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~n cazul lui Nicolae Bălcescu, mai
mult decât la alte personalități, activitatea
practică e strâns legată de cea teoretică,
scrierile sale au conținut istoric, econo-
mic, filozofic sau militar. Nicolae Bălces-
cu era un cercetător militant. Atât arti-
colele și studiile din periodice și culegeri
sau lucrările de mai mare întindere și
profunzime sunt axate pe idealurile fun-
damentale ale românilor. Concepția is-
torico-politică a lui Nicolae Bălcescu le
privește într-o unitate aflată într-un pro-
ces de continuitate. Românii supt Mihai-
Voievod Viteazul (postum, 1878) este
astfel lucrarea cea mai valoroasă a lui Băl-
cescu, atât din perspectiva intențiilor au-
torului, cât și din aceea a cititorului con-
temporan, care o judecă raportând-o  la
ansamblul creației sale.

      Muzeul Județean de Istorie Satu
Mare cu sprijinul Primăriei
Municipiului Satu Mare organizează
în perioada 25-26 mai 2019, pe platoul
de evenimente de pe pasajul Corneliu
Coposu, cea de-a XVI-a ediție a
Târgului Meșterilor. 
      Festivitatea de deschidere va avea
loc sâmbătă, 25 mai, ora 17<00,
sătmărenii fiind invitați să viziteze
standurile celor 50 de meșteri care vor
participa la această ediție. 
      Sătmărenii vor putea vedea în cele
două zile demonstraţii practice
meşteşugăreşti din partea meșterilor
veniți din toate colțurile țării, dar și din
Ungaria. 
      Târgul din acest an prezintă
standurile cu produse meșteșugărești
tradiționale și contemporane (obiecte
din lemn, ceramică, textile, obiecte de
podoabă, ouă încondeiate etc) realizate
de meșteri din București, Suceava,
Cluj-Napoca, Oradea, Bistrița, Arad,
Odorheiu Secuiesc, Câmpia Turzii,
Miercurea Ciuc, Ungaria, precum și
din municipiul și județul Satu Mare.  

Adrian Pa;ca<
Am intrat 
în inima 
românilor 
care \in la
tradi\iile ;i
obiceiurile
noastre

An de an la Satu Mare sunt invi-
ta\i arti;ti tot mai ̀ ndr[gi\i de public.
S]mb[t[ ;i duminic[ pe scenele am-
plasate ̀ n centrul ora;ului evolueaz[
urm[toarele forma\ii de muzic[ po-
pular[< Ansamblul folcloric Doruri
Sătmărene, Concert folcloric cu An-
gela Muntean, Ansamblul Folcloric
Maghiar Egri Csodaszarvas, Petrică
Zele, Grup Vocal Armonia, Radu
Tămaș, Mihai Papariga, Maria Petca
Poptean și Ansamblul Măgura din
Târșolț, Romina Sârbe și Cristian
Totpati, Bianca Rus, Petrică Mure-
șan, Ansamblul Cununița cu Leon-
tina Dorca și Carmen Sas, Matilda
Pascal Cojocărița și Mariana An-
ghel, Ansamblul Folcloric Tranda-
firii Negri, Ghiță Blidar, Dănțăușii
din Socond și Malvina Madar, Ser-
giu Matoșan și Ana Maria Pteancu-
Matoșan, Ansamblul Folcloric Ger-
man Gemeinsam, Maria Tripon,
Ansamblul Folcloric ”Codrișorul”
de la Clubul Elevilor, Ansamblul
Folcloric ”Ceatăra” cu Ana Holdiș
Pop, Georgiana Marina, Concert fol-
cloric cu Nicolae Mureșan și Nicolae
Mureșan Jr.

      Satu Mare este printre pu\inele ora;e mari din \ar[
care nu ;i-a exploatat trecutul nici din punct de vedere
istoric, nici cultural ;i artistic. Sunt multe lucruri demne
de a fi readuse la lumin[. Scriitori, arti;ti, ziari;ti,
profesori, preo\i, oameni importan\i `n vremea lor, au
fost da\i uit[rii. Informa\ia de Duminic[ de ani de zile
prezint[ `n mod sistematic evenimente, figuri
importante ale trecutului, dar ;i cl[diri cu valoare
istoric[ ;i simbolic[ deosebit[. ~n acest num[r
prezent[m una dintre cele mai am[nun\ite descrieri ale
ora;ului Satu Mare de la sf ]r;itul secolului 19 ;i
`nceputul secolului 20. Afl[m lucruri foarte interesante.

Afl[m c[ `nspre P[ule;ti exista un loc numit D]mbul
Sp]nzur[torii unde aveau loc execu\iile prin
sp]nzur[toare, dar ;i c[ la expozi\ia de la Paris din 1902
a fost prezentat proiectul unui cartier din jurul str[zii
Avram Iancu. Dar cu timpul probabil c[ ;i Satu Mare
`;i va recupera trecutul ;i `;i va pune `n eviden\[
poten\ialul arhitectural ;i cultural. Satu Mare este un
ora; al contrastelor mult mai evidente aici dec]t ̀ n orice
alt ora; din Transilvania. Complexul arhitectural al
Centrului Nou, `mpreun[ cu vechile cl[diri restaurate,
ar putea face din Satu Mare unul dintre cele mai atractive
ora;e turistice, prin contrastul dintre vechi ;i nou. 

~n lucrarea sa “Psihologia popo-
rului rom]n”, Rădulescu-Motru se
axează pe conturarea unor trăsături
specifice ale poporului român, evi-
dențiindu-i atât calitățile, cât și de-
fectele care-l individualizează în ra-
port cu celelalte popoare europene.

200 de ani de la 
na;terea lui 

Nicolae B[lcescu
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organizeaz[ 

T]rgul Me;terilor
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Nicolae Bălcescu s-a născut la 29
iunie 1819 în București și a murit la
29 noiembrie 1852 la Palermo. Tatăl
său, Barbu (Bărbuceanu) Petrescu
era de origine modestă. Moștenise de
la părintele său, Petre care era căpitan
de seimeni o mică suprafață de vie. 

Mama lui Barbu, Maria, avea ca pă-
rinte pe popa Dima zugravul, un adevă-
rat artist, care, împreună cu alți meșteri
a pictat schitul Balamuci (jud. Ilfov). Bar-
bu a luptat mult să urce pe scara socială.
Obține rangul de pitar (probabil în 1789),
apoi logofăt (diac) pe lângă isprăvnicat.
Barbu copiase un codice cuprinzând
fragmente din cronografe și cronici. Ma-
ma lui Nicolae Bălcescu avea o origine
aleasă și o stare materială mult mai bună.
Era strănepoata postelnicului Mihail Bă-
beanu, ctitor al bisericii Ceauș David
(Icoanei) din București. Tatăl Zincăi pe
nume Tănase era fiul preotului Necula
din Bălcești (pe Topolog). Este mai întâi
postelnicel, apoi zapciu în plasa Topolo-
gului și în sfârșit polcovnic în fostul județ
al Săcuienilor (1779). După această dată
se stabilește în București. Se căsătorește
cu fiica lui Stoian Pavel și a Bălașei Bă-
beanu, Ecaterina. Zinca moștenește de
la părinți o frumoasă avere. Barbu Pe-
trescu și Zinca Bălcescu au avut cinci co-
pii< Costache (n. 1813), Maria (n. 1817),
Sevastița (n. 1818), Nicolae (n. 1819),
Barbu (n. 1824). După căsătorie, Zinca
și-a păstrat numele de fată și pe soțul ei
îl numea Barbu pitarul sau chiar Barbu
Bălcescu. Iar copiii și-au luat numele de
la mamă. După căsătorie, Barbu devine
vameș în județul Dolj (1820), dar în îm-
prejurările critice ale anului 1821 nu poa-
te strânge sumele legiuite și e nevoit să
fugă peste munți împreună cu soția și
copiii. Acest fapt îi crează mari probleme
financiare. La moartea lui (1825), Zinca
trebuie să depună mari eforturi materiale
pentru a salva situația și se ocupă direct
de educația fiilor săi.

Copilăria și tinerețea

Copilăria și tinerețea lui Nicolae Băl-
cescu au cunoscut un cadru revoluționar,
marcat de anii 1821 și 1848. La 7 ani, Ni-
colae Bălcescu învăța carte grecească de
la un arhimandrit grec, ce îi preda lecții
acasă. Primii cinci ani, a învățat astfel în
cadrul familial, sub directa supraveghere
a Zincăi Bălcescu. La 13 ani Bălcescu în-
cepe instruirea organizată, devenind elev
al Colegiului Sfântul Sava (1832). Ca elev
la Colegiu se manifestă în chip strălucit,
obținând în cei trei ani de studii rezultate
excelente. Reușește astfel să încheie cu
succes cursurile (vara anului 1835). De
atunci încetează învățătura în cadru or-
ganizat, dar ca autodidact își perfecțio-
nează necontenit cunoștințele. Cunoaște
bine limbile latină, greacă, franceză, ger-
mană, engleză. Își întregește cunoștințele
în domeniul filozofiei cu profesorul Ef-
timie Murgu. Nicolae Bălcescu ajunge
astfel unul dintre cei mai învățați inte-
lectuali ai Munteniei.

Moartea timpurie a tatălui său, în-
cercările Zincăi Bălcescu de a recupera
averea risipită, îl aduc pe Nicolae Băl-
cescu într-o situație materială precară.
Din acest motiv, el trebuie să reînceapă
studiile și să ceară angajarea sa în cadrul
oștirii Țării Românești (13 iunie 1838).
Este repartizat la Escadronul III cavalerie
(8 iulie 1838) cu gradul de iuncăr. În
noua calitate, Nicolae Bălcescu s-a preo-
cupat de instruirea militară, dar mai ales
de pătrunderea ideilor înnoitoare ale
epocii în rândul oștirii.

Dascăl ;i revoluționar

Domnitorul Alexandru Ghica a in-
spectat regimul 3 infanterie și arătându-
se mulțumit de pregătirea soldaților a
decis înființarea unei școli destinate os-
tașilor (prima de acest fel) în clădirea ca-
zărmii de la Dudești (august 1838). Ni-
colae Bălcescu a devenit profesor la
această școală menită să-i învețe carte pe
soldați în timpul satisfacerii stagiului mi-
litar. Domnitorul înființează apoi altă
școală ostășească (1839) în cazarma Ale-
xandria din Dealul Spirii unde probabil
a predat și Nicolae Bălcescu. Bălcescu
participă apoi la mișcarea condusă de D.
Filipescu (1840). Mișcarea cu caracter
revoluționar supără pe domnitor. Mem-
brii mișcării sunt anchetați. Bălcescu este
trimis la arestul militar al Djurstvei (ma-
halaua Gorgani) (oct. 1840 – febr. 1841).
Apoi în beciul Agiei, unde a stat 4 luni
(7 martie – 7 iulie). Nicolae Bălcescu este
transferat la Mărgineni, unde este ținut
mai bine de un an de zile și unde se îm-
bolnăvește. Este grațiat de Alexandru
Ghica printr-un ofis (18 aprilie 1842).

După eliberare, Nicolae Bălcescu pu-
ne bazele societății revoluționare Frăția,
împreună cu Ion Ghica (1843). Din
această perioadă începe prietenia cu Lu-
xița Florescu, al treilea din cei zece copii
ai marelui agă Iordache Florescu și al
Anicăi Șuțu, prietenie care va dura toată
viața. În acest an, Nicolae Bălcescu de-
vine membru al Societății literare care
se va transforma (1845) în Asociația li-
terară a României, având ca secretar pe
Nicolae Bălcescu. În anii 1843 – 1846 în-
treține relații strânse cu fruntașii revo-
luției din Principate< În Moldova în pri-
mul rând cu Kogălniceanu, în Transil-
vania cu Gheorghe Barițiu, care condu-
cea Gazeta de Transilvania, la care va co-
labora și Bălcescu. Luptă și pentru Pro-
pășirea de la Iași, care nu va rezista mult
deși era publicație comună a românilor
din Moldova și Muntenia. Împreună cu
profesorul transilvănean August Trebo-
niu Laurian pune bazele publicației Ma-
gazin istoric pentru Dacia (1845). Ur-
mărit de autorități pleacă peste hotare
(1846). Trece prin Budapesta și Viena
(unde îi întâlnește pe Vasile Alecsandri
și pe frații Eudoxiu și Alexandru Hur-
muzaki), apoi la Paris. În capitala Franței,
Nicolae Bălcescu își continuă cercetările
sale în domeniul istoriei. El devine se-
cretarul Societății Studenților Români.
Îl întâlnim la Palermo (1martie 1847),
unde stă câteva săptămâni cu Vasile Alec-

sandri și Elena Negri. Bălcescu merge la
Neapole unde cercetează biblioteca mu-
zeului Bourbon și la Roma la biblioteca
Vaticanului, la Florența și Genova la ar-
hive. Se reîntoarce în Franța unde cerce-
tează bibliotecile pariziene. În scurt timp
se află pe baricadele revoluției, care l-a
detronat pe regele Ludovic Filip (februa-
rie 1848).

Nicolae Bălcescu se reîntoarce în țară
unde participă la întocmirea programu-
lui revoluționar de la Blaj (mai 1848) și
la Islaz (iunie 1848), face parte din primul
guvern provizoriu condus de mitropoli-
tul Neofit ca secretar. Din al doilea gu-
vern provizoriu însă nu, deoarece e trimis
în misiune diplomatică la Constantino-
pol. După înăbușirea revoluției la Bucu-
rești, Nicolae Bălcescu merge în Transil-
vania, pentru a mijloci împăcarea dintre
Avram Iancu și Kossuth Lajos. După or-
ganizarea unui comitet al emigrației ro-
mâne, strădaniile sale de la Paris (1849
– 1850) sunt susținute prin plecarea sa
la Londra (1 ianuarie 1850) unde se în-
tâlnește cu Palmerston.

