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Supliment cultural-artistic ;i istoric. Apare sub egida Centrului Multicultural Poesis

Din istoria form[rii Uniunii Europene

Guvernul Iuliu Maniu,
un guvern
de opinie public[

La 9 mai 1950 Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe, prezintă un plan
de cooperare aprofundată. Declara\ia Schuman este v[zut[ ca unul din evenimentele
fondatoare ale Uniunii Europene.
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De ce a r[mas
Mona Lisa
neterminat[?
Plecând de la un presupus
portret al lui Leonardo da Vinci,
oamenii de ştiinţă au descoperit
că o paralizie la nivelul mâinii
drepte l-a împiedicat pe acesta
să termine tabloul Mona Lisa.
O cercetare recentă sugerează
că, în ultima parte a vieţii sale,
Leornardo da Vinci a suferit o
paralizie a nervului ulnar al mâinii drepte, conform Fox News.
Dat fiind faptul că, atunci când
picta, da Vinci folosea mâna
dreaptă, această paralizie a diminuat capacitatea acestuia de a
picta. Din această cauză, pictorul
nu a reuşit să termine niciodată
tabloul Mona Lisa pe care l-a
purtat cu el în ultimii ani de viaţă.
Teoria a doi specialişti `n neurologie ;i chirurgie pune la îndoială o teorie populară conform
căreia renascentistul ar fi suferit
de un accident vascular cerebral.
Articolul celor doi explică faptul
că Leonardo da Vinci era ambidextru, folosindu-şi de-a lungul
vieţii mâna stângă pentru a desena şi scrie, iar mâna dreaptă era
folosită pentru a picta.

Final de stagiune la Filarmonic[,
cu un trio de excep\ie
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S[tm[renii au primit cu bucurie
c[s[toria lui Franz Ferdinand
Cele mai recente căsnicii
din sânul Casei de Habsburg
se înalță la culmile cele mai înalte ale poeziei și ele prezintă
un argument strălucit că nici
în epoca noastră foarte realistă
nu a dispărut totuși idealismul,
mai mult, dacă există voință, el
se poate manifesta mai tare ca
oricând.
Iată, inima a învins totuși.

Contesa Chotek este azi soția
fidelă a moștenitorului tronului. În ciuda diplomației, în ciuda etichetei, în ciuda intrigilor
și în ciuda tuturor piedicilor,
ea a devenit membră a familiei
regale la cel mai înalt rang, fiind aleasa inimii soțului ei.
Este vorba de un lucru
aproape demn de romane.
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10 mai 1881< `ncoronarea
Regelui Carol I
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La 10 mai 1881, Carol I de
Hohenzollern-Sigmaringen este
încoronat Rege al României
(1881-1914), după ce anterior
fusese Principe al României
(1866-1881). Înconjurat de o
strălucită pleiadă de oameni politici, Carol a făcut istorie îndeplinind destinul național al României< independența și modernizarea. Carol Eitel Friedrich
Zephyrinus Ludwig von Ho-

De la cutia skinnerian[
la re`nv[\area valorilor

Interviu cu col. Nicolae Dima,
;eful ISU Some; Satu Mare
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henzollern-Sigmaringen, pe numele s[u complet, a fost cel de
al doilea fiu al prințului prusac
Carol Anton. Absolvent al Școlii
de Cadeți din Munster și al Școlii de Artilerie din Berlin, Carol
era un ofițer încercat. Carol își
manifestase din start intenția de
a prelua tronul Principatelor,
menționând că supunerea față
de sultan nu reprezenta un impediment atât de mare.
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Pentru că cineva care ascultă exclusiv vocea inimii lui când este vorba de viața lui
personală și care este destul de puternic ca în ciuda tuturor piedicilor să transforme
ideea măreață a sentimentului în faptă, ne dă speranța și nouă că va fi sensibil și
față de problemele poporului (...).

ISTORIE
În aten\ia
gospodarilor
Am onoarea să recomand gospodarilor depozitul meu de funii, în care se
găsește toată gama de funii necesare în
gospodărie, printre altele ștreanguri,
șleauri, funii de legat încărcătură de fân
și butoaie, funii de uscat rufe și tutun,
toate confecționate din cânepă de Bacica
de cea mai bună calitate de către cei mai
buni muncitori. Am în magazie o mare
gamă de sfori< pentru legat saci și pentru
rolouri, saci noi pentru grâne, prelate
impermeabile, furtunuri, hamuri, găleți
pentru adăpat cai, leagăne pentru copii
etc. pe care le livrez la prețuri mici. Pot
demonstra prin intermediul clienților
mei mai vechi că funia de cânepă pe care
o livrez este din cânepă adevărată lucru
pentru care îmi asum răspunderea. Mulțumiri sincere clienților mei pentru sprijunul acordat, sprijin pe care vă rog să-l
mențineți și în viitor.
Cu respect deosebit
Róth Ignácz, vizavi de Teatru

Târg na\ional
La târgul național de la Satu Mare
din 26 mai au fost aduse spre vânzare
1025 de cabaline, 2152 de bovine, 956 de
porcine şi 425 de ovine. Marii negustori
nu s-au prezentat, târgul a fost perturbat
de ploaia care a ținut toată ziua, iar lumea
din provicie încă nu a aflat că s-a deschis
târgul şi pentru porcine. S-au vândut<
562 de cabaline, 1101 de bovine, 910 de
porcine și 420 de ovine.

Copiii disp[ru\i
Elevii de școală elementară Mikó
István de 11 ani și Bodó József de 10
ani din Matészalka au dispărut la locuri
necunoscute în ziua de 11 a lunii curente. Părinții i-au căutat, însă fără rezultat, iar acum autoritățile statului îi
caută peste tot în țară.

Cine pleac[
la Paris?
Unul dintre evenimentele cele mai
interesante ale anului este Expoziția
mondială de la Paris. Cei care se pregătesc să plece acolo, au nevoie neapărat de un ghid exact care să-i orienteze
acolo. Un astfel de ghid s-a publicat recent de către redacția Magyar Hirlap.
Este vorba de o publicație amplă care
este indispensabilă pentru cei care se
duc la Paris. Ea conține și o hartă excelentă. Însă ea prezintă multe informații și pentru cei care rămân acasă.
Ziarul Magyar Hirlap trimite gratuit
acest ghid pentru toți abonații săi, care
merită păstrat în amintirea expoziției
mondiale de la Paris. (…)
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S[tm[renii au primit cu bucurie
c[s[toria lui Franz Ferdinand
Ziarele s[tm[rene au distribuit gratuit un ghid cu Expozi\ia mondial[ de la Paris
Cercul meşteşugarilor tineri din
Satu Mare s-a mutat din 1 mai 1900 în
sediul nou, imobilul cumpărat de pe
str. Rákoczi (M. Viteazul) care a fost
reabilitat complet. Deschiderea oficială
a fost împiedicată timp îndelungat până acum de multe probleme care au
intervenit. Însă acum atât membrii cât
și oaspeții lor se prezintă în număr mare la această locație frumoasă amenajată adecvat.
Inaugurarea va avea loc în data de
5 august cu o adunare festivă. Programul evenimentului încă nu este fixat.
Adunarea generală va fi deschisă de
către președintele Tankóczi Gyula, iar
secretarul Thurner Albert va vorbi despre trecutul cercului și despre finanțarea cumpărării sediului. Apoi, președintele va declara închisă adunarea generală și va preda sediul. Se solicit[ corului meşteşugarilor să colaboreze.

