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Un text uitat semnat
de Petru Bran
`n ziarul
Federa\iunea
din anul 1874
Un vers/sentin\[ de Petru Bran< “C]nd rom]nul se
de;teapt[ este leu `nfrico;at.”
~n ziarul Federa\iunea nr. 2 (806) din 6 ianuarie 1874, ce ap[rea la Budapesta, Petru Bran `;i prezint[ “M[rg[ritarele” sau “Sentin\ele poetice”, o
culegere de citate din autori latini, urmate de comentarii `n versuri. Acestor
versuri “caden\iale” autorul le atribuie calificative “filosofico-morale-estetice”. Autorul se adreseaz[ publicului larg, `n primul r]nd “tuturor litera\ilor
no;tri”, apoi preotului bun “care `;i va putea compune predica” , `nv[\[torului
pentru “o prelec\iune s[n[toas[”, c[rturarului pentru “o conversa\iune
pl[cut[”, p[rintelui de familie pentru “petrecerea folositoare cu ai s[i”,
“pruncilor ;colari pentru esercita\iuni practice”, dar ;i singuraticilor, “pentru
medita\iuni ad]nci”.
Continuare `n pagina 3

Pactul RibbentropMolotov a iscat
controverse
;i dup[ 80 de ani
Guvernul rus a dat publicit[\ii protocolul secret al pactului RibbentropMolotov, la 80 de ani de la semnare. Publicarea ;i expunerea documentului la
Arhiva federal[ a iscat controverse.
“Chiar în ziua de azi, tot ce se întâmplă
în Ucraina şi în Polonia sunt ecouri ale
acelui eveniment istoric, care încă nu a
fost lămurit, nici explicat, nici nu a primit
o apreciere istorică definitiv[”, a afirmat
Grigori Iavlinski, liderul liberal rus. Unii
vizitatori mai ne`ncrez[tori au declarat
c[ documentul nici nu ar fi autentic.
Documentul cuprinde trei clauze<
împărţirea Finlandei şi a celor trei state
baltice (Lituania, Letonia, Estonia), o
clauză privind Polonia, ce prevede inclusiv posibila ei dispariţie ca stat independent, şi una privind Basarabia. Preşedintele Putin s-a implicat şi el în controversă,
fiind de partea lui Stalin care a fost obligat să încheie pactul cu Hitler, după ce
Anglia şi Franţa au refuzat să formeze o
coaliţie antinazistă. URSS a semnat pactul pentru a-şi garanta securitatea, întrucât nu era pregătită să facă faţă armatei
germane, astfel că prin decizia sa ar fi
căutat doar să câştige timp. Aceasta este
şi poziţia susţinută de istoriografia oficială rusă, care acuză de revizionism pe
oricine pune la îndoială intenţiile lui Stalin, în pofida faptului că după ce Germania a invadat Polonia pe 2 septembrie
Armata Roşie a făcut acelaşi lucru două
săptămâni mai târziu.
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Un exemplar original din volumul “M[rg[ritare”
se afl[ `n Biblioteca Petru Bran - Vasile Lucaciu
din Casa Feren\iu

23 august 2019 - 60 de ani de la `nfiin\area
primei fabrici de p]ine din Satu Mare
Oare câţi dintre sătmăreni îşi amintesc sau îşi mai amintesc de mirosul îmbietor al pâinii aburinde scoase din cuptor,
cu coajă rumenă? Da, acela era mirosul pâinii de la mama
sau de la bunica.
Odată ce societatea a evoluat, încet, dar sigur, aceste cuptoare de familie în general au fost înlocuite de brutăriile de
comună sau de cartier. La acestea duceai aluatul gata frământat şi te duceai după pâinea coaptă, plătind doar prestaţia
de coacere.
Pentru cei care au uitat sau nici măcar n-au ştiut, îmi

permit să le spun că în Satu Mare, în perioada anterioară
anilor 60, existau brutării precum cele de pe str[zile Kossuth
Lajos-Micu Klein, Ady Endre, Trandafirilor, Luko Bela. Desigur erau şi altele mai mici, dar deosebit de solicitate.
Anii au trecut, oraşul a înregistrat o creştere considerabilă
ca populaţie şi se impunea regândirea a ceea ce înseamnă
producţia de pâine. Începe în acele perioade şi exodul pâinii
spre mediul sătesc, spre localităţile în care lipseau brutăriile
comunale, iar grâul era la CAP.
Continuare `n pagina 6

Drumul spre
fericire trece
prin caracter
Arta fericirii a reprezentat din cele
mai vechi timpuri o tem[ central[ pentru disciplinele umaniste - filosofia, antropologia, literatura, psihologia - dar
;i pentru omul simplu preocupat dintotdeauna s[ duc[ o via\[ bun[.
De la mitologia greac[ ;i p]n[ la
scrierile moderne putem g[si conturate
multiple defini\ii date fericirii, cele mai
multe centr]ndu-se pe distinc\ia,
uneori foarte fin[, `ntre pl[cere ;i fericire. Putem fi ferici\i f[r[ a anula pl[cerile din via\a noastr[? R[spunsul la
aceast[ `ntrebare a parcurs o traiectorie
favorabil[, de la Epicur `ncoace.
PAGINA 7

Polonia continu[ s[
cear[ desp[gubiri
de r[zboi Germaniei

Artistul fotograf Ovi D. Pop,
61 de premii interna\ionale
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Britanicii ;i-au votat membrul
preferat din familia regal[

Tarantino ;i un basm
al r[zboiului cultural
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Premierul Mateusz Morawiecki a declarat `n aceast[ s[pt[m]n[ c[ Germania
trebuie să plătească despăgubiri de război Poloniei pentru pierderile suferite în
timpul ocupaţiei naziste. "Noi am pierdut
şase milioane de oameni în Al Doilea
Război Mondial, cu mult mai mulţi decât
alte state care au primit plăţi reparatorii
substanţiale. Nu e corect", a afirmat premierul polonez. Subiectul reparaţiilor de
război din partea Germaniei a fost repus
pe agendă odată cu venirea la putere a
partidului Lege şi Justiţie (PiS) în 2015.
O comisie parlamentară poloneză lucrează în prezent la evaluarea pierderilor
suferite de această ţară în timpul războiului. Potrivit unor informaţii anterioare,
suma s-ar ridica la peste 800 miliarde de
dolari.
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Prim[ria avea 16 func\ionari< 1. Primar< dr. Vajay Károly, 2. Căpitan ;ef< Tankóczy Gyula, 3. Notar ;ef<
Körösmezei Antal, 4. Membru în comisia orfanilor< dr. Lenard István, 5. Consiler de administrație publică<
Árokházy Vilmos, 6. Consilier economic< Bartha Kálmán, 7. Grefierul consiliului< Feren\iu Augustin, 8. Notar
adjunct I< Rogozi Pap Zoltán, 9. Notar adjunct II< dr. Prikler Ernő, 10. Procurorul consiliului< dr. Antal
Sándor, 11. Inginer< Erdélyi István, 12. Medic ;ef< dr. Jéger Kálmán, 13. Casier< Kerteszty Gábor, 14. Cenzor
;ef< Novák Lajos, 15. Tutore public< Demkó Sándor, 16. Arhivar< Fodor György.

Primarii ora;ului Satu Mare din anul 1798 p]n[
`n anul 1907, dup[ o list[ realizat[ de Augustin Feren\iu
La `nceputul secolului XX, Comitetul deliberativ al ora;ului era format din 16 funcționari, 39 de cetățeni cu cele mai mari
contribuții financiare (virili) ;i 39 de membri ale;i, `n total 94 de membri care luau hot[r]ri pentru ora;. ~n concluzie, era
mai mult[ democra\ie dec]t `n zilele noastre
~n num[rul de ast[zi prezent[m un nou capitol din Monografia Ora;ului Satu Mare ap[rut[
la Budapesta `n anul 1908. Scris
de Augustin Feren\iu, capitolul se
intituleaz[ “Realit[\i economice”.
Afl[m de exemplu c[ `n secolul al
XVI-lea `n Satu Mare se \ineau patru t]rguri na\ionale a c]te 11 zile
fiecare, la care veneau negustori
din Viena ;i din Polonia. O importan\[ strategic[ o aveau la `nceputul secolului XX ;i c[ile ferate.
~n anul 1906, prin gara Satu Mare
au trecut 322.169 de c[l[tori. Oare
c]\i c[l[tori mai trec pe aici `n zilele noastre? Pe l]ng[ importantele date despre economia ;i industria ora;ului, capitolul mai
con\ine lista conduc[torilor
ora;ului, de la juzii din secolul al
XIV-lea p]n[ la primarii ora;ului
din perioada 1798-1907.
Comerțul
Ora;ul liber regal Satu Mare a fost din
cele mai vechi timpuri un renumit centru
comercial. După o diplomă a lui Maximilian datată din 1571, amândouă
ora;ele, Satu Mare ;i Mintiu, au avut dreptul să țină câte patru târguri naționale pe
an. Fiecare din acestea au ținut câte 11
zile ;i au fost frecventate de negustori din
Ardeal, din Polonia, din Viena, chiar ;i
germani. După unificarea celor două
ora;e s-au ținut la început cinci târguri
pe an, iar acum numărul acestora este de
;ase cu o durată de câte 6 zile.
Aceste târguri, diplomele cu ni;te privilegii specifice din partea domnitorilor
;i industria înfloritoare au fost acei factori
care în trecut au favorizat dezvoltarea comerțului. Iar în ultimul deceniu al secolului XIX transformările economice, dezvoltarea mijloacelor de transport au contrubuit la o dezvoltare imensă a comerțului de aici. Azi, cel mai important mijloc
pentru dezvoltarea comerțului este calea
ferată.
Căile ferate
Linia principală Budapesta-Frasin
(azi în Ucraina) a căilor ferate maghiare
de stat, calea ferată de nord-est, a fost deschisă circulației până la Carei în 25 iunie
1871, în 25 septembrie până la Satu Mare,
în 16 iunie 1872 până la Bustea (azi în
Ucraina), în 4 decembrie 1872 până la Sighet, iar în 21 decembrie 1894 până la
Frasin. În gara din Satu Mare se întâlnesc
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Vajay Karoly era primar c]nd s-a elaborat Monografia ora;ului coordonat[
de Borowski Samu

Augustin Feren\iu, autorul primelor
dou[ capitole din monografie, era grefier al consiliului

dintre liniile de stat în administrare privată cea dintre Satu Mare ;i Baia Mare,
care a fost deschisă circulației în 6 iunie
1884, la fel ;i linia aferentă Baia Mare Baia Sprie, care s-a deschis în data de 10
noiembrie 1904, apoi linia Baia Mare Firiza, deschisă în 10 ianuarie 1908, linia
Satu Mare - Fehérgyarmat deschisă în 25
august 1898. În afară de acestea, din Satu
Mare mai pornesc ;i două linii cu ecartament îngust, care se află la fel în administrarea statului. Dintre acestea, linia de
interes local Satu Mare - Ardud a fost deschisă circulației în 14 noiembrie 1900, iar
linia de interes local Satu Mare - Bixad în
20 aprilie 1906.
Linia de interes local Satu Mare - Mátészalka, care se va deschide în curând cu
ecartament normal, va fi una cu tracțiune
de abur ;i va fi la fel în administrarea statului. Din punct de vedere administrativ,
toate liniile ferate care privesc ora;ul Satu
Mare aparțin direcției regionale din Debrecen. Aici în ora; funcționează pe lângă
;efia de stație ;i de depozit un serviciu de
circulație, două servicii de inginerie ferată
MÁV ;i un serviciu de depou de locomotive care asigură rezolvarea problemelor
de circulație ;i tehnice.
Despre traficul de călători, putem obține ni;te date concrete din anuarul statistic aferent anului 1906. Astfel, numărul
călătorilor care au urcat în trenuri la gara
din Satu Mare a fost 322.169, din care
159.890 au revenit circulației locale. În
privința po;tei, la dispoziția publicului
sunt două oficii po;tale ;i trei stații de
preluare ;i predare a corespondenței ;i
coletelor. Mai funcționează ;i două stații
de telegrafie cu o rețea mare de telegrafie,
cu 200 de stații locale ;i cu 3 din împrejurimi, ele făcând parte din rețelele de telegrafie interurbană. Numărul corespondențelor trimise sau primite prin po;tă a
fost în anul 1906 1.482.600, iar numărul
telegramelor 36.600.
Din populația totală a ora;ului 3.150
locuitori trăiesc din comerț, alți 1.692 din
transporturi ;i transporturi de mărfuri.