Întors la Paris, situația bolii se agra-
vează. La sfârșitul lunii aprilie 1852, îm-
preună cu sora sa Sevastița Bălcescu
pleacă la Constantinopol. Se întoarce la
Neapole și apoi la Palermo. O mențiune
specială trebuie făcută în legătură cu
prietenia lui Nicolae Bălcescu cu marele
revoluționar și om politic al Italiei, Giu-
seppe Garibaldi. În Palermo, singur, pă-
răsit, după ce-și manifestase dorința de
a-și revedea prietenii și de a se întoarce
în țară, moare la hotelul Trinacria. Este
îngropat la cimitirul Capucinilor, după
unele păreri în groapa comună a săra-
cilor.

Opera vastă

La Nicolae Bălcescu, mai mult decât
la alte personalități, activitatea practică
e strâns legată de cea teoretică, scrierile
sale au conținut istoric, economic, filo-
zofic sau militar. Nicolae Bălcescu era
un cercetător militant. Atât articolele și
studiile din periodice și culegeri sau lu-
crările de mai mare întindere și profun-
zime sunt axate pe idealurile fundamen-
tale ale românilor. Concepția istorico-
politică a lui Nicolae Bălcescu le privește
într-o unitate aflată într-un proces de
continuitate. Nicolae Bălcescu desprinde
astfel trei etape< revoluția de la 1848 când
luptă pentru idealul dreptății sociale, ca-
re consta în ștergerea privilegiilor boie-
rești, desființarea clăcășiei și împroprie-
tărirea țăranilor cu pământ, a doua etapă,
revoluția pentru unitatea națională și a
treia, revoluția pentru independența de
stat. Nicolae Bălcescu n-a apucat să vadă
și celelalte două idealuri românești în-
făptuite.

Opera sa izvorăște din trăsături mo-
rale, ca cele creionate de biograful și prie-
tenul său Ioan Voinescu II (Nicolae Băl-
cescu era înzestrat de natură cu inteli-
gență întinsă, imaginație bogată și me-
morie rară) și Ion Ghica (Nicolae Băl-
cescu avea o mare dorință de a învăța,
era inteligent, ardent și entuziast, avea
predilecție pentru istorie).

Opera o putem împărți în două părți<
lucrările publicate în anii 1844-1847 (an-
terevoluționare) și cele din anii 1848-
1852 (postrevoluționare). Din cele ante-
revoluționare amintim < Puterea armată
și arta militară de la întemeierea princi-
patului Valahiei până acum> Cuvânt pre-
liminariu despre izvoarele Istoriei Ro-
mâniei> Românii și fanarioții> Ioan Tău-
tul, mare logofăt al Moldaviei> Spătarul
Ioan Cantacuzino> Postelnicul Constan-
tin Cantacuzino> Puterea armată și arta
militară la moldoveni în timpul mărirei

lor> Despre starea soțială a muncitorilor
plugari în Principatele Române în de-
osebite timpuri> Filosofie soțială> Cuvân-
tare ținută la Societatea Studenților Ro-
mâni din Paris> Logofătul Miron Costin,
istoricul Moldaviei> Campania românilor
în contra turcilor de la anul 1595> Buletin
despre portretele principilor Țării Ro-
mânești și al Moldaviei ce se află în Ca-
binetul de stampe de la Biblioteca regală
din Paris. Din perioada postrevoluțio-
nară amintim < Drepturile Românilor că-
tre Înalta Poartă> Lucrări colective și acte
oficiale din timpul Revoluției de la 1848>
Despre împroprietărirea țăranilor> Mé-
moire relatif a l’intervention russe dans
les Principautés Moldo-Valaques> Que-
stion économique des Principautés Da-
nubiennes> Manifest către poporul ro-
mân> Precuvântare la “Cântarea Româ-
niei”> Mersul revoluției în Istoria Româ-
nilor> Mișcarea românilor din Ardeal la
1848> Răzvan Vodă> Manualul bunului
român> Reforma soțială la români> Istoria
Românilor supt Mihai Voievod Viteazul.

Nicolae Bălcescu este unul dintre în-
temeietorii istoriografiei naționale mo-
derne, influențat de istorii romantici, mai
ales de Jules Michelet și C. Cantù. Prin
operele sale, el nu realizează numai o lăr-
gire și o aprofundare a orizontului de
studiu, care înglobează de aici înainte is-
toria instituțiilor sociale, economice și
politice, ci și o sinteză viabilă a științei
cu sensibilitatea artistică, ceea ce face să
fie revendicat în egală măsură și de istoria
literară. 

Istoric prin vocație ca și prin solici-
tările epocii, Nicolae Bălcescu este, ală-
turi de Mihail Kogălniceanu, de a cărui
Histoire de la Valachie a fost de altfel pu-
ternic impresionat, unul dintre reforma-
torii acestei discipline la noi. (...)

Influențat de istoricii romantici ai
Restaurației franceze, ca și de italianul
C. Cantù, el nu preia pur și simplu con-
cluziile generale ale acestora, ci le adap-
tează realităților românești, căutând în
ele nu numai explicații ale trecutului, ci
și orientări pentru viitor. Căci istoria lui
Nicolae Bălcescu este prin excelență una
legată de prezent și de scopurile lui. E un
fapt dovedit în primul rând de alegerea
subiectelor pentru studiile sale princi-
pale< istoria instituțiilor militare (Puterea
armată), în regenerarea cărora Bălcescu
vedea una din căile pe care românii își
vor putea ocupa locul cuvenit în familia
popoarelor europene > istoria proprietății
rurale (Despre starea soțială a muncito-
rilor plugari în Principatele Române în
deosebite timpuri > Question économi-
que des Principautés Dannubiennes,
1850), prin a cărei reformare spera să se
deschidă drumul spre o organizare so-
cială și politică echitabilă> istoria feno-
menului revoluționar (Mersul revoluției
în Istoria Românilor), ce urma să explice
evenimentele de la 1848 și să descifreze
perspectivele și țelurile luptelor viitoare>
istoria lui Mihai Viteazul, domnul deve-
nit emblemă a năzuinței de unitate na-
țională și totodată pildă a unei erori tra-
gice – legarea țăranului de glie. 

Mircea Pîrlea
Biblioteca Județeană Satu Mare

Bibliografie<
• Berindei, Dan – “Pe urmele lui Ni-
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Sasu, Aurel – “Dicționarul scriitorilor
români < A-C”, București, Editura Fun-
dației Culturale Române, 1995

• * * * * * * - “Enciclopedia marilor
personalități din istoria, știința și cul-
tura românească de-a lungul timpului”,
Volumul I A-G, București, 1999

Revoluția Română de la 1848 a fost
parte a revoluției europene din același
an și expresie a procesului de afirmare a
națiunii române și a conștiinței naționale.
Un factor deosebit de important l-a con-
stituit Revoluția Franceză din februarie
1848 care a avut repercusiuni asupra în-
tregii Europe. 

Revoluția Română de la 1848 s-a des-
fășurat în condițiile în care părți din te-
ritoriul național se aflau în stăpânirea
imperiilor vecine (Transilvania, Bucovi-
na), în timp ce Moldova și Muntenia erau
constrânse să accepte protectoratulRusiei
țariste și suzeranitatea Imperiului Oto-
man[.

În Transilvania mișcarea românească
a avut un caracter preponderent național.
O parte din români au aderat la revoluția
burgheză maghiară. Dieta de la Cluj a
avut în componența ei și câțiva români,
iar apoi cea de la Debrețin ceva mai mulți.
Burgezia maghiară revoluționară, care a
pus pe picioare o armată bine organizată,
a căutat să-și impună controlul asupra
întregului Ardeal. În acest context au fost
reprimate toate mișcările de împotrivire
ale românilor, sașilor și ungurilor rămași
fideli Casei de Habsburg. La 29 mai 1848
Dieta de la Cluj a proclamat unirea Tran-
silvaniei cu Ungaria, fapt care a nemul-
țumit deopotrivă părți importante ale ro-
mânilor transilvani, ale sașilor și maghia-
rilor. În martie 1848 izbucnise revoluția
la Viena, mișcare care a pătruns mai apoi
în Ungaria, unde intelectualitatea liberală
maghiară dorea să impună stat național
independent de Austria. Ideea de liber-
tate și de unitate națională era înțeleasă
de burghezia maghiară în sensul formării
unei națiuni civice maghiare după mo-
delul preconizat de Revoluția franceză,
adică neținând seama de componența et-
nică eterogenă a țării, ba tocmai prin asi-
milarea etniilor diferite de cea maghiară
și omogenizarea forțată a specificului di-
feritelor regiuni și prin impunerea unei
singure limbi oficiale, adică maghiariza-
re. Liderii românilor din Transilvania nu
au împărtășit ideea creării unui stat na-
țional maghiar de acest tip unde românii
ardeleni, majoritari în Ardeal, ar fi urmat
să rămână mai departe fără drepturi po-
litice egale cu ale maghiarilor, minoritari
în Transilvania și au convocat o adunare
proprie în care să discute problemele care
îi preocupau. Adunarea românilor tran-
silvăneni a avut loc la Blaj pe 15 mai 1848,
fiind cunoscută istoriografic, ca Aduna-
rea de la Blaj. Se formează în Munții Apu-
seni o armată de voluntari români con-
dusă de avocatul Avram Iancu. Aceștia
reușesc două victorii importante împo-
triva armatelor revoluționare maghiare,
la Abrud și Mărișel. În lupta de la Șiria
lângă Arad, armatele revoluționare un-
gurești au fost cu totul zdrobite de ruși,
iar Ungaria și Transilvania (Ardealul) vor
fi predate de ruși austriecilor.

La 29 mai 1848, Dieta
de la Cluj a proclamat
unirea Transilvaniei

cu Ungaria

ISTORIE
Nicolae Bălcescu era un cercetător militant. Atât articolele și studiile din periodice și culegeri

sau lucrările de mai mare întindere și profunzime sunt axate pe idealurile fundamentale ale
românilor. Concepția istorico-politică a lui Nicolae Bălcescu le privește într-o unitate aflată
într-un proces de continuitate. 

La Nicolae Bălcescu, mai mult decât la
alte personalități, activitatea practică e
strâns legată de cea teoretică, scrierile
sale au conținut istoric, economic, fi-
lozofic sau militar
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INTERVIUMuzica, studiul instrumentelor muzicale, este un capitol din viaţa mea care a
început din copilărie şi e deschis. Cu siguranţă va fi deschis tot restul vieţii.

În urmă cu 18 ani, la Zilele Ca-
reiului, intrau în scenă Fraţii Paşca.
Aşa îi cunoştea toată lumea pe cei
trei fraţi ce formau Taraful tradiţio-
nal Ceatăra Carei, Vlad, Adrian şi
Bogdan. Vlad cânta la vioară,
Adrian la braci, iar Bogdan la gor-
dună. Fraţii aduceau prin mânuirea
instrumentelor muzicale Codrul la
picioarele ascultătorilor. 

Pe-atunci, prin anul 2001, taraful
intra în scenă cu numele Fraţii Paşca
sau Trio Paşca, ceva mai târziu s-a nu-
mit Trio Dor, iar din anul 2003, odată
cu înfiinţarea Asociaţiei Culturale Cea-
tăra Carei, îi cunoaşte toată lumea ca
Taraful tradiţional Ceatăra Carei. Po-
vestea tarafului şi a ansamblului ce s-
a închegat apoi în jurul acestuia vă in-
vităm să o aflaţi de la cel ce a scris-o
efectiv, profesorul Adrian Paşca.

- Pentru început, te invit să ne spui
câteva cuvinte despre tine.

- Sunt în primul rând un tătic fericit
şi mândru de fiica lui. Mă bucur de fie-
care amintire ce pot să o stochez în ini-
ma mea, mă bucur de familia mea, de
soţie şi de cei din jurul meu, oameni
extraordinari, pozitivi. Am absolvit
Academia de Muzică Gheorghe Dima
din Cluj, specializarea pedagogie mu-
zicală, şi consider că muzica a făcut
dintotdeauna parte din viaţa mea şi a
familiei mele şi pasiunea pentru mu-
zică, bineînţeles cu multă muncă şi
mult studiu, m-a adus în locul în care
mă aflu astăzi. 

- Călătoria pe portativ în cazul

tău, Adrian, începe în urmă cu mult
timp şi, aşa cum spuneai, dragostea
pentru muzică e la baza tuturor suc-
ceselor înregistrate de-a lungul ani-
lor.

- Muzica, studiul instrumentelor
muzicale, este un capitol din viaţa mea
care a început din copilărie şi e des-
chis. Cu siguranţă va fi deschis tot res-
tul vieţii. Din clasa I am studiat vioara
şi în clasa a noua am trecut la braci.
Pot să spun că aceşti ani de şcoală, au
fost anii de iniţiere în cazul meu, adău-
gând aici şi instruirea de care am avut
parte la cursurile Şcolii Populare de
Artă. Am avut parte de o pregătire
foarte bună, de o formare atentă, avân-
du-l ca profesor pe Dumitru Iederan,
care desigur nu mai are nevoie de nicio
prezentare. Domnul profesor m-a
iniţiat şi în tehnica confecţionării in-
strumentelor muzicale tradiţionale.
Taraful Ceatăra Carei păstrează de la
bun început formula de acompaniere
autentică. 

- Debutul în această formulă avea
loc în anul 2001, acasă la voi, la Carei.
Ce îţi aduci aminte de atunci?