C[s[toria lui Franz
Ferdinand
Când intervine câte un eveniment important în familia venerabilului nostru suveran, când
cerul transformă în bine curbele
vieții umane sau când el este lovit
de mâna nemiloasă a soartei cu
zile pline de griji, atunci poporul
său maghiar oțelit de niște virtuți
străbune, este solidar cu el, se bucură cu el sau îi împărtășește durerea. Oare există un suveran mai
bogat întru atașamentul omagios
al popoarelor lui decât regele maghiar, pe care îl numim cu plăcere
ca fiind cel dintâi maghiar? Oare
există vreun alt suveran care ar
avea atât de mare parte de comoara dragostei popoarelor față
de el?
Acum, după ce șirul loviturilor grele s-a întrerupt în sfârșit, iar rana durerilor începe să se vindece, urmează
căsnicia moștenitorului tronului, după
căsnicia moștenitoarei rămasă văduvă.
E o analogie aici. Amândouă căsniciile
sunt excepționale și senzaționale. În
amândouă cazurile se manifestă un
sentiment atât de rar în cazul persoanelor din dinastii regale< dragostea.
Aceste personaje de rang înalt au urmat
numai și numai glasul inimii lor.
Numai acei oameni pot aprecia la
modul adevărat liberalismul suveranului nostru față de aceste căsătorii,
care cunosc rigorile reci și dure ale etichetei spaniole înrădăcinate de mult la
curtea de la Viena.
Cei care cunosc și știu cât de mult
țin membrii familiei regale la regulile
etichetei, care se folosesc în orice condiții de tot talentul, de instruirea diplomatică și de rafinament să nu se devieze nicio clipă de la regulile acestei
etichete cu perucă. Însă așa cum și soarele topeşte gheața chiar și pe plaiurile
cele mai reci, tot așa și bunul nostru
suveran a găsit o cale de ieșire și o va
găsi și în viitor când vine vorba ca două
inimi iubitoare să se găsească reciproc.
După moștenitoarea Stephanie,
acum moștenitorul Franz Ferdinand!
Ei sunt ca niște faruri luminoase în istoria personalităților incluse în Almanahul de la Gotha. Ei se disting din
punct de vedere uman din masa acelor
căsnicii, care au fost legate pe baza liantului foarte subțire al raționamentului
diplomatic.
Cele mai recente căsnicii din sânul
Casei de Habsburg se înalță la culmile
cele mai înalte ale poeziei și ele prezintă
un argument strălucit că nici în epoca
noastră foarte realistă nu a dispărut totuși idealismul, mai mult, dacă există
voință, el se poate manifesta mai tare
ca oricând.
Iată, inima a învins totuși. Contesa
Chotek este azi soția fidelă a moștenitorului tronului. În ciuda diplomației,
în ciuda etichetei, în ciuda intrigilor și
în ciuda tuturor piedicilor, ea a devenit
membră a familiei regale la cel mai înalt rang, fiind aleasa inimii soțului ei.
Este vorba de un lucru aproape
demn de romane. Aproape că ne aducem aminte de povestea doicii, în care
fiul regelui nici nu a băgat în seamă

Serbare de sfâr;it
de an

Franz Ferdinand s-a căsătorit cu contesa Chotek Sofia la 1 iulie 1900 ;i au avut
`mpreun[ trei copii< prin\esa Sophie von Hohenberg, Maximilian duce de Hohenberg ;i prin\ul Ernst von Hohenberg. La 28 iunie 1914 la Sarajevo Franz Ferdinand ;i so\ia lui au fost asasina\i de Gavrilo Princip
fiicele de rege care i-au fost prezentate
și s-a căsătorit cu copila din popor bogată în frumusețe. Acest caracter demn
de romane ne oferă ocazia să cugetăm,
pentru că ni se permite să aflăm câte
ceva despre inima acelui bărbat, care
odată va drege de pe tronul său luminos chestiunile poporului nostru. Pentru că cineva care ascultă exclusiv vocea inimii lui când este vorba de viața
lui personală și care este destul de puternic ca în ciuda tuturor piedicilor să
transforme ideea măreață a sentimentului în faptă, ne dă speranța și nouă
că va fi sensibil și față de problemele
poporului, că va înțelege durerea și
am[răciunea oamenilor, și așa cum poporul său îl iubește acum, tot așa `i va
sprijini cu o mână puternică pe supușii
lui fideli și va apăra cu o voință de fier
interesele acestora.
Transmitem deci cu inima plină de
bucurie vestea că moștenitorul tronului
Franz Ferdinand s-a căsătorit cu contesa Chotek Sofia, lucru ce încălzește
inima fiecărui maghiar.
Să fie această căsătorie atât de fericită, să se deschidă pe drumurile ei atâția trandafiri, să fie viața celor doi atât
de glorioasă și fericită, din inimă toți
maghiarii `;i doresc.

Invita\ie
În numele Asociației honvezilor
din 1848-49 din Comitatul Sătmar îi
convoc cu respect pe camarzii mei pe
data 4 iulie 1900, orele 10 dimineața
în sala de ședințe a Consiliului orășenesc Satu Mare. Mă adresez cu rugămintea personală fiecărui membru al
Asociației să binevoiască a se prezenta,

pentru că discutând despre activitatea
Asociației, poate pentru mai mulți dintre noi, aceasta va fi ultima întâlnire la
care, din cauza vârstei noastre ne mai
putem exprima gândurile.
Satu Mare, 28 iunie 1900
Jeney Dániel

Emigra\ie
în România
După raportul solgăbirăului din
Orșova se constată multe cazuri, când
persoane din cele mai sărace se prezintă acolo pentru acte de trecere a
frontierei, susținând că notarul sau solgăbirăul din comunele lor au întocmit
câte un act de identitate sau carte de
muncă și i-au dat drumul cu asigurarea
că la Orșova vor primi un act pentru
trecerea frontierei.
Însă aceste acte pentru trecerea
frontierei se pot elibera doar pentru
cei care au domiciul în raza frontierei,
solgăbirăul de la Orșova fiind obligat
să-i refuze pe cei care merg fără actele
necesare. Lucru ce provoacă mari pagube materiale pentru respectivii. Din
această cauză, ministrul de interne
atenționează autoritățile că ele vor fi
trase la răspundere în urma acestor
plângeri referitoare la demersurile ilegale, iar, după caz, autoritățile vor fi
obligate și la returnarea unor cheltuieli.

Casa me;te;ugarilor
tineri

În internatul episcopal aflat sub
oblăduirea iezuiților a avut loc serbarea
de sfârșit de an şcolar, la care a fost
prezent și episcopul Meszlényi Gyula.
Au fost prezentate cântece, alocuțiuni
de sărbătoare, concerte la pian și la
vioară. La sfârșit, au fost împărțite cadouri între băieții cu un comportament
bun.

Ap[rare împotriva
scânteilor
de la locomotiv[
Acum, când se apropie perioada
secerișului, considerăm util să aducem
în atenția publicului gospodar ordinul
ministrului comerțului Hegedüs dat în
data de 30 a lunii mai conform căruia
produsele agricole care urmează a fi
transportate de pe ogoare trebuiesc depozitate la cel puțin 95 de metri distanță de la căile ferate de stat, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil
din cauza suprafeței agricole respective, aceste produse trebuiesc duse de pe
ogoare în cel mai scurt timp.

Despre telefonul
din Viile Satu Mare
În legătură cu telefonul din Viile
Satu Mare, direcția de poștă și telegrafie
din Oradea a înștiințat consiliul orășenesc, că o centrală telefonică se poate
instala exclusiv în clădirea oficiului
poștal. Însă condiția înființării unei
centrale este existența a 3 abonați, care
se obligă la plata anuală a sumei de 240
de coroane trei ani consecutivi. În cazul
existenței acestei sume se pot instala 3
posturi telefonice. Consiliul a răspuns
direcției respective și a promis 720 coroane din bugetul orașului, urgentând
instalarea centralei. Orașul speră că
480 de coroane se pot aduna de la potențialii abonați.
(Szamos, 1 iulie 1900)
Traducere Veres Istvan
Rubric[ realizat[ de A. Zaharia
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EUROPA

Planurile UE privind adoptarea unei monede unice datează din 1970. În vederea menţinerii
stabilităţii, statele membre ale UE au decis să limiteze marjele de fluctuaţie între monedele naţionale.
Acest mecanism al ratei de schimb (ERM), creat în 1972, este primul pas către introducerea monedei
euro, 30 de ani mai târziu.

UE se na;te oficial în 1992,
cu Tratatul de la Maastricht
Uniunea Europeană a fost
creată pentru a se pune capăt numărului mare de războaie sângeroase duse de țări vecine, care au
culminat cu cel de-al Doilea Război Mondial. Începând cu anul
1950, țările europene încep să se
unească, din punct de vedere economic și politic, în cadrul Comunității Europene a Cărbunelui și
Oțelului, pentru a asigura o pace
durabilă.

marea regulilor UE de vot.
În 1999 moneda euro este introdusă
în 11 țări (cărora li se adaugă Grecia în
2001), exclusiv pentru tranzacții comerciale și financiare.
Țările din zona euro sunt< Austria,
Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Portugalia, Spania și Țările de Jos. În 2002 sunt
introduse bancnotele și monedele euro
în 12 țări ale UE.

Extinderea spre Est

La 9 mai 1950 Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe, prezintă un plan de cooperare aprofundată.
Data de 9 mai va fi ulterior proclamată
Ziua Europei.

