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Arta ;i cartea, mereu `mpreun[

La moartea unui artist,
Mihai Constantinescu

Peste 50 de scriitori din \ar[ ;i din Satu Mare au discutat despre importan\a c[r\ii
`n preg[tirea tinerei genera\ii
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Cum ajut[m un copil anxios
s[-;i regleze emo\iile?

Au fost expuse ;i prezentate c[r\i semnate de autori s[tm[reni moderni ;i contemporani, rom]ni
;i maghiari ;i tablouri ale arti;tilor s[tm[reni contemporani
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Capodoper[
renascentist[,
v]ndut[ cu
24 milioane euro

De vorb[ cu un maestru de ;ah
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Capodopera renascentistă
"Cristos batjocorit/ Christ moqué" atribuit[ artistului florentin
Cimabue a fost descoperită din
întâmplare într-o bucătărie din
Franţa, noteaz[ Mediafax. Lucrarea a fost vândută pentru suma de 24 de milioane de euro la
o licitaţie depă;ind de ;ase ori
estimările, potrivit The Guardian.
Capodopera renascentistă a
devenit cea mai scumpă pictură
medievală vândută vreodată la
licitaţie. Pictura a stat agăţată
mai multe decenii deasupra
unei sobe de gătit într-o casă
aflată în partea nordică a Parisului ;i nu a atras atenţia proprietarei sale, în vârstă de aproximativ 90 de ani, ce a considerat că este o icoană din Rusia.
Aceasta a afirmat că nu î;i aminte;te de la cine o are ;i nici momentul în care a intrat în posesia
familiei sale.

Aproximativ 15-20% dintre
copii sunt născuți cu un
temperament mai anxios, dar unii
o simt mai mult dec]t al\ii. Copiii
anxioși pot să urle, să se agite, să
fugă, să ﬁe prea liniștiți ori să fac[
prostioare, să se ascundă, să se
agațe, să fac[ crize de furie
(tantrum-uri) sau să evite un
mediu sau un eveniment stresant.
Uneori, părinții fac greșeala
de a încerca să abordeze copiii
doar `n plan ra\ional sau să le

vorbească ignor]ndu-le fricile
(fără să se abordeze mai întâi
reac\iile). Cu toate acestea,
cercet[rile efectuate asupra
creierului sugerează că este
extrem de diﬁcil (dacă nu
imposibil) pentru copii să se
gândească logic, cu partea
ra\ional[, sau să își controleze
comportamentul până când ies
din modul de luptă / zbor / îngheț.
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“Dovleac cosmic” surprins
de un telescop spa\ial al NASA
Aceast[ imagine `n infraro;u
surprins[ de telescopul spa\ial
NASA_Spitzer reprezint[ o stea
masiv[ `n centrul unui nor de
praf ;i gaze. Imaginea a fost
f[cut[ public[ pe pagina de Instagram a NASA, cu ocazia
s[rb[torii de Halloween.
Cercet[torii spun c[ aceast[ stea
este de aproximativ 15-20 de ori
mai grea dec]t soarele. Ie;irile
puternice de radia\ii ;i particule
de la aceast[ stea “de tip O” au
m[turat probabil praful ;i gazul
din jur, cre]nd scobituri ad]nci
`n nor.

Facebook, acuzat de discriminare
Compania Facebook a fost
acţionată în instanţă, ﬁind acuzată
că ar exclude femeile şi persoanele
trecute de o anumită vârstă dintre
utilizatorii care primesc oferte
ﬁnanciare, anunţă Bloomberg,
citat de Mediafax. Neuhtah
Opiotennione, o femeie în vârstă
de 54 de ani, a depus joi o plângere
împotriva Facebook, la Los
Angeles. Platforma socială este

Istoria Ardealului, scris[ în versuri
de un c[lug[r ortodox în secolul XVIII

Eva Longoria pare alt[
femeie f[r[ machiaj
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acuzată că discriminează femeile
şi persoanele în vârstă, acestea
ﬁind excluse dintre utilizatorii
care primesc oferte de
împrumuturi, investiţii şi alte
servicii ﬁnanciare, notează şi
CNN. Reclamanţii susţin că
Facebook a înlesnit companiilor
care oferă servicii ﬁnanciare
posibilitatea de a-şi orienta
ofertele pe bază de gen şi vârstă.

2 Informa\ia de Duminic[/3 noiembrie 2019

ISTORIE
Puie\i de dud de la
;coala elementar[
de stat din Apa
Școala elementară de stat din Apa
a oferit gratuit 500 de puieți de dud
pentru membrii Asociației Agricole
din Comitatul Sătmar.

Jur[mânt militar
Recruții recent înrolați au depus în
mod festiv jurământul militar azi de la
ora 9 în cazarma Franz Joseph. Honvezii și recruții armatei mixte au depus
împreună acest jurământ. Slujba religioasă solemnă a fost săvârșită în cortul
instalat în curtea cazărmii de către prof.
Fechtel János, preot de campanie.
După slujbă, acesta a adresat o cuvântare de îmbărbătare către tinerii militari. Slujba a fost acompaniată de muzică militară. La prânz, ofițerii au avut
parte de o masă festivă la popotă.

Chestiunea hotelului
Ministrul de interne a anunțat publicul orașului că studiază proiectul
modificat al hotelului planificat și că
va emite o decizie în scurt timp în
această chestiune.
Ministrul a mai comunicat că nu
are obiecții față de intenția demolării
vechii clădiri a tribunalului și ca să fie
făcute toate demersurile pregătitoare
în vederea construcției planificate ale
hotelului nou.