- Chiar dacă sunt 18 ani de atunci,
totul parcă a fost ieri. Erau Zilele Ca-
reiului, am intrat în scena din Parcul
Orăşenesc la vremea aceea, iar publicul
ne-a încurajat, cum de altfel a făcut-o
la fiecare apariţie din acel moment în-
coace. De atunci a început totul, cum
s-ar spune. Doi ani mai târziu am în-
fiinţat Asociaţia Culturală Ceatăra şi
tot atunci, în jurul tarafului tradiţional
am închegat Ansamblul Ceatăra Carei.
Am rămas pe aceeaşi cărare din toate

punctele de vedere, profesional, păs-
trându-ne în zona autenticului, res-
pectând tradiţiile şi obiceiurile româ-
neşti, purtând costume populare au-
tentice, cântând la instrumente con-
fecţionate de noi. 

- Vorbeşte-ne puţin despre compo-
nenţa tarafului tradiţional de la în-
ceput, pentru că ştim că în zilele noas-
tre funcţionaţi în altă formulă decât
în 2001.

- Taraful Ceatăra era iniţial format
din mine la braci, Vlad, fratele meu,
profesor de muzică şi el, la vioară şi
Bogdan la gordună. Bogdan cocheta
cu sportul pe când era elev de gimna-
ziu, dar l-am adus alături de noi. În ur-
mă cu cinci ani, când Bogdan a ales să
plece în Anglia, componenţa tarafului
nostru s-a schimbat, dar am rămas tot
o familie, în locul fratelui meu venind
nepoata mea Teodora, care a muncit
alături de Vlad mult pentru a se pregăti
şi a descoperi tainele gordunei. A fost
o muncă de echipă pentru că nu pu-
team să ne oprim, trebuia să conti-
nuăm şi nu am vrut niciodată să mă
abat de la autentic în ceea ce priveşte
taraful. Am reuşit, Teodora este o tâ-
nără talentată, cuminte, care îşi pune
sufletul în tot ceea ce face. 

- Cum a luat naştere ansamblul?
- Ansamblul Ceatăra a venit ca o

completare a activităţii noastre ce o
desfăşuram cu taraful. În calitate de ta-
raf tradiţional, acompaniam solişti la
evenimente şi ne-am gândit că am pu-
tea avea proprii noştri muzicanţi, pro-
pria formaţie de dansatori. Şi am pus

bazele Ansamblului Ceatăra Carei for-
mat în momentul de faţă din 40 de per-
soane, solişti vocali şi 12 -15 perechi
de dansatori. 

- Cât de dificil este să păstrezi for-
mula de acompaniere autentică a an-
samblului?

- Niciodată nu aş schimba ceva din
acest punct de vedere. Nu mulţi o fac.
De-a lungul anilor s-a putut observa
că numeroase formule de acompaniere
ies din tot ceea ce înseamnă autentic.
Noi rămânem în această zonă cu încă-
păţânare pentru că atât în cazul Tara-
fului tradiţional Ceatăra, cât şi al An-
samblului Ceatăra Carei, totul s-a în-
tâmplat natural. Am studiat, am mun-
cit, ne-am pregătit, am respectat zona
pe care o reprezentăm. Am reprezentat
Careiul, am reprezentat judeţul şi ţara
la numeroase festivaluri din România
şi din străinătate, reuşind să ne întoar-
cem acasă cu premii. Şi, mai mult decât
atât, consider că am intrat în sufletul
publicului iubitor de muzică populară,
în inima românilor care ţin la tradiţiile
şi obiceiurile noastre. 

- Încă de la începuturile voastre
ca taraf tradiţional aţi colaborat cu
numeroşi artişti. Am să te rog să
aminteşti de o colaborare ce o aveţi
de 18 ani încoace cu o voce reprezen-
tativă a cântecului popular românesc.

- Din primul moment în care am
rugat-o să vină alături de noi, inter-
preta cântecului popular românesc
Ana Holdiş Pop a venit. Şi a venit cu
mare drag. Avem o colaborare foarte
bună şi consider că Ana Holdiş Pop

este o artistă desăvârşită pe care am
apreciat-o mereu pentru modestia, ca-
racterul şi omenia de care dă dovadă
în tot ceea ce face.  

- Ne spuneai că totul a fost natural
în evoluţia tarafului tradiţional, a an-
samblului. Lucrezi atât cu copii, cât
şi cu adulţi. În încheiere, ce ar trebui
să ştie în opinia ta un părinte ce îşi
îndrumă copilul spre scena cântecului
popular românesc, fie că vorbim de
dansuri tradiţionale, fie de interpre-
tarea lor vocală.

- Copiii trebuie încurajaţi de pă-
rinţi. Rolul meu, ca profesor de muzică,
este să descopăr copilul talentat. Nu
vreau să dezamăgesc pe nimeni, dar în
cazurile în care văd că nu există încli-
naţie spre acest domeniu, le spun pă-
rinţilor. Avem în schimb foarte mulţi
copii talentaţi şi în cazul lor, cheia suc-
cesului este perseverenţa. Am cursanţi
care vin să înveţe să danseze muzică
populară. Vin adulţi şi din Satu Mare,
din Tăşnad la Carei săptămânal. Eu
merg frecvent la seminarii de coregra-
fie şi aduc acasă informaţii preţioase
legate de dansurile populare, pe care
mai apoi le transmit cursanţilor mei.
Tot mai mulţi adulţi vor să înveţe să
danseze. Merg la nunţi, la fel şi fel de
evenimente, şi vor să joace Banat, Co-
dru, Maramureş. Cea mai mare satis-
facţie este când se întorc şi îmi spun
cât de mult le-a plăcut să joace. Mă bu-
cur că atât copiii, cât şi adulţii, vin la
Centrul Cultural din Carei pentru a
descoperi frumuseţea şi originalitatea
dansurilor populare româneşti.

A consemnat Ioana Vladimirescu

Adrian Pa;ca< Am intrat în inima românilor
care \in la tradi\iile ;i obiceiurile noastre
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Ne apropiem cu trenul iute dinspre Bu-
dapesta pe malul drept al râului Someș către
orașul Satu Mare aflat adânc, aproape într-
un bazin pe malul stâng, trenul nostru oprin-
du-se în gara Ferăstrău, o stație de bifurcație.
Această stație a fost construită aici pentru
că linia ferată îngustă către Viile Satu Mare
se intersectează aici cu linia principală MÁV
și de aici pornește și linia Satu Mare-Mátés-
zalka, încă în construcție. Calea ferată către
Vii, trecând prin Pășunea Cailor, de 310 de
iugăre și 815 de funii pătrate, își continuă
traseul pe drumul către Vii până la stația din
Vii, care se află la o distanță de 17 km de la
podul de fier rutier.

Viile Satu Mare
Viile Satu Mare se compun din mai multe

dealuri mai înalte și mai puțin înalte. Nu știm
când s-au plantat aici prima dată vițe de vie,
însă este sigur că s-a făcut vin aici deja și în
secolul XIII. La începutul secolului XVIII,
în timpul războaielor devastatoare între cu-
ruți și lobonți, preotul reformat Debreczeni
Ember Pál s-a mutat aici cu cea mai parte a
onoriașilor săi, care apoi au  rămas definitiv
aici. Autoritățile din oraș au vrut să-l con-
vingă pe preot să se întoarcă, dar fără succes.
Astăzi localitatea are cca. 2000 de locuitori
și după un  ordin recent al ministrului de in-
terne este o comună de sine stătătoare cu nu-
mele de Viile Satu Mare.

Găsim acolo două comunități religioase,
cea reformată și cea greco-catolică. Biserica
reformată a fost construită în 1794, parohia
în 1801. Dealurile Ardudului sunt o conti-
nuare directă ale celor Sătmarului, și pe punc-
tul cel mai înalt al lor se află capela Sf. Donat
la care se organizează anual, la coacerea stru-
gurilor, o procesiune. Viile au primărie se-
parată, căpitan de poliție, poliție, jandarme-
rie, medic, farmacie și o școală elementară
de stat.

Dealurile sunt împodobite de case de va-
canță, pantele sunt acoperite de livezi, însă
este o mare problemă aici că nu prea este
apă, și populația este nevoită să facă uz de
cisterne. Sunt și fântâni forate, însă în număr
mic, ele nu asigură în totalitate necesarul de
apă. Din Vii, de la stația Lipa Mică, calea fe-
rată se îndreaptă către Ardud. În cele două
părți ale drumului care duce la Vii se întind
pădurile orașului din care însă au fost defri-
șate 6000 de iugăre. La jumătatea distanței
către Vii stă trist Hanul Homorod lângă apa
Homorodului, cu un pod mare de piatră în
spatele lui, iar în jurul lui se întinde larg și
lung râtul și pășunea „Curtuiuș”, pe care se
va amenaja probabil „Poligonul Civil”. La sud
de moara de abur se află localitatea Păulești,
iar pe cele două părți ale drumurilor către
Vii și Gidan (Sătmărel) se află șirul unor gos-
podării (Ferme noi) cu case și cu alte clădiri
țărănești. În aceste gospodării trăiesc apro-
ximativ 4000 de oameni și ele asigură în mare
parte sporul populației orașului din punct
de vedere demografic. Pe vremuri, aceștia au
avut și biserică și preot propriu.

La o mică distanță de la gara Ferăstrău
(de abur) găsim uzina „Ferăstrăul cu Abur”
care este proprietatea fabricii de tanin din
Nasicz (Croația) a familiei Neuschlosz și a
societății pe acțiuni „Ferăstrăul cu abur” din
Budapesta. Construcția intreprinderii a fost
începută în 1896 și producția de cherestea a
început în 1907. Fabrica are 256 de angajați.
Capitalul social al societății este de 4 milioane
de coroane. Își are sediul la Budapesta. Are
legături de export cu Europa întreagă. În pre-
zent, în fruntea lui stă directorul Fried Sán-
dor. În direcția orașului găsim Herghelia
(1894), poligonul militar și oborul.

Continuându-ne drumul pe calea ferată,
sosim la râul Someș peste care stă un imens
pod de fier. Structura veche în formă de co-
livie a fost schimbată recent de un sistem de
arcuri. Înainte de pod se ridică prima plat-
formă industrială a Sătmarului, Moara cu
abur, care  a fost pusă în funcțiune în 1875.
Aici lucrează 140 de muncitori. Are un ca-
pital de bază de 500 mii de coroane și un ca-
pital de rezervă de 800 de mii de coroane.

În fața ei este un lac artificial, aici func-
ționează iarna patinoarul  cu o clădire de re-
fugiu, la stânga se extinde până la drumul
Păulești digul mare care a existat și în timpul
lui Rákóczi, cu o mulțime de salcii. La capătul
acestui dig, în prima parcelă din Păulești se
vede așa zis Dâmbul spânzurătorii unde pe
vremuri a fost chiar o spânzurătoare.

Trecând podul cu trenul, suntem deja
în oraș și zărim înainte de toate pe partea
dreaptă „Grădina exterioară și interioară a
Poștei” și niște lunci (luncă-lucus, luncus,
lankusz, luncă), precum și casa de vacanță
foarte frumoasă cu un stil interesant și cu
două turnuri a episcopului titular, mare prae-

positus, Szabó Norbert. La stânga vedem
lunci frumoase, la fel cu case de vacanță. Mai
încolo, ajungem în fața clădirii uriașe și im-
pozante, cu o lungime de 120 de metri, a
gării construite în 1899.

Grădina Kossuth
Vizavi de intrarea gării se găsește Gră-

dina Kossuth (Romei) care se extinde pe o
suprafață de circa 30 de iugăre și servește ca
loc de promenadă și agrement. Acest parc
mare a avut anterior numele de „Grădina
populară”. Intrarea este de pe strada Attila
(Traian), de unde printr-o poartă imensă de
fier (cadoul episcopului Meszlényi Gyula)
ajungem în parc. Imediat după poartă este
amplasat bustul fondatorului Kiss Gedeon
în mijlocul unei parcele circulare cu tranda-
firi. Din spatele lui ne conduce o alee fru-
moasă cu nisip, la margini cu niște tei și pla-
tani, la „Chioșc”  ridicat în 1901, care este
una din cele mai frumoase clădiri din oraș.
Este așezat pe un dâmb, cu 2 săli imense, cu
încăperi auxiliare și cu o terasă mare și ele-
gantă. La vest de chioșc putem zări moderna
baie de abur, în vecinătatea ei este clădirea
veche de tir, fondată în 1847. La etaj se află
o sală de dans, în care publicul orașului a
petrecut multe ore frumoase, mai mult, s-
au ținut aici și niște mitinguri politice.

Întreaga suprafață a grădinii este prevă-
zută cu niște conducte de apă în vederea iri-
gării, folosind energia electrică. În partea
nordică a ei găsim o albinărie model și o pe-
pinieră de pomi fructiferi. Lângă această
parcelă găsim o stradă trasată recent drept,
care dă în strada Teleki (Avram Iancu).
Această stradă se află în stadiu de amenajare
și motivul înființării ei este proiectul unui
cartier nou aici care ar cuprinde 70 de case.
Acest proiect a fost prezentat și la expoziția
mondială de la Paris. La o distanță de 100-
200 de metri este „Sângeni”-ul și aici se află
stația căii ferate cu linie îngustă către Bixad.

În spatele clădirii gării se ridică către cer
hornul înalt al „Primei Fabrici de Cărămidă”
în jurul căruia stau clădirile acestei intre-
prinderi mari și înfloritoare. Fabrica a luat
ființă în 1892. Iar pe strada Botizului emană
fumul ei negru și dens „Rafinăria de petrol”.
În jurul gării găsim trei cimitire< cel reformat,
cel greco-catolic și cel izraelit.