ministrației locale este un pergament original din anul 1514, care este în posesia
bisericii reformate din Mintiu. (…)
Alegerile locale au avut loc înaintea
unificării celor două ora;e, la începutul
fiecărui an, fără candidați. Juzii ;i jurații
răma;i fără nominalizare au trecut la seniorii poporului. Alegerea s-a făcut de
obicei fără influențe externe. Primul comisar regal a apărut la Satu Mare în anul
1695. Consiliile au avut deci 70 de
membri în Sătmar ;i 50 la Mintiu, înțelegând aici ;i judele ;i jurații (iurati cives).
Consiliul exterior s-a adunat doar cu ocazia unor cazuri care priveau comunitatea
întreagă sau cu ocazia unor procese în
recurs. Cu ocazia adoptării unor Reguli
(statutum), consiliile celor două ora;e au
ținut ;edințe comune sub prezidarea
pre;edinților celor două. Consiliul interior a exercitat dreptul de instanță marțială, iar sentința lui a fost executată imediat fără drept de apel, sau, după caz, el a
exercitat amnistie. În fața acestei corporații s-au făcut înstrăinările definitive sau
testamente etc.
Cele două ora;e s-au unificat la
sfâr;itul anului 1712, iar ora;ul unit ;i-a
primit statutul de ora; liber regal prin legea 109. din anul 1715. Din această dată
consiliul comun a avut 60 de membri până în anul 1758, când comisarul regal a
ordonat ca consiliul în sine, împreună cu
judele, să aibă 13 membri, iar corpul juraților ale;i 40 de membri.

Conducătorii ora;ului
Cele două ora;e (Sătmarul ;i Mintiul)
au avut câte o administrație similară până
la unificarea lor de la sfâr;itul anului 1712.
Sursele noastre istorice ne conduc până
la anul 1316, când se face vorbire prima
oară de un jude (iudex), ;i în acest fel trebuia să existe atunci ;i câte un consiliu,
care mai târziu a numărat 70 de cetățeni
membri în Sătmar ;i 50 în Mintiu. Cea
mai veche dovadă despre organizarea ad-

Înainte de unificare, cele două ora;e
au avut următorii juzi, conform datelor
credibile.
În Sătmar< 1316< János, 1359< János,
fiul lui Miklós, 1382< György, 1480< Bakocs Mihály, 1513< Tornai László, 1514<
Haláros Péter, 1530< Kékedi Albert, 1534<
Boros Demeter, 1538< Biró Ferencz, 1548<
Hajós Ambrus, 1564< Ötvös János, 1571<
Herceg Szőlősi Sándor, 1572< Halász János, 1573< Kis Gáspár, 1575< Nyirő Mihály, 1586< Foris András, 1591< Szatmári
János, 1597< Csegöldi Gergely, 1600< Gyulai János, 1602< Balog Gergely, 1603< Dékány János, 1605< Asztalos János, 1606<
Nyirő, altfel spus Naszada János, 1607<
Becsei Gergely, care a purtat această demnitate ;i în 1610, 1613 ;i 1615, 1615, Dobrai György, tot el şi în 1614, 1617 ;i în
1621, 1612< Kresztély János, 1616< Debreczeni Mihály, 1620< Kádas Nagy Mihály, 1621< Szücs Demeter, la fel în 1623
;i în 1625, 1622< Szabó Özvegy Pál, la fel
;i în anii 1624, 1626 1629 ;i 1631, 1628<
Szijártó Tamás, la fel ;i în anii 1630, 1632,

1634 ;i 1638, 1633< Besenyei Nagy Márton, 1637< Horvát Szabó Péter, după decesul căruia în anul respectiv Csütörtök
Boldizsár, 1639< Csicseri Nagy Márton,
la fel ;i în anii 1644, 1645 ;i 1650, 1641<
Kallós István, la fel ;i în anii 1642-1643,
1646< Egri Szabó Mihály, la fel ;i în anii
1648, 1651, 1653, 1655 ;i 1657, 1649< Károlyi György, la fel ;i în 1652, 1654,1656,
1658, 1660, 1663 ;i 1666, 1650< Asztalos
János, 1659< Kőszegi István, 1661< Tarhos,
altfel spus Deczei Mihály, 1662< Csütörtök Mihály, 1664< Lakatos Pál, 1665< Asztalos István, la fel ;i în 1668, 1670, 1673,
1675 ;i 1677, 1677< Asztalos Boldizsár, la
fel ;i în 1669, 1672, 1674 ;i 1676, 1671<
Kállai István, la fel ;i în 1681, 1678< Komáromi Márton, la fel ;i în 1680, 1682,
1684, 1686, 1688, 1690 ;i 1694, 1683< Istvándi János, la fel ;i în 1865, 1687, 1689,
169,. 1694< Komlósi Márton. La alegerile
din 1694, consiliul nu l-a acceptat pe Erős
Gábor, comisarul camerei de la Szepes, ;i
l-a ales pe Kőszegi Ambrus ca jude ;i a
protestat la această cameră împotriva numirii ca jude a lui Szögyéni Sámuel. 1696<
Etei András, la fel ;i în 1671, 1697< Kőszegi
Ambrus, la fel ;i în 1698, 1700 ;i 1703,
1704< Nánási Mikós, la fel ;i între 17051708, dar ;i în 1710 ;i 1712, 1709< Viski
János, 1711< Csegöldi György.
La Mintiu< 1351< Domokos, fiul lui
János, 1397< Tamás, fiul lui Vankó, 1406<
Gyurka János, 1462< Apai Ferencz, 1516<
Zsibrik György, 1547< Fábián Albert,
1548< Nagy Mihály, 1563< Ötvös Szabó
Mihály, 1573< Ricsei Demeter, 1588< Golda Miklós, 1609< Barla Tamás, 1627< Tar
János, 1642< Szegedi Ötvös Mihály, 1643<
Nagy Lukács, 1649< Borbély István, 1661<
Kun Lukács, 1695< Ricsei Boldizsár, 1670<
Egei Ötvös András, 1680< Gyarmati János,
1681< Darnai István, 1682< Török János,
1691< Ricsei András, 1701< Csomor Losonczi János până la sfâr;itul anului 1707,
1707< Jenei Mihály, la fel ;i în 1711.
În urma sfâr;itului statutului separat al celor două ora;e din 1712, juzii
ora;ului unit au fost următorii<
1713< Csegöldi György, la fel ;i în
1715, 1717, 1718, 1722, 1723, 1728, 1729,
1730-1731,1732, 1736, 1737, 1740, 1741
;i 1742, 1714< Nánási Miklós, la fel în
1716, 1719, 1720 ;i 1725. 1733< Mihók
Görgy, la fel ;i în 1734, 1735, 1738 ;i 1739,
1743-1744< Váradi Mihály, 1745< Újfalusi
Gergely, la fel ;i în 1746-1747, 1748< Szatmári Sámuel, la fel ;i în 1749, 1750, 1756
;i 1757, 1751< Zanathi József, la fel ;i în
1752, 1753, 1754, 1758 ;i 1759, 1764< Endrédi László, la fel ;i în 1765, 1766, 1767,
1770, 1771, 1774, 1775, 1782, 1783 ;i
1784, 1786< Palkovics Leopold, la fel ;i în
1769, 1772, 1773 ;i între 1776-1781, în
1778< Mihalaki Mátyás, Csermák Antal<
1787-1788, în 1789< Jenei György, în 1790<
Keresztes András, la fel ;i în 1791, 1793
;i între 1800-1804, în 1804< Somlyai Mihály, între 1806-1813< Fáy József, între
1814-1826< Papolczi Csorja József, între
1826-1832< Jenei György, între 1832-1838<
Orbán Mihály, între 1838-1848< Esze Gábor, în 1849< Laki Sándor.
În 1850 a intrat în vigoare o nouă ordine privind jurisprudența, au fost arondate ora;ului alte 32 de localități ;i s-a înființat o filială de tribunal, al cărui
pre;edinte a devenit Kende László, judele
principal de plasă. După restabilirea ordinii constituționale, a fost ales Vajay Károly în 1860. În anul 1862 a fost numit în
poziția de jude Gabányi Károly, care a
purtat demnitatea de jude principal până
în anul 1867. În 1867 a fost ales din nou
Vajay Károly, care a fost judele principal
până în anul 1872, când administrația a
fost separată definitiv de jurisprudență ;i

prin urmare funcția de jude a fost eliminată.
Paralel cu înmulțirea problemelor de
rezolvat ;i cu dezvoltarea ora;ului, unele
funcții administrative nu au mai fost ni;te
simple decorații ;i activitatea administrativă a fost separată ;i în practică de jurisprudență chiar înaintea legiferării acestui lucru. Acest lucru este demonstrat de
faptul că începând din anul 1798 pe lângă
juzi au funcționat ;i ni;te primari, iar din
documentele vremii putem constata că
primarul a avut atribuții exclusiv administrative.
Primarii ora;ului au fost următorii<
1.Keresztesi András, 1798, 2. Fáy József, din 1799 până la finele anului 1803,
apoi în 1806-1807, 3. Várallyai Istvan,
1804-1805, 4. Goldner János, 1808-1809,
5. Csermák Antal, 1810-1811, apoi de la
finele anului 1815 până la finele anului
1836, 6. Kiss István, din 1812 până la finele anului 1815, 7. Jeney György, 1837,
8. Soós György între 1838-1841, 9. Pap
Péter între 1842-1848, 10. Laki Sándor,
1849, 11. Gyene Károly între 1850 ;i luna
august 1851, 12. S. Nagy Mihály, din 21
august 1851 până la finele anului 1854 (a
decedat la începutul anului 1855), 13.
Sztanaczky András, 1855-1857, 14. Boros
Bálint, 1858-1860, 15. Madarassi János,
1861, după demisia acestuia 16. Békéssy
Károly, 1862-1866, 17. Gyene Károly,
1867-1869, 18. Tegze Mihály, 1870-1871,
19. Böszörményi Károly, din mai 1872
până în octombrie 1895, 20. Hérmán Mihály, din octombrie 1895 până-n primăvara anului 1902, 21. Rogozi Pap Géza,
de la mijlocul anului 1902, până la finele
anului 1906, 22. Dr. Vajay Károly de la
începutul anului 1907.
Problemele administrative ;i de autoguvernare sunt rezolvate la ora actuală
pe baza legii XXI din 1886 de către comitetul deliberativ ;i de către consiliul
oră;enesc, precum ;i de un aparat mare
al administrației. Comitetul deliberativ
este compus din 16 funcționari ;i din 39
de cetățeni cu cele mai mari contribuții
financiare (virili) ;i din 39 de membri
ale;i. Numărut total al membrilor este de
94. Lista funcționarilor principali la ora
actuală este următoarea< 1. Primar< dr.
Vajay Károly, 2. Căpitan ;ef< Tankóczy
Gyula, 3. Notar ;ef< Körösmezei Antal, 4.
Membru în comisia orfanilor< dr. Lenard
István, 5. Consiler de administrație publică< Árokházy Vilmos, 6. Consilier economic< Bartha Kálmán, 7. Grefierul consiliului< Feren\iu Augustin, 8. Notar adjunct I< Rogozi Pap Zoltán, 9. Notar adjunct II< dr. Prikler Ernő, 10. Procurorul
consiliului< dr. Antal Sándor, 11. Inginer<
Erdélyi István, 12. Medic ;ef< dr. Jéger
Kálmán, 13. Casier< Kerteszty Gábor, 14.
Cenzor ;ef< Novák Lajos, 15. Tutore public< Demkó Sándor, 16. Arhivar< Fodor
György.
Consiliul î;i ține ;edințele ordinare
în cea de a doua zi de luni a fiecărei luni.
Lângă consiliu activează o seamă de comisii de specialitate, care pergătesc temele
pentru ;edințele consiliului. Cele mai importante dintre acestea sunt comisia de
buget propriu ;i economic, juridic, de cultură publică, cea pentru problemele săracilor, de construcții, de sănătate publică,
de iluminat public, de inundații, de teatru,
comisia centrală, de validare ;i de pensii.
Comisia oră;enească este alcătuită sub
pre;edinția primarului din notarul ;ef,
căpitanul ;ef, procurorul ;ef, consilierul
administrativ, consilierul economic, grefierul consiliului ;i locțiitorul acestuia.
Traducere Veres Istvan
Rubric[ realizat[ de A. Zaharia
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Fericit[ coinciden\[, `n acela;i num[r al ziarului Federa\iunea
este publicat Programul unei manifest[ri organizate de Junimea
rom]n[ la Viena. Surpriz[< printre invita\ii de marc[ se afl[ ;i
dr. Vasile Lucaciu.