Licita\ie pentru
rechizite de birou
Se organizează licitație deschisă
pentru achiziționarea de rechizite de
birou pentru primăria orașului liber
regal Satu Mare pe anul 1901, în data
de 14 noiembrie, orele 12.
Prezentul anunț se dă publicității
cu mențiunea că cei care doresc să participe la licitația respectivă vor fi obligați la plata taxei de participare de 200
de coroane și că mostrele rechizitelor
respective trebuiesc puse la dispoziția
oricui împreună cu condițiile detailate
ale furnizării la biroul subsemnatului,
iar prețul rechizitelor și taxa de participare se vor depune în plicuri închise
la locul indicat.
Satu Mare,
la 31 octombrie 1900
Pethő György, consilier economic,
semnat cu mâna proprie

(Szamos, 1 noiembrie, 1900)
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Dezvoltarea imensă a cooperativelor de credit a stârnit îngrijorarea instituțiilor financiare,
și s-a constatat intenția de a decredibiliza aceste cooperative și de a împiedica dezvoltarea lor.

La 1900, “Cooperativele de credit”
veneau `n ajutorul micilor meseria;i
Presa local[ dezminte zvonul c[ aceste institu\ii financiare ar da faliment

Cooperativele noastre
de credit
Schimbarea în rău a situației financiare atrage după sine și cuvântul de
vai al instituțiilor noastre financiare
proprii. Capitalul scumpit a avut ca
efect o lovitură de netăgăduit asupra
lumii afacerilor. Prin urmare, şi băncile
care lucrează cu cele mai mari sume,
la fel și oamenii de afaceri care lucrează
cu cele mai mari credite, resimt această
situație la modul cel mai accentuat. Cei
care au fost conduși de scopul ca segmentele de jos ale societății să nu sufere
grav de consecințele acestei situații, au
demarat mișcarea de înființare de cooperative de credit şi să vină în ajutorul
micilor meseriași și gospodarilor care
au nevoie de niște împrumuturi mai
mici și pe termen scurt.
Dezvoltarea imensă a cooperativelor de credit a stârnit îngrijorarea instituțiilor financiare, și am constatat
intenția de a decredibiliza aceste cooperative și de a împiedica dezvoltarea
lor.
Nu este de mirare în condițiile unei
dezvoltări rapide, că între aceste coopertive de credit fondate în grabă, sau mai găsit şi unele care din cauza
unei înființări și conduceri defectuoase
nu au satisf[cut unele așteptări, dar numărul acestora este foarte redus. De
acest lucru ne putem convinge dacă ne
uităm în jur și putem constata că mai
ales cooperativele noi, asociate între
ele în mod legal și cu sprijinul guvernului, își îndeplinesc acea misiune socială la care acestea s-au angajat prin
satisfacerea nevoilor de creditare ale
oamenilor cu posibilități mai modeste.
Atacurile la care ne referim sunt
nefondate și fără rost. Cooperativele
de credit lucrează în niște cercuri atât
de restrânse și cu bani atât de puțini,
încât ele nu pot fi socotite o concurență
pentru băncile mari, în ciuda faptului
că prin intermediul lor se pot obține
unele credite comode și ieftine.
Acest lucru este de înțeles. Funcționarea comodă și ieftină a cooperativelor de credit este posibilă datorită
unor cheltuieli reduse la minim la capitolul organizare. Însă acest lucru va
fi posibil doar atât timp, cât ele nu se
extind peste aria lor de activitate și vor
funcționa în acele cercuri unde membrii cunosc reciproc capacitatea de plată a celor care solicită credite, ei putând
verifica modul de investire al banilor
primiți, până când ele nu se văd obligate la finanțarea unor sedii cu mobilier, personal etc. Membrii se adună o
dată pe săptămână și rezolvă problemele într-o oră fără cheltuieli și din
pură amabilitate manifestată reciproc.
Numai așa este posibil ca ele să poată
acorda niște credite mai mici fără cheltuieli aferente, cu o dobândă de 7%
chiar şi în condițiile financiare de azi.
Iar aceste cooperative chiar își îndeplinesc misiunea, lucru ce este validat nu doar de teoriile de tot felul, ci și
de viața cotidiană, pentru că într-o comună unde funcționează o astfel de
cooperativă bine organizată, locuitorii
simt un sol mai solid sub picioare și
efectele benefice se pot constata în doar
câțiva ani în comuna respectivă.
Reproșul că aceste cooperative ar
da faliment una după alta, ar fi greu de

Bancnot[ de 100 de coroane care circula `n Imperiul Austro-Ungar la `nceputul anilor 1900
demonstrat. Dimpotrivă, dintre cooperativele înființate pe baza art. 98 din
Legea XXIII., nu există niciuna ai cărei
membri ar fi dezamăgiți din cauza
acestui demers.
Cei care se îndoiesc de munca voluntară pusă în slujba intereselor membrilor nu cunosc modul de organizare
al acestor cooperative, pentru că ele
acordă credite doar membrilor proprii
și în acest fel ele pot sluji doar intereselor membrilor respectivi.
Între condițiile de indolență din țara asta, extinderea ideii cooperativelor
este una străină, acest aspect poate fi
cauza neîncrederii, însă practica concretă a stârnit până acum doar încredere, lucru constatat de mult în străinătate, dar și la noi în ultimii ani.
Poszvék