Drumul către cimitirul izraelit duce și
către luncile din Bercu Mare și Bercu Roșu
(mai demult în posesia familiei Báthory),
dintre care cel din urmă este cunoscut și pen-
tru faptul că sătmărenii de odinioară au avut
părerea că dacă cuiva nu i s-a tăiat aici cor-
donul ombilical, acela nici nu este un sătmă-
rean adevărat , lucru ce pare să demonstreze
că nu a fost prea ușor să te încetățenești aici.

Strada Attila
Acum ne îndreptăm pașii către oraș și

pășim mai întâi pe strada „Attila” (Traian)
care este acoperită cu asfalt chiar și pe cu-
loarul pentru căruțe, cu trotuare asfaltate pe
ambele părți, așa cum astfel de trotuare s-au
construit în tot orașul, chiar și pe străzile
cele mai neînsemnate.

Pe colțul din partea de sud a străzii este
fabrica de reparații mecanice a fraților
Princz, mai departe, în direcția orașului, casa
cu etaj pentru orfani a lui Irsik cu o capelă
(lângă Electrolux). Această instituție se ocu-
pă de copii abandonați și este condusă de
niște maici. Din strada Attila se deschide
strada Teleki (Avram Iancu) pe care se des-
fășoară transportul de mărfuri către gară.

Strada Hunyady
Ceva mai sus, strada Attila este intersec-

tată de către strada Hunyady (Corvinilor)
care, fiind dreaptă a fost numită mai demult
strada Șnurului. Pe partea de nord a acestei
străzi se află pe un teren mare și frumos Spi-
talul public cu 100 de paturi (azi spitalul
pentru boli contagioase). Azi însă este deja
prea mic și din cauza asta se preconizează
construirea unui spital public de mari di-
mensiuni. Acesta a fost construit între anii
1878-79.

Strada Árpád
Strada Attila dă în strada Árpád (Luca-

ciu), care este strada cea mai lată a orașului.
Pe vremuri ea a purtat numele de Târg de
lemne și de T]rg de fân. Are un mare viitor,
pentru că dacă în Piața Deák (Libertății) se
va amenaja un parc, atunci doar aici se va
putea amenaja o piață de zarzavaturi. În par-
tea de sud a străzii Árpád este vechea „Pro-
menadă” unde azi se găsește noul și imensul
internat feroviar pentru 200 de copii. As-
pectul lui este atât de atrăgător, încât nu prea

are pereche în toată țara.
Această promenadă a fost fondată de re-

gretatul Kiss Gedeon, fost căpitan șef al ora-
șului, care a plantat pe cele patru colțuri ale
ei plopi canadieni. Iar în timpul construcției
teatrului a funcționat aici un teatru de vară.

În spatele acestei clădiri găsim marea
cazarmă „Franz Josef” cu două etaje, care
este un edificiu nou din 1892, care găzduiește
cu niște părți mai vechi un batalion mixt. În
curte găsim case pentru subofițeri și magazii.
După clădirea cazărmii urmează sediul gărzii
financiare și al oficiului de impozite, ale căror
mutare în centrul orașului este tocmai la or-
dinea zilei. Aproape vizavi de partea sudică
a Promenadei se așează gospodăria orașului.
Pe colțul străzilor Árpád și Széchenyi (1 De-
cembrie 1918) se află casa veche cu etaj a lui
Kiss János, lângă ea casa fostului primar Hér-
mán Mihály, iar vizavi, în partea de est, casa
fostului primar Rogozi Pap Géza. În vecină-
tatea nordică este casa familiei vechi Rogozi
Pap, care este azi în proprietatea mai multora
din familie. O parte complementară a ei a
fost terenul mare al lui dr. Jéger Kálmán.

Strada Rákóczi
Din strada Attila mergem acum pe stra-

da Rákóczi, mai înainte numită strada Bise-
ricii, (M. Viteazul). Pe partea de nord ne în-
tâlnim prima dată cu dubla grădiniță, apoi
cu institutul de educație pentru băieți al lui
Irsik, fondat de canonicul prelat caritabil Ir-
sik Ferencz în anul 1881, apoi cu casa Foga-
rassy cu două etaje, în care la primul etaj
funcționează provizoriu școala inferioară de
ucenici, iar la etajul doi școala superioară de
comerț. Mai încolo găsim școala elegantă
centrală de stat, la etajul căreia funcționează
inspectoratul școlar regal. Pe colțul străzilor
Rákóczi și Verbőczy (Mileniului) stă blocul
impozant al tribunalului pe două terenuri.
Terenul de pe colț aparținea pe vremuri lui
Francisc Rákóczi II, celălalt a fost al lui Hér-
mán Mihály senior. Orașul a expropriat te-
renul cu suma de 45 de mii de forinți. Vizavi
de acest palat, pe colțul de nord al străzilor
Rákóczi și Hám János (Horea) se află casa
cu etaj a lui Lévy József, pe cel din sud casa
cu etaj a lui Bárdoly József, la etajul celei din
urmă funcționează Cercul Salonului de Co-
merț și Industrie.

Strada Hám János
Întrând în strada Hám János (Horea),

prima casă a părții de nord aparține prima-
rului Vajay Károly, a patra clădire cu etaj este
a avocatului Csomay Imre, în care își are se-
diul Banca de Produse Agricole și de Credit.
Imediat lângă ea este o frumoasă clădire a
teatrului pe terenul grădinii teatrului, în pro-
prietatea orașului, construită în 1891, având
763 de locuri. Are o amenajare interioară
frumos ornamentată și confortabilă, scena
și podul scenei au niște dimensiuni atât de
mari, încât ele pot concura cu cele ale celor
mai mari teatre. Sala are două rânduri de
balcoane, iar mașinile, vestiarele, mobilierul
și decorurile sunt moderne și impecabile.
Stagiunea teatrală ține din octombrie până
la Rusalii. În curtea teatrului este amplasat
centrul de comandă al iluminatului public
și aici locuiește și electricianul șef. Vizavi de
teatru este amplasată frumoasa casă a avo-
catului Keresztszeghy Lajos, iar lângă ea casa
Kató.

Piața Deák
Din strada scurtă Hám János ajungem

în Piața Deák (Libertății). Piața are o supra-
față de șapte iugăre cadastrale, un pătrat ne-
regulat, a cărui principala podoabă este ca-
tedrala cu două turnuri, iar marginile pieții
sunt marcate din toate părțile de niște case
cu unu sau cu două etaje. Din Piața Deák
merge la gară o cale ferată de linie îngustă,
care de aici merge mai departe până la Vii și
Ardud. Această piață minunată care tocmai
așteaptă să fie amenajată într-un parc, este
înconjurată de un rând de copaci tineri și
drumuri acoperite late de 6 m.

Pe partea către răsărit, pe colțul cu strada
Széchenyi se ridică clădirea primăriei, insti-
tuția mutându-se aici din vechea primărie
numită casa cu turn, construită la sfârșitul
secolului XVIII, în 1777. Această clădire în
formă pătrată este compusă din două părți,
de una veche și de una nouă. În partea mai
nouă, spre palatul episcopal, începând cu
anul 1890 găsim impozanta casă a scărilor,
sala mare și săli mai mici de ședințe, primă-
ria, registratura și direcția silvică. Restul de-
partamentelor au rămas în partea veche a
clădirii.

Pe colțul de vizavi al străzii Széchenyi
sare puțin în față catedrala. Această biserică

a fost construită în mai multe etape. Orașul
a construit partea din spate, unde acum este
sanctuarul. Piatra de temelie a bisericii a fost
așezată în 1786 și a fost sfințită în anul 1797.
Partea de mijloc cu cupola, cele două turnuri
acoperite cu cupru și portalul cu stâlpii în
stil corintian, care ne aduc aminte de cate-
drala din Eger, a fost construită și pictată la
comanda episcopului Hám János care a sfin-
țit-o din nou în 1837. Între cele două turnuri
au fost amplasate trei statui< a lui Cristos, a
lui Sf. Petru și a lui Sf. Paul. Dintre acestea,
două mai sunt la locul lor, însă statuia lui
Cristos a fost doborâtă de un uragan mare.
Căderea ei a făcut pagube și la cupolă. Statuia
doborâtă este la vedere și acum în grădina
Pelikán.

În biserică sunt două sacristii, după ele
două capele, deasupra lor găsim două ora-
torii. La intrarea în sacristii sunt două por-
taluri cu câte 2 stâlpi. Episcopul Meszlényi
Gyula a dispus în 1904 revopsirea și reno-
varea părții interioare cu o cheltuială de
80.000 forinți. Principala podoabă a bisericii
este un splendid altar principal din marmoră
cu statuile lui Sf. Petru și Sf. Paul și cu doi
îngeri îngenuchiați. Altarul în sine a costat
30 de mii de coroane. O altă componentă a
bisericii este Capela de Lourdes, la fel cu un
altar de marmoră, cu o statuie mare și fru-
moasă a Fecioarei Maria și cu alte ornamen-
te. Această capelă este ctitoria episcopului
Schlauch Lőrinc din 1883. Merită o atenție
deosebită orga uriașă și pictura cupolei (Isus
de 12 ani la biserică) și paramentele ei bogate.
Acest lăcaș de cult este una din cele mai fru-
moase catedrale din țară. În vecinătatea bi-
sericii vedem casa marelui praepostulus cu
o sală bogat ornamentată la mijloc. Azi însă
nu marele praepostolus, ci câte un membru
sau altul al capitului locuiește aici.

Pe partea nordică vizitatorul se întâlnește
cu Casa baronului Vécsey,  o clădire cu etaj
construită într-un stil asemănător goticului,
în vecinătatea ei imediată găsim palatul pa-
rohial, în locul căruia a stat mai demult o
mică casă fără etaj. Această clădire a fost
construită pe două terenuri cumpărate de
către oraș, și în această mică clădire au locuit
mai înainte permanent preoții parohi. În ve-
cinătatea ei vedem casa lui Lehotzky. La col-
țul străzii Várdomb  (Decebal) se găsește clă-
direa mare a casei de economii,  la colțul su-
dic se ridică Casa Breslei Cizmarilor, care a
fost construită în timpul luptei pentru liber-
tate. Și azi este o hală de produse industriale.
La etaj, ea are o sală mare de bal.

Prima clădire a părții de vest a pieții este
restaurantul și cafeneaua Zöldfa (Copacul

verde). „Casa albă” este prima clădire cu etaj
din oraș, care a fost construită în 1771. Mai
demult, balurile s-au organizat în sala mare
a acestui restaurant. Lângă ea privesc către
piață casele Freund și Losonczy.

O clădire interesantă pe partea aceasta
este palatul Papolczy construit în stilul unor
cetăți cavalerești germane, având jos niște
prăvălii de lux, iar la etaj un apartament ame-
najat cu un confort de domni mari. Acest
teren frumos a fost cândva proprietatea ce-
tățeanului apreciat al orașului Lengyel Si-
mon, moștenit apoi de fiica lui, Katicza și de
soțul acesteia dr. Papolczy Gyula.

Vecină cu această casă este casa cu un
exterior serios și bine construit a lui Lengyel
Károly. Apoi vedem clădirea frumoasă cu
mansardă a avocatului Frieder Adolf, apoi
casa lui Lengyel Endre, un alt cămin al acestei
familii bogate și respectabile, apoi casele lui
Török István și a lui Böszörményi, și în sfârșit
casa familiei Berenczei Kováts, care este la
fel una dintre cele mai vechi case din oraș.
Pe colțul părții de sud a Pieții Deák și strada
Kazinczy (Șt. cel Mare) întâlnim imobilul
cu locuințe de închiriat al Băncii Comerciale
și de Credit cu două etaje, în locul acestuia
a stat mai înainte casa la fel cu două etaje a
lui Weisz, și aici a funcționat pe vremuri și
oficiul poștal.

Urmează o casă lungă a lui Keresztes,
lângă ea noul hotel, restaurant și cafenea cu
două etaje Pannonia (Dacia). Această clădire
a fost construită în 1902 pe un teren al ora-
șului, pe care mai înainte a fost, începând
din 1777, vechea primărie, adică „Casa cu
turn”, în care a funcționat până 1897 tribu-
nalul regal, când el s-a mutat în noul palat
al lui. Dincolo de Pannonia ne întâlnim cu
casele lui Antal Kristóf, Lengyel Márton, Gil-
lyen, Halmi, André și Gindl, în sfârșit pe colț
vedem vechea casă Ormos, în care a făcut
mai multe vizite Petőfi Sándor la familia no-
tarului șef al comitatului Riskó Zoltán.

Strada Széchenyi
Din Piața Deák o luăm către strada Szé-

chenyi (1 Decembrie 1918). Pe partea sudică
este palatul episcopal, care a fost construit
în mai multe etape. A fost început în timpul
episcopului Hám János, însă el s-a mutat aici
abia în 1851. Seminarul episcopal a fost am-
plasat pe aripa cealaltă a clădirii, dar totuși
legat de palat, așa că conducătorii acestuia
au luat masa împreună cu episcopul. Sepa-
rarea definitivă a intervenit în 1859, când
aripa pentru institutul de învățământ supe-
rior de preoți a fost extins[, iar canonicul Ir-

sik Ferenc  a făcut posibilă cu o donație de
10.000 forinți construirea frontului noii bi-
blioteci către strada „Între biserici” (Eugen
Lovinescu) și a părților de acces din curte,
în anul 1892.