PERSONALIT~}I

Un text uitat semnat de Petru Bran
`n ziarul Federa\iunea din 1874
~n acela;i num[r al ziarului este publicat Programul unei manifest[ri organizate de Junimea rom]n[ la Viena. Surpriz[<
printre invita\ii de marc[ se afl[ ;i dr. Vasile Lucaciu.
Urmare din pagina 1
Inten\ia profesorului Petru Bran
este s[ transforme “M[rg[ritarele” autorilor latini - Hora\iu, Ovidiu, Virgiliu - `n “sentin\e poetice” pentru c[ ele
`n sine sunt “un izvor nesecat de ;tiin\[
;i moralitate” care con\in “cele mai
s[n[toase adev[ruri filosofice, cele mai
salutare reguli morale stropite cu delicioasa arom[ a esteticii”. ~n opinia
ambi\iosului autor, cartea, `n dou[
p[r\i, “va `mplini o lacun[ `n literatura
rom]n[ care ast[zi mai mult dec]t
oric]nd de dou[ decenii `ncoace stagneaz[.”
Pentru a `n\elege demersul lui Petru
Bran trebuie s[ `n\elegem contextul istoric. Ne afl[m `n Transilvania anului
1874. Literatura `n limba rom]n[ abia se
`nfiripeaz[. Treboniu Laurian lucreaz[,
`ntre 1871 ;i 1876, la Dic\ionarul Limbii
Rom]ne, sus\in]nd ortografierea latinizant[. Se duce o serioas[ ;i tensionat[
disput[ `ntre latini;tii ardeleni ;i scriitorii
din Principate, `ntre sus\in[torii etimologismului ;i cei ai fonetismului.
Petru Bran moare `n anul 1877 ;i nu
avea s[ ;tie c[ scrierea latinizant[ va pierde b[t[lia cu scrierea fonetic[. Nu avea
s[ ;tie nici c[, dup[ 1880, c]nd apare raportul lui Titu Maiorescu c[tre Academia
Rom]n[ privitoare la regulile limbii
rom]ne, de la Satu Mare, Ioane Marcu ;i
dr. Vasile Lucaciu, `n coloanele ziarului
Observatorul, vor polemiza cu marele
critic ce `nfiin\ase `n 1868 Convorbiri literare, tribun[ de lupt[ pro-fonetism,
evident pierz]nd ;i urma;ii profesorului
Bran lupta `n favoarea scrierii fonetice.
Prin urmare, textele lui Petru Bran,
scrise `ntr-o ortografie latinizant[, etimologic[, sunt greu inteligibile azi, fiind
nevoie de o aducere `n actualitate, a;a
cum s-a procedat ;i cu scrierile lui Eminescu, o parte dintre ele ap[r]nd chiar
`n ziarul Federa\iunea, dup[ 1871, c]nd
poetul se num[ra printre colaboratori,
al[turi, iat[, ;i de Petru Bran.

Invitare de prenumera\iune
la opul “M[rg[ritare”
sau
Sentin\e poetice-filosofico-moraloestetice Subscrisul cetind cu mult[ pl[cere,
ba `n unele p[r\i studiind cu toat[
aten\iunea, de un p[trariu de secol `ncoace opurile autorilor clasici mai renumi\i,
din acele mi-am f[cut o colec\iune fecund[ de estrase ;i cita\iuni ingenioase,
destinate de a aduce consola\iune spiritual[ `n orele triste, iar `n cele voioase
parfumul dulce\ei morale ;i la toat[
`nt]mplarea cel mai pl[cut nutriment
spiritual.
:tiind `ns[, c[ precum tezaurul c]t
de scump, `ngropat `n p[m]nt nu
folose;te nimica, a;a nici tezaurul
scien\elor, ideile sublime, `ncuiate `n pupitru< acelea le-am prelucrat `n limba
rom]n[ `n versuri caden\iale, dup[ cum
se va vede din cele ce urmeaz[ de prob[>
pentru c[ m-a; \ine de un p[cat de neiertat, ca ast[ achizi\iune literar[ prec]t
de ostenitoare pre at]t ;i de folositoare,
s[ r[m]n[ prad[ pieririi ;i cu at]t mai
tare doresc ca ea s[ devin[ proprietatea
na\iunei, ereditatea posterit[\ii, ;i normativul filosofic-moral-estetic al celor
de fa\[ ;i al celor urm[tori, - ;i a;a prelucrate am de g]nd a le da `n public sub
titlul de mai sus, `n dou[ tomuri, din care
tomul I. este gata de a se pune sub tipar.

Opul, care nu e traducere simpl[, ci
adev[rat[ prelucrare a materialului
scump, a ideilor sublime acomodate
dup[ `nv[\[mintele noastre romane, - ;i
ca atare un izvor nesecat de ;tiin\[ ;i moralitate> - ;i `n care vor fi plantate cele
mai s[n[toase adev[ruri filosofice, cele
mai salutare reguli morale stropite cu delicioasa arom[ a esteticei, sper]nd c[ va
r[spunde deplin titlului s[u ;i va `mplini
o lacun[ `n literatura rom]n[ care ast[zi
mai mult dec]t oric]nd de dou[ decenii
`ncoace stagneaz[.
Dar el totodat[ va r[spunde ;i
m[re\ei sale misiuni< de a fi tututor (litera\ilor no;tri) toate> - c[ci c]te din unicul distih a lui (fiecare distih formeaz[
un `ntreg nedesp[r\it) preotul bun `;i va
putea compune predica, retorul ora\iunea mi;c[toare, `nv[\[torul prelec\iunea
s[n[toas[, c[rturarul conversa\iunea
pl[cut[, p[rintele de familie petrecerea
folositoare cu ai s[i, - pruncii ;colari esercita\iuni practice, - ;i singuraticii medita\iuni ad]nci salutare.
Pentru ca O.P. (onoratul public) s[
se conving[ de adev[rul acestora voi
`nsemna aci c]teva distihuri din care se
va vedea c[ numai ideea fundamental[ e
`mprumutat[, iar ideea `n sine apare ca
;i original[.
Deci premerge mai `nt]i textul latin,
apoi urmeaz[ prelucrarea rom]n[<
“Lis est cumforma magna pudicitiae.
Ovidiu”
Castitatea cu frumuse\ea \in o lupt[nver;unat[./ Fericit e-nving[torul fie june, fie fat[.
“Cui deus aspirat divi famulantur...
Mar\ial.”
Providen\a, a cui e mam[, cui e sor[
;i amic[,/ Inten\ia-;i dob]nde;te, fie mare, fie mic[.
“Hic veniunt segetes, illic Salicibus
uvae. Virgilio.”
Nu-n tot locul, tot acela;i dar natura
`mp[r\e;te</ Gr]u la ;es, pe vale iarb[,
iar pe dealuri vi\[ cre;te.
“Et contra gravis est culpa tacenda loqui. Ovidiu.”
Mare vin[ face, care tace ce-ar fi de
vorbit,/ Dar mai mare, cel ce spune cear fi fost de t[inuit.
“... hic murus ahaeneus esto. Hora\iu.”
Causa-i sf]nt[, salutar[, demn[ e de
p[rtinit./ ~n pledare, pentru asta, fi-va
st]nc[ de granit.
“Diffugere nives, redeunt iam gramina
campis. Horatiu.”
Trece iarna ;i natura amor\it-a
re`nviat>/ C]nd rom]nul se de;teapt[ este
leu `nfrico;at.
“Parcere personis, dicere de vitiis.
Mar\ial.”
Dac[ vrei ceva-ndreptare dai `n vin[
blestemat[,/Dar persoana sl[b[noag[
las-o neatacat[.
“Ense cadunt multi, perimit sed crapula plures. Ovidiu.”
Mul\i de sabie murir[ ;i de glon\ `n
b[t[lie,/ Dar necontenit se surp[ tot cei bun din familie.
“Dum referam pueris tempora prisca
senex. Tibul.”
A;tepta\i voi Parce! p]n[
str[nepo\ilor voi spune,/ C]te-am petrecut `n lume, c]te rele, c]te bune.
“Laudamus veteres, sed nostris utmur
annis. Ovidiu.”
L[ud[m cu u;urin\[, timpuri vechi
`nc[run\ite>/ Dar prezentul ne `ntinde
c]mp de fapte de merite.
“Flebilis ut noster status est ita flebiel
carmen. Ovidiu.”
Soarta noastr[ deplor]nd[ e ca bradul fulgerat>/ Dar sper[m, ;tiind c[-n

Programul unei manifest[ri organizate
de Junimea rom]n[ la Viena. Surpriz[<
printre invita\ii de marc[ se afl[ ;i dr.
Vasile Lucaciu. Programul con\ine 12
puncte, iar dr. Vasile Lucaciu a \inut o
alocu\iune chiar la `nceput, la punctul 4
din Program. Nu este exclus s[ g[sim ;i
textul alocu\iunii sale, cu siguran\[ foarte
interesant, dr. Vasile Lucaciu fiind recunoscut ca unul dintre marii oratori
rom]ni.

Un vers/sentin\[ de Petru Bran< “C]nd rom]nul se de;teapt[ este leu
`nfrico;at.”
Domnul nime nu s-a `n;elat.
“Et quem nulla premit sitis est sitientibus asper. Martial.”
Cel s[tul nu crede lesne la confratele
fl[m]nd>/ Cel bogat se osp[teaz[, Laz[r
geme a;tept]nd.
“Non formosus erat, sed erat facundus
Ulisses. Ovidiu.”
Nu la to\i a dat natura fa\[ rumen[,
frumoas[,/ Dar purtarea cea modest[ face fa\a specioas[.
“Nescis quid valeat numus, quem praebeat usum. Hora\iu.”
Idolul de ast[zi, banul, magic[ putere
are>/ Surp[ tronuri ;i moral[, corup]nd
pe mic ;i mare.
“Interdum lacrima pond era vocis habent. N.”
Lacrimele c]teodat[ sunt cu mult mai
elocinte>/ Dec]t o vorbire-ntreag[ de retorice;ti cuvinte.
Din acestea `nc[ O.P. (Onorat Public)
se va putea convinge cum c[ fiecare distih
formeaz[ o baz[ sigur[ a unui opis de sine st[t[tor pe ori;icare carier[ a vie\ii
omene;ti> numai ca respectivii s[ aib[
pacien\ia ;i desteritatea pe baza pus[ a
edifica mai departe, `n sfera activit[\ii
sale, cu seriozitate ;i precugetare matur[.
Dac[ presupunerile mele sunt fondate ori ba? Judece Onorat Public cetitor
sine ira et studio, ;i binevoiasc[ a-;i da
p[rerile ;i convingerile sale - a priori pe calea publicit[\ii, ;i eu voi fi gata a m[
supune, ;i a-mi supune volumul `n ultim[ instan\[ aprecierii tribunalului suprem, a opiniei publice.
Fiind opul acesta, care `ntru nimic
nu se cuprinde nici cu politica nici cu
confesionalismul, acomodat de a servi
nu numai de lectur[ edificatoare pentru
cei adul\i, ci ;i de premii la examene, de exemplu la anul nou ;i la alte diverse
festivit[\i - de oarece `n acesta "Invienet
pariter dogmata quisque sua" sper]nd ca
ilu;tri capi biserice;ti superiorii institutelor de `nv[\[m]nt, - inspectorii ;i directorii ;coalelor gimnasiale, normale ;i
poporale, preo\ii, cantorii ;i `nv[\[torii,
- inteligen\a ;i tot c[rturarul rom]n at]t
dincoace c]t ;i dincolo de Carpa\i vor
gr[bi a se prenumera, care dup[ puterile
sale, unii cu esemplarul, al\ii cu zecile ;i
poate unii mecena\i favori\i de soart[,
cu sutele. Apoi societ[\ile noastre literare
`nc[ credem c[ vor prenumera, care `n
asemenea cazuri mult[ onoare le face,
document]nd astfel, c[ ;i cunosc `nalta
misiune de a `ncuragia literatura na\ional[, dac[ nu prin subven\iuni, cel pu\in
prin prenumera\iuni (comenzi) numeroase.
Deci cu ast[ ocaziune deschid prenumera\iune pe tomul I al "M[rg[ritarelor" (care va cuprinde peste 500 de stihuri, ca ;i cele de mai sus, independente,
precise, ad]nci, rotunjite) cu 1 florin de
un esemplar. De la 10 esemplare se va
trimite unul `n semn de onoare, iar de la

