civice divizate. Prestan\a, discursurile p[rintelui Lucaciu au fost at]t de
conving[toare `nc]t la plecarea lui din
Bucure;ti numero;i membri ai Parlamentului l-au condus p]n[ la ie;irea din
Bucure;ti.
Liderii politici din Rom]nia urm[reau
luptele politice ale rom]nilor din Transilvania. Regele Carol I, nu o dat[, i-a primit
`n audien\[ la Bucure;ti sau la Sinaia pe
diferi\i frunta;i ai Partidului Na\ional
Rom]n. Dr. Vasile Lucaciu s-a `nt]lnit de
mai multe ori cu Majestatea Sa. ~n Informa\ia de Duminic[, nr. 688 din 22 mai
2016, am redat `n `ntregime conversa\ia
purtat[ de regele Carol I care `n data de 6
mai 1892 i-a primit `n audien\[ pe doi
s[tm[reni, dr. Vasile Lucaciu ;i Iuliu Coroianu. Prima întâlnire a dr. Vasile Lucaciu
cu regele Carol I a avut loc în 10 mai 1891,
cu ocazia jubileului de 25 de ani de la urcarea pe tron. În această perioadă s-a \inut
;i Congresul „Ligii Culturale”, unde, alături
de Lucaciu, au mai participat Septimiu Albini, Axente Sever şi alţi fruntaşi transilvăneni. ~n perioada urm[toare, mișcarea
memorandistă a fost susținută de „Liga
Culturală” prin articole de presă, prin finanțări generoase, dar discrete și printr-o
serie de manifestații cu efecte `n întreaga
țară. După refuzul împăratului Francisc
Iosif I de a primi delegația transilv[neană
cu Memorandul, dar mai ales după vandalizarea casei lui Ioan Rațiu din Turda în
13 iunie 1892, „Liga Culturală” a organizat
la București și Iași manifestări de protest.
Manifest[rile studen\e;ti au avut ecou peste hotare. Diploma\ii amabasadelor str[ine
de la Bucure;ti ;i-au informat guvernele.
Contele italian Francesco Curtopassi
îi scrie Ministrului Afacerilor Externe la
Roma, Benedetto Brin. Documentul, datat
la 24 iulie 1892, menționează< „ecoul acestor acțiuni crește zilnic prin participarea
unor profesori, deputați și senatori care
și-au asumat prezidarea lor”. O astfel de
acțiune îl are în centru pe dr. Vasile Lucaciu, considerat de contele Curtopassi „unul
din cei mai cunoscuți apărători ai drepturilor transilvănenilor”. Este vorba de un
banchet organizat în cinstea liderului memorandist „prezidat” de rectorul Universității din București. În ziua următoare,
după eveniment, numeroși membri ai Parlamentului l-au însoțit pe dr. Lucaciu la
plecarea din oraș.

29 noiembrie 1892, banchet `n
cinstea dr. Vasile Lucaciu
În luna noiembrie 1892, dr. Vasile Lucaciu ;i Iuliu Coroianu mai fac o vizită la
Bucure;ti. Cei doi lideri ajung în capitală
la 17 noiembrie 1892. În 19 noiembrie sose;te ;i Ion Rațiu, iar peste câteva zile Eugen Brote. Ion Rațiu ;i dr. Vasile Lucaciu
s-au întâlnit cu membrii conducerii „Ligii
Culturale” ;i cu toate grupările politice,
din guvern ;i opoziție. Vizita frunta;ilor
memorandi;ti în capitala României ;i atitudinea politicienilor români față de soarta
fraților lor transilvăneni este descris[ în
raportul datat la 13 decembrie 1892 ;i trimis de către reprezentantul diplomatic al

Franței la Bucure;ti, de Coutouly, ministrului francez de externe Alexandre Felix
Joseph Ribot. Ion Rațiu ;i dr. Vasile Lucaciu
sunt numiți „cei doi campioni ai cauzei
românilor din Transilvania”. La Grand Hôtel du Boulevard, unde au fost cazați, au
primit numeroase delegații. „Toate grupările politice le-au făcut o primire deosebită”
;i dacă „nu ;i-ar fi rugat prietenii să stea
lini;tiți, am fi asistat la mari ;i compromițătoare manifestații de stradă desfă;urate
în onoarea lor.” Reprezentantul diplomatic
al Franței, de Coutouly consideră că vizita
celor doi lideri la Bucure;ti a „întărit ;i
mai mult legăturile dintre patrioții români
din Transilvania.”
„Liga Culturală” a organizat un banchet `n cinstea dr. Vasile Lucaciu ;i dr. Ion
Ra\iu. La eveniment au participat lideri de
la toate partidele politice< liberali, conservatori, radicali. Sunt enumera\i< Gr. T. Brătianu, V. A. Urechia, G. M. Lahovari, generalul I. E. Florescu, Barbu Delavrancea,
I. C. Boerescu, Nicolae Ionescu, Gheorghe
Panu, N. Blaremberg, Iona; Grădi;teanu,
Petre Poni, G. C. Cantacuzino. Ion Rațiu
a discutat în particular cu ;eful liberalilor,
D. Sturdza, N. Filipescu, lider conservator
;i în mare secret cu Take Ionescu, membru
al guvernului. Banchetul din 29 noiembrie
1892 organizat de George Vernescu este
relatat `n publicația „L’Indépendance Roumanine”.
„Pe marginea unui banchet. Manifestațiile organizate la Bucure;ti în onoarea
domnilor Rațiu ;i Lucaciu, valoro;ii apărători ai cauzei transilvănene, s-au succedat
răspunzând toate aceleia;i idei de solidaritate de neam, care i-a condus încă de la
început pe românii din România independentă în acțiunea de sprijinire a fraților
lor. Domnii Rațiu ;i Lucaciu, care au dat
dovadă de un mare simț politic ;i de o
con;tiință călăuzită de marea responsabilitate pe care ;i-au asumat-o, nu pot fi decât
mulțumiți să vadă cât de bine este înțeles
la noi caracterul acțiunii lor ;i cât de bine
;tim, în ciuda emoției ce animă sufletele
românilor, să ne păstrăm la distanță de
orice idee himerică, pentru a lua în seamă
doar latura practică, rezultatul posibil al
mi;cării ai cărei abili ;i viteji promotori
sunt. Oamenii politici, presa, studenții, în
fine, toată lumea, i-a omagiat pe merit pe
cei doi campioni ai cauzei române;ti, fără
a depă;i însă limita, evitând să agraveze
sarcina ;i-a;a dificilă pe care ace;tia ;i-au
asumat-o.
Ieri, acest omagiu a căpătat un plus de
strălucire, căci în jurul mesei domnului
Vernescu se aflau, pentru a-i sărbători pe
ace;ti doi buni români, reprezentanții cei
mai autorizați ai elitei noastre sociale,
membrii marcanți ai vieții politice, ai presei, ai intelectualității, într-un cuvânt, tot
ceea ce are România mai bun în domeniul
inteligenței ;i al talentului. Acest lucru dovede;te limpede că divergențele noastre
dispar atunci când e vorba de o problemă
de interes național, ;i problema românilor
din Transilvania este pentru noi, într-adevăr, o cauză națională, în sensul arătat mai
sus.
La acest banchet au fost reprezentate
toate opiniile politice< conservatori, liberali, radicali, independenți, personalitățile
tuturor grupărilor politice î;i dăduseră întâlnire la acest banchet, animați de acelea;i
sentimente patriotice ;i de frățietate.
Participarea la această remarcabilă sărbătoare de familie a unor persoane cu
funcții din viața publică a fost menită să
curme toate comentariile răuvoitoare ale
du;manilor no;tri, care au încercat, încă
de la început, să susțină că mi;carea românească are un caracter subversiv, ceea
ce nu este deloc adevărat.
De altfel, toasturile rostite ieri de dl
Vernescu purtau toate amprenta respec-

tării drepturilor unui suveran prieten ;i
au insistat toate asupra caracterului pacifist
;i legal al revendicărilor românilor din
Transilvania. Am spus mereu ;i nu vom
înceta s-o repetăm< frații no;tri de peste
munți sunt supu;i devotați ;i loiali Maiestății sale apostolice> ei cer să fie eliberați
de sub jugul apăsător al ungurilor, să le fie
eliberată limba, individualitatea etnică ;i
să aibă ;i ei în cadrul Monarhiei un loc
sub soare, locul la care le dă dreptul numărul ;i importanța lor ca element de civilizație. Această acțiune este, fără îndoială,
de natură să displacă maghiarilor, dar acesta nu este un motiv să fie gre;it interpretată
în cercurile conducătoare din Viena, care
nu pot decât să judece aspru nedreptățile
strigătoare la cer la care ungurii îi supun
pe români. Politica ce se duce la Viena în
privința naționalităților este mult mai tolerantă ;i mai generoasă decât cea de la
Pesta> iată ca exemplu doar recentul ordin
dat de contele Taafe autorităților ora;ului
Klagenfurt, care impune rezolvarea în limba slovenă a petițiilor scrise în această limbă. Respectarea individualității naționale
slovene este accentuată de acest act, mai
ales că în ora;ul Klagenfurt sunt numai
735 sloveni față de 18 000 germani.
Pre;edintele Consiliului de Mini;tri austriac, care a dat un ordin asemănător, trebuie să condamne, cu siguranță, agitațiile
ungurilor care merg până la a interzice
limba română în ținuturile în care elementul românesc reprezintă 9 zecimi din populație. De aceea, putem afirma, fără îndoială, că acțiunea românilor din Transilvania nu poate afecta în niciun fel Austria.
Deci, compatrioții no;tri nu trebuie să dispere> persecuțiile pe care le-au îndurat vor
da roade căci, mai devreme sau mai târziu,
dreptatea va triumfa. Dacă, revenind în
țară, doctorul Lucaciu va trebui să execute
condamnarea care i s-a aplicat în mod nedrept, el nu va socoti anul pe care-l va petrece în închisoare timp pierdut pentru
cauza românească> el se va consola cu ideea
că suferințele fraților no;tri de dincolo de
munți au stârnit un deosebit ecou în sufletele noastre.”
Dr. Vasile Lucaciu ;i Ion Rațiu au stat
în Bucure;ti până în 15 decembrie, conducătorii memorandi;ti dorind să plece
din capitală cu promisiuni concrete. Liderii
din România vedeau ;i judecau problema
românilor din Transilvania din punctul
de vedere al politicii de partid, urmărind
să nu-;i creeze dificultăți în păstrarea sau
cucerirea puterii. Astfel, conservatorii, fiind la guvernare în acel moment, i-au îndemnat pe Rațiu ;i Lucaciu la moderație,
promițându-le că ei vor intermedia la Viena atenuarea situației pe cale diplomatică.
Liderul opoziției, Sturdza i-a îndemnat la
acțiuni energice ;i la încheierea unei înțelegeri cu slavii din Monarhie. În schimb,
liderii „Ligii Culturale” în special Grigore
T. Brătianu i-a sfătuit pe memorandi;ti să
acționeze în concordanță cu situația din
Transilvania. „Liga” s-a angajat să susțină
lupta memorandi;tilor prin intermediul
presei din țară ;i din străinătate astfel încât
indiferent de schimbările politice din România, puteau fi siguri că la Bucure;ti vor
găsi întotdeauna un sprijin real. Memorandi;tii au fost susținuți nu doar politic,
ci ;i financiar. Chiar în timpul vizitei de la
Bucure;ti, Ion Rațiu a primit 3760 lei, adunați de frunta;ii „Ligii”.

28 decembrie 1892,
Vasile Lucaciu a fost arestat
După călătoria de la Bucure;ti, la 28
decembrie 1892, dr. Vasile Lucaciu a fost
arestat în urma condamnării de la Debrețin. Ziarul Budapesti Hirlap, `n num[rul
de luni, 14 noiembrie 1892, scrie pe pagina
1< „A honáruló büntetése – Pedeapsă trădătorului de patrie. Vasile Lucaciu a fost

condamnat la un an de închisoare. Concetățenii lui l-au considerat vinovat în unanimitate, iar tribunalul, conform prevederilor codului penal, l-a privat de libertate
pe instigatorul împotriva constituției ;i
națiunii maghiare. Preotul din :i;e;ti a
fost lovit cu puterea dreptății. Primim cu
satisfacție sentința juraților ;i judecătorilor,
ei ;i-au făcut datoria. Să fie clar pentru
toată lumea de prin munți ;i de prin văi,
că în Ungaria fără pedeapsă nu se poate
păcătui împotriva patriei, națiunii ;i păcii
cetățenilor. (...)”