La mijlocul palatului episcopal, după
frontispiciul ieșit în față, peste care este stema
episcopală, se află sala festivă și sala de mese
festivă. La etajul 1 găsim sălile episcopului
și capela care a fost reconstruită și ornamen-
tată bogat cu marmoră și aur de către epis-
copul dr. Bormisza Tibor, iar în curte lo-
cuințele preoților casei, biroul și încăperile
anexă. În curtea mare s-au plantat copaci.
În partea din spate găsim grajdurile și o gră-
dină mare de ornament.

Vizavi de palatul episcopal stau locuin-
țele canonicilor. Acestea sunt clădiri mai noi,
pentru că canonicii și marele praepostulus
au locuit până 1822 în niște căsuțe mici în
stil țărănesc. Dealtfel, până la sfârșitul seco-
lului XVIII la Satu Mare au existat doar 3
clădiri de piatră. Iar pietruirea drumurilor
s-a început abia în 1809. Pe colțul străzii „În-
tre biserici” (Eugen Lovinescu)  găsim bise-
rica greco-catolică, zis valahă, care a fost
sfințită în 1803. Lângă ea se află mica casă
parohială, iar vizavi sediul cazinoului cato-
lic.

Acesta este un loc plăcut de distracție.
În sala de lectură este agățat un portret foarte
reușit al episcopului caritabil și binefăcător
Meszlényi Gyula. În a doua vecinătate găsim
Casa Asociației Cecil. Aici locuiește dirijorul
corului catedralei, aici face repetiții corul ca-
tedralei. Este o sală mare, înzestrată cu orgă
și pian, fiind o sală de concerte, în care se țin
des serate de lectură și de muzică.

Strada Eötvös
Prin aleea „Între școli” (Gh. Lazăr) pe

care putem remarca vama orășenească și
Presa Pázmány înființată în 1891, ajungem
pe strada Eötvös (Cuza Vodă), pe al cărui
colț de nord-vest zărim primul hotel vechi
„Korona”. Acum la etaj sunt locuințe închi-
riate, la parter o cafenea și câteva prăvălii
mai mici. Mai încolo stau casele Demidor și
Unger. În partea de jos se remarcă pe lângă
casa Ruprecht casa lui Morvay János cu ti-
pografia ziarului „Szatmár és Vidéke”. Aceas-
tă casă este marcată cu o plachetă de mar-
moră, pentru că în această casă a poposit
des Petőfi Sándor în anii 1846-47-48 la prie-
tenul său, poetul Pap Endre, proprietarul ca-
sei în vremea respectivă, și de aici a umblat
Petőfi la Ardud la Szendrey Júlia (viitoarea
lui soție). (Acum în locul ei este clădirea

unor cabinete stomatologice.)
În locul aripii de dreapta a școlii elemen-

tare catolice populare episcopale (azi clădirea
Colegiului Național Kölcsey), care se ̀ ntinde
până la mijlocul străzii, a stat capela Sf. Ioan,
și din această cauză această stradă a purtat
timp îndelungat numele de strada Capelei.

Strada Szirmay
Trecem acum în strada Szirmay (Emi-

nescu), care s-a numit pe vremuri strada To-
boșarului. În partea stângă se vede o fru-
moasă biserică israelită a neologilor con-
struită în 1904 pe terenul lui Szuhányi (în
locul Poliției de azi), în timp ce pe partea că-
tre vest se întinde lung casa iezuiților, inter-
natul lor, grădina Calvariei și reședința lor
veche, în care a locuit timp de 13 ani și epis-
copul Hám János până în 1851. Internatul,
a cărui curte ajunge p]nă la strada Eötvös, a
fost fondat de Hám János în 1828, iar după
construirea mănăstirii, în 1843 el  l-a recon-
struit cu un etaj. A oferit pentru acest scop
la început 50.000 forinți, apoi și mai mult și
a cumpărat și o moșie pentru această insti-
tuție. Ea a fost preluată în 1858 de către ie-
zuiți, care o administrează și în prezent. La
început au avut acces aici numai elevii de
fundație. Din 1862 călugării iezuiți acceptă
și alți elevi la masă. Acum sunt acolo 32 de
tineri ai fundației, iar abonați la masă cca.
40. În apropierea reședinței, o mică parcelă
dă și în strada Várdomb din apropiere cu o
clădire îngustă de magazie. Această clădire
a fost mai înainte o filială a școlii de cadeți,
în timp ce instituția respectivă și-a avut sediul
în locul cazărmii Franz Josef.

Strada Várdomb
Strada vecină se numește Várdomb (De-

alul Cetății, azi Decebal) pentru că ea trece
pe lângă dealul cetății, până la podul peste
Someș. În grădina mare a iezuiților, pe un
deal (numit Dealul toboșarilor, pentru că pe
vremuri aici au bătut la tobă toboșarii din
garnizoana cetății), un loc care a fost umplut
să fie mai înalt de către episcopul Hám János
care a construit aici o biserică numită Cal-
varia cu două turnuri. Această biserică a fost
demolată recent și va fi construită în locul
ei o biserică nouă mare în stil adecvat. Nu-
mele vechi al străzii provine deci de la Dealul
toboșarilor.

Vizavi de rezidența iezuiților se află an-
samblul de clădiri Lechner. Pe terenul aces-
teia a funcționat pe vremuri un teren de
exercițiu al militarilor cetății. Apoi a fost
construită aici și o biserică catolică, admi-

nistrată de iezuiți. Acum însă aceasta nu mai
are nicio urmă.

Podul de fier
Din strada Szirmay ajungem pe strada

Kossuth Lajos  (Mircea cel Bătrân) prin care
la podul de fier rutier – în partea stângă a
podului vedem clădirile imense ale uzinei
electrice,  la dreapta prima baie de abur a lui
Heinrich din 1890 –, pod prin care trecem
pe partea cealaltă a Someșului. Acest pod de
fier s-a construit în 1889 cu trei arcuri mari,
pe piloane din piatră. Mai înainte a fost aici
un pod de lemn, dar acesta a fost deteriorat
anual de apa mare, care l-a și rupt destul de
des, iar în fiecare 30 de ani apele l-au luat de
tot. Mai jos, la colțul Lator a mai fost un pod
pentru pietoni legat cu nuiele de mal. Oa-
menii garnizoanei au circulat pe acesta.

Dincolo de Someș găsim cimitirul catolic
frumos și bine întreținut, bogat în amintiri,
care dă impresia unui cemetero italian. Ca-
pela lui în formă rotundă a fost construită
de episcopul Hám János, în partea din spate
este mauzoleul bogat ornamentat al episco-
pului Meszlényi Gyula.

Dincolo de cimitir este o moară cu abur,
apoi grădini, lunci și terenuri agricole. Să ne
întoarcem pe podul de fier și să trecem de-
a lungul Someșului lângă piscinele de înot.
După ce aruncăm o privire în strada Bat-
tyányi (Coposu), care este una dintre cele
mai liniștite dar totodată cele mai late străzi,
ajungem la abatorul înzestrat cu agregate
de producere a gheții și care a fost ridicat în
1894. În vecinătate găsim Grădina Kotró,
unde a fost amplasat teatrul de vară al ora-
șului, unde Prielle Kornélia a urcat prima
oară pe scenă în 1848. (O actriță cu care
Petőfi a vrut să se căsătorească când s-a
certat cu logodnica lui – n. tr.) De la abator
venim înapoi pe strada Diana, numită azi
Arhiducele József. Poporul de rând nu-

mește această parte a orașului Gheenă. Aici
locuiesc toți lăutarii țigani ai orașului.

Strada Báthory
Venind înapoi pe strada Diana aruncăm

o privire în strada Báthory (Martirilor De-
portați), mai de mult strada Olarilor, care
este una din străzile cele mai late și joase ale
orașului. Aici au fost dirijate apele ce bălteau
în altă parte, la capăt se vede o ecluză mare.
În timpul inundațiilor toată strada s-a um-
plut de apă.

Strada Petőfi
Putem arunca o privire și asupra străzii

Zrinyi (Retezatului), mai demult strada Ciz-
marilor, și ajungem pe strada Petőfi, adică
pe strada Nemes (Nobililor). Aici, pe malul
Someșului se ridică cazarma de honvezi Ar-
hiducele Josef din anul 1892, lângă ea este
depozitul de gheață, iar după ce trecem pe
lângă sediul frumos al asociației tinerilor co-
mercianți vedem deodată așa numita Casă
Károlyi cu hotel și cafenea. Această casă a
aparținut domeniului familiei grofilor Ká-
rolyi care singură a avut atâtea privilegii no-
biliare cât întreg orașul. Azi este în proprie-
tate privată.

Strada Kazinczy
De aici trecem pe strada Kazinczy (Șt.

cel Mare). Pe colțul vestic se află Casa lui
Antal Daniel, mai demult imobilul lui Lád
János -  care a fost un mare umorist al ora-
șului . Pe partea dreaptă se înalță clădirea cu
două etaje a gimnaziului principal catolic.
(Azi  Doamna Stanca).

Acest gimnaziu a fost fondat în 1636 de
către Pázmány Péter cu patru clase sub con-
ducerea iezuiților. În anul 1776 a fost preluat
de către paulieni, iar după desființarea acestui
ordin, gimnaziul nu a mai funcționat, însă
a fost redeschis în 1804 și a ajuns la mâna
preoților publici. În 1852 a fost extins la 8
clase.

Mai încolo, pe mijlocul străzii Rákóczi
(M. Viteazul) este Biserica reformată cu lan-
țuri, care a fost construită între 1788 și 1807.
Acum are în jur un părculeț îngrădit cu un
gard de fier cu statuia lui Kölcsey la mijloc.
În partea dreaptă a bisericii, pe colțul străzii
Kazinczy este imensa clădire cu două etaje
a gimnaziului reformat cu opt clase, care a
fost construită în 1890, însă de 300 de ani
funcționează această școală în acest loc. Are
o curte mare, și în dosul curții găsim o sal[
modernă de sport. În trei săli de la parter și-
a găsit un adăpost muzeul Cercului Kölcsey.
Către est de gimnaziu găsim locuințele preo-
ților, iar în vecinătatea lor școala superioară
reformată pentru fete și școala pentru învă-
țătoare, care este la fel una dintre cele mai
prestigioase instituții de educație din oraș,

deschisă în 1903. S-a extins în 1907. Dincolo
de ea a fost casa veche a lui Rákoczi, în care,
în cele două camere din spate, a locuit și Rá-
koczi Ferenc. Vizavi, pe partea nordică se
află casa cu apartamente de închiriat a bise-
ricii reformate, la parter cu bucătăria comu-
nă. Mai încolo, către est, găsim sediul mare,
cu o curte frumos amenajată a Cercului  Co-
munitar care funcționează din 1832.

În vecinătetea terenului lui Rákoczi, care
este acum domeniul orașului și vrea să con-
struiască acolo palatul poștei, se află școala
de muzică prosperă a Asociației Muzicale.
Profesorii sunt niște oameni cunoscuți, iar
numărul elevilor se apropie de 300. După ea
este o casă a canonicilor.

Strada Kölcsey
Pe colțul de nord al străzii Kölcsey (Iuliu

Maniu) stă mândra casă Guttman, una din
cele mai frumoase case din oraș, vizavi de ea
este Hala Pantofarilor, iar în continuarea
acesteia un restaurant cu o imensă sală de
bal și cu anexe. Înaintea construirii Panno-
niei s-au ținut aici petrecerile publice cu
dans, la fel și banchetele și discursurile po-
litice programatice.

Către capătul străzii, sub nr. 37 se află
cantina pentru elevii de gimnaziu, care poar-
tă azi numele de „Convict Pazmanean”.
Această instituție a fost fondată de directorul
Novák Antal în 1865, casa respectivă se află
în proprietea lor din 1886 și a fost extinsă în
1898. Însă în acest an i se construiește un se-
diu nou în noul cartier al funcționarilor cu
o cheltuială de cca. 100 mii de coroane. La
capătul străzii se dezvoltă cartierul funcțio-
narilor și strada Vajay (Gabriel Georgescu),
în partea grădinilor de pepeni s-au construit
deja opt case. Acest cartier va avea un viitor
strălucit.

Întorcându-ne din strada Kölcsey la
dreapta pe dig, pe lângă grădinile cu pepeni
și pe strada numită azi Hérmán Mihály, ajun-
gem la o mică clădire, care se ascunde în
albia Someșului. Mai demult a fost cazarmă,
acum este o casă cu apartamente de închiriat
în posesia orașului. Mai departe, la capătul
străzii Vörösmarty se află Grădina Pelikán
care a fost renumită la mijlocul secolului tre-
cut și care a fost vreme îndelungată singurul
loc de agrement din oraș. A fost fondată de
canonicul Pelikán József care a fost un mare
pomolog (probabil piața Titulescu). În ve-
cinătate se află Lunca Sighet. Sighet (insulă)
pentru că a fost înconjurat pe vremuri de
ramificația mai mică a Someșului.

Strada Vörösmarty
Ne întoarcem acum și mergem în sus pe

strada Vörösmarty (Marsilia). Aproape de
capătul străzii găsim Orfelinatul Asociației
Femeilor unde au adăpost zece copii orfani
sub supravegherea unei m[icu\e de orfani.
Tot pe acest rând, pe partea de sud, trebuie
să vizităm casa moșierului Jakó Mihály, adică
superba grădină cu flori din spatele casei,
care ne impresionează de tot cu mii și mii de
flori de diferite soiuri extrem de frumoase.
Rămânem surprinși vizavi de strada Vörös-
marty de un complex uriaș de clădiri des-
părțit la mijloc de o biserică. Este vorba de
mănăstirea matcă  a călugărițelor mizericor-
diene din Satu Mare. Clădirea are două etaje
și două aripi. „Mănăstirea” este o adevărată
colonie culturală unde au fost educate și for-
mate mii și mii de fete și novice de călugărițe.
În această clădire locuiește abatesa de regiu-
ne. Aici este și noviciatul (pentru viitoarele
călugărițe). Funcționează aici o școală ele-
mentară, una civică, o școală pedagogică
pentru educatoare de grădiniță și azil pentru
săraci. Clădirea a fost construită în albia ve-
che a Someșului, iar în spatele curții mari,
găsim o grădină mare și bine întreținută în-
conjurată de niște ziduri. La etaj este o capelă,
un internat de fete cu cantină, școală pentru
eleve militare fondată de către episcopul de
campanie Leonhard Mihály, și un internat
pentru fete sărace.