100 de esemplare se va da rabat 15. Banii
de prenumera\iune a se trimite la mine
pe adresa< Petru Branu, protopop, `n Satumare (Szatmar) p]n[ `n aprilie anul
curent, ca a;a opul `ndat[ s[ se poat[ pune sub tipar ;i pe Rusaliile viitoare domnii prenumera\i s[-l aib[ la `ndem]n[.
Pre\ul prenumera\iunilor mai numeroase se poate trimite anticipat ;i numai de
jum[tate, iar cealalt[ jum[tate numai
dup[ primirea opului.
Coale de prenumera\iune nu se trimit, de oarece, precum se ;tie, acele mai
cu seam[ tot aceia le primesc, care citesc
cutare jurnal, l]ng[ care se al[tur[> dar
cu at]t mai eficace sper]nd de a aduce la
cuno;tin\a `ntregului public rom]n
aceast[ `ntreprindere literar[ - unic[ `n
felul s[u - aflu `ntr-aceea, ca s[ m[ rog
de toate stimatele redac\iuni a foilor
noastre na\ionale de ori;icare culoare,
at]t dincoace c]t ;i dincolo de Carpa\i,
cu tot respectul cuvenit< ca s[ binevoiasc[
aceast[ invitare de prenumera\iune a o
reproduce din ospitaliera Federa\iune `n
pre\uitele coloane a jurnalelor ce le redacteaz[> iar care n-ar putea dispune de
at]ta spa\iu, ca s[ o reproduc[ `n toat[
`ntinderea ei, cel pu\in s[ ia noti\[ despre
punctele ei mai principale, ;i asta `nc[
mult va conferi la atingerea scopului. Iar
prea stimatelor redac\iuni din Rom]nia
liber[ sunt rugate totodat[ ca s[ binevoiasc[ a primi asupra ;i onorifica provenien\[ de colectan\i ;i banii de prenumera\iune intra\i, at]t pentru `ndem]na
domnilor prenumera\i, c]t ;i pentru facilitarea espedierii opului, a mi-i trimite
`n mase mai `nsemnate. Tot aceast[ umilit[ rugare `mi iau libertate a o adresa ;i
preveneratelor oficii diecesane rom]ne
de ambele confesiuni. (De la c[lduroasa
`mbr[\i;are a tomului I va depinde
sf]r;irea f[r[ am]nare a tomului II a
"M[rg[ritarelor".)
De cumva prenumera\iunile se vor
sui la un num[r mai considerabil, la
c[lc]iul opului voi ad[uga un Apendice
cu indicarea textului original latin ;i a
autorilor respectivi.
Scris-am `n Satumare (Szatmar).
Ianuarie 1/13 1874,
Petru Bran, m. p.
protopopul Satumarelui ;i profesor
de limba ;i literatura rom]n[ `n
arhi-gimnasiul local
(Federa\iunea, Budapesta, anul VII, nr.
2-806, duminic[ 18/6 ianuarie 1874, pp.
1-2.)
***
Volumul "M[rg[ritare sau Sentin\e
poetice" a fost tip[rit `n Satu Mare, prefa\a autorului fiind semnat[ `n 15 martie
1874. Se pare c[ volumul s-a bucurat de
un num[r considerabil de exemplare din
moment ce la sf]r;it a fost publicat ;i
Apendicele cu textul original `n latin[.
Fericit[ coinciden\[, `n acela;i num[r
al ziarului Federa\iunea este publicat

“Viena, 10 ianuarie 1874
St. Dle Redactor!
Junimea rom]n[ din capitala monarhiei pururi a fost con;tient[ de `nalta sa
chemare ;i dup[ puteri a dat dovezi vii
c[ ;tie lucra pe baza unirei ca s[ fac[
na\iunei sale onoare.
Dep[rtat[ de lag[nul natal, f[r[ ca s[
aib[ multe momente dulci, junimea de
aici a primit anul nou ca unul din momentele cele mai festive ale sale ;i precum
de alt[ dat[, a;a ;i acum, seara dinaintea
anului nou fu serbat[ cu toat[ cuvenin\a.
Festivitatea s-a \inut la hotelul "Hőller"
cu un program destul de abundent care
fu esecutat[ de minune. Cuprinsul ace;u
program e urm[torul<
1. Beneventarea oaspe\ilor prin domnul pre;edinte I. Pop.
2. "Imnul lui :tefan cel Mare", poezia
lui V. Alecsandri. Aici pre;edintele societ[\ii-academice dlu I. Pop toast[ `ntru
s[n[tatea ;i via\a `ndelungat[ a Maiest[\ii
Sale Franz Iosif I.
3. "Resunetu", poezia de T. Ceontea
dedicat[ Societ[\ii academice "Rom]nia
Jun[", recitat[ de autor. Domnul Zoe
toast[ pentru principele Carol I.
4. "Fantasia" esecutat[ la violin[ de
domnul Micher cu acompaniament la
pian. Domnul Dr. Lucaciu cu o elocin\[
rar[ toasteaz[ aici pentru antelupt[torii
na\iunii rom]ne.
5. Aria final[ a operei "Lucia Lamarmora" pentru tenor, esecutat[ de domnul
L. Vulturescu, acompaniat cu pian de
domnul Rabanera.
6. "Sub o culme de cetate" esecutat
de corul vocal.
7. "Mihnea ;i Baba" balada de D. Bolintineanu, recitat[ de domnul L. Vulturescu.
8." Canzonetta a 8-a de Beriot", esecutat[ la violin[ de domnul G. Baiulescu,
acompaniat la pian.
9. "Santinela rom]n[" de V. Alecsandri recitat[ de domnul Cocinschi.
10. "Haide\i la lupt[", esecutat de corul vocal.
11. "Haensel" Reverie-Romance, esecutat la violoncel de domnul I. Baiulescu.
12. "Mar;ul osta;ilor rom]ni din Basarabia", de V. Alecsandri, aria de Flechtenmacher, esecutat[ de corul vocal.
Iar la 12 ore "Salutarea anului nou"
de domnul D. Drago;iu.
Nu pot trece cu vederea momentele
fermec[toare ce ni le-a produs domnul
Ioanescu prin esecutarea c]torva melodii
`ntr-adev[r rom]ne. Momente dulci ne
produsese ;i domnul dr. A. Mure;ianu
prin toastul s[u `nsufle\itor, c]nd `n numele oaspe\ilor mul\umi societ[\ii academice "Rom]nia Jun[" pentru primirea
cea cordial[. Domnia sa recomanda junimei ca ;i pe viitor s[ p[;easc[ tot cu
acel curaj ;i cu acea resolu\iune, uni\i `n
cugete ;i sim\iri spre \inta dorit[.
Dee Cerul ca cuvintele domniei sale
s[ fi fost cuprinse de `ntreaga junime cu
acea c[ldur[ cu care fur[ ;i rostite> atunci
nu am nicio team[ c[ junimea rom]n[
se va abate c]ndva de la calea cea
dreapt[!"
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CULTUR~

După ce l-a folosit într-un film cu naziști, personajul lui DiCaprio scoate aruncătorul de flăcări
împotriva acestui nou tip de totalitarism care bântuie cultura zilelor noastre. O concluzie pe gustul
și în maniera lui Tarantino, pe care marele regizor ne-o servește la capătul unei călătorii cu șarm
abundent de școală veche.

Tarantino a creat un basm alegoric
al r[zboiului cultural din Occident
Se împlinesc în aceste zile 50
de ani de la două evenimente care
au schimbat profund etosul occidental< festivalul de la Woodstock
pe de o parte, crimele ”familiei”
Manson pe de altă parte. Aceste
fapte au arătat fața plăcută și fața
odioasă a fenomenului hippy și sau petrecut în intervalul unei săptămâni< 8-15 august 1969. Faimoasa ”vară din 69” americană,
teatrul unui război cultural care
continuă până în zilele noastre.
În cel mai recent film al său, ”A fost
odată... în Hollywood”, regizorul Quentin
Tarantino recreează atmosfera acelor vremuri în termenii unui basm alegoric și
duce la desăvârșire marile sale teme<
pa;ti;area elogioasă a unor genuri care
l-au marcat în tinerețe și modificarea istoriei în sensul atât de bine știut din basme - o realitate alternativă în care vedem
ce ne-ar fi plăcut să se întâmple.
Tarantino și-a creat un stil care i-a
permis să se exprime asupra unor teme
mari într-un mod ludic. Parodia lui, la
început blândă, devine din ce în ce mai
acidă și duce lucrurile până dincolo de
absurd, descoase realitatea și în cele din
urmă o transcende - fie că a fost vorba
de clișeele filmelor cu gangsteri (primele
sale filme< ”Reservoir Dogs”, ”Pulp Fiction” și ”Jackie Brown”), cele ale filmelor
kung-fu (seria ”Kill Bill”) sau cele ale
westernurilor (”Django Unchained”,
”The Hateful Eight”) ori mult abuzatul
gen al filmelor de război (”Inglourious
Basterds”). Joaca lui deșănțată și umorul
negru ascund însă motivații cât se poate
de profunde, iar noul film, lansat în România săptămâna trecută, întoarce reflectoarele chiar asupra industriei cinematografice și culturii care o susține.

ideală a nostalgiei sale.
Ciocnirea culturii oficiale cu contracultura extremistă regizorul o rezolvă
modificând povestea. În loc să intre în
casa lui Tate, criminalii adepți ai lui Manson nimeresc în vecini, la casa eroilor filmului, unde sunt uciși într-o scenă care
amplifică binecunoscuta estetică a violenței care a făcut faima lui Tarantino încă de la debut. Se vede aici și revanșa
unui om care n-ar fi dorit ca lumea copilăriei lui să dispară atât de dramatic,
iar Sharon să fie bine, fericită și prietenă,
în final, cu frământatul ei vecin actor.