Primii pași

Tratatul privind UE a fost semnat de Consiliul European la 7 februarie 1992 `n localitatea olandez[ Maastricht

La 18 aprilie 1951 șase țări semnează
un tratat prin care stabilesc să-și gestioneze în comun industria grea (industria
cărbunelui și cea a oțelului). Astfel, niciunul dintre state nu poate fabrica singur arme de război pe care să le îndrepte
împotriva celorlalte, ca în trecut. Cele
șase țări sunt Germania, Franța, Italia,
Țările de Jos, Belgia și Luxemburg.
Pornind de la succesul Tratatului de
instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, cele șase țări extind
cooperarea la alte sectoare economice.
Astfel, ele semnează Tratatul de la Roma
în 1957, prin care pun bazele Comunității Economice Europene (CEE), cunoscută și sub denumirea de „piața comună”.
Scopul este de a asigura libera circulație
a persoanelor, bunurilor și serviciilor
dincolo de frontierele naționale.
La 30 iulie 1962 UE introduce „politica agricolă comună” prin care țările
membre pot exercita un control comun
asupra producției de alimente. Toți agricultorii sunt plătiți la fel pentru produsele
lor. UE produce suficiente alimente pentru a-și acoperi nevoile, iar agricultorii
câștigă bine. Există însă și un efect nedorit – supraproducția, care generează

un imens excedent de produse.
La 20 iulie 1963 UE semnează primul
său acord internațional de proporții, destinat ajutorării unui număr de 18 foste
colonii africane. Până în 2015, încheie
parteneriate speciale cu 79 de state din
Africa, Caraibe și Pacific (ACP). UE este
cel mai mare furnizor de ajutor pentru
dezvoltare destinat țărilor mai sărace.
La 1 iulie 1968 cele șase state fondatoare elimină taxele vamale la mărfuri
pe care le importă reciproc și astfel sunt
create, pentru prima dată, condițiile necesare efectuării liberului schimb. Statele
decid, de asemenea, să aplice aceleași
taxe la importurile din țările terțe. Astfel
ia naștere cea mai mare grupare comercială din lume.

Drumul spre moneda euro
Planurile UE privind adoptarea unei
monede unice datează din 1970. În vederea menţinerii stabilităţii, statele membre ale UE au decis să limiteze marjele
de fluctuaţie între monedele naţionale.
Acest mecanism al ratei de schimb
(ERM), creat în 1972, este primul pas că-

tre introducerea monedei euro, 30 de ani
mai târziu. Odată cu aderarea Danemarcei, Irlandei şi a Regatului Unit la UE,
numărul statelor membre ajunge la nouă.
În 7-10 iunie 1979, pentru prima dată
membrii Parlamentului European sunt
aleşi de cetăţenii europeni prin vot direct.
Înainte aceştia erau delegaţi de parlamentele naţionale. Europarlamentarii fac
parte din grupuri politice paneuropene
(socialişti, conservatori, liberali, verzi,
etc.) şi nu din delegaţii naţionale. Influenţa Parlamentului este în creştere constantă.
În 1981 numărul statelor membre ale
UE ajunge la zece odată cu aderarea Greciei. În 1986 Spania şi Portugalia aderă
la UE, numărul statelor membre ajungând la 12. În 1987 UE lanseză programul Erasmus care oferă burse studenţilor
doritori să înveţe, timp de un an, într-o
altă ţară europeană. Peste 2 milioane de
tineri au beneficiat de bursele Erasmus,
precum şi de alte resurse puse la dispoziţie de programe similare.

Perioada postcomunistă

Tratatul de la Maastricht
În 7 februarie 1992 la Maastricht este
semnat Tratatul privind Uniunea Europeană. Este un moment deosebit de important în istoria UE, întrucât tratatul
stabilește norme clare pentru viitoarea
monedă unică, pentru politica externă
și de securitate și pentru o cooperare mai
strânsă în domeniul justiției și afacerilor
interne. Prin acest tratat se creează oficial
Uniunea Europeană. Sunt introduse piața unică și cele patru libertăți asociate
acesteia. Libera circulație a mărfurilor,
serviciilor, persoanelor și capitalurilor
devine o realitate.
În 1995 Austria, Finlanda și Suedia
aderă la UE. Cele 15 state membre acoperă, acum, aproape toată Europa de
Vest. În decembrie 1997 liderii europeni
decid să deschidă negocierile de aderare
cu 10 state din Centrul și Estul Europei
(Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia) și cu două țări
mediteraneene: Cipru și Malta. În 2000,
modificările tratatului convenite la Nisa
deschid calea spre extindere, prin refor-

La 1 mai 2004 opt țări din Europa
Centrală și de Est (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia și Ungaria) aderă la UE, punând, astfel, capăt divizării Europei decise de marile puteri la Yalta (Crimeea),
în urmă cu 60 de ani. Cipru și Malta devin, la rândul lor, membre ale Uniunii.
Cele 25 de state membre ale UE semnează un Tratat de instituire a unei „Constituții europene”. Atunci când alegătorii
din Franța și din Țările de Jos resping
Constituția, în iunie 2005, liderii UE
anunță o „perioadă de reflecție”.
La 1 ianuarie 2007 Bulgaria și România aderă la UE, numărul statelor
membre ridicându-se, acum, la 27. Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și Turcia sunt candidate la aderare.
Cele 27 de țări membre UE semnează în
decembrie Tratatul de la Lisabona, care
modifică tratatele precedente.
Acesta este conceput pentru a face
ca Uniunea Europeană să devină mai democratică, mai eficientă și mai transparentă. Tratatul de la Lisabona este ratificat
de toate statele membre ale UE, înainte
de a intra în vigoare la 1 decembrie 2009.
În 2013 Croația aderă la UE, devenind cel de-al 28-lea stat membru. La 15
iulie 2014 Parlamentul European îl alege
pe Jean-Claude Juncker în funcția de președinte al Comisiei Europene, în urma
alegerilor europene din luna mai. În 2016
Marea Britanie organizează un referendum care votează ieșirea din UE, începând un proces complicat și controversat
care nu s-a încheiat încă.

Cum func\ioneaz[ ;i ce roluri îndeplinesc institu\iile UE?
Majoritatea instituțiilor UE au
fost create odată cu înființarea
Comunității Europene în 1958.
Multe schimbări de atunci au avut
loc în contextul deplasării echilibrului puterii de la Consiliu spre
Parlament. Rolul Comisiei a fost
adesea acela de a media între două
părți sau de a stabili echilibrul.
Totuși, Comisia devine din ce în ce
mai răspunzătoare față de Parlament< în
1999 acesta din urmă a forțat demisia
Comisiei Santer și a forțat o remaniere a
Comisiei Barroso propuse în 2004. Dezvoltarea instituțiilor, cu modificări treptate prin tratate și acorduri, este o dovadă
a evoluției structurilor Uniunii fără un
"plan general" clar.
Unii, cum ar fi Tom Reid de la Washington Post, au spus instituțiilor că "nimeni nu ar fi proiectat în mod deliberat
un guvern atât de complex și de redundant ca UE”.

Instituții și structură
de putere

Există trei instituții politice care dețin
puterea executivă și legislativă a Uniunii.
Consiliul Uniunii Europene reprezintă
guvernele, Parlamentul reprezintă cetățenii și Comisia reprezintă interesul european. În esență, Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul sau o altă parte formulează o cerere de legislație Comisiei.
Comisia European[ redactează o versiune și o prezintă Parlamentului și Consiliului Uniunii Europene, unde, în majoritatea cazurilor, ambele trebuie să-și
dea acordul. Deși natura exactă a acesteia
depinde de procedura legislativă utilizată, odată aprobată și semnată de ambele
organe ea devine lege. Obligația Comisiei
este să se asigure că legislația este pusă
în aplicare și să-i aducă în fața Curții pe
cei care nu respectă dispozițiile sale.
Parlamentul European (PE) împarte autoritatea legislativă și bugetară a Uniunii cu Consiliul Uniunii Europene (care
nu trebuie confundat cu Consiliul European). Cei 751 de membri ai săi sunt aleși
la fiecare cinci ani prin vot universal și
se situează în funcție de apartenența politică. Ei reprezintă aproape 500 de milioane de cetățeni (al doilea cel mai mare
electorat democratic din lume) și for-

mează singurul organ ales în mod direct
în Uniune.
În ciuda faptului că formează una
din cele două camere legislative ale Uniunii, ea are competențe mai slabe decât
Consiliul în anumite domenii sensibile
și nu are inițiativă legislativă. Cu toate
acestea, are competențe asupra Comisiei
pe care Consiliul nu le are.
Consiliul European este grupul de
șefi de stat sau de guvern ai statelor membre ale UE.
Acesta se reunește de patru ori pe an
pentru a defini agenda politică a Uniunii
și a da un impuls integrării. Președintele
Consiliului European este persoana responsabilă pentru prezidarea și conducerea activității instituției, care a fost desemnată drept cel mai înalt organism politic al Uniunii Europene.
Consiliul Uniunii Europene (informal cunoscut sub numele de "Consiliul
de Miniștri" sau doar "Consiliul") este
un organism care deține competențe legislative și unele puteri executive limitate
și, prin urmare, este principalul organism
decizional al Uniunii. Președinția sa se
rotește între state la fiecare șase luni, dar
fiecare trei președinții cooperează acum