În fața frontispiciului către vest al mă-
năstirii a stat acel pod de piatră care pe vre-
muri a legat orașele Satu Mare și Mintiu
peste Someș. Mănăstirea a fost construită
între 1839-42, biserica în 1846, apoi a fost
extinsă cu sanctuarul de acum, iar în 1902
aripa către strada Bercsényi (G. Coșbuc) a
fost prelungită cu o aripă anexă cu o cheltu-
ială de 150.000 coroane. Vizavi de partea că-
tre nord a mănăstririi este hala comercială
a asociației gubașilor. Cu o sală mare sus, iar
jos cu spații comerciale.

Piața István
Dacă ne continuăm plimbarea din strada

Kazinczy către nord, dăm de lata piață István

(Eroilor Revoluției), piață care mai înainte a
purtat numele de Piața Călugărilor, pentru
că pe partea de vest a ei se află Casa cu turn
a mizericordienilor, în care funcționează un
spital, o biserică și o farmacie. Casa a fost
construită de episcopul Hám János în 1834
și a fost deschisă în 1839. O adevărată bine-
facere pentru oraș și pentru împrejurimi. În
acest spital sunt tratați toți bolnavii fără de-
osebire de confesiune. În spatele acestei clă-
diri este o grădină mare, în fața ei o fântână
publică.

Mai sus, pe partea sudică a pieții vedem
biserica greco-catolică din Mintiu Nou și
clădirea parohiei, care a fost ridicată de către
protopopul–paroh Melles Emil din donații
publice și cu contribuția orașului. Prima bi-
serică de aici a fost una de lemn, iar în locul
acesteia niște negustori greci au construit o
biserică de piatră în 1690.

Strada Perényi
Din Piața István ajungem pe strada Pe-

rényi (Ady Endre), la biserica reformată din
Mintiu, care a fost ridicată în 1802, în timpul
preotului reformat Gál Sámuel. Gál Sámuel,
acest mare orator, a fost bunicul actualulului
primar dr. Vajay Károly. Pe colțul estic se
află parohia din Mintiu pe un teren donat
de către Wesselényi Ferenc, lucru ce este
marcat printr-o placă memorială pe fron-
tispiciu. A fost construită în 1832. La capătul
acestei străzi este platforma primei fabrici
de cărămidă cu abur.

Strada Honvezilor
Vizavi cu această biserică începe strada

Honvezilor (Aurel Vlaicu), mai demult stra-
da Per, care este cea mai lată și cea mai lungă
stradă din Mintiu. La capăt este în ruine ca-
zarma veche fără etaj, care este acum o casă
cu locuințe închiriate a orașului. Aici este
poligonul pentru trageri inițiale al garnizoa-
nei, poligonul cu muniție de luptă fiind la
Curtuiuș.

Întorcându-ne de la cazarma veche către
stânga, vedem un cimitir în parte abandonat.
Către acest cimitir se deschide strada „Până
când pot locui aici” și șirul Răchita, până la
lunci. Este un loc cunoscut pentru că aici
este partea cea mai întunecoasă din Mintiu.
De aici provin figurile descrise în niște pre-
zentări interesante ale scriitorulului cu un
condei priceput, Ferenczy János.

Și întorcându-ne la biserica reformată
din Mintiu, ajungem prin strada Wesselényi
(Wolfenbüttel), unde se află unul dintre pa-
latele noilor școli elementare de stat, celelate
pe străzile Kinizsi (Ioan Slavici), pe Háro-
mutca-köz (Brâncoveanu) și Rákóczi (M.
Viteazul), la vechiul Pedagogicum, acesta fi-
ind locul cel mai înalt și cel mai sănătos al
orașului.

Episcopul Hám János a intenționat înfi-
ințarea unei mănăstiri franciscane aici, a și
construit-o, însă nu a mai apucat construirea
bisericii. Pe fundația deja pusă s-a construit
apoi noua biserică Sf. Ioan, ornamentată cu
niște tablouri splendide din donațiile bogate
ale episcopului Meszlényi Gyula și ale cano-
nicului Kádár Ambrus în anul 1905 (biserica
numită azi Hildegarda, lângă piața mică).

Școala de meserii de doi ani a fost mutată
la Satu Mare din Carei în anul 1847, care și-
a găsit o locație mai întâi la internat, apoi în
casa săracilor, până când s-a putut muta în
sediul de acum unde va și r[mâne.

Lângă această instituție este o grădină
ornamentală, care a fost făcută de dr. Stein-
berger Ferenc, canonic de Oradea, iar mai
înainte aici a fost o mare livadă și grădină de
zarzavaturi în fosta albie a Someșului. Și
acestea au fost ctitoriile lui Steinberger.

După curte se află străvechea stradă Bors
(N. Iorga). Vizavi este strada Pázsit (Paris).
Din strada Pázsit putem trece printr-o stradă
mică pe strada Kinizsi (Ioan Slavici). Strada
Kinizsi mai înainte a purtat numele de Girod,
după cuvântul grec gyros, ce înseamnă cerc,
pentru că această stradă ajunge de la mă-
năstire până la strada Árpád (Lucaciu) și ast-
fel înconjoară într-un semicerc aproape tot
Sătmarul.

În această parte a fost cândva, între Săt-
mar și Mintiu, între străzile Kinizsi și Kisfa-
ludy (Iuliu Hossu) lacul Füllencses (Lacul
cu lintiță gheboasă) care a fost desecat (în
1897-98) și umplut. Lacul a fost unul mare
și plin de stufi. Apa mai apare din când în
când aici. Trecând pe strada Árpád, mai pu-
tem arunca câte o privire pe străzile „Kántor”,
azi Kisfaludy (Iuliu Hossu), Bercsényi (Coș-
buc), Bocskay (Bălcescu) și Csokonay (T.
Vladimirescu) și ajungem înapoi pe strada
Attila și aici la gară de unde am pornit. (Sur-
sa< Borovsky Samu, Monografia ora;ului Sa-
tu Mare, 1906)

Adriana Zaharia, Veres Istvan

„Casa albă” este prima clădire cu etaj din oraș, care a fost construită în 1771. Mai demult, balurile s-au organizat în sala mare a acestui restaurant

Cea mai frumoas[ descriere a ora;ului Satu Mare de la sf]r;itul secolului 19 ;i `nceputul secolului 20
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FILA DE PSIHOLOGIE
“Românismul este școala energiei românești. Prin aceasta în-

țelegem că este spiritualitatea chemată să ne dea încredere în vii-
torul neamului. Am avut începuturi de organizare politică și cul-
turală pe care orice popor le-ar cinsti. Și avem încă destulă vita-
litate pentru a înfrunta cu succes o perioadă de renaștere”

Orice domeniu al ;tiin\ei cu-
noa;te etape cheie, ̀ n procesul s[u
de dezvoltare, datorit[ contri-
bu\iei incontestabile a unor figuri
reprezentative, adev[rate simbo-
luri ale ;tiin\ei. A;a cum este un
Einstein pentru fizic[, un Emi-
nescu pentru literatura rom]n[,
Constantin R[dulescu-Motru
r[m]ne un reper de baz[ al psi-
hologiei rom]ne;ti care a
direc\ionat acest domeniu ̀ nspre
exigen\ele ;tiin\ifice.

Personalitatea marcantă a lui Con-
stantin Rădulescu Motru (n. 2/15 febr.
1868, com. Butoiești, jud. Mehedinți -
m. 6 mar. 1957, București) în peisajul
cultural românesc se conturează prin
multiplele sale implicații în diverse ra-
muri ale științei. 

“Licențiat în drept (1888) și filozo-
fie (1889) la Universitatea din Bucu-
rești, stabilește în perioada studenției
o legătură spirituală durabilă cu Titu
Maiorescu. La îndemnul acestuia își
continuă studiile la München și Leip-
zig, unde frecventează cursuri de psi-
hologie, filologie, fizică, fiziologie, chi-
mie, psihiatrie și matematică> doctor
în filozofie (1893). Revenit în țară, în-
ființează (1897) revista «Studii filozo-
fice», care va deveni «Revista de filo-
zofie», și este profesor universitar
(1900) la Universitatea București”
(“Dicționar biografic de istorie a Ro-
mâniei”, 2008). 

R[dulescu-Motru a avut
ocazia s[ studieze `n primul
laborator de psihologie din
lume

În Germania, are ocazia să studieze
psihologia experimentală direct în la-
boratorul lui Wilhelm Wundt, care îi
și publică lucrarea de doctorat în folo-
zofie “Kant’s Theorie der Naturcausa-
lität” (Cu privire la geneza teoriei lui
Kant asupra cauzalității în natură) în
revista „Philosophische Studien”. Mo-
tru aduce astfel o contribuițe semnifi-
cativă în științele umaniste prin orien-
tarea sa înspre psihologia nouă, expe-
rimentală, scoțând psihologia din sfera
misticismului ;i a pseudo;tiin\elor. De-
finiția psihologiei pe care o dă Motru
în lucrarea “Curs de psihologie”, este
pe înțelesul tuturor, adresându-se ori-
cărui om preocupat de problemele su-
fletești. “Știința despre vieața sufleteas-
că se numește psihologie. Psihologia
urmărește să descrie în mod complet
și exact diferitele forme ale vieții su-
fletești> în acelaș timp ea ne dă și ex-
plicarea faptelor sufletești sub raportul
succesiunei și al coexistenței lor” (Ră-
dulescu-Motru, 1929).

De la începuturi, Motru trasează
metodologia pe care psihologia trebuie
să o respecte ca știință. “Orice cercetare
psihologică, întocmai ca și orice cer-
cetare științifică în genere, pleacă dela
o ipoteză, care este să fie verificată. Ipo-
teza sau presupunerea dau imboldul.
Tehnica desăvârșește valoarea ipotezei,
dîndu-i caracterul de adevăr. O tehnică
specială pentru găsirea ipotezelor nu
există. Fiecare este lăsat la darul de in-
venție pe care i l-a dat natura. Tehnica
se referă la verificarea ipotezelor. Cu
cât tehnica unei științe este mai bogată
și mai precisă, cu atât și verificarea este

relativ mai repede și mai ușor de de-
monstrat pentru alții” (Rădulescu-Mo-
tru, 1929).

Omul de ;tiin\[ activeaz[ ;i
`n spa\iul politic ;i cultural

Pe lângă activitatea academică și
publicistică, Rădulescu-Motru se re-
marcă atât în peisajul politic al vremu-
rilor cât și în cel cultural. “Senator de
Mehedinți în Parlamentul de la Iași
(1918), a votat împotriva tratatului de
pace impus de Puterile Centrale. În
1919 întemeiază și conduce (până în
1929) revista «Ideea europeană»> înte-
meietor și conducător al Societății Ro-
mâne de Filozofie> director al Teatrului
Național din București (1918). Mem-
bru titular (1923) al Academiei Româ-
ne, președinte al acestui for (3 iun. 1938
– 31 mai 1941)” (“Dicționar biografic
de istorie a României”, 2008).  

Contribuția sa în munca de cerce-
tare se materializează cu precădere spre
sfârșitul vieții sale odată cu încadrarea
sa ca cercetător științific la Institulul
de Psihologie. Activitatea sa de cerce-
tare vine după o vastă experiență atât
profesională cât și personală, marcată
de schimbări majore în peisajul politic
românesc. “După instaurarea regimu-
lui comunist este înlăturat din Acade-
mie (1948), îi sunt confiscate proprie-
tățile și trăiește o vreme vânzând lu-
cruri din casă. A refuzat să recunoască
marxismul ca știință, considerând co-
munismul o formă mascată de stăpâ-
nire a omenirii de către o clică mino-
ritară. Întemnițat la Turnu Severin în
1949, este eliberat la intervenția lui C.I.
Parhon, cel care i-a purtat de grijă în
ultimii ani ai vieții” (“Dicționar bio-
grafic de istorie a României”, 2008).

Analiz]nd tr[s[turile
caracteristice ale poporului
rom]n, pune bazele unei
psihologii sociale

În demersul său științific, Rădules-
cu-Motru se axează pe conturarea unor
trăsături specifice ale poporului ro-
mân, evidențiindu-i atât calitățile, cât
și defectele care-l individualizează în
raport cu celelalte popoare europene.
Motru devine astfel întemeietor al psi-
hologiei sociale, a c[rei defini\ii o
reg[sim  în capitoul I din cartea sa “Psi-
hologia poporului român”< “Psihologia
socială are drept scop să determine și
să explice însușirile sufletești ale unei
populații. Însușirile sufletești ale unei
populații sunt condiționate de trei fac-
tori principali< de factorul biologic ere-
ditar al populației, de mediul geografic
și de caracterele instituționale dobân-
dite de populație în timpul evoluției
sale istorice”.