Pies[ de teatru compus[ pentru
Lucaciu, jucat[ la Gala\i
Activitatea Ligii Culturale de susținere
a memorandi;tilor continuă ;i în anul
1893. În acest an, în urma morții lui Gr. T.
Brătianu (27 februarie 1893), în fruntea
Ligii a ajuns istoricul V. A. Urechia. S-au
organizat numeroase mitinguri de protest
împotriva stărilor din Austro-Ungaria. În
ora;e ca Brăila ;i Slatina s-au jucat piese
de teatru< „Vandalismul maghiar sau devastarea casei avocatului Rațiu”, scrisă de
actorul Al. Olărescu ;i „Lupta pentru libertate sau preotul Lucaciu în temnița din
Seghedin”, scrisă de Emil Nicolau.
„Lucaciu pe scenă”, scrie Budapesti
Hirlap din 6 aprilie 1893. „De la un prieten
al ziarului nostru care a călătorit prin Galați, zilele trecute am primit următoarea
scrisoare< Galați, aprilie. Un actor hoinar
valah cu numele de Emil Nicolau, care ;ia dat seama târziu că nu va ajunge niciodată pe urmele maestrului Garrick, a devenit acum invidios pe laurii unui alt britanic, Shakespeare, ;i a scris o dramă în
patru acte, al cărei titlu este< Lupta pentru
naționalitate sau întemnițarea doctorului
Lucaciu. Drama, al cărei erou este preotul
nostru din :i;e;ti – care în prezent se răcore;te la Szeged – a fost pusă la 1 martie
pe scena Teatrului ora;ului Galați. Redau
aici textul original al afi;ului teatral< Lupta
pentru Naționalitate sau întemnițarea Dr.
LUCACIU. Piesă în 4 acte, compusă de
D-nul EMIL NICOLAU – Această piesă a
dobândit un succes foarte mare, fiind lăudată de presa întreagă. PERSONAJELE<
Vasile Lucaciu, D-nu I. Belian> Dr. Coroianu, I. Racoveanu> Dr. Rațiu, pre;edintele
Unirii Naționale, C. Manescu> Corneliu
Păcuraru, redactor la „Tribuna”, Em. Nicolau> Ion, român, veteran al Armatei Austriece, Z. Burienescu> Miclo; Bartos (Ungur), I. Dumitrescu> Maria, soția pr. Vasile,
D-na Sofia Nicolau> Sofia, nepoata, D-ra
M. Georgescu> România, D-na S. Nicolau>
Transilvania, D. Venian> Bucovina, F. Burienescu> Banatul, D-ra A. Gheorghiu> Basarabia, Georgescu> Un Ungur, D-nu Constantinescu> Popor, Jandarmi.
Piesa – a;a susțin ziarele române;ti –
a fost prezentată cu mare succes deja pe
mai multe scene< Liga Culturală bineînțeles
că s-a folosit de ocazie ca să se u;ureze de
furia împotriva ungurilor prin aceste manifestări ieftine dar gălăgioase. :i la Galați
un public numeros ;i gălăgois s-a uitat la
Condamnarea dr. Lucaciu ;i în timpul ultimului act, când doctorul deja condamnat
adoarme pe patul dur al închisorii din Szeged, iar cinci coriste înfometate care reprezintă România, Transilvania, Bucovina,
Banatul ;i Basarabia, în lumina unui foc
bengalez, se îmbrăți;ează ca surorile> publicul ;i-a exprimat acordul printr-o furtună frenetică de aplauze față de rezolvarea
în acest mod a chestiunii române;ti. În
afara doctorului Lucaciu mai întâlnim ;i
alți cunoscuți dragi în piesă< sunt prezenți
în ea dr. Coroianu ;i dr. Rațiu – ultimul figurează, cum se ;tie, în istoria mondială
română de când ni;te ucenici pantofari
huni ;i tătari i-au spart geamurile, – ;i este
prezent în piesă ;i Cornel Păcuraru, redactorul responsabil al Tribunei. Rolul ce-

lui din urmă a fost jucat de însu;i Nicolau,
autorul piesei, iar rolul principal a fost prezentat de Bollian, ;i anume într-un stil
foarte natural, el fiind aproape la fel de guraliv ca ;i adevăratul Lucaciu. Ungurimea
este reprezentată în piesă de către un potlogar înrăit cu numele de Bartos Miklos,
care este culmea necinstei. Când Bartos
Miklos, care are ;i ceva funcție, la ordinul
solg[birăului îl arestează pe doctorul Lucaciu, se face obiectul răzbunării pentru
că un brav „veteran român al armatei austriece” îl scuipă în față pe scena deschisă.
Publicul înflăcărat a aplaudat în mod furtunos. Curios este faptul, că în timp ce Lucaciu este prezentat gălățenilor pe „pătucul
dur al închisorii întunecate”, preotul din
:i;e;ti fumează în camera confortabilă a
închisorii de stat din Szeged, citind Tribuna ;i făcând politică cu tovară;ii lui veniți
să-l viziteze. Iar în treaba asta este ceva
trist că ne putem întreba< pentru ce dracu’
suntem noi o mare putere ;i de ce ținem
noi reprezentanțe externe ;i armată, dacă
trebuie să tolerăm ni;te impertinențe care
se fac cu ;tirea guvernelor vecinilor no;tri
mărunți?”

Se pl[nuia o nou[ revolu\ie
În paralel cu activitatea publică „Liga
Culturală” a organizat ;i o mi;care secretă
care urmărea declan;area unei revoluții
în Transilvania pentru a-i constrânge pe
unguri să respecte drepturilor românilor.
Inițiativa acestei mi;cări secrete a avut-o
Perietzeanu-Buzău. Bazele au fost puse în
toamna anului 1893 ;i în primăvara anului
1894 aderenții societății revoluționare,
studenți, profesori ;i ofițeri tineri, au fost
pu;i să semneze un jurământ de credință
;i onoare. La 12 noiembrie 1893 tânărul
profesor E. Elefterescu din Bucure;ti, str.
Popa Tatu, nr. 3 depune urm[torul jurământ< „Jur pe Dumnezeu, pe onoare ;i pe
con;tiință că-mi voi jertfi viața pentru triumfarea cauzei române;ti luând parte activă la revoluția ce o pregătim.” La această
societate secretă au aderat< E. :erbacu,
profesor la ;coala reală luterană, George
Fle;aru, Nicolae Bozan, teolog absolvent
;i student la litere, Coriolan Popescu, Iordan Bogdan, căpitan în Marele Stat Major,
Rovinar, maiorul Ionescu, căpitanul D.
Iliescu. Dintre semnatari sunt ;i nume cunoscute< Iuliu Maniu, Al. Vaida-Voevod,
I. Rusu-:irianu, Aurel C. Popovici. De;i
s-a vorbit despre ea în timpul procesului
memorandi;tilor de la Cluj, revoluția nu
s-a mai organizat. Acest aspect din activitatea Ligii Culturale este o mărturie despre idealismul generației tinere de la
sfâr;itul secolului al XIX-lea.
Adriana Zaharia
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EDUCA}IE

În fiecare an, Cristian a reuşit să obţină rezultate foarte bune la evenimentele competiţionale
de profil şi iată că peste câteva zile, alături de alţi cinci elevi din România, unul din Bucureşti,
unul din Botoşani şi trei din Bacău, e parte a lotului olimpic, primul clasat pe listă, la Olimpiada
Internaţională de limba latină.

Cristian, elev în clasa a XII-a profil Filologie la C.N. Doamna
Stanca alături de profesoara Cristina Horotan

:tefan
Cristian
:imon
Un s[tm[rean
în lotul
na\ional
la Olimpiada
de latin[

În perioada 10 – 14 aprilie
2019, la Sulmona, în Italia, are
loc Olimpiada Internaţională de
limba latină. Vestea cea mare şi
una demnă de toată lauda, cum
notam zilele trecute în cotidianul Informaţia Zilei, este că judeţul Satu Mare este reprezentat
la acest nivel de un elev modest,
talentat, exemplu de urmat, Ştefan Cristian Şimon.
În fiecare an, Cristian a reuşit să
obţină rezultate foarte bune la evenimentele competiţionale de profil
şi iată că peste câteva zile, alături de
alţi cinci elevi din România, unul din
Bucureşti, unul din Botoşani şi trei
din Bacău, e parte a lotului olimpic,
primul clasat pe listă, la Olimpiada
Internaţională de limba latină.
Cristian este elev în clasa a XIIa, profil Filologie la Colegiul Naţional
Doamna Stanca din Satu Mare, un
elev harnic şi care ştie ce îşi doreşte
să facă la absolvirea liceului şi chiar
mai apoi, la absolvirea anilor de facultate.
Vă propunem să îl cunoaşteţi la
bine atât pe Cristian Şimon, elevul
sătmărean, cât şi pe profesoara lui,
Cristina Horotan, cadru didactic care
fără doar şi poate a ajucat un rol important nu doar în pregătirea lui, ci
şi în descoperirea înclinaţiei spre studiul acestei limbi.
- Cristian, îţi propunem un salt
în timp pentru că undeva acolo, în
anii trecuţi, ai descoperit limba latină ca pe o disciplină ce îţi doreşti
să o studiezi în profunzime.
- Da, pot să spun că din clasa a
zecea studiez limba latină temeinic.
Este o disciplină de interes, o disciplină logică şi, aşa cum spune doamna mea profesoară, eu sunt mai mult
lingvist. Încă din clasa a noua m-a
încurajat să mă pregătesc pentru
olimpiadă, să învăţ, să îmi aprofun-

dez cunoştinţele. Un an mai târziu
participam la Constanţa la competiţia naţională de excelenţă Certamen Ponticum, anul trecut am obţinut premiul al doilea la Ponticum, tot
în clasa a zecea am participat la barajul pentru Sulmona. Anul acesta
m-am clasat pe primul loc şi în 1014 aprilie sunt la olimpiada internaţională.
- Am putea spune, Cristian, că
latina este prima ta iubire din familia limbilor de studiu?
- Sigur. Am acasă biblioteca mea
cu volume, cu cărţi pentru latină,
diverse şi multe pentru a putea studia. Îmi doresc să urmez acelaşi
curs la Facultatea de limbi clasice
în Bucureşti unde vreau să studiez
latina şi greaca veche. Dorinţa mea
este să devin cercetător, să studiez
texte vechi, să fac traduceri în continuare.
- În momentul de faţă te pregăteşti intens pentru olimpiada internaţională.
- Mă pregătesc intens, într-adevăr,
fac multe traduceri, compuneri, analize de text, în special analiza textelor
poetului latin Ovidiu. Astfel încerc
să îmi îmbunătăţesc cunoştinţele ca
să fac faţă cerinţelor concursului.
- Ai participat în fiecare an la
numeroase competiţii şi ai obţinut
rezultate bune mereu. Care ar fi
reţeta succesului?
- Nu este foarte greu să participi
la concursuri dacă ai pasiune pentru
ceea ce faci şi sunt de părere că prin
muncă poţi obţine rezultate bune.
Numai prin muncă.
- Doamna profesoară, cum îl descrieţi pe elevul dumneavoastră în
câteva cuvinte?