la un program comun. Acest organism
este separat de Consiliul European, care
este un organism similar, dar este compus
din lideri naționali.
Consiliul este alcătuit din douăzeci
și opt de miniștri naționali (câte unul per
stat). Cu toate acestea, Consiliul se reunește în diverse forme, în funcție de subiect. De exemplu, dacă se discută despre
agricultură Consiliul va fi compus din
fiecare ministru național pentru agricultură. Ei reprezintă guvernele lor și sunt
responsabili față de sistemele lor politice
naționale.
Voturile sunt luate fie cu majoritate,
fie cu unanimitate, cu voturi alocate în
funcție de populație. Consiliul împarte
puterea legislativă și bugetară cu Parlamentul și conduc, de asemenea, politica
externă și de securitate comună.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJEU) este ramura judiciară a UE.
Aceasta este responsabilă pentru interpretarea dreptului european și a tratatelor
UE. Este alcătuită din Curtea de Justiție,
Tribunalul și Tribunalul Funcției Publice.
Sediul CJEU este la Luxembourg.
Banca Centrală Europeană (BCE)
este banca centrală a zonei euro (statele

care au adoptat moneda euro), controlând astfel politica monetară în acest domeniu cu o agendă de menținere a stabilității prețurilor.
Aceasta se află în centrul Sistemului
European al Băncilor Centrale, care cuprinde toate băncile naționale ale UE.
Banca este guvernată de un consiliu
de guvernatori ai băncilor naționale și
de un președinte. Sediul este la Frankfurt.
Curtea de Conturi Europeană
(ECA), în ciuda numelui său, nu are putere judecătorească. Ea se asigură că fondurile contribuabililor din bugetul Uniunii Europene au fost cheltuite în mod
corect.
Curtea oferă Consiliului și Parlamentului un raport de audit pentru fiecare
an financiar. Parlamentul folosește acest
lucru pentru a decide dacă să aprobe gestionarea de către Comisie a bugetului.
De asemenea, Curtea oferă opinii și propuneri privind legislația financiară și acțiunile antifraudă. Este compusă dintrun membru din fiecare stat membru numit de Consiliu la fiecare șase ani. La fiecare trei ani, unul dintre ei este ales ca
președinte al curții.
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“E clar, viața unui pompier nu e una ușoară. E binecunoscut faptul că un pompier e oricând în
măsură să facă sacrificii pentru toți semenii, pentru viață în general, mergând până la sacrificiul
suprem. Doar având această "sabie a lui Damocles" deasupra capului mereu, și nu te simți tocmai
confortabil.”

INTERVIU

Colonel Nicolae Dima< ~n ciuda riscului,
meseria de pompier aduce multe satisfac\ii
Nu există zi în care sirenele ambulanțelor, ale mașinilor de poliție,
dar mai ales ale mașinilor de pompieri să nu răsune în toate orașele.
Dacă de mici am învățat că eroii
poartă pelerine, când creștem realizăm că nu e așa. Adevărații eroi
poartă uniforme, iar uniforma de
pompier este una dintre cele mai
onorabile.
Pompierilor le datorăm siguranța zilei
de azi, dar și de mâine. Rareori lumea îi
vede cum acționează în situațiile care le
cer intervenția, întrucât nimeni nu își dorește să ajungă într-o astfel de situație.
Totuși, abia când ai ocazia să îi vezi întro intervenție îți dai seama aproximativ
cât de grea este viața unui pompier, câte
sacrificii este nevoit să facă el, ajungând
să te gândești ce trebuie să simtă familia
lui știindu-l expus la pericol aproape 24
din 24 de ore. Fără ei, lumea ar fi făcută
scrum.
Pe colonelul Nicolae Dima, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații
de Urgență Satu Mare, am avut ocazia să
îl vedem în câteva situații extreme, am
spune noi, iar incendiul de la Moftin din
noiembrie 2017 este una dintre ele. Ne-a
fost dat atunci să vedem un inspector șef
calm și calculat, care a gestionat situația
din prima și până în ultima zi, ireproșabil.
Drept dovadă, în cele 20 de zile cât a durat
incendiul, nicio persoană nu a fost rănită,
iar focul a fost stins cu profesionalism,
cetățenii nefiind în pericol.
Colonelul Dima se află în slujba cetățenilor de 35 de ani, timp în care a demonstrat că dacă faci ceva din dragoste, din
plăcere, ajungi să fii un exemplu pentru
cei din jurul tău. Dorind să aflăm mai
multe despre viața de pompier, colonelul
Dima ne-a acordat plăcerea de a afla mai
multe detalii referitoare la viața unui
pompier.
Unde v-aţi realizat studiile?
Am urmat studiile liceale la Liceul
Militar ”Ştefan cel Mare” din Câmpulung
Moldovenesc, apoi Şcoala Militară de
Ofiţeri Activi ”Nicolae Bălcescu” - Sibiu.
După absolvirea facultății și după încadrarea în muncă, am urmat și cursurile
Facultății de Științe Juridice în cadrul
Universității de Vest ”Vasile Goldiş” Arad
și un Master în domeniul stiinţelor juridice cu specializarea< Drept administrativ
şi Statutul funcţionarului public.
Povestiţi-ne puţin din experienţa de
absolvent al unei şcoli de profil militar.
Rigurozitatea care caracterizează
acest domeniu de activitate, în care miam petrecut mai bine de 35 de ani, și-a
pus categoric amprenta asupra personalității și caracterului meu. Îns[ regulile
stricte, ordinea și disciplina specifice armatei nu trebuie privite ca un aspect negativ al vieții, nu consider că mi-au împietat activitatea ci dimpotrivă, m-au format și m-au ajutat.
Ce v-a determinat să alegeţi această
meserie?
Ce m-a f[cut să aleg această meserie?
Recunosc că nu `mi amintesc și cred că,
de fapt, uniforma a reprezentat la vârsta
aceea principalul motiv. Aveam 14 ani.
Nu am avut parte de consiliere vocațională și nici nu pot să spun că am avut un
exemplu pe care să îl urmez.
V-aţi gândit vreodată să renunţaţi
la această meserie?
Nu. Categoric, nu. Dup[ 35 de ani de
serviciu militar, nici nu pot concepe să
`mi aleg altă meserie.
În ce constă pregătirea unui pompier?
Aici ar fi foarte mult de povestit. Trebuie precizat faptul că preg[tirea diferă

în funcție de modalitatea de a accede în
acest domeniu, în această meserie. Pe de
o parte, personalul provenit din sursă externă are de parcurs un curs de inițiere și
cursuri de perfecționare a căror durată
se întinde pe mai multe luni. La încadrare
se parcurge o perioadă de tutelă profesională de 6 luni, care iar face parte din
pregătirea specifică și pregătirea la locul
de muncă. Pe de altă parte, când vorbim
despre pregătirea în școlile de specialitate
discutăm despre două aspecte diferite<
ofițerii care parcurg cinci ani de facultate,
iar subofițerii, mai nou au parte de 1 an
de pregătire, care constă în participarea
la cursuri timp de 6 luni la Școala de Subofițeri și 6 luni de practică în unități.Pregătirea nu se oprește însă odată cu absolvirea școlii sau a cursurilor. Pompierul
se pregătește permanent.
Modul în care gestionaţi o situaţie
de criză, modul în care staţi de vorbă cu
oamenii care trec printr-o astfel de situaţie sunt lucruri care se învaţă şi ele
în şcoală?
Aceste lucruri se învață pe parcurs,
practicând meseria de pompier. Ține de
experiența pe care o dobândește fiecare
la locul de muncă. Ceea ce se învață în
școală are un caracter preponderent teoretic, urmând ca desăvârșirea pregătirii
din punct de vedere practic să o atingi în
timp.
Când v-aţi început cariera în cadrul
ISU Someş Satu Mare?

Cariera `n I.S.U. "Someș" Satu Mare
am început-o în anul 2004, odată cu unificarea structurii de protecție civilă cu
cea a pompierilor militari.
Ce funcţii aţi ocupat până să deveniţi inspector şi care v-a repezentat de
altfel cel mai mult?
Am ocupat mai multe funcții, atât de
execuție cât și de conducere, în cadrul
unor unități aparținând MApN, ulterior
ofițer specialist CBRN, șef Centru Operațional și împuternicit Prim-adjunct. Nu
pot alege sau numi acum o funcție care
m-a reprezentat mai bine, consider că pe
toate le-am îndeplinit cu simț de răspundere și că fiecare a reprezentat în acea
etapă exact ceea ce voiam să fac.
Cum este de fapt viaţa unui pompier?
Câte sacrificii şi compromisuri este nevoit să facă de fapt un pompier?
E clar, viața unui pompier nu e una
ușoară. E binecunoscut faptul că un pompier e oricând în măsură să facă sacrificii
pentru toți semenii, pentru viață în general, mergând până la sacrificiul suprem.
Doar având această "sabie a lui Damocles"
deasupra capului mereu, și nu te simți
tocmai confortabil. De fapt, acesta e principalul aspect care îl deosebește pe militar
de civil, sacrificiul pe care e gata să îl facă
fie pentru semeni, fie pentru țară.
Aţi avut cu siguranţă de-a lungul carierei multe situaţii sau cazuri mai deosebite, ne puteţi spune o situaţie care a
avut şi un impact asupra dumneavoas-