Rom]nul pare s[ aib[ un
spirit de turm[ bine dezvoltat

În capitolul dedicat “Sufletului nea-
mului nostru”, Motru face o distincție
clară între personalitatea românului,
ca individ, și personalitatea românilor
ca nație. Astfel, românul pare să-și fie
mai puțin fidel propriei sale voci. În
schimb devine foarte însuflețit în ca-
drul grupului< “Preocupat de ce vor zi-
ce alții> ușurelnic când are să ia hotărâri
sub influența mulțimii> religios și na-
ționalist de ochii altora, și în genere
totdeauna cu privirea ațintită la ce vor
face alții, românul pare dar a trăi su-
fletește mai mult cu o conștiință de
grup, decât cu o conștiință a sa perso-
nală” (Rădulescu-Motru, 1998).

Pe acest fundal maleabil și incon-
secvent al sufletului colectiv al popo-
rului român, politica se rezumă la abor-
darea problemelor de suprafață, găsin-
du-se neputincioasă în a crea schimări
majore. “O lege politică bună sporește
numai posibilitatea faptelor bune, dar
nu dă și motivarea acestor fapte> mo-
tivarea vine din sufletul individual. Din

bogăția acestui suflet individual răsar
toate bunurile sociale< legile, moravu-
rile, știința, arta și toată cultura socie-
tății. (...) Politica reglementează numai
condițiile externe ale vieții sociale, să-
mânța faptelor sociale însă stă în su-
fletul fiecărui cetățean” (Rădulescu-
Motru, 1998).

Spiritualitatea poporului
rom]n `i d[ acestuia puterea
s[ renasc[

Cam în aceeași perioadă în care
analizează critic, dar în același timp
plin de compasiune, trăsăturile predo-
minante ale poporului român, filozoful
și psihologul român propune în cartea
sa “Românismul” o nouă ideologie care
ar putea readuce neamului său valorile
pierdute< “Românismul implică o dis-
ciplină severă, atât în cuget cât și în
fapt. El cere din partea acelora care îl
practică o nemiloasă autocritică. Xe-
nofobia nu este  Românism. Nici de-
magogia naționalistă. Românismul este
un jurământ de credință în statornici-
rea pământului și a neamului româ-
nesc. (…) În sfârșit, este o politică de
selecționare a valorilor, dreaptă până
la cruzime. (…) Selecția de neam cere
purificare și purificarea este o distru-
gere a putregaiului, în vederea recons-
trucției sănătoase. Suntem noi oare
pregătiți la o poliotică necruțătoare
pentru tot ce este putregai?” (Rădules-
cu-Motru, 1992)

Nota optimistă în care autorul în-
cheie această carte trădează dragostea
și încrederea pe care omul de știință o
are față de poporul său. “Românismul
este școala energiei românești. Prin
aceasta înțelegem că este spiritualitatea
chemată să ne dea încredere în viitorul
neamului. Am avut începuturi de or-
ganizare politică și culturală pe care
orice popor le-ar cinsti. Și avem încă
destulă vitalitate pentru a înfrunta cu
succes o perioadă de renaștere. (…)

Avem amintirea încă vie a războiului
victorios pentru întregirea neamului.
Este timpul să avem curajul, ca după
întregirea neamului să ne afirmăm și
credința în valoarea neamului” (Rădu-
lescu-Motru, 1992). Deși au trecut
aproape trei decenii de la aceste vorbe
pline de însuflețire ale unui mare ro-
mân, rămâne de remarcat validitatea
unei ideologii corecte care, nu doar că
nu are termen de expirare, ba chiar s-
ar cuveni să nu lipsească din vocabu-
larul niciunui lider politic de azi. 

Cea mai impozantă lucrare a filo-
zofului și psihologului român rămâne
“Personalismul energetic și alte scrieri”,
lucrare ce numără puțin peste 800 de
pagini și care sintetizează întreg siste-
mul filozofic al omului de știință. “Pe
C. Rădulescu-Motru l-au interest di-
feritele direcții sau sisteme filosofice
în măsura în care ele i-au servit ca ar-
gument pentru ilustrarea evoluției con-
ceptului conștiinței și demonstrarea
existenței unei logici a acestei evoluții
care conduce inevitabil, din punctul
său de vedere la personalism energetic”,
notează Gh. Al. Cazan în prefața lu-
crării de căpătâi a omului de știință.

R[dulescu-Motru, nu doar
reper `n spa\iul ;tiin\ific
rom]nesc, ci ;i simbol al
valorilor umane

Bun observator și analist al trăsă-
turilor de personalitate individuală și
de grup, savantul pare să rămână el în-
suși fidel unor valori morale. În post-
fața “Psihologiei poporului roman”, Ni-
colae Bagdasar conturează în câteva
cuvinte aspectele definitorii ale perso-
nalității omului de știință. “Înalt, drept
ca o lumânare, bine făcut, călcând apă-
sat și sigur de sine, C. Rădulescu-Mo-
tru făcea impresia unui om voluntar și
energic. Avea o figură rotundă, o frunte
lată, purta atunci o mustață în furculiță
și fiindcă nu apăruseră încă ochelarii
moderni cu rame și cu brațe din baga,
purta ochelari care se prindeau de baza
nasului și care, ca să nu cadă și să se
spargă, erau agățați de un șnur negru
petrecut pe după ureche și prins el în-
suși de un nasture al vestei. Ochii, de
o culoare imprecisă, erau mici și nu
exprimau atât calități intelectuale -
acuitate, perspicacitate, vivacitate de
spirit - cât însușiri morale, blândețe,
bunătate” (Rădulescu-Motru, 1998).

În încheiere, în semn de elogiu pen-
tru această figură reprezentativă în spa-
țiul culturii românești, am ales cuvin-
tele lui G. Vlădescu-Răcoasa din pre-
fața “Personalismului Energetic”< “pro-
fesorul Rădulescu-Motru este, prin
opera și personalitatea sa, cea mai pu-
ternică și impunătoare figură a g]ndirii
filosofice românești. 

O figură reprezentativă și sintetică
a ceea ce are mai caracteristic, mai per-
manent și mai superior, mai bun și mai
profund neamul acesta românesc, na-
țiunea aceasta necăjită și frământată,
pe care o conștiință filosofică proprie
sau mai degrabă o conștiință socială
sigură n-a smuls-o încă din tragica
eternă imobilitate sufletească, echilibru
al unui groaznic conflict al forțelor și
al unui mecanism social rutinar” (Ră-
dulescu-Motru, 1984).

Ioana Zaharia

Constantin R[dulescu-Motru, reper
;i simbol al psihologiei rom]ne;ti

“Ochii, de o culoare imprecisă, erau mici și nu exprimau atât calități intelectuale - acuitate, perspicacitate, vivacitate de
spirit - cât însușiri morale, blândețe, bunătate”
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CULTUR~
Piesa a avut premiera ̀ n 1671 ;i figura ingeniosului valet Scapin a inspirat o sumedenie de personaje
similare autorilor mai t]rzii< Truffaldino din “Slug[ la doi st[p]ni” de Goldoni (`n 1746) ;i Figaro
al lui Beaumarchais (trei decenii mai t]rziu) descind direct din acest “fourbe” mereu gata s[ inventeze
ceva ca s[-;i ajute st[p]nii ;i s[-i ias[ ;i lui ceva profit.

N[scut[ la Ia;i `n iunie
1975, absolvent[  a Facul-
tăţii de Teatru din cadrul
Universităţii de Arte “Ge-
orge Enescu” Iași, promoţia
1998, clasa prof. Mihaela
Arsenescu Werner, Paula
Chiril[ este acum o binecu-
noscut[ vedet[ TV la Bucu-
re;ti ;i o actri\[ de mare suc-
ces. S[tm[renii care frec-
venteaz[ de mai mult timp
Teatrul de Nord nu au uitat ̀ ns[ c[ Paula
;i-a `nceput cariera `n locurile noastre.

De la debutul din 1999 `n “O scri-
soare pierdut[“ ;i p]n[ la plecarea din
2004, ea a evoluat ̀ n spectacole precum
“D-ale carnavalului”, “Ekaterina Ivanov-
na”, “O noapte furtunoas[“, “Turandot”,
“~ndr[gosti\ii din Ancona”, “Ultima
halt[ `n paradis”, “B[d[ranii”, “Sinuci-
ga;ul”. Se poate observa o predilec\ie
spre comedie ;i spre spa\iul de cultur[
rus[. A;a c[ revenirea sa dup[ 15 ani la
Satu Mare cu o comedie sovietic[ sa-
vuroas[ a fost foarte potrivit[. De aproa-
pe 10 ani Paula joac[ la Bucure;ti ;i `n
\ar[ piesa “Un b[rbat ;i mai multe fe-
mei” a lui Leonid Zorin, al[turi de Ge-
orge Constantinescu, fondatorul Tea-
trului de Art[ din capital[, actor care s-

a f[cut remarcat ;i `n filme
;i produc\ii de televiziune.
~n timp spectacolul lor s-a
rodat, iar mar\i sear[ am
asistat la un recital actori-
cesc de calitate, mediat de
o regie simpl[ ;i eficient[ a
lui Bogdan Hu;anu. Paula
a jucat toate personajele fe-
minine pe care Arkadi Se-
mionovici Gavrunski le
`nt]lne;te `n drumul s[u

spre ̀ ncredere de sine ;i ini\iere ̀ n taina
feminit[\ii care se cere iubit[.

Panoplia e enorm[< o psihiatr[
m[cinat[ de un e;ec amoros, poetesa
trecut[ care fantazează la sanatoriu și
stoarce din flirturi vers, directoarea de
întreprindere (azi i-am zice corpora-
tist[), conţopista simpl[ și înduioșătoa-
re, proverbiala bab[ vecin[ de etaj care
;tie tot ;i nu iart[ nimic, soţia aparent
banal[ ;i rece... 
Pe toate eroul le redescoper[ la finalul
c[l[toriei ;i le face s[-;i reg[seasc[ far-
mecul, `ntorc]ndu-le `n favoarea lui.
Pentru Paula Chiril[ e un tur de for\[
izbutit (impresionant mai ales `n per-
sonajele v]rstnice), iar pentru public e
un deliciu, gustat din plin ;i r[spl[tit
cu multe aplauze.

La începutul acestei săptămâni
s-a deschis la Galeria de Artă ad-
ministrată de filiala Satu Mare a
Uniunii Artiștilor Plastici din Ro-
mânia, aflată în Piața 25 Octombrie
aproape de ieșirea spre Pasajul Cor-
neliu Coposu, o expoziție personală
aniversară la împlinirea celor 65 de
ani de viață ai cunoscutei artiste și
profesoare sătmărene Cristina Glo-
ria Oprișa.

Despre viața și cariera ei am scris
în multe rânduri, iar de curând i-am
luat un interviu amplu. 

La întâlnirea de luni, 20 mai, cu
arta Cristinei au ținut să spună câteva
cuvinte despre colaborarea și prietenia
ce îi leagă de artistă mai mulți oameni
importanți ai Sătmarului< viceprimarul
Doina Feher, primarul din Vetiș și fost
primar de Satu Mare, Iuliu Ilyes, pro-
fesorul și criticul Alexandru Zotta, di-
rectorul Muzeului Județean, arheolo-
gul Liviu Marta, șefa Secției Artă a Mu-
zeului, Liuba Horvat, criticul și artistul
Muhi Sandor, directorul artistic al Tru-
pei Mihai Raicu, Ovidiu Caița, artista
Gabriela Marica (fostă colegă de facul-
tate), învățătoare ale elevilor care frec-
ventează cercul Coloria coordonat de
Cristina și ”creația mea cea mai de preț”,
cum se exprimă artista, fiica Iana Opri-

șa, regizoare la început de carieră.
”Lucrările expuse ating câteva teme

predilecte creației mele< sacru, radio-
grafii vegetale și nu numai (contrast
între părți văzute și doar bănuite, sus-
ținute și cromatic prin dialogul alb-ne-
gru și culoare, și teme florale de la cla-

sicele mărare (umbeliferi) până la flori
de toate felurile care mi-au atins ochiul
și mi-au dirijat mâna prin frumusețea
și candoarea lor. Cineva a spus că gra-
fismul liniei mele seamănă cu o elec-
trocardiogramă a sensibilității mele de
exprimare plastică”, spune Cristina.

Într-adevăr, expoziția pare să con-
firme o poveste japoneză conform că-
reia florile sunt semne ale prezenței di-
vine. Avem și tablouri explicit religioa-
se (niște clopote impozante, un stihar,
un altar-coloană a lumii), dar erupția
florilor predomină, într-un discurs
plastic omogen și extrem de bine pro-
porționat între desenul filiform și cu-
loarea expresivă.

Titlul acronimic al expoziției, ”Cer
Gând Ochiului”, dezvăluie ceva din la-
boratorul creației< aceste tablouri sunt
departe de un impresionism ad-hoc,
fiind discursuri plastice filtrate prin
rațiune, construite cu grijă, iar senzația
inițială este ordonată prin experiența
zecilor de ani dedicați artei. Rezultă o
înflorire copleșitoare a unei tematici
revizitate mereu și de fiecare dată cu
ceva nou.

Cei prezenți au primit și semne de
carte bazate pe lucrările expuse, cam
în felul obiceiului de Florii din biserici.
Vor avea partea lor de inspirație sacro-
botanică, mediindu-le prin frumusețe
lecturile.

Regizorul Bocsardi Laszlo ;i-
a f[cut un renume `n teatrul
rom]nesc prin reinterpretarea cla-
sicilor ̀ ntr-un fel foarte personal,
ireverent, baroc ;i stimulator p]n[
la extrem pentru actori. El nu se
dezminte nici cu cea mai recent[
produc\ie a sa< “Scapin”, dup[ Mo-
liére, cu Trupa Harag Gyorgy de
la Teatrul de Nord.