- Cristian este cel mai harnic copil
din clasă. E un elev modest, un copil
inteligent care se bucură de susţinerea părinţilor în tot ceea ce face. Acest
copil minunat cu rezultate pe măsură
vine cu mare drag la şcoală pentru a
învăţa. Face zilnic naveta de la Acâş,
zeci de kilometri pe zi.
- În calitatea dumneavoastră de
cadru didactic care l-a călăuzit pe
drumul spre performanţă în domeniu am să vă rog să ne spuneţi ce stă
în spatele acestui rezultat?
- Multă muncă, traduceri, lecturi,
muncă individuală, zile de pregătire
individuală cu dicţionarul, gramatici,
pregătire online. Cristian şi-a dorit
să studieze temeinic această disciplină. A dat dovadă de perseverenţă,
statornicie. I-am împrumutat la final
de clasa a noua cărţi din care să studieze şi mi le-a înapoiat repede pentru că a început să îşi achiziţioneze
cărţi de latină pentru propria sa bibliotecă. Limba latină este o pasiune
pentru Cristian. Aşa cum spuneam,
munca, perseverenţa, pasiunea şi
ambiţia clădesc realizările. La acestea
mai adaug şi orientarea pe un anumit
domeniu şi un talent special pentru
disciplinele limbii, pentru limbaj.
- În încheiere, ce mesaj le-aţi
transmite tinerilor elevi pentru ca
limba latină să le ajungă direct în
suflet?
- Nu ştiu dacă le ajunge direct în
suflet pentru că e greu de definit sufletul, dar cu siguranţă fiecare trebuie
să ştie că limba latină organizează intelectul, organizează şi rânduieşte
procesele de gândire. Limba latină
înseamnă gramatică în primul rând,
dar şi foarte multă literatură şi pe
măsură ce intrăm în texte ne dăm
seama de fantasticul potenţial uman
şi umanist al literaturii latine.
A consemnat Andrei G.
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“Arta mea este populată și de flori, dar prin flori eu caut să exprim emoții, situații, stări.
Da, iubesc florile, însă ele sunt elementele mele, motivele mele de exprimare nu caut să le
transpun pur și simplu. Florile prin natura lor sunt bucurii.”

INTERVIU

Cristina Gloria Opri;a< ”Arti;tii sunt
o tagm[ de ale;i mereu în c[utare”
Cristina Gloria Oprișa a deschis la
București, cu frumos succes, o expoziție
personală bogată și bine primită de vizitatorii Galeriei Piața Spaniei. Îndrăgita artistă și profesoară sătmăreană împlinește o vârstă a bilanțurilor, iar aniversarea o va marca printr-o nouă expoziție personală.

benefică confruntare sunt expozițiile colective, saloanele unde poți simți pulsul
celor din breaslă și nu în ultimul rând publicul, și el este ”criticul” la care îți poți
cântări ”spusa”. La urma urmei fiecare manifestare artistică își are publicul avizat,
dedicat și statornic pentru care efortul
creatorului înseamnă săli pline, aplauze,
aprecieri, bucurie.

Am dorit să o cunoaștem trecând puțin dincolo de datele carierei artistice, așa
că i-am adresat câteva întrebări la care a
răspuns amabil și interesant.
- Povestește-ne puțin despre copilăria
petrecută în Abrud. Cât de mult a contat
zona și peisajele de acolo în arta ta viitoare?
-Abrud, locul minunat al copilăriei
mele, este orășelul unde m-am născut și
unde mă întorc cu emoție și bucurie pentru că acel colț al Țării Moților înseamnă
un peisaj în care fiecare anotimp și-a lăsat
amprenta în inima mea. Bucuria primului
ghiocel cules de pe iaz, creanga de frunză
verde adusă de bunicul meu de pe Știurț
și agățată în poartă ca vestitoare a primăverii, petecul alb de garoafe parfumate zărite de pe culmile de deal din terasa bunicii, coridorul și curtea împânzite de florile tuturor anotimpurilor, iar toamna de
parfumul strugurilor sunt repere sentimentale. Excursiile în care noi, copiii,
eram tovarăși de drumeție în gașca mare
de prieteni de familie iubitori de drumeții
în împrejurimi sunt memorabile. Detunata, cetate de la Roșia Montană, câmpul
de narcise de la Negrileasa, pădurea de
brazi, Scărișoara și câte și mai câte locuri
unde vara se frigea slănină, se mânca balmoș, iar iarna se schia sau se făceau plimbări cu sania trasă de cai... ce vrei un loc
mai mirific care să te marcheze pentru o
viață și unde vrei și te întorci cu emoție
pentru că ai izbutit să-l dăruiești și să-l
faci îndrăgit și pentru alții? Alții sunt artiștii plastici care vin cu bucurie la Abrud
în atrăgătoarea tabără de creație deja de 4
ani susținută cu generozitate de primăria
și oamenii orașului. Acolo părinții meu
au știut să vibreze în mine o coardă sensibilă ale cărei ecouri răzbat peste timp și
unde mă întorc să-mi îmbrățișez cu dragoste copilăria.
- Când ai știut că vrei să faci din artă
o profesie?
- Tot la Abrud mi s-au pus în mân[
prima dată creionul și pensula ca niște
daruri de preț de către ai mei, o familie cu
deschidere către frumos. De la Abrud la
Deva la Școala de artă și apoi ca absolventă
a primei promoții a Liceului de Muzică și
Arte Plastice. A urmat Institutul de Arte
Plastice ,,Ion Andreescu” - secția pedagogie, Cluj-Napoca, ca apoi dup[ absolvire
să-mi iau repartiția la Școala generală
Micula, unde mi-am început cariera de
dascăl. Comuna spre care mergând prima
dată la post mi-a dat un fel de liniște străbătând pădurea de la Noroieni – un oareșcare rabat de la orizontala prea întinsă
a peisajului pentru ochii mei învățați cu
relieful mai sinuos.
- Care au fost maeștrii și profesorii
care te-au format și influențat în cursul
carierei?
-Am avut profesori dăruiți și la liceul
din Deva, prof. Budiu Tiron, Mathyas Iosif, Kovacsi Ernest, apropiați nouă, iar la
facultate Vasile Crișan și Mircea Vremir
și mult apreciatul Mircea Țoca, artiști activi și domniile lor, exemplu pentru mine
mai târziu pentru a deveni un artist activ.
- Cum ai resimțit mutarea la Satu
Mare, un oraș de câmpie, după ani petrecuți în zone cu văi și culmi?

- Cum faci să îți menții cheful de lucru și dorința de noi exprimări artistice?
- Nu cred că este vorba de chef ci pur
și simplu de un modus vivendi care este
în ființa ta, un dat pe care l-ai clădit prin
profesie și pasiune, prin preocuparea ta
de zi cu zi. Face parte din chimia ta, dacă
vrei. Te frământă, te salvează, te întorci la
el cu tandrețe sau furie, îți este tovarăș
pentru că te definește și cred că acceptându-l în existența ta ai făcut pactul prin
care te poți numi cu modestie creator.
- Ce te bucură și ce te supără la oameni?
- Mă bucură sinceritatea, punctualitatea, cuvântul care este cuvânt și pe care
poți clădi. Mă supără lașitatea și minciuna... e greu să clădești câte ceva și să te lovești de oportuniști, de orgolii, de uși închise pentru că dincolo de ele stau funcții
vremelnice și nu oameni.

- La Satu Mare am descoperit lumina,
o lumină specială ce numai aici se răsfață
și, deși venită cu gândul de a–mi satisface
doar perioada de stagiatură, așa era pe
vremea când eu am luat repartiția, uite că
viața a așezat astfel lucrurile încât m-am
pensionat sătmăreancă venită din Țara
Moților și așezată aproape de Țara Oașului. Am fost dascălul multor generații și
reîntâlnirea cu cei pentru care am însemnat un loc important în a lor viață este o
bucurie, o satisfacție, o împlinire. Sunt câteva nume de artiști pentru care ”mă simt
vinovată” contribuind puțin la formarea
lor. Îmi sunt acum colegi, prieteni, și asta
înseamnă o realizare.
- Arta ta e plină de flori. Ce înseamnă
florile pentru tine?
-Arta mea este populată și de flori,
dar prin flori eu caut să exprim emoții, situații, stări. Da, iubesc florile, însă ele sunt
elementele mele, motivele mele de exprimare, nu caut să le transpun pur și simplu.
Florile prin natura lor sunt bucurii.
- O definiție a artei ar fi...?
- Talantul primit de la Dumnezeu și
înmulțit pentru semeni, dorința de a dărui
din ceea ce râvna ta de umil creator poate
produce pentru semeni.
- Cum te simți ca profesor și ce încerci
să dezvolți la elevii tăi?
- M-am simțit și mă simt foarte responsabilă ca profesor, mereu am căutat
să le dezvolt creativitatea, imaginația elevilor, să fie originali, să știe să iubească
frumosul și la rândul lor să îl cultive. Am
avut multe performanțe cu talentații pictorași bucurându-ne împreună de multe
succese care în timp s-au transformat în
profesie la unii sau au rămas amintiri dragi
ce ne înseninează revederile de peste ani.
Am lăsat în urma noastră câteva locuri
de referință, unde talentul lor a rămas înscris în școala unde au învățat prin cabinetele de limba română, de religie, holul
bibliotecii de la Școala gimnazială ”Mircea
Eliade” pictate de ei și cea mai remarcabilă
și unică realizare e pictura de la Capela

îngerilor executată de membrii cercului
de pictură ”Coloria” la Biserica Bunavestire, spațiu ce urmează a fi definitivat în
această primăvară. A lucra în mijlocul lor,
al copiilor ce își eliberează talentul pictând
și desenând, este șansa de a te încărca cu
sinceritate și de curățenie de copil.
- Care sunt diferențele esențiale între
artistul profesionist și amatorul pasionat?
- Totdeauna am susținut că este loc
sub soare pentru toată lumea, consider că
a avea o pasiune este o calitate a unui om,
diferența este dacă vrei din definiție, la
unii este profesionalism bazat pe un studiu
care devine meserie, iar la ceilalți un hobby, evident că excepțiile sunt acceptate din
ambele părți, pentru că până la urmă calitatea unui act artistic are suportul unui
studiu, dar nu înseamnă că îi conferă automat și valoarea.

mare împlinire să simți că apelului tău i
se răspunde prezent și simți că tot efortul
tău înseamă la final o mare izbândă pentru
ei și, de ce nu, pentru cei din jur. Iubesc
Micul Prinț din N motive, face parte din
viața mea și fac tot ce pot pentru oameni,
fie că se numesc expoziții, tabere sau muncă de îndrumător artistic.
- Este rentabilă arta, văzând prețurile vehiculate la licitații, sau artistul trebuie să moară ca să se afirme cu adevărat? Cât contează partea financiară a lucrurilor și cât orgoliul creator?
- Arta nu cred c[ se cântărește după
rentabilitate. Valoarea unui artist răm]ne
în istorie lucru dovedit în timp. Partea financiară contează și ea, dar să nu uităm
c[ puțini sunt cei ce au șansa unui manager și o piață reală de desfacere, mai toți
artiștii sunt creatori pentru că își iubesc
talantul și se străduiesc să îl înmulțească
dăruind și dăruindu-se.

- Ce părere ai despre tendințele
uneori extreme ale artei contemporane,
în condițiile în care creația ta nu pare să
fie în război cu figurativul?
- Artiștii sunt o tagmă de aleși mereu
în căutare, mereu cu un pas înainte prin
natura lor revoluționară, modalitatea de
exprimare și-o alege fiecare. Experimentele au existat dintotdeauna având în vedere condiția lor de ”excentrici” ce se caută, se exprimă, sar uneori din așa-zisa normalitate tocmai pentru că neliniștile le
motivează demersul. Sunt niște temerari
în bătălie cu contemporaneitatea.

- Cum vezi publicul de artă în general
și cel sătmărean în special?
- Cred că indiferent de loc publicul
este de două feluri. Cel statornic, interesat
și dornic de a vedea, auzi, de a se pune
singur pe scaunul său în fața provocării,
el poate să multiplice rândurile din dragoste pentru creator, și un public care nu
este interesat, nu caută, nu dorește și nu
poate fi forțat să ”digere” arta nici măcar
în campaniile electorale. Până la urmă e
o chestiune de educație și alegere liberă
pentru fiecare dintre noi.