Din partea
Asocia\iei Agricole
La secretariatul Asociației noastre
sunt disponibile următoarele broșuri
care se pot obține gratuit prin plata în
avans a cheltuielilor poștale<
1. Czigány Zoltán și Baross Károly< „Despre cooperativele de pivniță”,
editat de către ministrul maghiar regal
al agriculturii (și în limba tăută)>
2. Dr. György István< „Indicații
pentru culegerea, ambalarea și transportul fructelor”>
3. „Prescripții privind manipularea, ambalarea și transportul mărfurilor alimentare”, editat de către Cooperativa Agricultorilor Maghiari Pentru
Aprovizionarea Halelor Comerciale>
4. Stațiunea Maghiară Regală de
Stat de Insectologie< „Îndrumar pentru
combaterea moliei viței de vie (Cochhylis ambiguella) și a fluturelor Tortix”, editat de ministrul maghiar regal
al agriculturii>
5. „Anunțuri privind achiziționarea materialului săditor produs în stațiunile de stat pentru altoire”, editat de
ministrul maghiar regal al agriculturii>
6. „Indicații privind adunarea,
ambalarea și trimiterea pentru exper-

tiză a părților vegetale compromise de
dăunătorii vegetali sau animalieri ai
viței de vie”, editat de ministrul maghiar regal al agriculturii>
7. „Cursuri agricole” organizate în
1889 de către Asociația Agricolă din
Comitatul Sătmar>
8. Jablonszky György< „Despre
cultivarea viței de vie”, publicația a IIa Asociației Agricole din Comitatul
Sătmar>
9. „Cursuri de iarnă despre creșterea animalelor”, publicația a III-a a
Asociației Agricole din Comitatul Sătmar>
10. „Cursuri agricole pe teme diferite”, publicația a IV-a a Asociației
Agricole din Comitatul Sătmar>
11. „Îndrumar pentru combaterea
omizilor dăunători ai pomilor fructiferi”, ediția ministrului maghiar regal
al agriculturii.
La fel, punem la dispoziție următoarele lucrări la secretariatul nostru
la prețurile menționate<
1. „Îndrumar de viticultură, cu
accent special la revitalizarea vițelor
de vii distruse de filoxeră, conform legii
96, cap V. și instrucțiunile de aplicare”,
cu 143 ilustrații și 262 de desene, ediția
ministrului magh. regal al agriculturii,
preț< 1 cor.
2. „Îndrumar practic pentru tratarea mustului și vinului” cu 27 de ilustrații, scris de dr. Csanády Gusztáv, ediția ministrului magh. regal al agriculturii, preț< 40 fileri>
3. „Exploaterea pășunilor și fânețelor pentru agricutorii practicanți și
începători”, scris de Károly Rezső, cu
104 de ilustrații, ediția ministrului
magh. regal al agriculturii, preț< 1 cor.
4. „Pomicultura, având în vedere
în principal pepinierele comunale și
plantațiile de pomi fructiferi”, scris din
însărcinarea ministrului magh. regal
al agriculturii de Molnár István, cu 91
de ilustrații, preț< 1 cor.

C[l[ul la Satu Mare?

re, susținând că luni dimineața a sosit
la Satu Mare călăul Bali Mihály pentru
executarea pedepsei cu moartea a lui
Papp Béla, condamnare care a fost
aprobată de Maiestatea Sa. Însă după
informațiile noastre obținute din niște
locuri avizate, Bali încă nu a venit la
Satu Mare și Papp Béla încă nu a fost
spânzurat.

Curs de scrim[
Maistrul de scrimă, cavaler Zolnay
Viktor deschide în 15 noiembrie un
curs de scrimă în orașul nostru. Cursul
va avea o durată de 6 săptămâni și va
costa 15 forinți. Maistrul Zolnay este
cunoscut în orașul nostru după cursul
său ținut aici acum doi ani, iar noi putem spune doar lucruri bune despre el,
pentru că el făcea parte din cei mai
buni instructori de scrimă din punct
de vedere al școlii lui de scrimă și al
metodei lui de instruire. Cei interesați
se pot înscrie la redacția noastră prin
completarea și semnarea unei liste puse
la dispoziție av]nd posibilitatea de a
obține informații mai detailate.

Phwaagner Wien
Această înscripție germană se poate
citi pe toți stâlpii care indică locurile
de oprire ale căi ferate electrificate. De
aici concluzia noastră că stâlpii respectiv nu sunt niște produse ale industriei
maghiare. Constatăm cu stupoare că
firma care a construit această linie ferată a ignorat în mod flagrant recomandarea ministrului maghiar al comerțului privind favorizarea industriei
autohtone. Este de neconceput pentru
noi, cei care azi putem obține începând
de la chibrituri tot felul de produse industriale autohtone, de ce a fost nevoie
să se aducă acești stâlpi din Viena? Așteptăm explicațiile firmei constructoare a căii ferate.

(Szamos, 1 noiembrie, 1900)
Mai multe ziare din capitală încearcă să prezinte ultimul act al dramei îngrozitoare al fratricidului din Satu Ma-

Traducere Veres Istvan
Rubric[ realizat[ de A. Zaharia
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Poate cea mai cunoscută melodie a artistului este una dedicată copiilor, care
a fost lansată în 1979, dar care se cântă şi astăzi şi au învăţat-o mai multe
generaţii de copii - “O lume minunată”. Interesant este că această piesă a fost
compusă de Mihai pe stradă.

IN MEMORIAM

La moartea unui artist, Mihai Constantinescu
Cântăreţul Mihai Constantinescu a murit, marţi, la vârsta de
73 de ani, după ce, mai multe
luni, a fost internat în urma unui
stop cardio-respirator. În ultimii
zece ani, artistul a suferit două
intervenţii la inimă şi în urmă cu
câteva luni a renunţat să mai
susţină concerte.
Cântăreţul Mihai Constantinescu a
fost membru al grupurilor Mondial şi
Modern, cu o carieră prolifică în televiziune, a înregistrat mai mult de 15 albume, colaborări şi solo, şi a primit numeroase distincţii într-o carieră de peste
patru decenii. Mihai Constantinescu a
mai cântat cu Modern Group, trupa lui
Petre Magdin, iar primele înregistrări
au fost făcute la solicitarea lui Titus Munteanu, care l-a remarcat la una dintre
audiţiile organizate de clasa Floricăi
Orăscu.
Cântăreţul a absolvit Institutul de
Educaţie Fizică şi Sport în 1973, apoi a
făcut parte din trio-ul lansat de Titus
Munteanu – cu Olimpia Panciu şi Marius Ţeicu. A colaborat o perioadă îndelungată cu Anastasia Lazariuc. În 2002,
a primit Diploma de Onoare la Gala Muzicii Uşoare „O zi printre stele” din partea Ministerului Culturii şi Cultelor. În
acelaşi an, Editura Muzicală i-a editat
un caiet de cântece selectate din şlagărele
lansate în trei decenii.