tră?
Au fost multe situații deosebite, multe
cazuri aparte pe care le-am înt]lnit și gestionat și, într-un fel sau altul, toate te
marchează și toate te învață ceva, indiferent de natura lor. Sigur că cele care au ca
rezultat pierderi de vieți omenești lasă
urme adânci.
Care sunt cele mai copleşitoare momente în activitatea unui pompier?
Așa cum spuneam, cele mai copleșitoare momente sunt cele care au rezultat
pierderea de vieți omenești.
Majoritatea intervenţiilor pompierilor au apariţii în presa online, scrisă
şi audio-vizuală. Spuneţi-ne ce nu se vede niciodată acolo?
Nu se văd trăirile pompierilor, nu se
văd sutele/ miile de ore de pregătire necesare pentru a face față celor mai dificile
intervenții, nu se vede modul în care tot
ceea ce trăiesc și v[d "pe teren" îi afectează, nu se vede că și ei au probleme, că fiecare are povestea lui de viață.
Cum vedeţi dumneavoastră că sunt
priviţi pompierii în societate?
Cu respect și cu încredere. Nu întâmplător, se situează pe primul loc în topul
tuturor sondajelor privind încrederea cetățenilor în instituțiile statului.
În fiecare an marcaţi Ziua Pompierului, dar ce însemnătate are această zi
pentru dumneavoastră?
O zi de sărb[toare, o zi în care pentru
câteva ore, ne deschidem altfel în fața ce-

tățenilor, în care arătăm și fața noastră
"de sărbătoare". E un moment care ne
apropie de cetățeni, de societatea civilă.
Un moment pregătit în fiecare an cu mult
entuziasm și multă muncă.
Ce sfat le daţi tinerilor care se gândesc să îşi dedice cariera, viitorul, acestei
meserii?
Dacă s-au g]ndit m[car o dată să aleagă această meserie, să o facă fără rețineri.
Cu siguranță nu vor fi dezamăgiți. E o
meserie care, în ciuda riscului, aduce foarte multe satisfacții.
Este necesar să existe şi pasiune,
atracţie faţă de această meserie şi nu s[
fie făcută doar de dragul altora?
Consider că nu poți performa fără
pasiune. Orice meserie pentru a fi făcută
cu simț de răspundere, pentru a fi f[cută
bine, presupune existența pasiunii și a
atracției.
Eforturile și sacrificiile făcute de
pompieri, cu siguranță sunt resimțite în
primul rând de ei, dar și de familiile lor.
Intervențiile care le pun viețile în pericol
deseori îi fac pe aceștia adevărați eroi într-o societate în care totul se derulează în
grabă, în care uităm să ne oprim și să
apreciem celelalte meserii.
Domnului colonel Nicolae Dima, dar
și celorlalte cadre, le dorim o activitate
lungă și frumoasă, mulțumindu-le că se
află mereu la datorie, când cetățenii au
nevoie de ei!
A consemnat Larisa Matei
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FILA DE PSIHOLOGIE
Cum gestion[m
discu\iile cu
persoanele dificile
Interacțiunea cu personalități
dificile este adesea frustrant[, dar
este posibil să învățăm cum să gestionăm mai eficient interacțiunile
cu acești indivizi. Înainte de a aborda modul în care trebuie să le răspundem, se cere să explic[m mai
întâi structura psihologică a acestor
indivizi.
În mod obi;nuit, numim o persoană
“dificilă” atunci când prezintă un model
de interacțiuni sociale provocatoare. Din
punct de vedere clinic, acești indivizi au
adesea ceea ce este cunoscut în domeniul
sănătății mintale ca o tulburare de personalitate. Deși există diferite tipuri de
tulburări de personalitate (de exemplu
narcisistă, antisocială, tulbur[ri de tip
borderline), toate tulburările de personalitate au următoarele aspecte în comun< un model rigid și nesănătos de gândire, funcționare și comportament care
cauzează probleme și limitări semnificative în relațiile interumane ;i `n viața profesională.
În timp ce cauza unei astfel de personalități dificile nu este cunoscută exact,
este corect să spunem că acești indivizi
au avut relații timpurii cu părinții, îngrijitorii sau alte figuri autoritare care, cel
mai probabil, nu au furnizat suficiente
limite și grani\e pentru a gestiona acest
tip de personalitate ;i a preveni dezvoltarea psihic[ defectuoas[ a acestora.

Cele mai multe persoane
dificile nu știu că pot avea o
tulburare de personalitate
Având o tulburare de personalitate
indică faptul că ace;ti indivizi ;i-au format mecanisme rigide de ap[rare. Tocmai acestea împiedică individul să aibă
o conștiință de sine semnificativă. ~n lipsa unei con;tiin\e de sine, atunci când
lucrurile merg prost, ei privesc totul mecanic și dau vina pe ceilalți oameni. Persoanele dificile nu au capacitatea actuală
de a-și asuma întreaga responsabilitate
pentru acțiunile lor, astfel încât relațiile
cu astfel de persoane creeaz[ `n general
un c]mp cu o puternic[ `nc[rc[tur[ negativ[.

Strategiile de evitare a
argumentelor `n fa\a acestor
persoane sunt binevenite
Iat[ c]teva strategii care v[ pot salva
de amplificarea unor conflicte nedorite<
- Acceptați că nu veți “câștiga” `n fa\a
unei persoane dificile.
Ace;tia văd situațiile sociale ca interacțiuni care produc fie un câștigător, fie
un ratat. Nu veți câștiga niciodată `n fa\a
unei persoane a cărei stim[ de sine se bazează în întregime pe rezultatul unui conflict, astfel încât singura strategie de păstrare a sănătății pentru alții este de a evita
să se angajeze prea adânc `n rela\ie cu ei.
- Amintiți-vă că puterea voastră stă în
capacitatea dumneavoastră de a rămâne liniștiți
Oamenii dificili nu au con;tiin\[ despre ceea ce se întâmplă cu adevărat cu ei
emoțional ;i au de cele mai multe ori o
stare negativ[. În mod inconștient, încearcă să-i facă pe cei din jurul lor să simtă
aceleași sentimente pe care le simt ;i ei.
- De îndată ce recunoașteți că persoana
dificilă încearcă să v[ angajeze `ntr-un
conflict, folosi\i o tehnică de distragere
mentală.
Pute\i s[ v[ distrage\i aten\ia
focus]ndu-v[ pe ceea ce ave\i de f[cut `n
continuare. De exemplu, pute\i face liste
mentale cu ceea ce urmeaz[ s[ face\i la
domiciliu.
Sursa<
https<//www.psychologytoday.com/intl
/blog/insight-is-2020/201905/thesecret-avoiding-arguments-difficult-pe
ople

“~nv[\atul este at]t de profund `nr[d[cinat `n om, `nc]t a devenit aproape involuntar, (...) iar educa\ia, inven\ia omului, `l
face pe cel ce `nva\[ s[ dep[;easc[ simpla `nv[\are” (Bruner)

De la cutia skinnerian[
la re`nv[\area valorilor
De c]nd ne na;tem, avem o dorin\[ natural[ ;i nest[p]nit[ de a
`nv[\a. Vrem s[ `nv[\[m despre
obiectele, fenomenele ;i oamenii
care ne `nconjoar[ pentru a ne
descoperi pe noi ;i pentru a ne
sim\i integra\i, iubi\i ;i accepta\i.
Acest tip de `nv[\are vine din nevoia noastr[ de a cunoa;te, de a
cre;te ;i a ne dezvolta, este o nevoie natural[, intrinsec[. „Cu cât
un copil a văzut și a înțeles mai
mult, cu atât vrea el să vadă și să
înțeleagă mai mult.” (Jean Piaget)
Dincolo de aceast[ dorin\[ nativ[
de a `nv[\a, care r[m]ne o sc]nteie
aprins[ `n structura noastr[ afectiv[ ;i
cognitiv[, apare ;i nevoia de a ne adapta `n societate, ceea ce aduce cu sine o
alt[ form[ de `nv[\are, cea a normelor
sociale. Acesteia din urm[ i se
potrive;te mai bine defini\ia ce survine
din etimologia cuv]ntului. “A `nv[\a”
vine din latinescul „in”-„vitium”, care
`nseamn[ „a (in)vicia”, a corupe.
Conota\ii diferite ale termenului
(peste 20 `n DEX) au generat defini\ii
multiple. O defini\ie mai cuprinz[toare
ne este oferit[ de Atkinson în lucrarea
“Introducere în psihologie”< “Învățarea
acoperă aproape toate aspectele vieții
noastre, intervenind nu numai în stăpânirea unei noi abilități sau a unor
probleme științifice, ci și în dezvoltarea
emoțională, relaționarea socială și
chiar în dezvoltarea personalității. Învățăm de ce trebuie să ne fie frică, cum
să iubim, cum să fim politicoși, cum
să fim intimi ș.a.m.d.”