- Cum ai descrie experiența de organizator al unor expoziții-mamut cum
sunt ”Micul Prinț” și seria recentă de
Semne, când ai de-a face cu artiști din
toate colțurile țării?
- Experiența mea de organizator a însemnat și înseamnă o mare bucurie. Bucuria de a aduna în jurul tău o mulțime
de oameni, de artiști, de a-i cunoaște. pentru că fiecare reprezintă câte un dar și un
minunat câștig. Evenimentele acestea miau conferit încredere, mi-au motivat demersul, chiar dacă nu-mi este ușor, este o

- ~n ce măsură felul în care se scrie
despre arta plastică ajută sau încurcă
percepția ei de către marele public?
- Aici sunt multe paliere care nu prea
se țin mână în mână și cred în primul
rând pentru că valoarea nu își mai are locul ei de cinste. Ne pricepem la toate, nu
avem specialiști în domenii și impostura
ocupă locuri destul de importante în societate. O critică reală din partea unor
specialiști este un punct de vedere benefic,
un reper la care te poți așeza să cugeți, să
te verifici... dar cred că o importantă și

- Ce alte preocupări de ordin artistic
ai? Fiica ta a devenit regizor de teatru.
- Preocupările mele artistice mereu sau împletit cu cele ale colegilor scriitori,
muzicieni, oameni de teatru, pentru că
mi se pare firesc să faci parte din marea
familie a creatorilor. Colaborările mele au
fost de fiecare dată un prilej de împlinire
căci a fi parte din truda cuiva este un dar.
Iana, fiica mea, și-a ales meseria de regizor, o meserie ce cumulează multe fațete
ale artelor și era și firesc să se așeze pe o
felie a creației pentru că a crescut în preajma tuturor manifestărilor artistice la care
am participat împreună de când suntem
așa. Scrie, va regiza în 14 mai un spectacol
pe textul ei la sala Studio avându-l ca protagonist pe Mihai-Florian Nițu... o ieșire
la rampă ce o aștept cu mare emoție.
- Cum ai vrea să fii ținută minte peste
50 de ani?
- Ca un om ce s-a străduit să fie frumos la suflet, dăruind.
- Ai anunțat un program special de
expoziții pentru aniversarea celor 65 de
ani de viață. Pe când un autoportret și
cum l-ai concepe?
-A, nu e un program special, este o
expoziție personală (mi s-a mai întâmplat)
care încheie cumva periplul expozițiilor
deschise la Museikon Alba Iulia cu tema
SACRU și cele două expoziții DARUL ÎNGERILOR și ȚÂPURITURILE CROMATICE deschise la București , un fel de altfel
de retrospectivă această prezentare a
preocuparilor mele din ultima perioadă
de creație la un ceas de bilanț pe care certificatul de naștere ți-l semnalează. Mereu
am considerat că o aniversare se face alături de cei dragi și în mijlocul acelora pentru care te străduiești să fi altruist, calitate
necesară, consider eu, unui artist. Autoportretul meu este, cred, ceea ce pot și încerc să înfăptuiesc zi de zi.
- Cum ai invita un om obișnuit, de
pe stradă, la o expoziție de artă contemporană?
- Intră, poate încercarea acestui temerar găsește ecou și în tine și, cine știe, data
viitoare poate vei reveni însoțit să stai la
masa acestor oameni care dăruiesc pentru
că se numesc artiști.
A consemnat Vasile A.
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Concepția regizorală, cu hebluri separând scenele, cu dinamica mișcării actorilor
amplificând ascuțimea scriiturii, ne face să credem că spectacolul acesta limpede și tulburător ar merita să fie filmat pentru TV.

”Nu regret nimic”, o privire empatic[
spre anii terorii securiste
sincer drag inimii sale. În această notă
dulce-amară se încheie un text excelent,
pe care, din fericire, realizatorii spectacolului l-au lăsat să respire fără să adauge prea multă butaforie scenică.

În ultimii ani fiecare stagiune
a trupei Harag Gyorgy a încercat
să programeze măcar un text
foarte recent, de multe ori în premieră pe țară sau, în cazuri fericite, premiere absolute. Dacă dramaturgul maghiar Tasnadi Istvan
a fost jucat foarte mult în stagiunile trecute, de această dată Teatrul de Nord a avut privilegiul să
aducă pentru prima oară pe scenă
o piesă incitantă și, zicem noi, necesară a unui important autor român contemporan de limbă maghiară< Szekely Csaba.
Prima sa piesă (”Vă plac bananele,
tovarăși?”) a luat de la BBC premiul
pentru cea mai bună piesă europeană
în 2009 și a câștigat prestigiosul Imison
Award oferit de Societatea Autorilor
(Society of Authors) din Marea Britanie.
Piesele din”Trilogia Minelor” (”Flori de
mină”, ”Orb de mină” și ”Apă de mină”)
examinează probleme tabu din viața rurală din Transilvania, precum șomajul,
alcoolismul, naționalismul, corupția sau
rata mare de sinucideri, și au fost montate pe mai multe scene din România,
Ungaria și Slovacia. În 2014 a câștigat
premiul I la un concurs de dramaturgie
organizat de Teatrul Weöres Sándor din
Ungaria cu comedia istorică ”Mihai Viteazul”,luând și premiul Asociației Criticilor de Teatru din Ungaria pentru
piesa anului.
A scris și două musicaluri< ”Desigur,
draga mea!” (produs la Teatrul Național
din Târgu Mureș, orașul său natal) și
”Passio XXI”, montat de Robert Alfoldi
la Sala Sporturilor ”Laszlo Papp” din
Budapesta. În 2015 a câștigat la Praga
premiul Ferdinand Vanek pentru cea
mai bună piesă politică cu textul întitulat ”Ăștia-s animale”. Iar piesa ”Nu regret nimic” (2017) aleasă de regizorul

O montare fără prețiozități

Nagy Csongor Zsolt (st]nga) ;i Rappert-Vencz Gabor (dreapta) `ntruchip]nd dou[ genera\ii din serviciile secrete
Lendvai Zoltan pentru teatrul sătmărean are și ea o componentă politică
importantă, dar aspiră la mai mult, explorând sentimente și resentimente puternice în cele trei personaje ale sale.

Viața ca un tort de căpșuni
amare
Dominik Kormos a fost la vremea
lui o vedetă printre anchetatorii Securității. O metodă de tortură de un sadism rafinat (pe care ne-o va dezvălui

la finalul piesei) a ajuns să-i poarte numele printre colegi.
Îl admira sincer pe comandantul său,
colonelul Preda, și-l privea complice,
cam de sus, pe Alex, subordonatul său
mult mai tânăr, cu care și-a făcut meseria cât de destoinic a putut, pe pielea
bietelor victime, literalmente. La căderea regimului s-a retras incognito întro garsonieră prăpădită, încercând să se
ascundă chiar și de sine însuși.
Dar unde să te mai ascunzi când
fostul coleg, rămas în SRI, te cheamă –

mai mult, te șantajează - să-ți aplici metoda asupra fostului comandant, iar Liza, simpatica fiică a vecinilor de deasupra, se dovedește a fi afectată aproape
mortal de torturile pe care tu le-ai aplicat mamei sale? Tocmai ea, care gustă
cu plăcere tortul de căpșuni pe care fiica
ta, căutând motive să te îndepărteze, îl
refuză pe un ton superior? Securistul
îmbătrânit, pregătit să-și justifice orice,
este răscolit până-n adâncuri și, în lovitura finală de teatru, ajunge să își utilizeze tortura, în fine, pentru un scop

Decorul amenajat de Batonyi Gyorgy ar funcționa exemplar într-un film
al noului realism românesc, într-atât
reușește să explice, vizual, claustrarea
și degringolada interioară a lui Dominik. Totul pare că se va prăbuși dintr-o
clipă în alta, totul e derizoriu, improvizat. Poate aici e și cheia personajului
desenat cu mare grijă de Rappert-Vencz
Gabor. Precarității spațiului de viață îi
corespunde șubrezenia argumentelor
cu care omul încearcă să-și panseze remușcările. Maestru al dialogului, dramaturgul face din scenele dintre Dominik și Alex dueluri verbale demne de
muschetarii lui Dumas, iar Nagy Csongor Zsolt fandează și lovește subtil, malițios, elegant.
În rolul Lizei avem o revelație. Keresztes Agnes compune cu mare migală
personajul unei copile a cărei veselie inocentă a fost traumatizată de ani de bătăi. Actrița rezistă tentației de a exagera
și reușește momente de mare tandrețe
spre final, fără să le însiropeze nici pe
acelea în exces. E un rol care o poate
lansa spre multe alte roluri principale.
Concepția regizorală, cu hebluri
separând scenele, cu dinamica mișcării
actorilor amplificând ascuțimea scriiturii, ne face să credem că spectacolul
acesta limpede și tulburător ar merita
să fie filmat pentru TV. Mai ales în vremuri ca acestea. Fie și numai pentru a
dovedi publicului larg că teatrul contemporan nu înseamnă doar experimente atinse de hipertrofie sau limbaj
vulgar căutat cu dinadinsul.
Vasile A.

Cel mai scump tablou din lume a disp[rut
Tabloul “Salvator Mundi”, atribuit lui Leonardo da Vinci şi devenit cel mai scump din lume după ce a fost vândut la licitaţie, în
noiembrie 2017, pentru suma de
450,3 milioane de dolari, ar fi dispărut.
La începutul lunii decembrie 2017,
Muzeul Luvru din Abu Dhabi a făcut
public faptul că tabloul “a fost achiziţionat” de autorităţile locale, la o zi după
ce în presa internaţională au apărut informaţii potrivit cărora “Salvator
Mundi” ar fi fost cumpărat de prinţul
moştenitor saudit Mohammed ben Salman.
“Pierdută şi ascunsă mult timp, capodopera lui Leonardo de Vinci va fi
cadoul nostru pentru lume”, a declarat
într-un comunicat, la momentul respectiv, Mohammed Khalifa al-Moubarak,
preşedintele Departamentului de Cultură şi Turism din Abu Dhabi.
Reprezentanţii Muzeului Luvru din
Abu Dhabi, care a fost inaugurat în noiembrie 2017, nu au făcut publică identitatea celui care a cumpărat tabloul la
licitaţie, confirmând doar că Departa-

Istoria tabloului cu dimensiuni de 65 cm x 45 cm, realizat în jurul anului 1500,
este demnă de un roman

mentul de Cultură şi Turism din Abu
Dhabi a achiziţionat capodopera.
Tabloul urma să fie expus, din septembrie 2018, în muzeu, unde se află şi
capodore ale unor maeştri precum
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Johannes Vermeer, Claude Monet şi Vincent van Gogh. Însă, cu două săptămâni
înainte de vernisaj, autorităţile din Emiratele Arabe Unite au anunţat că evenimentul este amânat, fără ca motivele să
fie dezvăluite.
Departamentul de Cultură nu a oferit explicaţii în acest sens, iar reprezentanţii muzeului spun că nu ştiu unde se
află pictura, potrivit The New York Times.
De asemenea, un oficial al Muzeului
Luvru din Paris, care a acordat licenţa
pentru numele instituţiei muzeale din
Abu Dhabi, a declarat pentru The New
York Times c[ nu se cunoaşte locul unde
este depozitată capodopera.
La jumătatea lunii noiembrie 2017,
“Salvator Mundi” a devenit cel mai
scump tablou din lume, un titlu deţinut
anterior, din 2015, de lucrarea „Les Femmes d’Alger (version 0)” de Pablo Picasso. Tabloul a fost scos la vânzare de miliardarul rus Dmitri Ribolovlev, care îl

cumpărase pentru 127,3 milioane de
dolari în 2013.
Istoria tabloului cu dimensiuni de
65 cm x 45 cm, realizat în jurul anului
1500, este demnă de un roman. Unii experţi spun că ar fi putut fi comandat de
Curtea regală a Franţei şi că s-a aflat în
proprietatea regilor englezi.
Pentru aproape 150 de ani, tabloul
a dispărut şi a fost avansată ipoteza că
ar fi fost distrus. A reapărut la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi mult timp a fost
considerat ca fiind realizat de un contemporan al lui Da Vinci. Vândut pentru
45 de lire sterline în 1958, la casa Sotheby’s, a fost autentificat formal ca
aparţinând lui Leonardo da Vinci abia
în 2005.
Unii specialişti şi-au exprimat însă
rezervele privind rolul jucat cu adevărat
de Da Vinci în realizarea tabloului.
The New York Times mai scrie că
există mai multe zvonuri în lumea artei
potrivit cărora un expert din Zurich, Elveţia, a fost rugat de o companie de asigurări să facă o evaluare a tabloului, în
toamna anului trecut, acesta fiind cel
mai recent moment în care s-a mai auzit
de capodoperă. Însă solicitarea de evaluare nu a mai avut loc.
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“Cele trei decenii postcomuniste nu au fost, din păcate, în măsură să redea rostul plenar al Academiei,
dar măcar au salvat instituția de la moarte. Azi Academia este forul suprem de consacrare a valorilor
intelectuale din România și de promovare a cercetării la cel mai înalt nivel.”