Un cântăreț la inima copiilor
A făcut parte din Corul de copii al
Radiodifuziunii, a studiat la Şcoala Populară de Artă, a fost membru în trupele
Mondial, Modern Grup, a compus sute
de melodii pe care le-a cântat singur sau
în duet, ori le-a încredinţat altor interpreţi. Mihai Constantinescu a fost unul
dintre artiştii foarte iubiţi de copii, de
tineri, de adulţi în egală măsură.
"Mereu am fost înconjurat de copii,
veneau la mine pe scenă, la fiecare spectacol, câte 50-60 de copii să-mi aducă

flori. Uneori erau atât de multe flori, că
le luam din scenă cu roaba. Erau şiruri
de 20-25 de copii la fiecare piesă, mai
veneau şi fete mai mari sau mămici, dar
nu ştiu ce le-a plăcut copiilor la mine, că
nu mergeam în sală să spun 'hai, să vină
copiii'. Veneau pentru că aşa simţeau. E
adevărat că am compus multe melodii
despre copii şi copilărie, poate din acest
motiv m-au iubit, pentru că le plăcea
mesajul acestor cântece - 'Baloane colorate', 'Haideţi la joacă', 'O lume minunată'. Era alegerea lor. M-am întrebat de
ce copiii au venit atât de mult împrejurul
meu şi-am găsit un răspuns. Copiii simt
dacă cineva este bun, simt când cineva
îi iubeşte", declara Mihai Constantinescu
în 2016.

O lume minunată
Poate cea mai cunoscută melodie a
artistului este una dedicată copiilor, care
a fost lansată în 1979, dar care se cântă
şi astăzi şi au învăţat-o mai multe generaţii de copii - "O lume minunată". Interesant este că această piesă a fost compusă de Mihai pe stradă. "Făceam repetiţii pentru un spectacol mare, la Sala
Polivalentă, dedicat Zilei Internaţionale
a Copilului, şi Titus Munteanu m-a întrebat< 'N-ai vrea să scrii şi tu o piesă
pentru copii?'. 'Da, încerc'. Am plecat
de la repetiţie, eu stăteam în blocul de
vizavi de Parcul Tineretului, şi de la
ieşirea din Sala Polivalentă până acasă
eram obsedat ce să scriu, cum să scriu
textul ca să fie foarte cuprinzător. Şi miau venit instantaneu în minte versurile:
''E o lume minunată în care veţi găsi numai copii, o lume cu mult soare şi mii
de jucării pentru copii''. Tot textul refrenului l-am făcut pe stradă. Am luato la fugă până acasă, am dat drumul la
magnetofon, am luat chitara şi am cântat
refrenul, să nu-l uit. Am mai căutat şiam descoperit că aveam întregistrată şi
linia melodică pentru prima parte, pentru strofe, am scris textul şi pentru asta
şi l-am făcut. Dar sincer să fiu, n-am
crezut că acesta o să fie un cântec de referinţă, nici nu mi-a trecut prin cap. L-

am făcut, a ieşit frumos, a avut succes
extraordinar, dar n-am crezut că va rămâne prin timp aşa...", mărturisea Mihai
Constantinescu.
Pe lângă faptul că a compus pentru
copii, ani la rând s-a ocupat şi de promovarea copiilor talentaţi, organizând
preselecţii în ţară, aducându-i în emisiunea de televiziune ''Ba da, ba nu'', o
emisiune în care s-au lansat mulţi copii
care ulterior au evoluat şi au devenit cunoscuţi.

Membru al celebrei trupe
Mondial
Mihai Constantinescu a apărut în
spectacole de revistă la Casa Studenţilor
''Grigore Preoteasa'' din Bucureşti şi a
făcut parte din formaţiile Mondial şi Dixie '74. Dragoş Vasiliu şi Mihai Constantinescu, două nume importante ale
trupei Mondial, s-au cunoscut când erau
copii< "Îl ştiu pe Mihai de mic copil, dar
nu prin 'păduri cutreieram', ci cutreieram pe strada Ştefan Furtună din Bucureşti. Eu stăteam la numărul 110, el la
104. Am fost prieteni, am copilărit împreună începând de la jocurile cu 'Muschetarii', până când am început să ascultăm BBC-ul şi Monte Carlo. Prin decembrie 1965, eu cântam la chitară şi
am înfiinţat împreună cu băieţii de la
Politehnică Trupa Mondial. Cu mine lam adus şi pe Mihai Constantinescu, care avea înclinaţii de pe atunci şi cânta
piesele lui Salvatore Adamo, Paul Naref
precum şi unele din compoziţiile prietenului nostru comun Romeo Vanica.
Mihai a fost primul care a venit cu piesele
'Primăvara', 'Balada unui greier mic', bineînţeles, împreună cu alte melodii din
repertoriul internaţional pe care le cântam împreună cu regretatul Gabi Drăgan
şi cu trupa Mondial la 303, locul unde
era Clubul Politehnicii", îşi amintea Dragoş Vasiliu într-un interviu.
Mihai Constantinescu a mai cântat
cu Modern Group, trupa lui Petre Magdin, în care Magdin cânta la trompetă,
Marcel Dragomir la saxofon, Marius Ţei-