Condi\ionarea clasic[ ;i
operant[, structuri solide
în procesul `nv[\[rii
Indiferent sub ce unghi abord[m
problematica `nv[\[rii, nu putem s[ nu
ne `ntoarcem la origini. Cea mai veche
teorie asupra `nv[\[rii este teoria asocia\ionist[ sau a condi\ion[rii, care graviteaz[ `n jurul binomului `ncercareeroare. Experimentele lui Pavlov ;i ale
lui Skinner (precursorii teoriilor
condi\ion[rii clasice ;i operante) au
r[mas reprezentative pentru viitoarele
paradigme `n psihologie.
Cei doi cercet[tori f[ceau experimente pe animale, c]inele lui Pavlov ;i
celebra cutie skinnerian[ fiind simboluri ale `nv[\[rii prin condi\ionare. Ulterior, cercet[rile au fost extinse de la
animale la oameni. Psihologul american B.F. Skinner a elaborat un `ntreg
program de `nv[\are ce are la baz[ principiul `nt[ririi. “Întărirea se referă la
procesul prin care aplicarea unui stimul apetitiv sau eliminarea unui stimul
aversiv mărește probabilitatea apariției
unui comportament.” (D. Opre) Cu alte
cuvinte, comportamentul este modelat
prin consecințele sale. Consecin\ele fiind cele care `nt[resc, de fapt, regulile.

Principiul `nt[ririi schimb[
perspectiva asupra erorii
Dac[ ne g]ndim la acest principiu,
este unul dintre cele mai eficiente ;i `n
educa\ie. Cel mai bine `nv[\[m din
consecin\ele faptelor noastre, fie c[
sunt dezirabile, fie exact contrariul.
Consecin\ele indezirabile sunt un in-

diciu optim pentru nevoia de a modela
sau elimina un comportament. Acesta
este un context foarte potrivit s[ oferim
“gre;elii” o alt[ perspectiv[, una constructiv[. Gre;eala nu este altceva dec]t
un comportament urmat de o consecin\[ mai dificil de tolerat care va determina exact dorința de a-l schimba
sau chiar elimina.
Dac[ privim gre;eala ca pe o oportunitate de `nv[\are, at]t educa\ia c]t
;i autoeduca\ia vor beneficia de eficientizarea maxim[ a procesului de
`nv[\are. :i, desigur, cel mai important
lucru este c[ aceast[ perspectiv[ scoate
din ecua\ie pedeapsa. ~nsu;i Skinner
constat[ c[ de;i pedeapsa, inversul
`nt[ririi, poate reduce într-adevăr probabilitatea apariției unui comportament, ea poate, `n aceea;i m[sur[, s[
aib[ și consecințe negative din punct
de vedere psihologic. “Totuși, Skinner
susţine că pedeapsa nu este o tehnică
potrivită pentru controlul comportamentului, deoarece suprimă comportamentul nedorit, fără întărirea comportamentului dezirabil. Tehnicile de
întărire sunt importante atât pentru
formarea unor noi comportamente, cât
și pentru consolidarea celor deja existente” (D. Sălăvăstru)

~n termeni de s[n[tate
mintal[, costurile pedepsei
sunt foarte mari
Despre efectele negative ale pedepsei s-a scris mult `n lucr[rile de specialitate. “Primul dintre acestea este
faptul că efectele sale nu sunt predictibile în aceeași măsură cu cele ale recompensei. (…) Ca urmare, organismul poate avea un răspuns chiar mai
puțin dezirabil decât cel pentru care a
fost pedepsit. Un al doilea dezavantaj
este existența riscului ca, în timpul condiționării aversive, să aibă loc fenomene negative< apariția antipatiei față de
persoana care aplică pedeapsa (părinte,
profesor sau patron) sau chiar fa\ă de
situația în care s-a aplicat pedeapsa

(școala, casa sau locul de muncă). Un
ultim dezavantaj al comportamentului
punitiv este faptul că un caracter extrem sau dureros al pedepsei poate avea
ca rezultat accentuarea comportamentului agresiv, care este o problemă cu
mult mai serioasă comparativ cu alte
comportamente indezirabile. (Atkinson, “Introducere în psihologie”).
~n acela;i timp, aceste efecte negative pot fi m[surate `n tulbur[rile
emo\ionale ;i comportamentale, din
p[cate tot mai frecvente, ale copiilor ;i
adul\ilor care au fost crescu\i într-o atmosferă predominant critică și punitivă. Numeroasele studii și publicații
de ultimă oră apărute pe această temă
confirm[ validitatea acestei ipoteze.
O meta-analiză a 70 de studii din
33.089 de studenți chinezi examinează
relațiile dintre stilurile parentale pozitive și negative și agresivitate. Copiii
care au experimentat stiluri negative
de parenting au dat dovadă de mai
multă agresivitate, în timp ce copiii
crescuți în stiluri pozitive de parenting
au manifestat mai puțină agresivitate.
Legăturile dintre ambele stiluri parentale cu agresivitatea au fost mai strânse
în ceea ce privește climatul emoțional
parental decât în cazul comportamentelor parentale de socializare.

Utilizarea eronat[ a
recompensei a dus la
destabilizarea sistemului
de valori
Întrucât ne dorim să încheiem într-o notă optimistă, ne vom întoarce
din nou la condiționarea operantă bazată pe întăriri, ca parte a procesului
continuu de învățare în evoluția umană, și la întregul program de întăriri
propus de Skinner cu decenii în urmă
în vederea îmbunătățirii, modelării
comportamentale. Acest sistem de
`nv[\are, cu o structur[ bine definit[
;i foarte eficient[, se pare c[ și-a pierdut
sensul odată cu evoluția tehnologiei și
creșterea nivelului de trai, schimbând

radical proporțiile între evoluția psihică a omului și îmbunătățirea stilului
de viață. Recompensele, agenții de întărire așa cum le-a denumit Skinner,
au depășit condiția de instrument în
procesul de învățare și au devenit scop
în sine.
“În ciuda lucrurilor uimitoare pe
care oamenii sunt capabili să le facă,
rămânem nesiguri în privința scopurilor noastre și părem să fim la fel de
nemulțumiți ca întotdeauna. Am avansat de la pirogi la galere și de la vapoare
la navete spațiale, dar nimeni nu știe
încotro mergem. Suntem mai puternici
decât oricând înainte, dar nu prea știm
ce să facem cu toată această putere. Încă și mai rău, oamenii par să fie mai
iresponsabili ca oricând. Ajunși prin
forțe proprii zei cărora nu le țin companie decât legile fizicii, nu trebuie să
răspundem în fața nimănui. În consecință facem prăpăd printre celelalte
animale și în ecosistemul înconjurător,
fără să căutăm altceva decât propriul
nostru confort și divertisment și totuși
neaflând niciodată mulțumirea. Există
ceva mai periculos decât niște zei nemulțumiți și iresponsabili care nu știu
ce vor?” (Harari, 2017)
Mesajul nostru merge `nspre necesitatea restabilirii valorilor, găsirea modalităților optime de a folosi resursele
dobândite de-a lungul veacurilor înspre bunăstarea psihică, nu doar înspre
cea materială, iar un bun început ar fi
însăși reactualizarea programului de
întăriri al lui Skinner at]t `n domeniul
educa\iei, c]t ;i `n alte arii de `nv[\are.
Ce anume ar putea determina omul să
folosească sistemul de recompensare
nu ca pe un scop în sine, nici ca pe o
modalitate de fugă din fața propriilor
neputin\e, ci doar pentru satisfacția de
a dobândi prin efort propriu, continuu
o nouă însușire pozitivă de caracter,
rămâne un subiect deschis pentru viitoare perspective de abordare a subiectelor de interes psihologic `n publica\iile ;i site-urile de specialitate.
Ioana Zaharia
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A atras un public numeros și revenirea pe scenă a violonistului Vlad Răceu, noul solist
concertist al Filarmonicii sătmărene, de data asta alături de colegii săi de trio din Academia de
Muzică ”Gheorghe Dima” de la Cluj-Napoca, pianista Aurelia Vișovan și violoncelistul Octavian
Lup. O garanție a calității pe afiș era și dirijorul, Gheorghe Costin fiind un colaborator vechi al orchestrei.

CULTUR~

Filarmonica a deschis foarte bine
penultima lun[ a stagiunii curente
Unul din cele mai interesante
concerte ale finalului de stagiune
al Filarmonicii ”Dinu Lipatti” a
avut loc joi seară, în frumoasa sală
de concerte dintr-un Pasaj Ștefan
Ruha spălat de ploaie. Cel puțin
a plouat liniștit, așa că mulți iubitori de muzică au venit la întâlnirea cu două capodopere semnate de doi compozitori aflați oarecum în filiație directă< Ludwig
van Beethoven și Johannes
Brahms.
A atras un public numeros și revenirea pe scenă a violonistului Vlad
Răceu, noul solist concertist al Filarmonicii sătmărene, de data asta alături
de colegii săi de trio din Academia de
Muzică ”Gheorghe Dima” de la ClujNapoca, pianista Aurelia Vișovan și
violoncelistul Octavian Lup. O garanție
a calității pe afiș era și dirijorul, Gheorghe Costin fiind un colaborator
vechi al orchestrei, care ne-a oferit destule seri muzicale reușite în ultimii ani.
Și trebuie să spunem că măcar de
data asta proverbul cu pomul lăudat
nu s-a adeverit. Chiar a fost un concert
de foarte bună ținută artistică.