Un curs de măiestrie

Trei mari vedete `n aceea;i scen[< Brad Pitt (st]nga), Leonardo DiCaprio (centru) ;i Al Pacino (dreapta)

Ciocnire la intersecția
unor epoci
Suntem așadar în Hollywood, pe Cielo Drive, în 3 zile din 1969< două în februarie, una în 8 august, fatidica seară
când actrița Sharon Tate - gravidă în 8
luni - și prietenii cu care era acasă au fost
literalmente măcelăriți de un grup de
adepți ai lui Charles Manson, `ntr-un
masacru care a zguduit America.
Valorile clasice americane păreau solide dup[ r[zboi, iar idealul masculin
continua s[ fie eroul justi\iar. Apariția
contraculturii hippy a fost o reacție la
ceea ce tânăra generație considera a fi
ipocrizia culturii tradiționale. Traiul în
comun, separat de “plebe”, cultul iubirii
libere, folosirea drogurilor și respingerea
vechiului tip de erou american au atras
tot mai mulți tineri, în forme dintre cele
mai variate, de la festivaluri ca Summer
of Love și Woodstock la grupuri închise
conduse de lideri carismatici, izolate de
societate, radicalizate de antipatia majorității. ”Familia” lui Charles Manson a
fost doar un exemplu extrem.
Quentin Tarantino avea 6 ani în 1969
și începea să iubească tot mai mult filmele. A crescut într-o vreme când serialele polițiste sau western făceau legea la
TV, iar femeile din filme erau exemple
de eleganță. Dorul acestei copilării de vis
transpare în detaliile prin care este recreată ambianța vremii în ”A fost odată”,
până în cele mai mici am]nunte, inclusiv
cu reclame radio din acei ani sau imagini
originale din filmele epocii. Toată strălucirea acelor timpuri avea să fie pătată
brutal cu sângele lui Sharon Tate, frumoasa din care Tarantino face în filmul
său un fel de înger radios și alintat, femeia

Una din marile surprize ale filmului< resuscitarea legendei lui Bruce Lee, `n interpretarea actorului coreean Mike Moh

~n v]rst[ de 8 ani, mica actri\[ Julia Butters a realizat al[turi de DiCaprio dou[ scene de neuitat

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt și Al
Pacino într-o singură scenă. Fantezie devenită realitate în primele minute din
acest basm filmat. DiCaprio e Rick Dalton, actor aflat în criză de roluri. Pitt e
Cliff Booth, cascador, dublura și prietenul lui Rick. Pacino e un impresar care
l-ar trimite pe Rick în Italia ca să joace
în genul său predilect, western, deși starul
dec[zut nu-i deloc încântat de stilul italian ”păstos”. Încearcă să joace într-un
nou serial TV, dar își uită replicile și își
urlă sieși frustrarea, în timp ce amicul
său e agățat de o hipioată și ajunge în fieful lui Manson, la Spahn Ranch, unde
are o primă confruntare. Revanșa va veni
cinci luni mai târziu și va fi sângeroasă.
Cum vedeți, subiectul nu-i mare lucru. Geniul lui Tarantino stă în atenția
obsesivă la detalii, trimiterile care cer o
cultură cinematografică solidă și o înțelegere a perioadei (personajele fictive au
modele reale), dar și lucrul migălos cu
actorii, care-i face să dea tot ce au mai
bun. DiCaprio se autodepășește și autopersiflează cu fiecare scenă care trece.
Pitt își arată mușchii, la propriu și la figurat, părând adesea adevăratul protagonist. Margot Robbie e seducătoare și,
spuneam, angelică în rolul lui Tate, iar
Dakota Fanning agresiv-senzuală jucând
”femela alfa” a junglei hippy, pe cât de
tulburătoare în desfrâu încropit e mica
Pussycat jucată de Margaret Qualley. Julia Butters (la 8 ani) îl eclipsează până și
pe Leonardo în scenele ei, iar Mike Moh
îl readuce la viață pe Bruce Lee într-o
secven\[ savuroasă, unde easternul întâlnește westernul, ironizând și pretențiile filosofice ale maestrului artelor marțiale. Bruce Dern, veteran al filmelor Tarantino, strălucește în scurtul rol al lui
Spahn, imagine a ramolismentului vechii
Americi. Și am putea continua mult și
bine, pe pagini întregi de ziar, căci filmul
e un banchet lung și un curs de măiestrie
în cinema. Tarantino a anunțat că va mai
face un film și se va retrage. Dar cât de
bun va trebui să fie acel al zecelea opus?
Este totuși un film pretențios, careși pierde mult din farmec și impact dacă
nu-i înțelegi premisele și contextul istoric. Este și o meditație asupra războiului
cultural care macină Occidentul de ceva
timp. Bunele intenții ale mișcării hippy
s-au transformat într-o formă de terorism intelectual, o renegare silnică a tot
ce avea bun vechiul sistem de valori, impunerea unui pseudo-umanism scrâșnit
și revanșard, ilustrat de replica uneia dintre drogatele atentatoare< ”Să-i ucidem
pe cei ce ne-au arătat crime la TV”. După
ce l-a folosit într-un film cu naziști, personajul lui DiCaprio scoate aruncătorul
de flăcări împotriva acestui nou tip de
totalitarism care bântuie cultura zilelor
noastre. O concluzie pe gustul și în maniera lui Tarantino, pe care marele regizor ne-o servește la capătul unei călătorii
sc[ldate `ntr-un ;arm de școală veche. E
un film de savurat atent, pe `ndelete.
Vasile A.
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“Cel mai important este, după mine, să vezi ceea ce e de fotografiat, apoi contează cu ce aparat
imortalizezi momentul. Într-adevăr, nu se compară senzorul unui aparat Full Frame cu senzorul
unui telefon, doar că prin diversele magii, să le spunem aşa, de programare se ajunge şi în cazul
telefoanelor mobile la calităţi din ce în ce mai bune ale fotografiilor”

INTERVIU

Ovi D. Pop, artistul fotograf medaliat
cu aur în 61 de \[ri de pe glob
pesta, Bratislava, Kosice, Monteviarchi,
Cernăuţi, Ujgorod, Chişinău, Kolkatta,
Shenzen, Kunming şi în Macau. Am jurizat în Saloane Internaţionale din România, Croaţia, Australia, China, Georgia şi Ucraina.Toate acestea, însă, nu le
cuantific în ani, ci în realizări şi în bogăţia
momentelor pe care am reuşit să le surprind cu ajutorul luminii şi a umbrelor.

Se spune că o imagine face cât
o mie de cuvinte. Şi nu degeaba.
Fără a începe cu enumerarea unor
citate celebre despre arta de a face
fotografii, rămaşi pur şi simplu
fără cuvinte la privirea câtorva
poze făcute de Ovi D. Pop, realizăm pur şi simplu că o fotografie
reuşeşte în cel mai simplu cu putinţă mod să ne deschidă ochii
spre o altă lume. Călătorim. Da,
despre asta este vorba când priveşti fotografiile artistului Ovi D.
Pop, şi ar fi mare păcat să călătorim singuri, motiv pentru care vă
invităm alături de noi.
- Cum se obişnuieşte, un prim pas
în călătoria noastră interviu este să descoperim omul.
- Mă numesc Ovi D. Pop, m-am născut la Oradea în 9 aprilie 1973 şi sunt fotograf de peste 20 de ani. Sunt directorul
Editurii “Duran`s” Oradea, în îngrijirea
căreia am publicat 7 monografii ilustrate
ale judeţului Bihor, lucrări ce conţin peste 1.500 de fotografii cu cele mai reprezentative locaţii din judeţ, respectiv 6
ediţii ale Ghidului turistic al judeţului
Bihor, 2 ediţii ale albumului “Oradea
mea”, o ediţie a albumului “Comitatus
Bihoriensis” şi multe alte vederi şi cărţi
de buzunar. Sunt câteva din lucrările care
reflectă activitatea mea.

- Care este partea cea mai grea în
meseria de fotograf?
- Partea cea mai grea, acum că stau
să mă gândesc, este să fii pe fază tot timpul. Asta ca să nu treacă pe lângă tine
cadrele.
- Ai calculat vreodată cam câte fotografii faci zilnic?
- La două modele fac, de exemplu,
cam 50 de fotografii. Măcar una de concurs. Dacă sunt pe teren, la munte să
spunem, am cel puţin 200 de cadre. Încerc să optimizez timpul, să apăs declanşatorul doar atunci când este nevoie…
- Cea mai mare pasiune în materie
de fotografie?
- Nudurile. Sunt un fotograf pasionat
de nuduri. Este greu să îţi găseşti model,
dar partea cea bună este că după premiile
pe care le obţin cu fotografiile mele vin
şi doritoare care să stea în faţa aparatului
de fotografiat.

Trees of blood

- În zilele noastre, toată lumea face
poze. Telefoane inteligente cu cameră
foto, poze după poze. Spune-mi, în opinia ta care e diferenţa între poza făcută
cu telefonul şi cea cu aparatul foto?
- Cel mai important este, după mine,
să vezi ceea ce e de fotografiat, apoi contează cu ce aparat imortalizezi momentul. Într-adevăr, nu se compară senzorul
unui aparat Full Frame cu senzorul unui
telefon, doar că prin diversele magii, să
le spunem aşa, de programare, se ajunge
şi în cazul telefoanelor mobile la calităţi
din ce în ce mai bune ale fotografiilor.

- O iubire de-o viaţă… Fotografia.
Modele?
- Da. Aparatul foto este canalul prin
care reuşesc să redau ceea ce văd cu ochii
şi cu sufletul. Modele pentru mine sunt
bătrânii fotografiei, Ansel Adams, Larry
Woodman sau Olivier Valsecchi.
- Arta fotografică şi genurile ei. Ce
anume preferi?
- Prefer mai multe genuri ale acestei
arte. Îmi place portretul, nudul, fotografiile aeriene şi monumentele.

- Ovi, eşti recunoscut pentru calitatea cursurilor pe care le organizezi,
cursuri de fotografie.
- Am deschis porţile Şcolii de Fotografie în anul 2016, împreună cu artista
fotograf Adela Rusu. Sunt autorizat de
către Ministerul Muncii şi Ministerul
Educaţiei pentru a putea preda cursul de
fotograf. Personal, până acum am avut
27 de serii de cursanţi, cinci de începători
şi diferenţa de avansaţi. La Satu Mare am
organizat până în clipa de faţă cinci serii
de cursuri, toate pentru fotografi acreditaţi. Ca un bilanţ aş putea spune că am
şcolit peste 240 de fotografi.

- În cei peste 20 de ani de frumos,
20 de ani de pasiune, ai reuşit să conturezi un tablou încărcat de distincţii,
premii. Înainte de a vorbi despre toate
acestea, îţi propun un salt în timp pentru a afla de unde pasiunea pentru fotografie.
- Pasiunea pentru fotografie o am de
la mama mea, care pot să spun că pe vremea când aveam cam 13 - 14 ani a fost
persoana care m-a învăţat primii paşi în
a mânui aparatul foto.
- Care a fost primul tău aparat de
fotografiat?
- Un aparat Smena 8. Da, l-am primit
la 14 ani de la mama.
- Mult a mai avansat tehnologia în
ultimii 20 de ani…
- Acum 20 de ani, îmi aduc aminte
că aveam un aparat Minolta pe film.
Foarte fiabil, recunosc. Dar acum, în zilele noastre, mărturisesc că nu aş mai reveni la perioada filmului.
- De ce? Era greu?
- Nu pentru că ar fi fost greu, ci pentru că procedura era una mai anevoioasă.
În prezent, cu tehnologia de azi, ai mai
mult timp pentru fotografie. La vremea
aceea, a filmului, ca fotograf stăteai mai
mult în laborator. Actualul laborator este
Photoshopul, pe care îl poţi mânui comod, din "fotoliu".
- Cine te-a învăţat tot ceea ce ştii în
acest domeniu?

- Ce vor oamenii când se înscriu la
cursul de fotografie?
- O mică parte doreşte diploma pentru a-i servi la fondarea unei Întreprinderi Individuale, iar partea cea mare vine
la curs pentru că a face fotografii este un
hobby. Oamenii vor să înveţe să fotografieze mai bine.