ISTORIE

Academia Român[ a aniversat
153 de ani de la înfiin\are
Din discursul acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române rostit `n 4 aprilie 2019
“Prin Academia Română, înființată
în 1866, se împlinea predicția lui Mihail
Kogălniceanu – originar prin familie
dintr-o provincie înstrăinată, Basarabia
– făcută în 1843, când, la deschiderea
cursului de istorie națională la Academia Mihăileană din Iași, definea patria
ca toată acea întindere de loc unde se
vorbește românește.
În 1866-1867, membrii noii instituții
erau savanți și oameni de cultură români
din toate provinciile românești care urmau să se alăture României la 1918. Proiectul care a stat la baza Academiei (Societății Literare Române) s-a realizat sub
domnia și privegherea lui Alexandru Ioan
Cuza și a fost transpus în practică printro hotărâre a Locotenenței Domnești, la 1
aprilie 1866. Clasa politică românească –
în ciuda disputelor aprige aflate și atunci
la ordinea zilei – a înțeles la scurtă vreme
după dubla alegere că unirea politică deplină se va face greu și că ea trebuia precedată de unirea spiritelor românești. Primul președinte al Academiei, Ion Heliade
Rădulescu, a avut înțelepciunea să vegheze
această Românie întregită de dinaintea
României de la 1918 și să-i asigure un
prestigiu extraordinar în cadrul societății
românești. Până la Marea Unire, transilvănenii, bucovinenii și basarabenii și-au
dat măsura valorii lor intelectuale, a capacității de creație, a talentului organizatoric, a vocației europene. Astfel, istorici
precum Papiu-Ilarian, Eudoxiu de Hurmuzaki, Vasile Maniu, Bogdan Petriceicu
Hașdeu, Nicolae Densușianu, Ioan Pușcariu, Ioan Bogdan, Dimitre Onciul, Augustin Bunea, Ioan Mihalyi de Apșa, Ion
Nistor, Ioan Lupaș, Alexandru Lapedatu,
Silviu Dragomir, Ioan Ursu, folcloriști ca
Simeon Florea Marian, Enea Hodoș, botaniști ca Florian Porcius, literați și filologi

ca Iosif Vulcan, Sextil Pușcariu, Ioan Bianu, Ioan Slavici, George Coșbuc, Ovid
Densușianu, Gheorghe Bogdan-Duică,
Octavian Goga, medici ca Victor Babeș,
teologi ca Ioan Micu Moldovanu sau Andrei Șaguna, proveniți din provinciile ocupate de imperiile vecine, au intrat oficial
sub cupola înaltului for înainte de 1918.
Transilvănenii August Treboniu Laurian
(în două rânduri) și George Barițiu fuseseră chiar președinți ai Academiei, Cipariu, Barițiu, Hașdeu, Victor Babeș, Ioan
Bogdan, Onciul – vicepreședinți, iar Laurian – primul său secretar general. Proclamarea și câștigarea independenței absolute de stat, nașterea Regatului României, accentuarea mișcărilor de emancipare națională din provinciile ocupate au
sporit rolul Academiei în lumea românească de pretutindeni.
În ciuda marilor dificultăți legate de
criza de la finele Primului Război Mondial
și de integrarea provinciilor istorice în Regatul României, Academia Română începea în 1919 cea mai înfloritoare perioadă
din istoria sa. Țara trecea prin momente
unice< teritoriul său crescuse mai mult decât de două ori> cu alte cuvinte, se părea
că nu provinciile se uniseră cu România,
ci că România se alăturase provinciilor.
Era un preaplin de realizări teritorial-demografice și spirituale, existând riscul ca
acest preaplin să se reverse. Se auzeau voci,
mai ales din partea unor state din jur, frustrate de marile pierderi suferite, voci care
susțineau că România nu va fi capabilă să
administreze în chip european și să integreze noile teritorii și populații, că nu va
putea organiza temeinic imensul stat. Mai
grav, se spunea că, sub aspect intelectual
și cultural, „provinciile mai avansate” din
vest nu vor putea fi tratate la nivelul cerut,
că nu se vor putea întreține universități și
instituții academice românești, românii –

supuși de o istorie întreagă altora – neavând capacități și abilități de acest gen. A
fost exemplar răspunsul clasei intelectuale
românești în acest sens, mai ales efortul
Academiei Române, care a trimis la Cluj,
Cernăuți, Timișoara pe cei mai importanți
membri ai săi, pentru organizarea vieții
academice românești din aceste locuri.
Universitatea din Cluj (refondată la 1919)
a fost unul dintre exemplele cele mai strălucite de organizare a vieții științifice românești la cel mai înalt nivel, cu eforturile
conjugate ale vârfurilor vieții intelectuale
din întreaga țară.
Provinciile unite au adus de la început
în Academie toată țara românească, la început doar virtuală în raport cu regulile
artificiale ale unei lumi aleatoriu sau
strâmb alcătuite, însă foarte reală pentru
locuitorii săi. (...) Când s-a format în 1866,
dar și când și-a sărbătorit jubileul în 19161919, Academia era elita intelectuală a
unei țări de țărani. De altminteri, așa a
fost în mai toată istoria noastră, de aceea
numele dat tuturor locuitorilor țării, adică
numele de țăran, înseamnă azi agricultor,
sătean. A fost o vreme când toate țările
noastre erau formate din săteni și agricultori. Așadar, nu este o întâmplare, o coincidență sau un capriciu de literat faptul că
Rebreanu și Blaga, sub cupola înaltului
for al Academiei, au evocat și invocat țăranul și satul ori că Iorga a văzut esența
istoriei Transilvaniei în satele și preoții săi
(vezi inspirata sa carte „Sate și preoți din
Ardeal”). În epoca interbelică, Academia
Română a fost ca țara însăși, a cărei chintesență era< a trăit cu frenezie marea împlinire, fără complexe și fără rețineri, cu
convingerea că „se potolise furtuna” (cum
spusese la Cluj, cu glas tunător, Zaharia
Bârsan) și că venise timpul „poemelor luminii” (cum scrisese Blaga).
Academia Română a suferit mult du-

pă Al Doilea Război Mondial – ca toate
instituțiile tradiționale românești – fiind
în pericol de a fi înghițită de malaxorul
comunist, inițial internaționalist proletar
și apoi naționalist.
Cele trei decenii postcomuniste nu au
fost, din păcate, în măsură să redea rostul
plenar al Academiei, dar măcar au salvat
instituția de la moarte. Azi Academia este
forul suprem de consacrare a valorilor intelectuale din România și de promovare
a cercetării la cel mai înalt nivel. Vreme
de aproape un secol, până la impunerea
regimului comunist, Academia Română
s-a bucurat de cel mai înalt prestigiu, a
fost un adevărat barometru al vieții spirituale românești, încât nu exista personalitate mai importantă care să nu lase instituției noastre nu doar zestrea culturală
cea mai de preț (manuscrise, biblioteci,
colecții de artă, de antichități etc), ci și
avuții materiale (case, pământuri, fundații,
etc) necesare bunei sale funcționări. Se
afirmă, uneori, astăzi, că Academia este
bogată, dar nu se precizează că este vorba
de bogăția culturală și științifică a națiunii
române și nu de bunuri materiale. Acestea
din urmă nu au și nu pot avea caracter lucrativ și nu sunt menite să servească decât
prosperității intelectuale. Academia de astăzi funcționează pe baza legii proprii și a
legilor adiacente, străduindu-se să-și îndeplinească menirea, în ciuda provocărilor de tot felul. Scopurile principale ale
Academiei rămân cele care au definit-o
dintotdeauna< consacrarea excelenței și
derularea cercetării de vârf. Dar mai există
o prioritate, uitată intenționat de unele
forțe din lumea românească, anume rolul
Academiei de factor al echilibrului din
societate, precum și rostul Academiei de
a avea poziții constructive în țară și în comunitatea mondială. Academia are menirea de a oferi expertiză în toate dome-

niile științei, artei, culturii, creației, dar și
în ceea ce înseamnă mersul societății în
general. Academia elaborează diagnoze
ale prezentului și prognoze ale lumii ce va
să vină, Academia construiește viziuni
privind protecția mediului, privind gestionarea avuției naționale, privind cadrul
legislativ coerent, privind sănătatea și educația națiunii. Cu alte cuvinte, parafrazând
un vechi proverb latin, nimic din ceea ce
este omenesc și românesc nu trebuie să-i
fie străin Academiei. Firește, pentru îndeplinirea acestor roluri, Academia trebuie să fie și ascultată, respectată, sprijinită.

Proiectele de viitor
Proiectele de viitor ale Academiei sunt
foarte multe și toate sunt legate de cultura
națională, de cercetarea științifică, de spiritualitatea românească și de bunul mers
al țării în general. Ne preocupă buna funcționare a instituției, reașezarea sa pe locul
care i se cuvine, curmarea neînțelegerilor
endemice din sânul societății românești,
recunoașterea prestigiului celor mai valoroși intelectuali români. (...)
Avem datoria în această lume să ne
manifestăm ca români și ca purtători de
mesaje românești. Numai așa vom fi înțeleși și respectați și numai așa vom putea
fi europeni. Academicienii sunt, în general, personalități care și-au dovedit profesionalismul și competența în cele mai variate domenii, de-a lungul deceniilor lungi
de activitate, iar acum sunt bătrâni, dar ce
bătrâni! Haideți să prețuim împreună
Academia, simbolul unității intelectuale
a neamului românesc și să ne împărtășim
din acel farmec sfânt care privilegiază, în
locul vrajbei, iubirea, înțelegerea și dialogul.