Umbra Titanului și Brahms
Spre deosebire de alte formule de
trio formate ad-hoc din vedete puse să
cânte împreună, care transformă Triplul Concert de Beethoven într-o paradă de virtuozitate epatantă, parcă
aflându-se într-un concurs spre a se
afirma tot mai tare în ochii publicului
(s-a întâmplat și în concerte de gală,
ca deschiderea Concursului Enescu),
cei trei muzicieni soliști au lucrat împreună ca o echipă bine legată. Am
compara felul în care au cântat cu celebrul joc de pase al Barcelonei de
acum câțiva ani, atât de sigur și de lin

În umbra muzicii lui Beethoven a stat și prima simfonie a lui Brahms
treceau temele de la un instrument la
altul, iar strălucirile individuale nu au
stricat în niciun moment coerența ansamblului. Piesa nu este una extrem de
dificilă, dar are melodii inspirate și o
transparență a scriiturii care scoate
foarte tare în evidență orice forțare sau
nesincronizare. Nu a fost cazul joi seară, partitura a curs limpede și cald prin
instrumentele soliste și din orchestră,
fiind desigur pregătită cum se cuvine
în repetiții, iar aplauzele au izbucnit
imediat după acordul final.
În umbra muzicii lui Beethoven a
stat și prima simfonie a lui Brahms.
Foarte bine pregătit în muzica de cameră, compozitorul a ezitat multă vreme înainte să se lanseze în conceperea
și orchestrarea unei simfonii. Am crede

că un factor important în noua vocație
a lui Brahms a fost Clara Schumann,
cea care l-a împins și pe soțul ei spre
simfonism, oarecum în ciuda voinței
sale. Nu e de mirare că Simfonia în do
minor s-a născut în zilele în care mintea
lui Robert Schumann se dezintegra, iar
Johannes Brahms, discipol și prieten al
acestuia, rămânea sprijinul moral al
Clarei. Oricum, în pulsația primei părți
și timiditatea părții secunde vedem sentimentul ambivalent care-l stăpânea pe
autor. Și mai era și umbra paroxistică a
celor nouă simfonii lăsate de Beethoven,
care la vremea lor păreau o culme de
nedepășit a genului. Faptul că Brahms
citează în ultima parte din muzica Odei
Bucuriei reprezintă nu doar un omagiu,
ci și o integrare, o depășire a comple-

xului față de marele înaintaș. Muzica
devine mult mai bine legată, temele se
contopesc într-un final deloc lipsit de
măreție. Simfonismul lui Brahms va deveni tot mai personal și va fi baza pe
care vor construi mai apoi Mahler și
Bruckner catedralele lor sonore. Și dacă
toate acestea s-au făcut simțite în interpretarea de joi seară, una din nou extrem de curată în litera și spiritul simfoniei, probabil experienței maestrului
Costin trebuie să-i mulțumim.

Ultimele concerte
ale sezonului
Cu Brahms ne vom reîntâlni joia
viitoare, când Shinya Ozaki va dirija
ultima sa simfonie, a patra, într-un

program care mai cuprinde Uvertura
operei ”Flautul fermecat” de Mozart și
Concertino pentru oboi, flaut și orchestră de Franz Krommer. În 23 mai
violonistul Florian Rago cântă Concertul de Sibelius, iar dirijorul Ștefan
Novak adaugă Simfonia 101 de Haydn.
Tot el va conduce a doua zi orchestra
pe scena Zilelor Orașului.
Și tot Ștefan Novak va dirija în 30
mai un concert de concert și în prima
săptămână a lunii iunie un program
dedicat muzicii lui Camille SaintSaens, al cărui solist va fi violoncelistul
vienez Rudolf Leopold. Stagiunea se
va încheia în 13 iunie cu un nou program de ”Bijuterii muzicale” întocmit
de Franz Lamprecht.
Vasile A.

Se împlinesc dou[ secole de la na;terea Clarei Wieck Schumann
Ne-am obișnuit, din literatură, cu portretele femeilor care au
trăit în secolul 19, când bărbatul
era cel care domina arena politică
și artistică a vieții. Multe din
so\iile marilor personalități au
rămas celebre doar prin realizările celor alături de care și-au petrecut via\a sprijinindu-le talentul și ocupându-se de copii. Puține însă s-au detașat, ca personalități, prin ele însele.
Clara Wieck a fost altfel. S-a născut
în 1819 la Leipzig, al doilea din cei cinci
copii ai unui profesor comerciant de
piane și ai unei soprane care cânta și la
pian. N-a vorbit pân[ la vârsta de 4 ani,
explicând ea însăși mai târziu că n-a
interesat-o lumea exterioară până la 8
ani. A fost copil minune, la 9 ani dând
primul concert de pian și la 11 ani fiind
acompaniată de celebra orchestră Gewandhaus din Leipzig.
Robert Schumann, născut în 1810,
a fost atât de impresionat când a auzito încât și-a întrerupt studiile de avo-

Clara Wieck Schumann a rămas în istoria muzicii ca interpretă de geniu,
compozitoare de talent, muză și inspirație pentru doi mari creatori

catur[ și s-a instalat la Leipzig în locuința familiei Wieck pentru a lua lecții
de pian cu tatăl ei. Clara a continuat
concertele cu un turneu la Weimar, unde Goethe i-a oferit o medalie cu portretul lui și o dedicație. La 13 ani ajunsese deja o mare pianistă. Repertoriul
ei era cu precădere cel romantic, incluzând operele lui Schumann, deja
compozitor la acea vreme.
Când Clara avea 15 ani, a fost între
ei sărutul magic, izvor al iubirii lor deo viață. Schumann a rupt logodna în
care era angajat și, când Clara avea 19
ani, s-au căsătorit, în ciuda împotrivirii
tatălui ei. Cadoul de nuntă oferit de
Robert a fost ciclul de lieduri ”Dragoste
de poet”, pe versuri de Heinrich Heine.
Clara a devenit mama a opt copii, dar
și-a continuat cariera de pianistă și, în
plus, a și compus. Pe atunci femeile
compozitoare semnau cu nume de bărbați. Dar Clara a semnat ea însăși operele ei. La numai 15 ani a scris primul
ei concert pentru pian, ajutată de Schumann, pe care l-a interpretat la Gewandhaus cu orchestra dirijată de
Mendelsohn. Printre compozițiile de

apoi găsim lieduri, piese pentru pian,
un trio cu pian, piese corale și trei romanțe pentru vioară și pian.
În ciuda iubirii profunde, între cei
doi existau diferențe de caracter și gusturi< Clarei îi pl[cea s[ dea concerte,
Robert dorea ca ea să fie o soție “tradițională”, conform mentalității epocii.
În plus, în timp ce ea iubea turneele, el
le ura. Ea era o fire deschisă, el era un
izolat. Într-unul din turneele la Londra
concertele ei au avut un succes răsunător, în timp ce simfoniile lui au avut
o primire rezervată. Frământările au
agravat boala mentală a lui Robert.

Prietenia dintre Brahms
și Clara
În 1853, pe când Schumanii erau
la Leipzig, a apărut în casa lor Johannes
Brahms, care avea atunci numai 20 de
ani. Talentul tânărului i-a impresionat
pe soți și prezența lui în familie a devenit permanentă. Prietenia dintre
Brahms și Clara s-a adâncit atunci când
Schumann a fost internat un an într-