Water game
- În primă fază, profesoara mea, săi spun aşa, a fost mama. Apoi a mers
totul de la sine, iar la un moment dat am
avut o cotitură în carieră. Preşedintele
Fotoclubului “Nufărul” din Oradea,
domnul Ştefan Toth, m-a îndrumat să
îmi exploatez partea artistică. Dânsul a
văzut în mine talent şi m-a tot pistonat
să trec pe această parte. Din 2013 m-am
orientat şi spre fotografia artistică,
reuşind să întrunesc criteriile pentru
obţinerea distincţiilor naţionale şi internaţionale - EAFR (Excelenţă a Asociaţiei
Artiştilor Fotografi din România) şi

E.FIAP/b (Excellence de Fédération Internationale de l’Art Photographique) cu
rang de bronz.
- Şi a urmat o colecţie impresionantă de premii, trofee, distincţii…
- Fotografiile mele au fost răsplătite
cu 776 de premii, din care 219 medalii
de aur/ locul I / Trofee în 61 de ţări diferite cum ar fi< Albania, Andorra, Argentina, Austria, Australia, Azerbaidjan,
Bangladesh, Belarus, Belgia, Bosnia, Brazilia, Bulgaria, China, Cipru, Croaţia,
Cuba, Dominica, Egipt, Estonia, Finlan-

da, Franţa, Georgia, Germania, Grecia,
Hong Kong, India, Iran, Irlanda, Italia,
Israel, Japonia, Kosovo, Lituania, Luxemburg, Macau, Macedonia, Muntenegru,
Nepal, Oman, Polonia, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Singapore, Suedia, Spania, SUA, Tanzania, Tadjikistan, Ucraina,
Ungaria şi România. Din fotografiile mele au fost organizate mai multe expoziţii
personale în Oradea, Carei, Cluj-Napoca, Valea lui Mihai, Hajduszoboszló,
Gyula, Bruxelles, Cernăuţi şi Dărăbani,
respectiv mai multe expoziţii de grup în
Cluj-Napoca, Bucureşti, Szeged, Buda-

- Pe când următorul curs la Satu
Mare?
- Bucuros anunţ că din 2 până în 14
septembrie mă aflu în mijlocul sătmărenilor pentru un nou curs de fotografie.
În încheiere, invităm cititorii noştri
în mediul virtual, să acceseze pagina de
internet a artistului fotograf Ovi D. Pop,
www.ovidpop.ro, pagina din reţeaua de
socializare www.facebook.com/ovi.d.po
p, pentru că, aşa cum scriam la început,
o fotografie face cât o mie de cuvinte.
A consemnat Ioana Vladimirescu
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Fabrica de Biscuiţi din Carei, dotată cu utilaje din RDG, a fost cea mai bună fabrică din ţară, condusă
vreme de 20 de ani cu multă pricepere şi profesionalism de regretata ing. Balla Amalia, soţia regretatului
profesor, poet şi traducător Corneliu Balla (alias - scriitorul Gabriel Raţiu). La Tăşnad cea mai mare moară
comercială din judeţ, cu o capacitate de prelucrare de 70 tone/24h, cunoscută în anii 60 sub denumirea de
“Ibarruri Dolores”, a ajuns să fie ştearsă de pe harta localit[\ii.

60 de ani de la `nfiin\area primei Fabrici
de p]ine din Satu Mare
Cine `;i mai aminte;te de Fabrica de biscui\i de la Carei sau de Moara din T[;nad?

Urmare din pagina 1
Acum 60 de ani, în ziua de 23 august
1959, se punea în funcţiune în Satu Mare
prima fabrică de pâine, cu o capacitate
de 30 tone/24h, având ca dotare 4 cuptoare Dampf (cuptoare cu vatră fixă, discontinue, de capacitate mare, încălzite
cu gaz, şi nu cu lemne precum cel ţărănesc, sau combustibil lichid tip uşor motorină). Investiţia se realizează cu ocazia aniversării a 15 ani de la eliberarea
României de sub jugul fascist (conform
inscripţiei de pe un perete al fabricii de
pâine).
Ulterior se mai pun în funcţiune încă
4 cuptoare Dampf, pentru ca în anul 1973
fabrica să se modernizeze prin instalarea
a 2 cuptoare tunel (CTp), cu o capacitate
de 20 tone/24h. Concomitent cu creşterea capacităţii de producţie a fabricii de
pe actualul amplasament, oraşul se moderniza şi se impunea asigurarea unei
alte imagini, în ton cu "avântul revoluţionar" al industriei. Investiţia era iminentă.
Noua clădire are ca rol ;i mascarea unei
imagini mai puţin agreate de către clasa
politică. Modernizarea şi noile condiţii
au impus şi regruparea "forţelor", dar şi
a capacităţilor de producţie. Până în anul
1977, fabrica a fost unitate aparţinătoare
de I.J.I.L. (Intreprinderea Judeţeană de
Industrie Locală), unde se fabricau pe
lângă produse de panificaţie şi băuturi
răcoritoare, bomboane şi gheaţă.

Unitate în diversitate
În anul 1977, odată cu înfiinţarea
Centralei de morărit-panificaţie Bucureşti, fabrica noastră devine “Întreprinderea de morărit - panificaţie şi produse
făinoase” Satu Mare, având 1.000 de salariaţi. A fost momentul în care s-a produs o schimbare profundă în ceea ce priveşte morăritul, producţia de pâine şi
produse de panificaţie. A fost momentul
de cotitură în această activitate. Nomenclatura comunistă de la cârma acestei activităţi a fost înlocuită cu oameni de specialitate, cei care au avut o anume viziune
în dezvoltarea şi mai ales eficientizarea
acestui domeniu de activitate, care se pu-

menţiona pe Csomai Imre, din Ghenci,
cel care s-a dovedit un morar destoinic
şi gata mereu să ne facă demonstraţii de
forţă. Pentru acesta, sacul cu greutatea
de 80 de kilograme pe atunci era o jucărie. Îl ridica de la sol doar cu dinţii. La
vremea aceea, în Ghenci era o brutărie
care cocea în regim de prestări servicii
pâini cu greutăţi de peste 5 kilograme,
pe care nu puţini localnici cu familii mai
mari le duceau acasă cu roaba. Acest obicei al pâinilor imense se mai păstrează
în Carei şi zona limitrofă.
La Tăşnad cea mai mare moară comercială din judeţ, cu o capacitate de
prelucrare de 70 tone/24h, cunoscută în
anii 60 sub denumirea de “Ibarruri Dolores”, a ajuns să fie ştearsă de pe harta
aşezării.

Am fost naşul de botez

Dup[ o inscripţie de pe un perete al fabricii de pâine, investiţia a fost realizat[ cu ocazia aniversării a 15 ani de la
eliberarea României de sub jugul fascist
tea numi la momentul acela strategic.
Iată şi principalele capacităţi de producţie, dezvoltate în timp, fiind mare nevoie de pâine, atât la nivel local cât şi
naţional. La Satu Mare, întreprinderea
nou înfiinţată dispunea de o unitate de
de panificaţie cu capacitatea de 90 tone/24h coordonată de Raveca Dumbrăveanu, moara de degerminare cu o capacitate de 33 tone/24h, unde se produceau 2 sortimente de mălai extracţie 7590%, mălai grişat 11% şi germeni de porumb 5%, pentru fabrica de ulei. Unitatea
fusese înfiinţată acum 50 de ani, toate
utilajele fiind italiene. Moara se afla lângă
fostele cămine de nefamilişti ale UNIO,
blocurile C şi D pe atunci (urmare a unui
efort specific României după evenimentele din Decembrie 1989, de demolare a
tot ceea ce purta pecetea comunismului,
moara despre care fac vorbire a fost dezafectată şi a devenit imobil cu destinaţia
locuinţe). Poate este mai puţin important
care a fost soarta utilajelor de mare productivitate care utilau moara.

De la pita de mălai
la cea de grâu
La Negreşti-Oaş apare o nouă fabrică
dotată cu 2 cuptoare Dampf de 7,5 tone/24h> pentru încălzirea cuptoarelor se
folosea combustibil lichid uşor - un dezastru. Era momentul în care tot mai
mulţi locuitori ai Ţării Oaşului au trecut
de la pita de mălai la cea de grâu. Nostalgia mălaiului îi încearcă şi acum, numai că pita de mălai este pusă pe mese
pe post de delicatesă, alături de pălincă
şi nelipsita slănină.

Un biscuite de Carei pentru
fiecare locuitor al planetei
La Carei, unitatea de panificaţie din
centrul oraşului a ars şi s-a făcut o improvizaţie în incinta Fabricii de Biscuiţi,
lângă gara CFR, fiind apoi transferată
acolo şi producţia de pâine.
Fabrica de Biscuiţi, dotată cu utilaje

din RDG, a fost cea mai bună fabrică din
ţară, condusă vreme de 20 de ani cu multă pricepere şi profesionalism de regretata ing. Balla Amalia, soţia regretatului
profesor, poet şi traducător Corneliu Balla (alias - scriitorul Gabriel Raţiu). Dintre
sortimentele de biscuiţi, atât de apreciate
la vremea lor, vă amintesc biscuiţii Carei,
Crasna, Dacia, Someş, Anca, Extra, Păltiniş şi mai ales biscuiţii zaharoşi Satu
Mare, Oaş, dar şi Nadia. Demersul n-a
fost cel mai simplu pentru a utiliza acest
din urmă nume. A fost necesară deplasarea la Oneşti pentru a-i cere marii gimnaste acceptul folosirii numelui său pe
pachetele de biscuiţi. În această perioadă
s-au fabricat şi livrat peste 9 miliarde de
biscuiţi, cel puţin unul pentru fiecare locuitor al planetei. La vremea aceea, Careiul mai dispunea şi de 2 mori de grâu
cu o capacitate de 100 tone/24h, iar extracţia putea ajunge până la 75%.
Ca fapt divers, nu pot `ncheia această
prezentare succintă a industriei de morărit şi panificaţie din Carei fără a-l

După 1989, am devenit naş de botez
al Fabricii de Pâine “morărit – biscuiţi panificaţie” (MOBIPAN). Astăzi aproape
toate sunt asemănătoare.... similare cu
ruinele Târgoviştei, invocate de Vasile
Cârlova. Şi iată cum amintirile din viitor
sunt obligat să le caut printre nostalgiile
tinereţii. P. S. L-am cunoscut şi am lucrat
în privat cu cel care în cei 60 de ani de
muncă (ucenicie de la vârsta de 11 ani),
Schulcz Andrei, a fabricat manual peste
5 milioane de covrigi - adevărat recordman mondial. După atâta muncă, odihnă veşnică, Bondi Bacsi!
Nu pot să nu-l invoc aici şi pe Gheorghe Todica, cel care a realizat la Satu
Mare, ca pionier, maşina de expandat
porumbul în pufuleţi. Vestea s-a răspândit cu repeziciune în ţară, iar Todica a
fost invitat la Scorniceşti să pună în
funcţiune o asemenea secţie.
Ca fapt divers, tot Todica a fost primul sătmărean care a produs pufuleţi într-un spaţiu amenajat pe două garaje în
cartierul Micro 15.
Despre morile şi brutăriile prestatoare din Satu Mare şi judeţ complet dispărute, dar şi despre specialităţile de biscuiţi
- delicatese pentru acele vremuri, poate
vom reveni cu altă ocazie.
Ing. Cornel Burcea

Pre;edintele Iohannis< Evenimentul de la 23 august 1944 r[mâne
un mare act de curaj în istoria noastr[ recent[
Pre;edintele României, Klaus
Iohannis, a transmis vineri, 23
august, un mesaj cu ocazia Zilei
Comemorării Victimelor Fascismului ;i Comunismului. Vă prezentăm în continuare textul mesajului publicat pe site-ul Administra\iei Preziden\iale.
Pacea ;i prosperitatea nu vin de la
sine ;i nici nu reprezintă câ;tiguri definitive. Cunoa;terea adevărului istoric ;i
consolidarea democrației ;i a statului de
drept reprezintă stabilimentul României
europene.
“În urmă cu opt decenii a fost semnat
Pactul Ribbentrop-Molotov, un act la;
;i mincinos care avea să conducă la curmarea destinelor a milioane de oameni,
mutilarea viitorului societăților europene, călcarea în picioare a libertății, sub
toate formele ei, alimentând atitudinea
disprețuitoare față de viață ;i demnitatea
umană. A;a-zisa împărțire a sferelor de

influență în Europa între Germania nazistă ;i Uniunea Sovietică a însemnat
pervertirea flagrantă a celor mai elementare principii de drept internațional ;i
intrarea în epoca haosului ;i a războiului.
Pactul Ribbentrop-Molotov a fost
alianța răului absolut. Sub aparenta grijă
față de popoare, totalitarismele au fracturat ;i falimentat societățile europene
;i au sădit nesfâr;ita suferință umană.
Consecințele dezastruoase ale fascismului ;i comunismului au dăinuit mult timp
;i după căderea regimurilor totalitare,
privând generații întregi de drepturi inalienabile ;i făcând tranziția spre democrație un proces dificil ;i dureros.
Ziua Comemorării Victimelor Fascismului ;i Comunismului ne obligă să
reiterăm condamnarea fermă a celor două ideologii, sub toate formele lor, să ne
amintim de victimele inocente ale regimurilor criminale ;i să păstrăm nealterată memoria lor.
Doar o societate care î;i cunoa;te istoria ;i recunoa;te ce a fost drept ;i ce a