cu la pian. "Mihai Constantinescu este
un băiat vesel, un băiat de trupă şi în
acelaşi timp o fire destul de sensibilă.
Mi s-a părut întotdeauna un suflet destul
de uşor de rănit. Sensibilitatea pe care o
are în muzică, în compoziţiile lui şi în
interpretări cred că îl caracterizează cel
mai bine", mai spune Dragoş Vasiliu în
interviu.
Primele înregistrări au fost făcute la
solicitarea lui Titus Munteanu din repertoriul francez care l-a remarcat la una
dintre audiţiile organizate de clasa Floricăi Orăscu. În 1971, a debutat la televiziune, într-un spectacol de varietăţi.
Primele sale compoziţii, ''Păpuşa'' şi
''Anotimpuri'', s-au bucurat de mare succes. În 1975, melodia sa ''Am visat'' (interpretă Corina Chiriac), a obţinut Premiul III la Festivalul Şlagărelor de la
Dresda, iar cântecul ''I.E.F.S ura!'', locul
I la festivalul ''Şlagăre în devenire''
(1981). În 1981 a colaborat cu realizatorii
filmului ''Maria Mirabela'', regizat de regretatul Ion Popescu Gopo, unde si-a
pus amprenta nu doar de melodia genericului filmului, ci a fost şi vocea personajului Scăpărici.
A apărut în numeroase emisiuni de
divertisment TV, regizate de Alexandru
Bocăneţ, iar mai târziu, împreună cu
Marius Ţeicu şi Olimpia Panciu a alcătuit
un ''trio formidabil'' ce a figurat în multe
spectacole de televiziune semnate de Titus Munteanu. În anii '90 a format un
cuplu muzical de succes cu Anastasia
Lazariuc. Tot în anii '90 prezenta, împreună cu Anca Ţurcaşiu, emisiunea
pentru copii ''Ba da, ba nu!'', în care sau lansat mulţi dintre copiii care azi au
devenit nume cunoscute în muzică sau
teatru/și film, printre care Andreea Bălan sau Adela Popescu.
Din bogatul său repertoriu amintim
piesele< ''Un zâmbet, o floare'', ''Hai să
cântăm'', ''Hei copilărie'', ''Noi vrem iubire'', ''Vino pe strada mea'', ''Vacanţă'',
''Un simplu om'', ''Sus în deal'', ''Pisicuţa'',
''Iubiţi şi câinii vagabonzi''. În 1999 a
editat single-ul ''Iubiţi şi câinii vagabonzi'', iar în 2003 unul dintre albumele
de pe dublul CD al Anastasiei Lazariuc

a cuprins şi piese scrise de Mihai Constantinescu.

Boala și finalul carierei
În noiembrie 2008, artistul a fost
operat pe inimă, de o echipă de medici
de la Institutul de Boli Cardiovasculare
şi Transplant din Târgu Mureş, condusă
de şeful secţiei de Chirurgie Cardiovasculară, profesorul Radu Deac. În noiembrie 2009, Mihai Constantinescu a sărbătorit 40 de ani de carieră artistică prin
spectacolul "O lume minunată" care a
avut loc la Sala Palatului şi la care au fost
prezenţi aproximativ 4.500 de spectatori
şi foarte multe personalităţi din lumea
artistică - Margareta Pâslaru, Angela Similea, Anca Ţurcaşiu, Mădălina Manole,
Andreea Bălan, Mirabela Dauer, Mihaela Mihai, Marina Florea, Alexandru
Arşinel, Gheorghe Gheorghiu. În 2011
a lansat colecţia de albume ''Parte din
viaţa mea'', ce reuneşte patru discuri ale
artistului cu melodii ale anilor '70, '80,
'90 şi 2000. În 2012 a primit Diploma de
Onoare în cadrul Galei Muzicii Uşoare
''O zi printre stele'' din partea Ministerului Culturii şi Cultelor. În acelaşi an,
Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România ia editat un caiet de cântece selectate din
şlagărele lansate în trei decenii.
V. Andreica

Nicolae Iorga, Jurnalul ultimilor ani (1938-1940)
Ediție îngrijită, introducere și note de Andrei Pippidi, București< Humanitas, 2019
„Ce a scris N. Iorga nu se mai citește.
Nici în străinătate, unde trecerea timpului
de când a tăcut savantul român a schimbat
prea multe, cu o repeziciune care nu se
mai oprește, nici în țara lui, unde la acest
istoric, om politic și scriitor nu se mai întoarce nimeni pentru a prețui cât și cum
a scris. Cât? Întinderea fără seamăn a operei sale sperie și pe cei mai harnici” (p. 7).
Încă la începutul volumului, Andrei
Pippidi a considerat necesar să ofere cititorului câteva "Transcrieri fonetice și norme practice pentru lectura jurnalului".
Cunoscută din textele publicate în timpul
vieții, sub supravegherea sa, grafia lui Nicolae Iorga a fost în multe cazuri adaptată
ulterior după ortografia modernă. Andrei
Pippidi respectă manuscrisul autorului,
particularitățile ce țin de perioada istorică
în care s-a format grafia lui Nicoale Iorga,
din jurul anilor 1890 , ca de exemplu,
mâni sau mâne în loc de mâine (p. 5).
În Introducere, se justifică necesitatea
publicării volumui. „Însemnările zilnice
au istoria lor< au început în 1913, fiind
date la tipar în anul următor, continuarea
a plecat în 1916, împreună cu Tezaurul la
Moscova, de unde nu s-au mai întors niciodată. Cele dintâi fuseseră un jurnal de
campanie, prilejuit de participarea istoricului quadragenar la aventura militară în
Bulgaria. Polemica aprinsă din vremea
neutralității, când se decidea cărei tabere
i se va alătura România, apoi evoluția situației în august-decembrie 1916 au stimulat, desigur, radical conținutul caietelor