Bocsardi ;i-a adus o ̀ ntreag[ echip[
de produc\ie de la Teatrul “Tamasi
Aron” din Sf. Gheorghe, unde mon-
teaz[ de peste 15 ani, ;i a livrat un spec-
tacol pe care l-am numi esen\ializat.
Toat[ maniera sa binecunoscut[ s-a
concentrat ̀ ntr-un spa\iu de joc extrem
de simplu, din care nu putea lipsi pere-
tele mobil (o marc[ Bocsardi), amenajat
de Bartha Jozsef. Pe c]t de dezl[n\uit a
fost superbul “Alice” v[zut `n festival
anul trecut, pe at]t de ̀ ntors spre r[d[ci-
nile comediei clasice a fost acest “Sca-
pin”, pe textul omului care a dat na;tere
legendarei ;coli franceze de comedie<
Jean-Baptiste Poquelin, zis Moliére.

De-a r]su-pl]nsu

Piesa a avut premiera `n 1671 ;i fi-
gura ingeniosului valet Scapin a inspirat
o sumedenie de personaje similare au-
torilor mai t]rzii< Truffaldino din “Slug[
la doi st[p]ni” de Goldoni (`n 1746) ;i
Figaro al lui Beaumarchais (trei decenii
mai t]rziu) descind direct din acest
“fourbe” mereu gata s[ inventeze ceva
ca s[-;i ajute st[p]nii ;i s[-i ias[ ;i lui
ceva profit.

Scapin al lui Moliére cap[t[ la Boc-
sardi o nuan\[ tragic[. Oric]t bine ar fi

f[cut prin ma;ina\iunile cu care `i ta-
peaz] pe Argante ;i Geronte de bani
pentru fericirea fiilor acestora (;i
ne;tiutelor fiice), nimeni nu e gata s[-
i recunoasc[ meritele, ̀ ntr-at]t i-a jucat
pe degete cum a vrut. Scapin se treze;te
singur, dar c]ntecul lui final, intonat la
trompet[, pare serenada unui `nger
p[zitor, dublat[ de un z]mbet `n care
satisfac\ia renghiului bine f[cut e du-
blat[ de o not[ de compasiune,
`ndr[znim s[ spunem, aproape cristic[.

Finalul spectacolului lui Bocsardi duce
comedia `ntr-un registru mai grav ;i
provoac[ la o medita\ie despre valoarea
recuno;tin\ei. Nu e via\a asta ome-
neasc[ un joc de-a r]su-pl]nsu?

Sigur, p]n[ la final ne distr[m co-
pios. R]dem, glumim, dar la o adic[
Moliére, prin satira lui, a pus bazele
unui etos care va duce peste un veac la
Revolu\ia Francez[ ;i va schimba istoria
`ntregii lumi. Vechea vorb[ latin[ “Ri-
dendo castigat mores” (R]z]nd

`ndrept[m moravurile) ;i-a g[sit ̀ mpli-
nirea deplin[ `n acest caz.

Rapsodie `n violet ;i verde

Neap[rat trebuie s-o felicit[m pe
costumiera Kiss Zsuzsanna, care aduce
o dimensiune cromatic[ izbitoare `n
duelul celor dou[ familii (a lui Argante
e echipat[ `ntr-un violet ro;iatic, a lui
Geronte `n verde) ;i `i d[ lui Scapin o
costuma\ie de un colorit rocambolesc,

care are un efect de amplificare a jocului
str]ns, serios, aproape scr];nit ;i
m]nios, pe care regizorul `l impune
actri\ei Marko Eszter.

Da, la Bocsardi eroul este o femeie,
;i asta schimb[ multe `n dinamica in-
clusiv erotic[ a piesei. “La donna nasce
scaltra” (Femeia se na;te par;iv[), spu-
ne d-na Quickly ̀ n “Falstaff ”, opera lui
Verdi. :i asta deschide un nou nivel al
comicului. ~n fond acest Scapin e cum-
va androgin, deci deasupra fojg[ielii
din care to\i `ncearc[ s[ scape cu aju-
torul lui. :i to\i par caricaturi `n jurul
lui. ~ncep]nd cu cei doi ta\i, aproape
istericul Argante (jucat cu mult aplomb
de Bodea-Gal Tibor) ;i senilul arogant
Geronte (foarte bun[ compozi\ia lui
Nagy Csongor Zsolt). Iar p[catele
ta\ilor `i apas[ pe fii< Oronte (Dioszegi
Attila) are multe pasaje `n fortissimo,
iar Leandre (Orban Zsolt) e at]t de spe-
riat `nc]t pare c[ se face tot mai mic.
Fetele-s ;i ele schi\e caracteriale< Hya-
cinthe o vamp[ (Budizsa Evelyn), Zer-
binette o bomb[ sexy (Moldovan Blan-
ka), iar raportul de prietenie ;i rivalitate
dintre ele aduce un plus de savoare.
Rappert-Vencz Gabor continu[ seria
rolurilor de for\[ `n atleticul Sylvestre,
iar Zakany Mihaly este o pat[ de alb ̀ n
acest spectacol policrom, ̀ n rolul doicii.
O apari\ie scurt[ are Budai Jozsef.

Peretele mobil aduce ;i scoate per-
sonaje din scen[, cre]nd dou[ planuri
distincte, dar uneori jocul se `ntinde
prin toat[ sala, inclusiv la balcoane. Este
o comedie total[, creat[ cu mijloace ac-
torice;ti simple ;i cu imagini scenice
foarte creative, iar Marko Eszter e lian-
tul care \ine totul legat. Rafinamentul
burlesc atins de Bocsardi ne face s[ ne
dorim un “Falstaff” ̀ n regia lui, c]ndva.

Aniversare înfloritoare pentru Cristina Gloria Opri;a Paula Chiril[ s-a `ntors
pe scena `nceputurilor ei

Scapin (Marko Eszter) cu ultima sa ;mecherie, la finalul spectacolului regizat de Bocsardi Laszlo

Cristina Gloria Opri;a< “Cineva a spus
că grafismul liniei mele seamănă cu o
electrocardiogramă a sensibilității mele
de exprimare plastică”

“Scapin” `n maniera lui Bocsardi<
simplitatea burlescului rafinat
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Războiul dintre Johnny Depp și
fosta lui soție, Amber Heard, conti-
nuă. De data aceasta, Depp o acuză pe
actriță că și-ar fi machiat vânătăile de
pe față pentru a părea victimă în fața
oamenilor. 

Actorul a vorbit pentru prima dată
despre acuzațiile lui Amber, susținând
în tribunal că ceea ce a spus aceasta în
legătură cu atacul fizic și abuzul sunt
„categoric și demonstrabil false”. Johnny
Depp pretinde că vânătăile de pe chipul
fostei sale soții care au apărut în foto-
grafiile depuse la tribunal pentru obți-
nerea unui ordin de restricție împotriva
lui, au fost „machiate” și falsificate.

În documentele legale, Depp neagă
vehement acuzațiile lui Amber,

„încă de prima dată de când
aceasta le-a făcut, în mai
2016, când a ajuns la tri-
bunal pentru a obține or-
din de restricție temporar

cu vânătăi machiate pe
care martorii și
imaginile apăru-
te arată că nu le-
a avut în fiecare
zi a săptămânii
precedente.
Voi continua
să le neg (n.r.
acuzațiile)
pentru tot
restul vieții

mele. Nu am
abuzat-o nicio-

dată pe domni-
șoara Heard sau pe
orice altă femeie”,
a spus actorul.

Johnny
Depp a intentat un
proces pentru de-
făimare împotriva
soției lui, cerând
daune în valoare
de 50 de milioane
de dolari, după ce
Amber a scris în
Washington Post
despre experien-
ța personală ca
și victimă a vio-
lenței domesti-
ce. Deși numele

actorului nu
apare în arti-
col, Depp in-

sistă că lui i-a fost adresat. Amber Heard
a răspuns procesului în luna aprilie a
acestui an, detaliind evenimentele în-
grozitoare prin care a trecut alături de
soțul ei, descriindu-l drept un monstru
atunci când consuma droguri și alcool.

Actrița în vârstă de 32 de ani a enu-
merat o mulțime de incidente prin care
a trecut în relația cu Depp, în documen-
tele obținute de The Post. Amber a po-
vestit momentele de abuz încă de la în-
ceputul relației, în 2012< „După un an
de relație am început să observ că Joh-
nny era dependent de droguri și alcool.
Uneori, când Johnny consuma simultan
atât narcotice ilegale cât și medicamente,
a trebuit să caut ajutor medical. De câte
ori folosea, îmi era teamă pentru amân-
doi. Devenea o persoană complet dife-
rită, deseori violentă și delirantă. Am
numit acea versiune a lui Johnny,
“Monstrul”. Deseori, după ce acele stări
treceau, nu-și amintea că a fost violent.
Pentru că l-am iubit pe Johnny, am cre-
zut în multele lui promisiuni că se va
face bine. M-am înșelat.”

În urma declarațiilor, Johnny a negat
orice acuzație de violență asupra lui Am-
ber, pretinzând chiar că el a fost cel abu-
zat. 

„În timp ce combina amfetamină cu
droguri și alcool, domnișoara Heard a
comis nenumărate acte de violență do-
mestică asupra mea, deseori în prezența
unor martori. Pe parcursul relației noas-
tre, domnișoara Heard a fost foarte vio-
lentă. Mă lovea, arunca obiecte înspre
mine, inclusiv sticle, lumânări, teleco-
menzi, care mi-au provocat răni multi-
ple”, a explicat Depp în tribunal.

Ca și răspuns la procesul intentat
împotriva ei, avocatul lui Amber Heard
a comentat declarația lui Johnny< 

„Dovezile în acest caz sunt clare –
Johnny Depp și-a bătut în mod repetat
soția. Încercările disperate ale domnului
Depp și a echipei sale pentru a-i reabilita
cariera inițiind un litigiu fără dovezi îm-
potriva a atâtor persoane care i-au fost
apropiate la un moment dat – avocații
lui, managerii, fosta lui soție – nu păcă-
lesc pe nimeni. În lumina evenimentelor
importante ale mișcării #TimesUp care
au evidențiat tacticile pe care abuzatorii
le folosesc pentru a continua să-și trau-
matizeze supraviețuitoarele, comunita-
tea creativă și publicul nu vor fi păcălite
de teoriile conspiraționale ale domnului
Depp de a întoarce vina asupra victi-
mei.”

Johnny Depp pretinde 
c[ Amber Heard ;i-a falsificat

vân[t[ile de pe fa\[ț
cu machiaj, pentru a-l acuza 
de violen\[țdomestic[ț

Jessica Alba a vorbit despre moti-
vul incredibil de trist pentru care a re-
nunțat, pentru o perioadă, la mânca-
re.

Actrița Jessica Alba a dezvăluit că
a renunțat la mâncare atunci când era
tânără din cauza fricii „de a nu deveni
ținta agresorilor” de la Hollywood.
Mai mult decât atât, ea a spus că a fost
sfătuită de familia ei să „nu poarte un
anumit tip de jeans” pentru că era „vo-
luptuoasă” și avea „un posterior mai
proeminent”.

Jessica Alba a fost invitată zilele
trecute la un eveniment organizat de
Goop (companie fondată de Gwyneth

Paltrow) unde a vorbit despre începu-
tul carierei sale. 

„Am fost crescută cu sentimentul
că ar trebui să îmi fie rușine dacă atrag
bărbații. Apoi am încetat să mănânc,
mai ales după ce mi-am început ca-
riera. Mi-am impus să arăt mai mult
ca un băiat ca să nu atrag atenția”.

Alba a mai precizat că s-a simțit
ținta agresorilor de la Hollywood
atunci când a început să iasă la întâl-
niri și a adăugat< „Nimic nu este ușor
la a avea succes în această industrie”.
Actrița este acum căsătorită cu pro-
ducătorul Cash Warren și împreună
au trei copii.

Jessica Alba a renun\at la mâncare
pentru a nu deveni \inta 

agresorilor de la Hollywood

Selena Gomez< „Re\elele de socializare sunt
d[un[toare pentru tân[ra genera\ie”

Selena Gomez s-a aflat săptămâna
trecută la Festivalul de Film de la Cannes,
prilej cu care a oferit și câteva interviuri.
Vedeta consideră că rețelele de sociali-
zare sunt „îngrozitoare pentru generația
mea” și i-a sfătuit pe tineri să renunțe la
acestea atunci când se simt compleșiți.
Cântăreața și actrița în vârstă de 26 de
ani – care are peste 150 de milioane de
followers pe Instagram și peste 57 de mi-
lioane pe Twitter – a participat la confe-
rința de presă organizată cu ocazia pre-
mierei filmului “The Dead Dont Die”, în
care are rolul principal.

„În special pentru generația mea, so-
cial media a fost îngrozitoare”, a spus Go-
mez. „Înțeleg că este extraordinar să fo-
losești această platformă, însă mă sperie
să văd cât de expuși sunt tinerele fete și
tinerii băieți. Chiar cred că este pericu-
los”.

Gomez a mai spus reporterilor pre-
zenți la conferință că, în acest moment,
„este imposibil” ca social media să fie un
mediu sigur pentru toată lumea. „Sunt
recunoscătoare că am o platformă”, a
adăugat Gomez. „Nu postez numeroase
poze fără rost. Mie îmi place să fac lu-
crurile cu intenție. Văd toate aceste tine-
re, le întâlnesc la evenimente și sunt de-
vastate de ce se întâmplă și de faptul că
nu au o voce puternică. Aș fi mai atentă
și mi-aș impune și câteva limite de timp
cu privire la folosirea social media”.

Filmul “The Dead Dont Die”, o co-
medie cu zombies, este regizat de Jim
Jarmusch și alături de Selena Gomez mai
joacă Bill Murray, Tilda Swinton, Chloë
Sevigny și Adam Driver.