fost gre;it în trecutul său demonstrează
că este pregătită să întărească democrația
internă. Onorarea memoriei victimelor
regimurilor totalitare nu înseamnă doar
comemorare, ci ;i acțiune fermă în acord
cu principiile democrației autentice.
Aducerea-aminte ne obligă să continuăm, ;i mai hotărâți, pe drumul combaterii extremismului, intoleranței ;i
opresiunii. În fața tuturor încercărilor
de dezbinare, a tentativelor de relativizare a crimelor fascismului ;i comunismului, precum ;i pentru combaterea
acelor voci care neagă valorile democrației ;i civilizației europene, avem datoria
să acționăm cu vigilență ;i fermitate pentru a apăra ;i păstra nealterate valorile
civilizației europene.
Să ne amintim, totodată, ;i de actul
salvator pe care Regele Mihai I al României, alături de brava Armată română,
înconjurat de destoinici oameni politici
;i ilu;tri diplomați, l-a făcut acum 75 de
ani, când a decis ie;irea României dintro alianță extrem de toxică ;i nefastă, salvând pământul țării ;i numeroase vieți

omene;ti. Evenimentul de la 23 august
1944 rămâne un mare act de curaj în istoria noastră recentă. Amintirea sa este
o datorie de onoare față de toți cei care
au acționat cu bună-credință pentru salvarea statului român ;i pentru întoarcerea noastră către valorile euroatlantice.
Intrarea țării în zona de influență sovietică ;i implicit sub zodia comunismului,
după ce România tocmai ie;ise din epoca
fascismului, este o dovadă elocventă a
unui destin tragic pe care națiunea noastră l-a împărtă;it, alături de alte națiuni
europene, în secolul trecut.
În toată această perioadă sumbră din
istoria națiunii noastre, cei care s-au
opus regimurilor totalitare cu sacrificii
enorme ;i chiar cu prețul vieții au luptat,
cu mult curaj ;i simț civic, pentru libertate ;i demnitate.
Le suntem datori tuturor acestor oameni ;i avem obligația să le cinstim memoria ;i să nu uităm niciodată eroismul
lor.
Despre mutilarea istoriei noastre de
către regimurile fascist ;i comunist tre-

buie să le vorbim generațiilor viitoare ;i
poate cea mai importantă pildă a acestei
tragedii, pe care cel mai adesea manualele de istorie nu o pot transmite, este
aceea că pacea ;i prosperitatea nu vin
de la sine ;i nici nu reprezintă câ;tiguri
definitive.
Pentru aceste deziderate ;i mai ales
pentru a putea construi o societate democratică sănătoasă, avem dreptul de a
cunoa;te adevărul istoric ;i responsabilitatea de a proteja ;i promova principiile
democrației, ale statului de drept, libertatea, de a respecta ;i apăra drepturile
fundamentale.”
Ziua de 23 august, ziua Pactului Ribbentrop-Molotov, a fost stabilită de Parlamentul European, printr-o Declarație
din anul 2008, ca Ziua Europeană de
Comemorare a Victimelor Nazismului
;i Comunismului. Totodată, în anul
2011, Parlamentul României, prin Legea
nr. 198, a declarat ziua de 23 august Ziua
Comemorării Victimelor Fascismului ;i
Comunismului.
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“Nu exist[ nici fericire, nici nenorocire pe lume. Exist[ doar compararea unei st[ri cu cealalt[ ;i at]ta tot. Doar cel care a sim\it
nefericirea cea mai cumplit[ e `n stare s[ simt[ cea mai mare fericire.” (Alexandre Dumas)

FILA DE PSIHOLOGIE

Drumul spre fericire trece
prin caracter
De la primii g]nditori ai antichit[\ii grece;ti ;i p]n[ `n zilele
noastre, reprezentan\i de seam[
ai ;tiin\elor umaniste (filosofi,
poe\i, scriitori, arti;ti, actori, antropologi ;i psihologi) s-au
str[duit s[ creioneze `n cuvinte
defini\ia fericirii. Ce-l face pe om
fericit? Este o `ntrebare la care,
cel mai probabil, fiecare din noi
poate avea propriul r[spuns. Dar,
`n aceea;i m[sur[, ne-am putea
reg[si ;i `n r[spunsurile pe care
ni le-au oferit speciali;tii de-a lungul istoriei.
~nc[ din anul 307 `.Hr, ;coala de
filosofie din Atena fondat[ de Epicur
`ncerca s[ fac[ distinc\ia dintre fericire
;i pl[cere, ambele fiind resim\ite ca
senza\ii pl[cute `n corp, pe care am
vrea s[ le men\inem c]t mai mult timp.
Cultul pl[cerii nu este doar apanajul
societ[\ii moderne, a;a cum am putea
crede. Din cele mai vechi timpuri, diferitele sisteme de credin\[ s-au
str[duit s[ \in[ `n fr]u zbuciumul omului dominat de propriile-i pofte.

Disciplinarea dorinţei pare
s[ asigure acel confort
psihologic asociat fericirii
Dr. Mirela Calbaza-Ormenișan
(profesor la Facultatea de Psihologie ;i
:tiin\e ale Educa\iei, UBB Cluj-Napoca), surprinde, pe scurt, `n cursul de
Istoria psihologiei concep\ia empirist[
a lui Epicur asupra fericirii< “Nenorocirea oamenilor vine din aceea că, aflaţi
în căutarea plăcerii, ei fie nu o ating
pentru că nu se pot mulţumi cu ceea
ce au și caută întotdeauna ceea ce nu
pot atinge, fie distrug această plăcere,
temându-se mereu că o vor pierde. Soluția pentru găsirea fericirii ar fi încetarea de a căuta în mod insațiabil plăcerile. De dorit ar fi atingerea unei stări
în care durerea și plăcerea sunt suprimate, astfel încât sufletul și trupul să
se afle în perfectă pace. Recomandările
lui Epicur către discipolii săi vizează
atingerea acestei stări de liniște prin
disciplinarea dorinţei.”
Iat[ cum disciplina, ca antrenament al propriului psihic, reprezint[
dintotdeauna un ingredient de baz[
atunci c]nd vine vorba s[ accedem la

cuv]ntul “fericire” implic[, din punct
de vedere al construc\iei sale gramaticale, ac\iune. “Fericire” nu este un substantiv care denume;te un obiect sau
un lucru, ci este un substantiv care denume;te o ac\iune. El s-a format prin
derivare din verbul “a ferici”, un verb
tranzitiv care denot[ ac\iune spre ceva
exterior. Aceast[ rela\ie cu exteriorul,
care rezult[ dintr-o prim[ analiz[ logic[ ;i semantic[ a cuv]ntului “fericire”,
pe mine personal m[ duce spre o conota\ie suplimentar[ a sa, ;i anume
una legat[ de d[ruire. Fericirea
`nseamn[, `n acest context, a ferici pe
cineva. De c]te ori nu a\i sim\it ;i voi
ni;te senza\ii dintre cele mai pl[cute
`n momentul c]nd a\i d[ruit? A\i putea
defini altfel acea stare dec]t fericire?

F[r[ valori suntem ca frunza
`n b[taia v]ntului

fericire. Disciplina presupune s[ r[m]i
focusat pe obiectivele tale, s[-\i antrenezi capacitatea de a selecta doar ceea
ce `\i este de folos, iar asta presupune
uneori am]narea sau chiar anularea
unor pl[ceri.
Ceva mai indulgent[ pare s[ fie viziunea asupra mult r]vnitei fericiri `n
accep\iunea lui Martin Seligman (reprezentant de prim rang al școlii americane de psihologie cognitivă ;i fondator al psihologiei pozitive). Pe baza
studiilor de specialitate, Seligman consider[ că fericirea are trei componente
diferite< 1) via\a ca pl[cere (“pleasant
life”)> 2) via\a bun[ (“good life”) ;i 3)
via\a cu sens (“meaningful life”).
Via\a ca pl[cere presupune, `n primul r]nd, o distinc\ie lucid[ `ntre
pl[cerile care ne fac bine pe termen
mediu ;i lung (sportul, filmele, dansul
etc.) ;i cele care ne fac r[u (adic\iile de
tot felul, inclusiv sexul neprotejat ;i
m]ncatul compulsiv) ;i a le implementa cu modera\ie `n agenda personal[.
Prof. univ. dr. Daniel David este de
p[rere c[ foarte mul\i oameni nu sunt
capabili s[ fac[ o list[ imediat[ cu zece
activit[\i care le produc pl[cere. “Unii
pot face lista, dar numai după un timp
de gândire. Foarte mulţi, deși pot genera lista, nu implementează aceste activităţi. Așadar, puţini oameni sunt
conștienţi de activităţile care le produc

plăcere (așa cum știm cum ne cheamă,
ce înălţime avem etc.) și le implementează sistematic în viaţa de zi cu zi”.
Eu m[ aflu `n categoria celor care
pot spune cu u;urin\[ ce le face pl[cere,
`ns[ c]nd vine vorba de implementare
sistematic[ am reu;it s[ r[m]n fidel[,
de mai bine de 10 ani, primelor trei
din capul listei mele (sportul, dansul
;i cititul). Priorit[\ile de alt[ natur[ din
via\a personal[ ;i profesional[ `mping
deocamdat[ restul “pl[cerilor” pe o
list[ cu caracter ocazional. :i mai am
o list[ cu lucruri ;i activit[\i pentru viitor, unde am pus dragostea mea din
copil[rie pentru pian, pe care, deocamdat[, doar mi-l imaginez `n viitorul
meu living spa\ios, `n fa\a unui geam
mare de sticl[ umbrit de pomi `nflori\i,
ademenindu-m[ s[ m[ contopesc cu
clapele lui `n clasicul “Spring Waltz”.

Cump[tarea, perseveren\a ;i
diversitatea fac punte solid[
de la pl[cere spre fericire
Te invit s[ pui ;i tu pe list[ toate
activit[\ile care-\i produc pl[cere ;i s[
`ncepi, dac[ nu ai f[cut-o deja, s[ le
treci, r]nd pe r]nd, `n agenda ta
s[pt[m]nal[. :i nu uita s[ p[strezi o
propor\ie rezonabil[ `n toate, c[ci orice
lucru bun sau s[n[tos devine benefic

doar `n m[sura `n care nu e consumat
`n exces. Filosoful Bertrand Russell ne
`ndeamn[ spre o viziune de ansamblu
asupra vie\ii, menit[ a ne dezvolta
sim\ul `ntregului ;i al propor\iei< “Foarte u;or se poate `nt]mpla s[ ajungem
at]t de absorbi\i de `ndeletnicirile
noastre, de cercul din care facem parte,
de tipul de munc[ pe care-l practic[m,
`nc]t s[ uit[m c]t de mic[ este partea
pe care o reprezint[ toate acestea din
totalul activit[\ii umane ;i c]t de multe
lucruri din lume r[m]n dincolo de perimetrul ac\iunii noastre” (~n c[utarea
fericirii, 2013).