pierdute.” Perioada cuprinsă între mai
1917 - martie 1920 a fost reflectată în primul volum al seriei cu titlul de Memorii,
date spre publicare în decembrie 1930
Editurii „Naționala” a lui S. Ciornei. Toate
cele șapte volume, până în 1938 sunt „o
referință obligatorie pentru tentativele de
a reconstitui climatul politic și cultural în
20 de ani din viața României, tălmăcită
de cineva care i-a fost nu doar martor, ci
și protagonist” (p. 9). „Ca să se împlinească însă, fără încă o întârziere, această
dorință a lui N. Iorga, se publică astăzi
caietele XX-XXII, care întregesc Memoriile cu perioada de la 25 februarie 1938
la 26 noiembrie 1940, o seară înainte de
sfârșitul în fața unui pluton de execuție
improvizat.” Materialul este inedit, complet necunoscut de public, chiar și de istoricii preocupați de biografia savantului.
Omul Nicolae Iorga se află într-o permanentă defensivă, fiind hărțuit și copleșit
de probleme. Primește corespondență din
toată țara, pe diverse teme< de la cereri de
ajutor, la injurii și chiar amenințări cu
moartea. La toate acestea se adaugă informațiile din miezul secret al puterii,
adesea false. Îi trec pragul< actuali și foști
miniștri, ambasadori străini, fețe bisericești dornice de promovare. Totuși istoricul Nicolae Iorga își păstrează independența de spirit, române critic și judecător.
Cu o lună înainte de moartea sa, Siguranța
notează că Iorga pregătește publicarea volumului de Memorii 1938-1940, despre
care ar fi afirmat< „am luptat contra dic-

taturei și n-am făcut cârdășie cu ea. Voiu
lupta și de azi înainte contra ei. Sunt ferm
convins că viitorul statului român nu este
nici dictatura, nici comunismul. Sunt alte
forme specifice adequate statului român.
Le poate imprima cine cunoaște profund
istoria acestui neam nenorocit.” Informațiile din domeniul politic sunt pe primul
plan. În centrul acestora se află relațiile
personale cu regele Carol II și cu principalii responsabili ai guvernării. Discursurile regale sunt în general aprobate chiar
și când sunt criticate. Deși este conștient
de defectele fostului său elev, Nicolae Iorga
a păstrat față de regele Carol II o poziție
favorabilă, atât din afecțiunea personală,
dar și pentru că, în concepția sa, idealiza
rolul tradițional al monarhiei. În România
acelor vremuri, autoritatea regelui oferea
o protecție îpotiva extremelor, legionarii
și comuniștii (pp. 10 - 11).
Care sunt, în concepția istoricului, instituțiile pe care se baza într-un context
de instabilitate generală? Academia română și Biserica. Pentru Nicolae Iorga,
Academia română are funcția de a crește
știința și de a călăuzi cultura națională,
dar și de a consolida ordinea de civilizație
de care națiunea avea absolută nevoie.
Concomitent cu dezmembrarea țării, cei
trei ani ai însemnărilor zilnice aduc în
atenție activitatea Academiei române.
Condamnă încercările de politizare ale
instituției (p. 18). La 31 martie 1938, Iorga
notează< „La Academie ar fi vorba de alegerea mea ca președinte. Goga anunțase

o comunicație despre prăbușirea Austriei.
Abia a fost convins a părăsi titlul. Îi spun
că, dacă se va face hitlerism, voi răspunde
peste o săptămână.” (pp. 46-47). A doua
instituție considerată de Iorga un stâlp al
îndreptării a fost biserica. Membru în adunarea eparhial[ a Arhiepiscopiei București, s-a folosit de acest statut pentru a
intervenit în alegeri și înscăunare de episcopi sau mitropoliți. Notează în jurnalul
său intervenția pe care a avut-o în noiembrie 1938 la alegerea episcopului de Maramureș, când se opune alegerii lui Iuliu
Scriban (1878— 1949), arhimandrit, Profesor de teologie la Chișinău. Acesta era
sprijinit de Visarion Puiu (1879-1964),
mitropolit al Bucovinei între 1935-1940.
În cele din urmă a fost ales Vasile Stan
(1875-1945), ales în 1928 arhiereu vicar
la Rășinari. "1-iu novembre. Alegerea episcopului de Maramureș. Mă găsesc înaintea unei candidaturi Scriban perfect organizată. Îl vrea Visarion care e cu totul
supt influența aceluia, până acolo încât
vine cu un proiect de reform[ bisericească
în care laicii sunt înlăturați și patriarhul
inserează de a lua parte la toate consiliile
de Miniștri> maramureșenii sunt grupați
supt un anume Vesca, stăpân până atunci
pe dieceză> Propaganda germană a lucrat
și bănuiesc și legături cu Garda de Fier.
(...) Deodată de la maramureșeni încep
discursuri fără a se fi cerut voie de la Visarion, care sfidează. Li amintesc că aici
nu e un club politic. Merg la mitropolitul
Bucovinei îi amintesc ce mi datorește și