un ospiciu, în urma unei sinucideri ratate. Brahms s-a mutat la Schumanni
și a preluat conducerea casei și a copiilor, ajutând-o astfel pe Clara să-l îngrijească pe soțul ei. Pe de altă parte,
Clara îl îndruma muzical pe Brahms,
mai tânăr cu 14 ani.
Fără îndoială că între ei a existat o
profundă dragoste, dar nu s-a găsit nicio dovadă a unei iubiri altfel decât platonice. Clara a rămas fidelă soțului și
i-a interpretat operele până la sfârșitul
vieții. Brahms n-a fost niciodată căsătorit. În schimb, legătura sufletească
dintre el și Clara a jucat în viața lui un
rol important, atât din punct de vedere
artistic, cât și emoțional. La numai un
an după moartea Clarei din 1896
Brahms se stingea dezolat de pierderea
ei, la Viena.
Așadar, Clara Wieck Schumann a
rămas în istoria muzicii ca interpretă
de geniu, compozitoare de talent, muză
și inspirație pentru doi mari creatori
ai romantismului german. O femeie
care chiar a creat o mare diferență prin
viața ei.
V. Andreica
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Liam Hemsworth ;i-ar dori „10, 15,
poate 20 de copii” cu Miley Cyrus
mesaj de la el, actorul lipsind duminică
și de la un eveniment de presă< „Ne-a
dat mesaj dimineața aceasta – el a stat în
spital peste noapte, deci sperăm să fie
bine.”
Deși gestul lui Miley este unul adorabil și emoționant, mesajul și imaginele
postate pe Instagram sunt cele care au
atras atenția tuturor.
„Sunt atât de mândră de soțul meu
atrăgător și de noul lui film #IsntItRomantic. Din nefericire el nu a putut veni
la premieră din cauza unor probleme de
sănătate… dar își revine și are nevoie de
timp de odihnă/vindecare. Este dificil
pentru artiști să se pună pe primul loc,
înaintea proiectului, dar de data asta a
fost crucial… Sunt mândră să îl reprezint
pe el și munca lui incredibilă. Sunt atât
de fericită să îl văd strălucind în această
comedie! El este cel mai amuzant om pe
care îl cunosc, iar lumea are ocazia să îl
vadă pe Liam așa cum îl văd eu în fiecare
zi… cea mai norocoasă!”
În descrierea unei alte imagini, Miley
face și un comentariu despre talentul lui
Liam de a cânta la saxofon, indicând că
actorul îi oferă clipe minunate, aluzie la
viața lor sexuală. Mesajul ei i-a amuzat
pe fani, care i-au scris în nenumărate
comentarii că este cea mai bună descriere pe care o putea alege.
Liam Hemsworth i-a mulțumit lui
Miley că a fost prezentă la eveniment în
locul său< „Îmi pare rău că nu am putut
ajunge la premiera @isntitromantic în
seara aceasta. M-am luptat cu câteva probleme de sănătate în ultimele zile. Noroc
că am alături cea mai bună parteneră
care să mă reprezinte! Îți mulțumesc
pentru sprijin! Sper că vă place filmul!
Este comedia perfectă de Valentine’s Day
dacă nu aveți altceva de făcut!”
Miley Cyrus și Liam Hemsworth sau căsătorit în decembrie 2018, în cadrul
unei ceremonii secrete. Cei doi s-au cunoscut în 2009, ei jucând împreună în
„The Last Song”. Aceștia s-au despărțit
de mai multe ori în această perioadă de
timp, însă în 2016 cei doi s-au logodit
din nou, iar relația lor pare mai fericită
ca niciodată.

Liam Hemsworth nu se grăbește să devină tată, însă într-o
bună zi și-ar dori să aibă “10, 15,
poate 20 de copii’ cu Miley Cyrus.
Liam Hemsworth a vorbit despre relația cu Miley Cyrus într-un interviu recent pentru GQ Australia, actorul dezvăluind că el și soția lui vor avea cândva
o familie a lor, probabil atunci când nu
vor avea atâția câini de care trebuie să
aibă grijă.
„Nu ai putea aduce un bebeluș în casa noastră în acest moment. Dar într-o
zi, ne vom da seama când e momentul
potrivit. Acum? Nu este momentul.”
Având în vedere ce planuri are Liam
Hemsworth, el și Miley probabil iau în
calcul și o schimbare a locuinței, actorul
glumind spunând că și-ar dori „10, 15,
poate 20 de copii”.
Miley Cyrus a confirmat în decembrie că ea și Liam Hemsworth s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii secrete
în Franklin, Tennesse, după aproape 10
ani de relație, în care cei doi au avut și
despărțiri.
„Amândoi iubesc copiii, însă nu se
grăbesc să-și formeze o familie”, a declarat o sursă pentru People în trecut.
Numeroase zvonuri despre o posibilă
sarcină au apărut recent, însă Miley a
postat un mesaj pe Twitter, spunând că
nu este însărcinată.
„Nu sunt însărcinată, dar este excelent că toată lumea este fericită pentru
noi… și noi suntem fericiți pentru noi!”,
mesajul ei fiind amuzant, făcând referire
la numărul record de like-uri primite de
o imagine cu un ou.
Miley Cyrus, în vârstă de 26 de ani,
a venit singură la premiera filmului „Isn’t
It Romantic” în care joacă și soțul ei,
Liam Hemsworth, ea ținându-i locul
acestuia, actorul având probleme de sănătate.
Artista a purtat o ținută Maison Valentino, iar apariția ei a atras toate privirile. Miley a sosit singură și la Premiile
Grammy, o sursă dezvăluind pentru E!
News că Liam are pietre la rinichi. El a
fost nevoit să stea în spital o noapte, Rebel Wilison spunând că a primit și un

Justin Bieber î;i încurajeaz[ăfanii
s[ălupte împotriva anxiet[\ii
Justin Bieber le-a transmis un
mesaj important fanilor săi, după
ce în ultima perioadă s-a confruntat cu stări de anxietate și depresie.
Zilele trecute, Justin Bieber a
postat un selfie pe Instagram în
descrierea căruia a adăugat un
mesaj impresionant, în care își
încurajează fanii să nu se lase
înfrânți de stările de anxietate
sau eșecuri<
„Luptați pentru ceea ce iubiți și pe cine iubiți, nu lăsați ca
frica și anxietatea să câștige.
Dumnezeu nu ne-a dat sentimentul de teamă, ci de putere,
dragoste și rațiune! Nu am crezut
adevărul despre mine însumi. Nu
am crezut că sunt iubit. Nu am crezut că sunt iertat. Este dificil pentru
mine să înțeleg aceste lucruri. Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Este
la fel ieri, acum și mereu. Este mereu
bun.
Nu îmi va fi teamă să fiu vulnerabil. Lui Dumnezeu nu îi este teamă de durerea și suferința ta, o întâmpină. Există speranță și este în

el!
El te iubește și te iartă și te
primește în brațele lui de fiecare
dată când greșești.”
În luna februarie, o sursă lea spus celor de la ET că
Justin primește tratament pentru depresie<
„Justin nu a avut niciodată o copilărie autentică, din cauza faimei
accelerate și a luptei
constante de a avea o
viață normală.
Este conștient de
ceea ce i se întâmplă,
iar cu ajutorul soției lui,
a familiei și a prietenilor,
primește ajutorul necesar.” În 2017, artistul șia anulat o parte din turneu
tocmai din cauza acestor
stări.
„Eram foarte deprimat în
turneu. Nu am vorbit
despre asta și încă procesez toate aceste lucruri
despre care nu am vorbit. Eram foarte singur.
Aveam nevoie de timp”,
a explicat Justin.

Meghan Markle a n[scut un b[iat
Meghan Markle, ducesa de
Sussex, a născut luni un băiat, potrivit unui anunţ al Palatului Buckingham. Copilul are o greutate
de 3,9 kg, potrivit The Guardian.
Amândoi se simt bine. Ducesa a
intrat în travaliu luni dimineaţă,
iar prinţul Harry a stat alături de
ea.
Prințul Harry și ducesa de Sussex nu
au anunțat încă numele copilului.
Prinţul Harry a asistat la nașterea
primului lui copil, care a venit pe lume
luni, la Londra, la ora locală 05.26. Ducele de Sussex a transmis că el și soţia
lui sunt „absolut încântaţi” și a mulţumit
tuturor celor care i-au sprijinit pe parcursul sarcinii.
El a adăugat că Meghan Markle și
copilul sunt „incredibil de bine” și că se
gândesc la un nume pentru băiat.
Palatul Buckingham a anunţat luni
după-amiază nașterea celui de-al optulea
strănepot al reginei Elizabeth II.
„Regina, ducele de Edinburgh,
prinţul de Wales, ducesa de Cornwall,
ducii de Cambridge, lady Jane Fellowes,
lady Sarah McCorquodale și Earl Spencer au fost anunţaţi și sunt încântaţi de
vești”, s-a arătat într-un mesaj citat de
BBC.
„Mama ducesei, Doria Ragland, care
este foarte încântată de venirea pe lume
a primului ei nepot, se află alături de al-

teţa sa regală la Frogmore Cottage”.

Noul născut este al șaptelea
succesor la tron
Copilul este al șaptelea în linia succesiunii la tronul britanic, după prinţul
de Wales (prinţul Charles), ducele de
Cambridge (prinţul William) și cei trei
copii ai lui - prinţul George, prinţesa
Charlotte și prinţul Louis -, și ducele de
Sussex (prinţul Harry), și al optulea strănepot al reginei Elizabeth II.
Cel mic nu va avea titlu de Alteţă

Regală, prinţ sau prinţesă decât dacă va
interveni regina Elizabeth, pentru că regele George V a limitat titulaturile regale
în 1917. El va putea folosi un titlu nobiliar al lui Harry - Earl of Dumbarton.
Prinţul Harry și Meghan Markle, căsătoriţi în luna mai 2018, au anunţat sarcina pe 15 octombrie 2018, prima zi a
turneului lor în Australia și Noua Zeelandă.
Fosta actriţă și ducele de Sussex sau mutat în Frogmore Cottage de pe domeniul Windsor la începutul lunii aprilie, pentru a aștepta venirea pe lume a
copilului.