George Bari\iu, un mare om de cultur[ ;i un patriot des[v]r;it
Voi face în cele ce urmează portretul unui mare om de cultură și
patriot desăvârșit, anume George
Barițiu, profesor, pedagog, întemeietorul presei periodice în Transilvania, publicist, istoric, literat, om
de știință, economist, lingvist.
George Barițiu s-a născut la 2/14 mai
1812 în comuna Jucul de Jos, comitatul
Cluj și a trecut la cele veșnice în anul 1893
la Brașov. ~și face studiile la Trascău, apoi
Blaj și Facultatea de filosofie la Academia
maghiară din Cluj. Revine la Blaj și urmează seminarul. Blajul a jucat un rol însemnat privind educația patriotică a lui
Barițiu, care notează în Testament, că donează muzeului liceului din Blaj „Condeiul
de aur “, pe care îl primise pentru activitatea de publicist, deoarece la Blaj a învățat
să rămână român și să scrie românește.
La terminarea studiilor (1835), ocupă
catedra de fizică la gimnaziul din Blaj, iar
un an mai târziu, la Brașov. În vară călătorește în Țara Românească, împreună cu
Timotei Cipariu și Ioan Maiorescu, în centrele de rezonanță istorică Târgoviște, Curtea de Argeș, București, în scopul acțiunii
de unire a românilor, unității de gândire
și acțiune. George Barițiu rămâne profesor
câțiva ani (până la 1845). Parale își începe
activitatea de întemeiere a foilor sale, editând Foaia literară (din 1838 Foaia pentru
minte, inimă și literatură) și a Gazetei de

Transilvania. La început nu face parte din
Comitetul național românesc din Transilvania, care conducea acțiunea revoluționară, dar văzând prigoana dezlănțuită
asupra românilor intră în Comitet, adoptând linia lui Simion Bărnuțiu. Comitetul
se dizolvă în martie 1849. Apoi participă
câteva luni la redactarea ziarului Bucovina, după care se întoarce în Transilvania
pentru a continua activitatea foilor, dar
este îndepărtat de la conducere.
În anul 1852 devine director și coproprietar al Fabricii de hârtie Zărnești. După
anul 1860, în perioada absolutismului liberal, participă la dietele din Cluj (18631864) și este considerat de autorități un
paria, în timp ce alții îl socotesc regalist,
adică în slujba cancelariei imperiale de la
Viena. După încheierea dualismului austro-ungar (1867), Barițiu activează în cadrul „Asociației transilvane pentru literatura română și cultura poporului român”(ASTRA), întemeiată la 1861. Barițiu
este prim secretar al ASTREI și apoi președinte (1867).
~ncorporarea Transilvaniei la Ungaria
trezește un protest vehement la Conferința
liderilor români de la Blaj (3/15 mai 1868),
urmată de un protest scris Pronunciamentul de la Blaj, unde contribuția lui Barițiu este însemnată. Noua situație din
Transilvania impunea organizarea politică. Iau ființă Partidul național al românilor
în Banat și Ungaria (20 ianuarie 1869) și
Partidul Național al românilor din Tran-

silvania (7 martie 1869). În urma conferinței de la Sibiu (1871), cele două partide
fuzionează într-unul singur< Partidul Național Român din Transilvania, care va
avea un rol hotărâtor în lupta pentru Marea Unire din 1 Decembrie 1918.
George Barițiu publică Memorialul,
o cuprinzătoare expunere asupra situației
românilor din dubla monarhie. Îl găsim
apoi prezent în lupta politică și publicistică, alături de Memorandiști (1892) și
poartă corespondență cu Ioan Rațiu. Firește, că intelectualii au avut un rol esențial
în lupta națională pentru cultură. Cel mai
de seamă for științific românesc, Academia Română, îl alege pe cărturarul și istoricul George Barițiu președintele ei
(1893), deși acesta locuia la Brașov, unde
puțin după aceea, se stinge din viață.
Opera clădită de George Barițiu are
la bază sentimentul dăruirii totale în scopul realizării cerințelor vitale ale națiunii
române. Ideile sale, răspândite în mai multe domenii esențiale ale culturii, au un caracter progresist și desemnează un spirit
vizionar. Important este faptul că el a știut
să lege într-un tot elementele diferitelor
domenii de studiu și afirmare a națiunii
române, școala de biserică și ambele de
activitatea publicistică, pe care a desfășurat-o pe plan istoric, filosofic, teologic etc.
Un rol însemnat în activitatea de profesor
l-a avut și instruirea științifică. Când își
începe cariera de profesor și-a inaugurato cu disertația despre școli, deci cu o pro-

blemă teoretică, de pedagogie și deși nu
avea experiență, problemele reflectă o bună cunoaștere a mediului școlar și problemelor școlii. Mai târziu (după 1870),
reeditează chemarea< „Națiunii române îi
trebuie îndată școale multe, feliurite și toate bune, foarte bune”. Prin această exprimare, Barițiu înțelege scopul nobil al
emancipării poporului român, prin școală,
dar extinde sistemul educativ foarte mult,
de la școală, la publicistică și la întreaga
cultură. Gazeta Transilvaniei și suplimentul ei literar Foaia pentru minte, inimă și
literatură, privește o sumedenie de aspecte
economice, sociale, politice și diplomatice,
naționale, bisericești, culturale.
Călătoriile pe care le întreprinde în
străinătate (Austria, Boemia, Franța, Elveția, Belgia, Olanda ) au drept scop cuprinderea progresului. Întors în țară, Barițiu condamnă înapoierea feudală și ridicarea acestei țări o vede prin industrie.
De fapt, toate ideile de progres le privește
de pe poziție antifeudală< pe plan social,
împotriva instituției iobăgiei, pe plan politic, împotriva despotismului. Cât privește
partidele politice, se pronunță la 1848 pentru partida propășitoare, care urmărește
progresul națiunii. Pe plan ideologic, se
pronunță împotriva șovinismului, promovează ideea înfrățirii între popoare. Pe
plan istoric, Barițiu afirmă rolul și funcția
istoriei de a evidenția adevărul. George
Barițiu continuă de fapt tezele Școlii Ardelene, susținând latinitatea poporului ro-

mân și a limbii române. Deși nu cade în
exagerări, poziția lui Barițiu este latinizantă, folosind termeni lingvistici luați direct din latinește și la fel apare și în ortografia scrierilor sale. Problemele de istorie
au însemnat pentru Barițiu un prilej de
manifestare a poziției antifeudale, progresiste, patriotice.
Un rol hotărâtor în opera lui George
Barițiu îl ocupă cultura, care înseamnă
iluminare, cultivarea poporului și implicit,
emanciparea lui. George Barițiu combate
cosmopolitismul și lauda geniului național, îndemnând însă la recunoașterea specificului național al fiecărui popor și contribuția la îmbogățirea patrimoniului universal. Barițiu exprimă ideea colaborării
științifice și intelectuale a tuturor luptătorilor pentru progres, așa numita republică literară se întinde peste omenirea întreagă, fără diferență de naționalitate și
confesiune. George Barițiu se ocupă amănunțit de problemele de educați< educarea
poporului în spiritul progresului, educarea
tineretului, o forță a societății, emanciparea femeii, rolul ei în societate, ca mamă,
în economie, ca cetățean.
În esență, opera lui George Barițiu
pornește de la un cărturar de seamă, cunoscător profund al realităților epocii sale
și care, nu rămâne la nivelul teoriei, ci dă
soluții pentru realizarea progresului în
toate domeniile.
Ing. Mircea Pîrlea,
Biblioteca Județeană Satu Mare
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“Foarte greu de descifrat< metafora modernă
şi femeia dintotdeauna”. Vasile Ghica

O mam[ na;te un copil,
maternitatea na;te o femeie
Triunghiul, simbolul
echilibrului

Articolul de fa\[ `;i propune s[
trateze conceptul de maternitate
dintr-o perspectiv[ psihologic[ vizavi de rolul pe care `l are `n devenirea femeii. C]nd spunem devenire, ne referim `n primul r]nd la
conota\ia afectiv[ a termenului,
adic[ la sentimentul de `mplinire
al femeii. Termenul implică, de
asemena, ;i un aspect social, legat
de rolul pe care societatea i-l atribuie femeii `n cre;terea ;i educarea
genera\iei viitoare. Fluctu]nd `ntre
cele dou[ variabile, maternitatea
este una dintre cele mai complexe
experien\e de care se bucur[ femeia pe parcursul vie\ii.
Fiind un cumul de tr[iri emo\ionale duse adesea la extrem (de la durere
la exaltare, de la oboseal[ la vitalitate,
de la dezn[dejde la optimism etc.) maternitatea r[m]ne, f[r[ doar ;i poate,
una din experien\ele ce cu greu `;i
g[sesc echivalent `n celelalte etape ale
vie\ii.
De;i, `n aparen\[, maternitatea implic[ acela;i pachet de atribu\ii ce le
revin mamelor `n cre;terea ;i `ngrijirea
noilor-n[scu\i, experien\a `n sine este
tr[it[ `n mod unic ;i personal de fiecare
femeie `n parte.
Individualitatea experien\ei este
dat[ `n primul r]nd de bagajul
emo\ional pe care `l are fiecare femeie
`n momentul c]nd `ncepe aceast[ incursiune `n universul maternit[\ii. De
asemenea, `nc[ de la `nceputul experien\ei, transpare “inteligen\a parental[“ (bagajul informa\ional) cu care
este `nzestrat[ fiecare viitoare mam[.
Aceste dou[ componente fac diferen\a
`ntre felul cum se raporteaz[ fiecare
femeie la una din cele mai importante
experien\e din via\a lor. “Pentru a aplica principiile educa\iei parentale
con;tiente, adul\ii au nevoie de informa\ii ;tiin\ifice ;i de practic[. M[ refer
la informa\ii cu privire la nevoile de
dezvoltare ale copilului, la felul `n care
func\ioneaz[ creierul uman ;i la cultivarea st[rii de prezen\[ con;tient[ `n
plan rela\ional”. Gáspár György

Maternitatea este o c[l[torie,
nu o destina\ie
Maternitatea este una din cele mai
importante piese ce completeaz[ puzzle-ul feminit[\ii. Se spune c[ o mam[
se na;te odat[ cu copilul ei. Acest rol
de mam[, odat[ `nceput, \ine toat[
via\a. Chiar dac[ responsabilit[\ile unei
mame se degajeaz[ pe m[sur[ ce copilul devine adult, la nivel emo\ional,
o p[rticic[ din fiecare mam[ va vibra
pentru copilul ei p]n[ la sf]r;itul vie\ii.
~n general, majoritatea femeilor `;i
doresc ;i ajung s[ fie mame. Ceea ce
este un lucru c]t se poate de firesc ;i
natural. Mai pu\in constructiv, `ns[, e
atunci c]nd femeia se identific[ cu rolul de mam[ ;i transform[ acest rol
`ntr-un sens al vie\ii. De cele mai multe
ori, acest lucru nu se `nt]mpl[
con;tient. Fie dintr-o lips[ de semnifica\ie a propriei vie\ii, fie din dorin\a
de a salva o rela\ie disfunc\ional[ cu
propriul partener, femeia pune pe micu\ii umeri ai copilului ei aceast[ responsabilitate. Copilul devine, astfel, `n
mod incon;tient, salvatorul mamei lui.

“Cu fiecare experienţă pe care o trăiești, îţi pictezi propria ta pânză, gând cu gând, alegere cu alegere”. Oprah Winfrey

~n primele luni de via\[,
copilul este `n simbioz[
cu mama lui
Potrivit stadiilor de dezvoltare, `n
primele luni de via\[, copilul proiecteaz[ `n mama lui `ntregul univers. El
se oglinde;te `n ochii mamei lui, `n expresiile ei faciale, `nsu;indu-;i astfel
percep\iile ;i emo\iile legate de `ntreaga
lume. Dac[ mama r[spunde cu
bl]nde\e, cu o privire senin[, vesel[, ;i
binevoitoare nevoilor copilului, el
`nva\[ despre lume c[ e un loc frumos
`n care se poate sim\i `n siguran\[.
Dac[, `n schimb, ochii mamei tr[deaz[
`ngrijorare, tensiune, triste\e, dezn[dejde, copilul `;i va `nsu;i aceste emo\ii
`n leg[tura sa proprie cu lumea exterioar[. Desigur c[ cele dou[ situa\ii
sunt, de fapt, dou[ extreme ale unui
continuum care m[soar[ echilibrul
emo\ional al mamei.
“Copiii no;tri vor s[ interac\ioneze
cu noi `nc[ din clipa `n care se nasc.
Iar fa\a noastr[ e un tablou nepre\uit
pentru ei. De fapt, pentru un bebelu;,
nu exist[ juc[rie mai captivant[ dec]t
fe\ele noastre. :i nu exist[ muzic[ mai
captivant[ dec]t vocea noastr[.” (J.
Gottman)
Nu cred c[ exist[ mam[ care s[ nu
guste din cocktail-ul emo\iilor
cople;itoare, at]t de fericire c]t ;i de
disconfort. Tocmai intensitatea crescut[ a emo\iilor confer[ maternit[\ii
unicitate. Echilibrul nu implic[ s[
r[m]nem ancora\i doar `n zona pozitiv[, ci exact aceast[ fluctuare `ntre un
cap[t ;i cel[lalt, capacitatea de a se ridica din dezn[dejde ;i acceptarea de a
mai trece pe acolo. :i mai presus de

toate, asumarea acestor emo\ii,
con;tientizarea ;i integrarea lor.
Este de-a dreptul firesc, ca dup[
nop\ii nedormite, \in]nd copilul la
piept sau leg[n]ndu-l ;i dans]nd cu el
prin cas[ `ntre apus ;i r[s[rit, o mam[
s[ experimenteze toat[ paleta emo\iilor
de disconfort. A fi con;tinet[ c[ resursele fizice sunt limitate, a-;i accepta
vulnerabilitatea `n anumite perioade
ale vie\ii sunt indicatori relevan\i ai inteligen\ei emo\ionale.