pun alternativa< ori relațiile de până acum
ori, dacă vrea un războiu, ei care-l va simții. Cere pentru scriban amnistie, pe care
i-o refuz. Apoi iat[-i luni pe delegații diocezei pentru o consfătuire. Când și eu intru în sală, Mi se observă că n-am dreptul.
La ieșire mai mulți maramureșeni îmi arată că s-a ajuns la o soluție, pe care mi-o
garantează< se renunțe la Scribant pentru
la Ighiu, preotul capelei din Paris. Dar la
vot cei mai mulți sprijină pe scrie Dan.
Rezultă un balotaj. La redeschidere Visarion E clar că scrii Dan renunță. Acesta
spune însă numai că nu și-a pus candidatura. Apare în capul Băncii ministeriale
și pregătește ceva cu biroul. Patriarhul,
care mă rugase să intervin pe lângă mitropolitul Bucovinei ca să-și părăsească
ideia, a dispărut. Au mai plecat și alții.
Dar voturile pentru Scriban reapar, multe.
Biroul le notează, în loc de a le anula.
Când observă aceasta, maramureșenii
murmură. Li strig< Cântați la biserică, nu
urlați la congrese. Cu puține voturi biruie
Stan Rășinăreanul. Aplauze se ale oamenilor cu simț național. Spun< E victoria
onestității naționale. Frumos discurs al
alesului, care nu uită un atac contra uniților. Amintește originea sa Demodes și
promite să aducă la hotar și crucea lui
Hristos și steagul național. Arhiereii ortodocși îmi arată toată mulțumirea" (pp.
99-100).
Vom reveni cu pagini despre Satu Mare din jurnalul marelui istoric.
A. Z.
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“Din punct de vedere al cuno;tin\elor ;ahistice sunt `ntr-o cre;tere continu[. P[rerea mea este c[
eram foarte slab `n 2009. Cred c[ aveam acela;i Elo. Dar eram foarte slab din punct de vedere al
cuno;tin\elor. De atunci am continuat s[ `nv[\. Jocul sc]r\]ie pentru c[ nu mai sunt at]t de
combativ. Eram ne`mplinit la vremea respectiv[. Acum m-am `mplinit pe plan personal. Pe plan
profesional o duc bine. Via\a e ok.”

MM Vlad Jianu< Cumva cre;tem campioni
de bloc. Prea l[ud[m rezultatele mediocre
Festivalul Interna\ional de :ah
de la Satu Mare atrage `n fiecare
an sportivi importan\i din \ar[ ;i
din str[in[tate. La turneul principal, la Memorialul “Iuliu Szabo”,
a venit ;i `n acest an marele maestru Vlad Jianu. Acesta a r[spuns
pozitiv invita\iei noastre ;i a venit
la emisiunea Panoramic Sportiv
difuzat[ `n luna august de Informa\ia TV. ~n r]ndurile de mai jos
prezent[m c]teva din r[spunsurile pe care ni le-a oferit. N[scut
`n anul 1984 ;i devenit mare
maestru `nc[ din anul 2007, Vlad
Jianu ne-a vorbit despre el, festivalul de la Satu Mare, ;ahul
rom]nesc ;i nu numai.

- De preferat fa\[-n fa\[. Ai ;i contactul
cu copilul, este altceva. S[ stai la aceea;i
tabl[ cu el altfel `nva\[, altfel `l vezi ;i
tu cum g]nde;te. Este `ns[ foarte greu
de pus `n practic[ pentru c[ nu sunt
at]t de mul\i antrenori buni la c]\i elevi
sunt.
- Cum ar trebui un p[rinte s[ aleag[
un antrenor de ;ah?
- Din p[cate p[rin\ii pe recomand[ri
aleg antrenorii ;i `ntotdeauna
duc]ndu-se c[tre mari mae;tri. Pentru
c[, copiii lor merit[ tot ce e mai bun.
Nu? Pornind de aici ignor[ mai multe
lucruri p]n[ la alegerea lor cum ar fi
chimia dintre cei doi, care este total ignorat[. Tarifele `i intereseaz[. P[rin\ii
cumva se uit[ `n alt[ parte, nu la ce
trebuie. Noi antrenorii ar trebui s[ fim
altfel organiza\i ;i s[ cre;tem copiii de
la o anumit[ valoare.

- Bun venit la Satu Mare!
- Revin cu pl[cere mereu la Satu Mare
`n primul r]nd din cauza organizatorului care s-a chinuit s[
`mbun[t[\easc[ condi\iile de anul trecut. Num[rul mai mare de participan\i
confirm[, ceea ce `nseamn[ c[ se zbate
omul ;i `n felul acesta vin ;i rezultatele.
At]t timp c]t totul decurge cum trebuie
este normal ca num[rul participan\ilor
s[ creasc[, iar turneele s[ fie mai puternice.
- De ce alege Vlad Jianu s[ participe
la turneul de la Satu Mare?
- ~mi place s[ joc ;ah, iar perioada iulie-august sunt cele dou[ turnee de la
Arad ;i Satu Mare care nu trebuie ratate. Aici po\i s[ joci cu ce este mai bun
`n Rom]nia. Vin to\i cei care mai joac[
Open-uri `n Rom]nia ;i atunci ar fi
p[cat s[ ratezi un a;a turneu. De asemenea vin ;i `nso\it de elevii mei, astfel
c[ se creeaz[ o atmosfer[ pl[cut[.
- Care este activitatea ta principal[
`n anul 2019? Antrenorat, sau participarea la turnee?
- Deja de c]\iva ani am pus accent mai
mare pe antrenorat. Am mul\i elevi care promit ;i m[ potrivesc mai bine `n
rolul de antrenor. Ca juc[tor am cam
obosit ;i nu mai am a;a mult timp s[l dedic studiului individual. Prefer s[i antrenez pe ceilal\i ;i nu pe mine. ~n
felul acesta calitatea jocului scade. Cu
toate acestea particip la turneele de la
Arad ;i Satu Mare pentru c[ nu vreau
s[ pierd pulsul jocului. Vreau s[ ;tie
lumea c[ `nc[ mai sunt aici ;i mai pot
s[ joc.
- ~ntr-o rund[ de la Satu Mare ai jucat
cu un copil n[scut `n anul 2006. Este
subestimat, ori cum privesc ;ahi;tii
experimenta\i un meci contra unui
sportiv de 13 ani?
- Sunt destul de serios `n ceea ce
prive;te subestimarea adversarului. Eu
a; fi un exemplu bun, cu toate c[ majoritatea marilor mae;tri `i iau peste
picior. ~n principiu nu prea subestimez
pe nimeni pentru c[ nu ai de unde s[
;tii cum st[ treaba cu juniorii. De
exemplu acel junior din Ungaria, cu
care am jucat, poate s[ aib[ un antrenor
mare maestru care s[-i dea o teorie
foarte bun[, s[ m[ prind[ de acas[ cu
o variant[ pe care o ;tie mai bine, dup[
aceea s[ nu joace r[u pentru c[ nu ;tiu
exact care este valoarea lui, el fiind `n
cre;tere, ;i dintr-o dat[ s[ m[ surprind[ `ntr-o pozi\ie mai proast[.
Atunci de ce mi-am b[tut joc?