Fericirea implic[ curajul de a
ac\iona ;i bucuria de a d[rui
Cea de-a doua component[ a fericirii `n concep\ia lui Seligman, cea a
vie\ii bune, se refer[ la atingerea unor
obiective, at]t `n plan personal c]t ;i
profesional, cum ar fi un stil de via\[
s[n[tos, `nv[\area unei noi meserii,
dezvoltarea rela\iilor interumane, implic[ri active `n diverse proiecte etc.
La acest capitol avem nevoie `n primul
r]nd de curajul de a p[r[si confortul
`n favoarea ac\iunii ;i de a r[m]ne pe
drumul ales, indiferent de provoc[rile
care pot ap[rea `n calea noastr[. ~nsu;i

Via\a cu sens, ultima component[
din puzzle-ul teoriei lui Seligman,
c]nt[re;te cel mai mult `n balan\a fericirii. Aici se `ncadreaz[ valorile care
ne dau sens vie\ii ;i care ne sunt ghid
de n[dejde mai ales `n momente de
r[scruce. Valorile sunt ancorele noastre
verticale care ne sprijin[ s[ cre;tem `n
plan psihologic ;i s[ dep[;im dimensiunea liniar[ a acestei lumi. Dac[ trecem c]t mai des prin filtrul propriilor
valori noianul de decizii din via\a de
zi cu zi, avem ;ansa s[ ne apropiem tot
mai mult de esen\a noastr[.
~n timp ce `n copil[rie valorile
noastre erau cele `mprumutate de la
familia de origine, la v]rsta adult[
avem aceast[ libertate de a ne reconstrui lista valorilor `n func\ie de propria
noastr[ individualitate. :i de c]te ori
sim\im c[ stagn[m sau c[ nu ne mai
g[sim locul o prim[ op\iune ar fi s[ ne
reanaliz[m lista de valori. Poate se cere
ajustat[, poate nu ne mai e suficient[
`n aceast[ etap[ a vie\ii. Ca s[ ne ajute
s[ cre;tem `n continuare, valorile trebuie s[ fie provocatoare pentru nivelul
nostru de confort ;i s[ fie orientate spre
exterior. Adev[rata cre;tere are loc
`ntotdeauna de jos `n sus ;i de la interior spre exterior. Iar fericirea nu este
altceva dec]t mobilul care ne pune ;i
repune iar ;i iar pe aceste dou[ axe ale
cre;terii.
Ioana Zaharia

Pe care um[r `\i por\i geanta?
Exist[ diferite modalit[\i de a
a;eza o geant[ pe um[r sau de a o
\ine `n m]n[. Fiecare este un stereotip gestual invariabil, `n m[sura `n care subiectul observat `;i
poart[ geanta la fel.
Geanta unei femei este o sucursal[ a
locului unde tr[ie;te sau munce;te. Este
cochilia melcului care-;i poart[ casa `n
spate, dar ;i un mijloc practic de a concentra `n acela;i loc toate acelea;i mici
obiecte utile sau inutile care o diferen\iaz[
pe femeie de b[rbat< accesorii de machiaj
;i alte tinichele f[r[ de care o femeie s-ar
sim\i dezgolit[. De aici ;i p]n[ la faptul
c[ psihologia identific[ geanta cu proprietara nu a fost dec]t un pas.

Astfel, femeile care consacr[ mai mult
timp carierei dec]t familiei o poart[ `n
general pe partea dreapt[. Surorile lor mai
domestice o poart[ pe st]nga. Constatarea
este statistic[, bine`n\eles, ;i nu ar putea
constitui o regul[ matematic[. Indiferent
dac[ este v]n[torul sau cea care ofer[ un
c[min r[zboinicului, femeia `;i afi;eaz[
statutul privilegiat prin um[rul pe care va
duce tolba, arcul ;i s[ge\ile.

Dac[ purta\i geanta pe um[rul
drept...
S-ar putea crede c[ este o reac\ie normal[ pentru dreptace. Ei bine, nu!
Um[rul care poart[ cureaua ;i greutatea
gen\ii depinde de criteriul biopsihologic<
predomin[ emisfera dreapt[ sau cea

st]ng[? Partea dreapt[ a corpului uman
este comandat[ de emisfera cerebral[
st]ng[, de care depind inteligen\a logic[,
autoritatea ;i principiul yang sau imaginea patern[. Partea st]ng[ a corpului este
comandat[ de emisfera cerebral[ dreapt[<
imaginar, sensibilitate, inteligen\[ intuitiv[ ;i yin sau imaginea matern[. Dac[
v[ at]rna\i instinctiv geanta pe um[rul
drept `nseamn[ c[ sunte\i o femeie de
putere sau de ac\iune, concentrat[ asupra
carierei. Sunte\i o femeie a bunurilor!

Dac[ purta\i geanta pe um[rul
st]ng...
Partea st]ng[ depinde de emisfera
dreapt[ a creierului, v[ afi;a\i preocuparea pentru creativitate ;i implicare `n

via\a afectiv[ sau familial[, sunte\i mai
concentrat[ pe problemele familiale
dec]t pe carier[. Dac[ femeile de um[r
drept sunt fetele lui tata, cele de um[r
st]ng se identific[ cu imaginea mamei,
al c[rei model `l reproduc incon;tient `n
comportamentul lor. Femeia de um[r
st]ng este gata s[ asculte, sociabil[, bun
psiholog, simpatic[, s[ritoare, o femeie
f[cut[ pentru dragoste sau pentru prietenie. O femeie a leg[turii!
Pentru detalii legate de alte modalit[\i de a purta geanta, dar ;i de m[rimea
acesteia, v[ invit[m s[ lectura\i pagina 7
din num[rul viitor al publica\iei noastre.
Sursa<
Dic\ionar ilustrat al gesturilor, 2013
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Katy Perry este
acuzat[ de h[r\uire
sexual[

Fiica lui Paul Walker i-a adus
un omagiu tat[lui s[u printr-o
fotografie rar[

La aproape șase ani de la decesul neașteptat al tatălui său, Meadow Walker,
în vârstă de 20 de ani, a postat o poză cu
actorul principal din seria filmelor “Fast
and Furious”.
Meadow Walker, fiica lui Paul Walker,
a ales Instagramul pentru a-l comemora
pe tatăl său, postând o poză cu acesta în
timpul unei vacanțe în Insulele Bahamas.
În imagine, actorul zâmbește în timp ce
se află în ocean alături de un porc sălbatic.
Meadow Walker a adăugat o descriere
scurtă, însă care a stârnit emoție în rândul
Cântăreaţa americană Katy Perry, în
vârstă de 34 de ani, a fost acuzată de hărțuire sexuală. Acuzațiile vin din partea
prezentatoarei TV Tina Kandelaki și a
lui Josh Kloss, un model care a apărut
într-un videoclip al artistei.
Dacă săptămâna trecută discutam
despre cum Plácido Domingo ar fi obligat opt cântărețe de operă, dar și o dansatoare, să întrețină relații sexuale cu el,
iată cum un nou caz de hărțuire sexuală
a apărut în presă și vizează o cântăreață,
de data asta.
Tina Kandelaki, o prezentatoare TV,
a declarat pentru o publicație din Rusia,
Starhit, că s-a simțit inconfortabil din
cauza comportamentului pe care Katy
Perry l-a avut față de ea< “Am fost invitată
odată la o petrecere privată cu Katy Perry, unde ea băuse puțin și m-a tratat precum un obiect pentru a-și manifesta pasiunea. Am încercat să mă opun, dar Katy a găsit imediat o nouă victimă pentru
săruturi, îmbrățișări și dansuri lascive.”
Prezentatoarea TV nu a precizat data la
care ar fi avut loc incidentul și consideră
că nu este singura victimă a lui Katy.
Aceasta nu este singura acuzație care
i se aduce lui Katy Perry. Un model care
a apărut în videoclipul ei “Teenage
Dream”, în anul 2010, a ținut să spună
că a avut parte de o experiență destul de
stânjenitoare. Mai precis, la puțin timp
după ce Katy s-a despărțit de Russel
Brand în 2012, ea și Josh Kloss s-au întâlnit la o petrecere organizată de designerul Johny Wujek, unde Katy l-a pus
să își dea pantalonii și lenjeria intimă
jos. “M-am întors să îi prezint un prieten
cu care venisem, iar ea mi-a tras pantalonii și lenjeria intimă cât de mult a putut. Vă puteți imagina cât de rușinat am
fost de situația asta?”, a declarat Josh
Kloss.
Declarațiile lui Josh Kloss au fost făcute chiar pe contul său de Instagram,

unde atât urmăritorii lui, cât și ai lui
Katy Perry au putut citi ce a avut el de
spus. Curios este faptul că majoritatea
i-au luat apărarea lui Katy, în timp ce
Josh a fost acuzat că este frustrat și că se
simte respins de aceasta. “Nu este adevărat. Katy nu ar face niciodată asta. Cu
toții știm că ești obsedat de ea încă de
când ați filmat videoclipul împreună.
Deja îți imaginai atunci un viitor cu ea.
Concentrează-te pe propria persoană”,
a spus Johnny Wujeck.
Modelul susține că a acceptat comportamentul lui Katy Perry din motive
financiare, având nevoie de 650 de dolari, bani pe care trebuia să-i încaseze în
urma rolului din videoclipul pe care l-a
filmat, dar și pentru a-i proteja imaginea<
“Am spus asta acum deoarece trăim într-o societate în care doar bărbații sunt
considerați perverși. Dar și femeile care
fac abuz de putere sunt periculoase.”
Pentru unii oameni, comportamentul lui Katy nu este o surpriză deoarece
ea s-a mai confruntat cu astfel de acuzații
în trecut. În martie 2017 a fost surprinsă
în timp ce îi atingea posteriorul lui
Shawn Mendes la gala iHeartRadio Music Awards, iar în 2018 a sărutat forțat
un participant la American Idol, chiar
în timpul reprezentației sale.
Și femeile pot iniția un act de violență domestică și hărțuire sexuală și la
fel de bine și bărbații pot fi victimele femeilor, oricât de greu ni s-ar părea de
crezut. Iar în acest caz femeile trebuie
trase la răspundere. Din păcate, în astfel
de cazuri bărbații nu sunt crezuți și se
aduc în discuție motive precum gelozia,
frustrarea sau respingerea de către femei.
Ceea ce este nevoie cu adevărat este
să scoatem la lumină toate cazurile de
hărțuire sexuală, fie că sunt implicate
vedete sau nu, fie că agresorul este femeie sau bărbat.

urmăritorilor săi< “Mă gândesc la tine”.
Reacțiile nu au întârziat să apară, foștii
colegi de pe platourile “Fast and Furious”
precum Jordana Bewster și Tyrese Gibson
au comentat< „“mi place această poz[” și
„Iubitor al animalelor și al oceanului! Nu
am mai văzut poza aceasta”.
În 2013, Paul Walker și prietenul său
Roger Rodas se plimbau cu un Porsche
Carrera GT când acesta a explodat în urma impactului puternic cu un copac. Ambii bărbați au fost declarați morți la fața
locului, arsurile fiind atât de grave încât

trupurile lor au fost greu de recunoscut.
Ultima dată când Meadow și-a exprimat sentimentele față de tatăl său în mediul online a fost în septembrie 2017, ziua
în care Paul ar fi împlinit 44 de ani. În fotografie Meadow, la o vârst[ fragedă, dansează cu tatăl ei, zâmbind unul la celălalt.
“În onoarea zilei de naștere a tatălui meu,
te provocăm să faci mai mult bine! Postează un videoclip cu tine în timp ce faci
o faptă bună și provoacă și tu alte patru
persoane să facă același lucru”, a fost descrierea fotografiei de pe Instagram.

Britanicii ;i-au votat membrul preferat din familia regal[

Cele mai multe informații pe care le
vei găsi în presă sunt fie despre cei mai
mici membri ai familiei regale, Prințul
George, Prințesa Charlotte sau Prințul
Louis sau despre părinții lor și Ducele și
Ducesa de Sussex, așadar poate fi surprinzător faptul că niciunul dintre ei nu
ocupă primul loc în topul britanicilor anul
acesta.
În fiecare an YouGov publică un sondaj în care britanicii votează cine este
membrul preferat din familia regală, iar
în 2019 acest titlu merge la Regina Elisabeta, Majestatea Sa fiind “cel mai popular

membru al familiei regale și pe locul 2 în
ceea ce privește faima”.
Aceasta are un procent pozitiv de 72%
și este descrisă de fani prin termeni precum “admirabilă, respectată, demnă, dedicată”. Prințul William sau Prințul Harry
nu se află pe primul loc, dar diferența nu
este atât de mare. Ducele de Sussex a pierdut primul loc în fața unui singur punct,
având un procent pozitiv de 71%. Anul
trecut el s-a aflat pe primul loc, însă chiar
dacă și-a pierdut din popularitate el este
considerat în continuare admirabil, ușor
de plăcut, amuzant, încrezător și distrac-

tiv. Ducele și Ducesa de Cambridge au
ocupat cel de-al treilea și al patrulea loc,
cu un procent de 69, respectiv 64. Pe locul
5 se află Prințul Philip, iar pe locul 6 este
Meghan Markle.
Se pare că Ducesa de Sussex și-a pierdut din popularitate față de anul trecut
cu 6 procente, de vină fiind probabil modul în care presa britanică a portretizato în ultimul an. Chiar și așa, Meghan se
bucură de mai multă popularitate decât
Prințul Charles sau Prințesa Eugenie și a
fost descrisă drept “încrezătoare, atractivă, frumoasă, plăcută și admirabilă.”