Mama se contecteaz[ at]t
la nevoile copilului c]t
;i la propriile ei emo\ii
O bun[ con;tientizare a acestor
tr[iri o ajut[ pe mam[ `n primul r]nd
s[ nu proiecteze `n rela\ia cu bebelu;ul
ei toate fricile sau durerile suflete;ti
din perioada copil[riei ei. Iar maternitatea este tocmai terenul propice pentru ca aceast[ reactivare s[ se `nt]mple.
Un copil este `n simbioz[ cu mama
lui `n primele luni de via\[ ;i este firesc
s[ fie a;a. El nu-;i poate satisface singur
nevoile pentru a supravie\ui. ~ns[ mama este adultul responsabil at]t pentru
`ngrijirea noului-n[scutului c]t ;i pentru igiena sa emo\ional[. ~ns[;i aceast[
conectare profund[ dintre mam[ ;i copil deschide la nivel emo\ional o
`ntreag[ cutie a Pandorei. S[ fac[ distinc\ia dintre st[rile fire;ti de oboseal[,
iritare, `ngrijorare etc. ;i propriile mecanisme de ap[rare, care se activeaz[
`n mod automat `n rela\ia cu copilul,
presupune claritate mental[, luciditate
;i un bun discern[m]nt.
Vestea bun[ e c[ aceste abilt[\i se
`nva\[. Dac[ nu au fost `nsu;ite `n prea-

labil, procesul terapeutic ofer[ aceast[
oportunitate `n orice moment. Mai ales
`n momentele cu reale provoc[ri, cum
este maternitatea. Iar mamele pot confirma c[ primele luni sau chiar primii
doi ani de dup[ na;tere este o astfel de
perioad[, cu multe provoc[ri. Nici autoarea acestor r]nduri nu a fost absolvit[ de provoc[ri, ;i chiar e;ecuri, `n
cele dou[ binecuv]ntate experien\e
post-natale. De multe ori con;tientiz[m c[ un ajutor de specialitate ar fi
fost util dup[ ce trecem prin `ncerc[ri
a;a cum putem noi mai bine la momentul respectiv. Apoi pl[tim pre\ul
consecin\elor aferente. ~nv[\[m pe propria piele, cum s-ar zice.
O vorb[ din popor spune c[ p]n[
nu d[m cu capul `n gard, nu ne trezim.
Este foarte adev[rat c[ `nv[\area prin
descoperire ;i prin propria experimentare este cea mai eficient[, dar cost[
mult, cost[ resurse, iar `n acest spectru
al vie\ii vorbim de resurse suflete;ti.
Resurse suflete;ti proprii dar ;i ale celor
din jur. Toate sunt puse `n joc atunci
c]nd alegerile sunt de fapt ecouri ale
mecanismelor noastre de ap[rare ;i nu
alegeri bine c]nt[rite ;i filtrate de cortexul prefrontal (partea creierului responsabil[ de procesele cognitive).
Dinamica `ntregii familii este destabilizat[ `n lipsa unei bune inform[ri
despre ce presupune cu adev[rat rolul
mam[. Despre aceast[ etap[ a vie\ii nu
se `nva\[ `n to\i anii de ;coal[. Astfel c[
modelele se preiau din familiile de origine. Familii care la r]ndul lor n-au trecut nici ele printr-un proces de instruire ;tiin\ific[, ci prin acela;i mecanism de copiere. :i astfel perpetu[m tipare ale vechilor genera\ii care cu greu
se mai potrivesc `n lumea modern[.

Dac[ ne g]ndim la o t]n[r[ familie
binecuv]ntat[ cu venirea pe lume a
unui copil, ne putem imagina un triunghi< mama, tata ;i copilul. A;a cum
ne amintim de la lec\iile de geometrie,
trei puncte formeaz[ un plan. ~n acest
context, putem vedea triunghiul familial ca pe un `ntreg, o m[sur[ a echilibrului.
Mai ;tim, de asemenea, c[ orice triunghi se `ncadreaz[ `ntr-un cerc. Asta
ne poate permite, vizual, s[ ne imagin[m
cum fluxul de energie circul[ de la un
punct la cel[lalt, făr[ a fi omis niciunul
din cele trei puncte. Dac[ se `nt]mpl[ s[
fie omis vreunul din col\urile triunghiului, nu mai vorbim de un cerc, prin urmare echilibrul este amenin\at.
:i pentru c[ nu putem p[c[li legile
fizicii, c]nd unul dintre puncte se apropie de al doilea, inevitabil se `ndep[rteaz[
de al treilea. Triunghiul, teoretic, r[m]ne
tot `n echilibru. Dinamica lui func\ioneaz[ oarecum dup[ o lege a compens[rii, prin aceast[ libertate a punctelor de a migra pe arcul de cerc, de a se
apropia sau a se `ndep[rta unele de altele.
Astfel, at]ta vreme c]t dou[ puncte nu
se contopesc, triungiul `;i construie;te
;i reconstruie;te echilibrul. Este `ntro permanent[ dinamic[.
Dinamica unui triunghi o putem
traduce `n termeni psihologici prin rela\iile dintre to\i cei trei membri ai familiei< mam[-tat[, mam[-copil, tat[copil. Cele trei diade formeaz[ un
`ntreg, iar s[n[tatea psihic[ a familiei
depinde `n egal[ m[sur[ de s[n[tatea
celor trei rela\ii. Este suficient ca dou[
puncte din triunghi s[ se apropie prea
mult sau s[ se `ndep[rteze prea mult,
pentru ca `ntreaga s[n[tate psihic[ a
`ntregii familii s[ aib[ de suferit.

Grani\ele s[n[toase asigur[
s[n[tatea psihic[ a `ntregii
familii
P]n[ unde se poate apropia un
punct de cel[lalt astfel `nc]t s[ nu afecteze bunul mers al `ntregii familii?
R[spunsul nu poate fi dat `n cifre, ci `n
termeni de reguli de respectare a etapelor de dezvoltare ;i a grani\elor
s[n[toase.
Dac[ ne referim la perioada maternit[\ii, pentru a nu ne abate de la
tema articolului, triunghiul ia cea mai
atipic[ form[ `n primele luni de via\[
a bebelu;ului. ~ntruc]t copilul este `n
simbioz[ cu mama lui `n primele aproximativ 6 luni de via\[, el se va apropia
la maxim de punctul lui de siguran\[,
mama. Mamei `i revine astfel responsabilitatea de a primi cu toat[ fiin\a sa
aceast[ apropiere, dar `n acela;i timp
de a nu m[ri distan\a fa\[ de cel[lalt
p[rinte. Este o provocare mare pentru
ambii p[rin\i `n aceast[ etap[ s[ se
pozi\ioneze la distan\ele s[n[toase astfel `nc]t s[ nu destabilizeze `ntregul.
~ntorc]ndu-ne la metafora din tiltu,
femeia `;i spore;te feminitatea tocmai
prin st[p]nirea acestei arte de a p[stra
`n armonie toate rolurile ce-i revin `n
diversele etape ale existen\ei sale, f[r[
a se contopi cu niciunul dintre ele, ci
de a le `mbr[\i;a ;i integra `n poten\ialul ei creator.
Ioana Zaharia

7 aprilie 2019/Informa\ia de Duminic[ 11

Căderea zidului Berlinului în noiembrie 1989, reunificarea Germaniei în octombrie 1990, dezintegrarea Uniunii Sovietice în decembrie 1991 și schimbările spectaculoase survenite în Europa Centrală și de Est au marcat sfârșitul războiului rece, ce a modificat situația politică din Europa și a schimbat fundamental imperativele de securitate ale membrilor Alianței.

EVENIMENT

NATO a împlinit 70 de ani. România
a aderat la Alian\[ acum 15 ani
În această săptămână s-au
împlinit 70 de ani de existență
oficială a Organizației Tratatului
Atlanticului de Nord (NATO),
alianță politică și militară din
care România a făcut parte în ultimii 15 ani.
Ţările din Europa Occidentală şi
aliații acestora din America de Nord,
respectiv SUA și Canada, au fost confruntate în perioada 1945-1949 cu
nevoia urgentă de restructurare economică, fiind în același timp îngrijorate de politica și metodele expansioniste utilizate de URSS.
După ce trupelor statelor occidentale li se redusese capacitatea combativă, ca urmare a înțelegerilor dintre
statele Națiunilor Unite, guvernele
occidentale erau din ce în ce mai
preocupate de faptul că Uniunea Sovietică intenționa să-și mențină nediminuată capabilitatea forțelor sale
armate. Având în vedere ideologia declarată a partidului comunist sovietic,
apelurile pentru respectarea Cartei
ONU și a înțelegerilor internaționale,
incheiate la terminarea războiului, nu
puteau garanta suveranitatea și independența țărilor democratice. Represiunea opoziției, violarea flagrantă a
drepturilor omului în cele mai multe
dintre țările Europei Centrale și de
Est, dar și în Asia și în alte regiuni ale
globului, au constituit tot atâtea elemente ce s-au adăugat temerilor preexistente.

Acordurile inițiale și
semnarea Tratatului
O succesiune de evenimente periculoase au accelerat luarea unor măsuri politice și militare. Printre aceste
evenimente au fost amenințările directe la adresa suveranității Norvegiei, Greciei, Turciei, lovitura de stat
pro-comunistă din 1948 din Cehoslovacia, blocada ilegală a Berlinului.
În martie 1948, Belgia, Franța, Luxemburg, Olanda și Marea Britanie
au semnat Tratatul de la Bruxelles,
prin care au decis să-și constituie un
sistem comun de apărare și să-și întărească relațiile. În perioada imediat
următoare au urmat negocieri cu SUA
și Canada cu scopul de a crea o alianță
unică a Atlanticului de Nord, fondată
pe garanții de securitate și angajamente mutuale între Europa și America de Nord. Danemarca, Islanda,
Italia, Norvegia și Portugalia au fost
invitate de puterile semnatare ale Tratatului de la Bruxelles să participe la
acest proces.
Negocierile s-au finalizat în 4
aprilie 1949, prin semnarea tratatului
de la Washington, care instituia un
regim de securitate comun, bazat pe
un parteneriat între cele 12 țări. Grecia și Turcia au aderat la tratat în anul
1952, Republica Federală Germania
în 1955, Spania în 1982, iar Republica
Cehă, Polonia și Ungaria în 1999.

Era post-comunistă
Căderea zidului Berlinului în noiembrie 1989, reunificarea Germaniei
în octombrie 1990, dezintegrarea
Uniunii Sovietice în decembrie 1991
și schimbările spectaculoase surve-

Președintele american Harry S. Truman semnează Tratatul Nord-Atlantic, 4 aprilie 1949
nite în Europa Centrală și de Est au
marcat sfârșitul războiului rece, ce a
modificat situația politică din Europa
și a schimbat fundamental imperativele de securitate ale membrilor
Alianței. În urma hotărârilor luate în
cadrul reuniunilor la vârf de la Londra (iulie 1990), Roma (noiembrie
1991), Bruxelles (ianuarie 1994), Madrid (iulie 1997) și Washington (aprilie 1999), Alianta Atlanticului de
Nord și-a adaptat strategia sa globală.
Conceptul strategic adoptat la Roma a propus o viziune largă asupra
securității, bazată pe dialog și cooperare și pe menținerea unui potențial
de apărare colectivă. Conceptul a integrat aspectele politice și militare ale
doctrinei NATO în materie de securitate, cooperarea cu statele din Europa Centrală și de Est, devenite noi
parteneri, devenind un punct de referință în strategia Alianței. Acest
concept a adus o mai mică dependență față de armele nucleare și efectuarea unor schimbări esențiale la nivelul
fortelor armate întrunite ale NATO,
incluzând reduceri substanțiale sub
raport numeric, și a propus modificări în privința capacității de adaptare
a acestor forțe armate la diferite situatții, precum și utilizarea mai largă
a forțelor multinaționale. Au mai fost
luate măsuri și în ceea ce privește fluidizarea structurii militare de comandă a NATO și pentru adaptarea aranjamentelor și procedurilor alianței.

Deschidere spre foștii inamici
Evenimentul cel mai important
survenit în acest context a fost reuniunea inaugurală a Consiliului de
Cooperare Nord Atlantic (NACC)
din 20 decembrie 1991, cu participarea miniștrilor Afacerilor Externe sau
a reprezentanților țărilor NATO și a
6 țări din Europa Centrală și de Est
(printre care și România) precum și
a 3 țări baltice. Cele 11 state succesoare ale Uniunii Sovietice, ce au constituit Comunitatea Statelor Independente (CSI), s-au alăturat acestui pro-

ces în martie 1992.
La 27 mai 1997 Consiliul Atlanticului de Nord a aprobat Actul de
Fundamentare a Relațiilor Mutuale,
Cooperare și Securitate dintre NATO
și Federația Rusă, ce fusese negociat
în prima parte a anului 1997. Un document similar a fost semnat cu
Ucraina. Semnarea ambelor tratate a
avut rolul de a obține acordul de principiu al Rusiei față de lărgirea alianței
și garanții din partea Ucrainei că își
va păstra statutul de putere neposesoare de arme nucleare.

Aderarea României
și summitul de la București
Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovacia și Slovenia
sunt invitate în 2002, la Praga, să înceapă procesul de aderare la Alianță.
România încheie procesul politic la
5 februarie 2004 în urma aprobării
de către Franța a documentelor de ratificare.
La 29 martie 2004, România a
aderat în mod oficial la NATO prin
depunerea instrumentelor de ratificare la Departamentul de Stat al SUA,
stat depozitar al Tratatului Alianţei
Nord-Atlantice. Depunerea instrumentelor de ratificare a fost urmată,
la 2 aprilie 2004, de ceremonia arborării oficiale a drapelului român la
sediul NATO. Pe baza unei propuneri
legislative, începând cu anul 2005,
“Ziua NATO în România” se celebrează în prima duminică a lunii aprilie.
În perioada 2-4 aprilie 2008 România a găzduit Summit-ul NATO de
la Bucureşti care a reprezentat cel
mai mare eveniment de politică externă organizat de România, dar şi
Summit-ul de cele mai mari dimensiuni din istoria NATO. La Summit
au participat 26 de state membre, 23
de state partenere, înalţi reprezentanţi
ai organizaţiilor internaţionale şi ai
statelor contributoare la operaţiunile
NATO în Afganistan. A fost cel mai
mare Summit al Alianţei, atât ca nu-

măr de participanţi (peste 6.500), cât
şi ca formate. Pentru prima dată în
istoria Alianţei, pe lângă reuniunile
consacrate (Consiliul Nord-Atlantic,
Consiliul Parteneriatului Euro-Atlantic, Comisia NATO-Ucraina şi Consiliul NATO-Rusia) s-a desfăşurat o
reuniune în format extins a statelor
şi organizaţiilor participante la operaţiunea Alianţei în Afganistan, la care au fost prezenţi Secretarul General
al ONU, Preşedintele Comisiei Europene, Secretarul General al Consiliului UE, directorul Băncii Mondiale,
alături de preşedintele afgan Hamid
Karzai şi înalţi oficiali din statele de
contact (Australia, Japonia, Noua
Zeelandă, Iordania).

Angajamentele României
România găzduiește pe teritoriul
său structuri multinaționale NATO Unitatea NATO de Integrare a Forțelor/NFIU, Comandamentul multinațional de divizie sud-est/HQ MND
SE, Brigada multinaţională
cadru/MN BDE, sub Comandamentul Multinațional al Brigăzii/MN BDE
HQ. De asemenea, România participă
la măsurile de consolidare a prezenței
aliate avansate în Polonia, activând
în cadrul grupului de luptă condus
de SUA.
Misiune-cheie şi obiectiv strategic
al Alianţei Nord-Atlantice, dezvoltarea arhitecturii Aliate de apărare antirachetă transpune deciziile luate la
ultimele Summit-uri NATO, având la
bază principiile indivizibilităţii securităţii, solidarităţii şi apărării întregului teritoriu aliat. La Summit-ul
NATO de la Varșovia a fost declarată
capacitatea inițială operațională a sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al NATO. Acesta reprezintă un pas semnificativ în direcția
unei BMD a NATO care oferă o capacitate mai avansată de apărare a populațiilor, teritoriilor și forțelor aliate
în fața unui potențial atac cu rachete
balistice. Decizia a fost posibilă prin
transferarea acțiunilor de comandă

și control (C2) ale sitului Aegis Ashore de la Deveselu către NATO, facilitatea găzduită de România reprezentând o parte semnificativă din
această creștere a capacităților NATO
în domeniu.
România a avut în mod constant
contribuţii substanţiale la operaţiile
şi misiunile NATO, în anumite teatre
de operaţii implicându-se încă din
perioada de pre-aderare. Astfel, România s-a alăturat eforturilor comunităţii internaţionale şi ale NATO,
participând cu efective şi mijloace
militare la< Forţa Internaţională pentru Asistenţă de Securitate (ISAF),
misiunea NATO – KFOR, Operaţia
Unified Protector (OUP), Misiunea
NATO de instruire a forţelor de securitate irakiene (NTM-I), operaţia
Active Fence, operaţia NATO de
combatere a terorismului Active Endeavour (OAE) şi operaţia de contracarare a pirateriei Ocean Shield
(OOS) şi Misiunea Resolute Support
(RSM) din Afganistan. În prezent, țara noastră participă la eforturile operaționale aliate din Afganistan și Kosovo.
In 2014, pentru a asigura capacitatea Alianţei de a răspunde în mod
eficient provocărilor generate de noul
mediu strategic de securitate, cu ocazia Summit-ului NATO din Ţara Galilor a fost agreat The Wales Summit
Pledge on Defence Investment, care
vizează angajamentul statelor membre de a atinge obiectivul de 2% din
Produsul Intern Brut alocat cheltuielilor pentru apărare în decursul a
10 ani (până în 2024), cu diferenţele
specifice fiecărui grup de aliaţi (cei
care au deja acest nivel de finanţare
îl vor menţine, ceilalţi vor stopa declinul bugetelor de apărare şi vor
creşte gradual cheltuielile pentru apărare).
În plus, angajamentul indică alocarea a cel puțin 20% din bugetul apărării pentru achiziţia de echipamente
majore şi activităţi de cercetare-dezvoltare, precum şi îmbunătăţirea rezultatelor individuale privind nivelul
de dislocabilitate şi sustenabilitate a
trupelor în teatrele de operații. În scopul garantării unui consens politic
naţional privind finanţarea sectorului
de apărare, la 13 ianuarie 2015 partidele parlamentare din România au
semnat un acord privind alocarea, începând cu anul 2017, a 2% din Produsul Intern Brut pentru bugetul Ministerului Apărării Naționale şi
menţinerea acestui nivel pentru următorii 10 ani.
Suntem implicați în implementarea pachetelor de asistență stabilite
de către Alianță pentru Georgia, Republica Moldova și Ucraina și exercităm responsabilitățile de stat-coordonator pentru Fondul Voluntar privind apărarea cibernetică dedicat
Ucrainei. De asemenea, participăm
la eforturile internaționale de combatere a terorismului. Totodată, România a exercitat mai multe mandate
de Ambasadă Punct de contact NATO (Contact Point Embassy - CPE)
în două state, respectiv în Azerbaidjan și în Georgia.
A consemnat Vasile A.
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Jennifer Lopez spune c[ Alex Rodriguez
este b[rbatul perfect pentru ea
După experiențele amoroase
prin care a trecut de-a lungul anilor
și mai ales după așa-zisa poveste de
dragoste pe care ar fi trăit-o cu rapper-ul Drake, Jennifer Lopez a devenit mult mai rezervată atât în mediile de socializare online, cât și față
de presă.
Totuşi, Jennifer Lopez a recunoscut
recent că logodnicul ei, Alex Rodriguez,
este bărbatul perfect pentru ea, însă a
stat mult pe gânduri înainte de a decide
că își dorește să se căsătorească cu el. Întrebată când a știut că vrea să se căsătorească cu Rodriguez, ea a dezvăluit< „Să
mă căsătoresc din nou? Sunt foarte sceptică după toate lucrurile prin care am
trecut. Probabil că după un an de relație
am realizat asta. M-am gândit mult dacă
să fac pasul. Îl iubesc, îl plac. Totul a fost
perfect, mult prea perfect și mult prea
repede”.
Legat de momentul în care Alex a cerut-o în căsătorie (pe 9 martie, pe o plajă
din Bahamas), Jennifer a dezvăluit< „Cred
că a fost momentul perfect. Amândoi am
știut asta”. Jennifer a mai vorbit și despre
ce o determină să considere că Alex este
perfect pentru ea.
„Este extraordinar să ai cel mai bun
prieten și un partener cu care poți construi lucruri și simt că eu și Alex așa suntem. Ne asemănăm mult. A avea pe cineva care te înțelege cu adevărat, care înțelege că muncești mult și că îți place
ceea ce muncești – este perfect. Ne iubim
mult și facem totul împreună… împreună ne facem mai buni unul pe celălalt”.

Vedeta a mai fost căsătorită
de trei ori
Jennifer Lopez şi iubitul ei, Alex Rodriguez, fost jucător profesionist de baseball, au făcut anunţul privind logodna
lor pe Instagram. Amândoi au publicat
aceeaşi fotografie cu mâinile lor, în care
se vede inelul cu un diamant imens pe
degetul lui Jennifer Lopez. Alex Rodriguez a cerut-o în căsătorie în timpul unei
vacanţe în Bahamas, după doi ani de relaţie.
Vedeta muzicii pop, în vârstă de 49
de ani, a mai fost căsătorită de trei ori.
Împreună cu Mark Anthony, are o
fată şi un băiat, gemeni, în vârstă de 11
ani. Viitorul soţ are 43 de ani şi este de
origine dominicană. A avut o carieră
sportivă de succes, în mare parte la echipa New York Yankees. În prezent este
analist de baseball. Şi el are două fiice
dintr-o căsătorie anterioară.
Totuşi, nu toate lucrurile sunt roz în
viaţa artistei. Jennifer Lopez, jurat și producător executiv de la emisiunea „World
of Dance”, a fost dată în judecată de un
bărbat care susține că a prezentat această
idee de competiție în urmă cu 10 ani și
acum dorește să fie plătit cu suma care
i-a fost refuzată pe parcursul anilor.
Alvin Gray-El este cel care a deschis
un proces împotriva lui Jennifer Lopez
și a faimoasei coregrafe Debbie Allen,
deși aceasta nu este implicată în această
competiție.
Alvin susține că a prezentat ideea
unei emisiuni numite „Let’s Start the
Dance” în 2009. Acesta ar fi trimis prin
fax o scrisoare lui Debbie Allen și companiei ei de producție, însă nu a primit
niciun răspuns. Acesta susține că ar fi
înregistrat show-ul ca marcă înregistrată,
iar după șapte ani a descoperit că „World
of Dance” se află în producție la NBC. El
ar fi încercat să contacteze compania
pentru a le spune despre dreptul de proprietate asupra acestui show, însă nu i sa răspuns niciodată. Acum el cere daune
de 6.5 milioane de dolari.
Un lucru surprinzător este faptul că
Alvin nu explică în proces cum a ajuns
Jennifer Lopez la această idee, însă o sursă a declarat pentru Page Six că „World
of Dance” a început ca o organizație care
exista înainte de emisiune și apoi NBC
i-a prezentat ideea lui Lopez, așadar ea
nu susține că este o idee proprie.
Vera Pop