- Poate un juc[tor s[ tr[iasc[ doar
din ;ah?
- Foarte greu. Ca juc[tor trebuie s[ ai
un nivel constant de 2.600, s[ joci constant turnee, s[ c];tigi turnee. Nu `\i
garanteaz[ nimeni c[ printre at]\ia
juc[tori de 2.600 vei c];tiga tu mereu.
Ca juc[tor de la 2.600 `n sus este greu.
Cei care au 2.700 cred c[ tr[iesc mai
bine. ~n principiu to\i prefer[ acum s[
joace, dar s[ ;i antreneze. C];tig[ o
parte din antrenorat, astfel pot s[ joace
mai relaxa\i la turnee.

- Copiii `nva\[ de la antrenori, dar
antrenorii ce `nva\[ de la copii?
- Eu am cam tot `nv[\at foarte multe defecte pe care le v[d la ei. Le v[d ;i
la mine. De asta sunt genul de antrenor
care nu prea ceart[, nu prea ridic[ tonul, care nu amenin\[, pentru c[ acelea;i gre;eli pe care le v[d la ei le am ;i
eu. Cred c[ este mai bine s[ p[strezi o
leg[tur[ juc[tor-antrenor ;i nu un antrenor care crede numai calculatorul.
Sunt `nc[ juc[tor ;i sunt multe aspecte
legate de jocul practic, la tabl[, de oameni, care trebuie s[ fie tolerate.
- Este Vlad Jianu cel mai bun antrenor
de copii ;i juniori din \ar[?
- To\i sunt antrenori buni, fiecare are
elevi cu rezultate bune, sau mai pu\in
bune. Nu prea cred `n topurile acestea
deoarece exist[ mereu o chimie `ntre
antrenor ;i juc[tor. Dac[ exist[ poate
s[ fie considerat ;i cel mai slab antrenor
din lume c[ tot face juc[tor din el. Un
antrenor bun ar `nsemna s[ aib[ succes
garantat. Ori a;a ceva nu se poate `n
niciun sport. Conteaz[ ;i materialul
elevului.
- C]\i elevi ai?
- ~n jur de zece ;i sunt doar rom]ni.
Asta pentru c[ nu-mi convine s[ `nv[\
str[inii s[ joace ;ah. Prefer s[-i `nv[\
pe ai mei, tarifele nu sunt la fel de mari,
dar rezultatele m[ bucur[ mai mult.
M[ bucur[ mai mult dac[ un elev deal meu c];tig[ un turneu la Eforie, ori
Satu Mare, dec]t un str[in care mi-a
dat mai mul\i bani. Cumva trebuie ;i
satisfac\ie personal[ `n ceea ce faci, nu
doar s[ fugim dup[ bani.

- Se cunoa;te un adev[rat campion
`nc[ de la v]rsta de 5 ani? C]t ;ah ;tie
un copil la 5 ani?
- E prea devreme pentru orice. Are
multe de `nv[\at `n alte domenii. Este
;i p[cat s[ strici copil[ria unui junior
investind numai `n ;ah, c]nd ar fi alte
lucruri importante, cum ar fi s[-;i
tr[iasc[ copil[ria.
- La ce v]rst[ po\i s[ spui despre un
copil c[ este f[cut pentru ;ah?
- ~n momentul `n care rezultatele devin
constante. Toat[ lumea tinde s[ numeasc[ un geniu, sau un super rezultat
ca fiind extraordinar. Un super rezultat
poate fi ;i doar un simplu accident.
Atunci c]nd accidentele devin constante este clar c[ este vorba de altceva.
Atunci putem numi c[ acel sportiv are
o carier[ `n acel domeniu.
- Cum trebuie tratat un rezultat mare
ob\inut de un copil?
- Depinde de p[rin\ii moderni care
sunt acum... Majoritatea tind s[-i laude
pentru orice succes ;i s[-i certe pentru
orice insucces, care li se pare lor c[ este
insucces. Cumva cre;tem ni;te campioni de bloc. Prea l[ud[m rezultatele
mediocre. Dac[ nu dai multe diplome,
medalii ;i cupe `\i pui `n cap p[rin\ii.
Este un aspect la care nu ;tiu ce solu\ie
s-ar putea g[si.
- Cum vezi ;ahul rom]nesc `n prezent?
- Este `n continu[ cre;tere, lucrurile
chiar tind s[ par[ c[ sunt mai bune.
Sper ca `n continuare s[ fie atras publicul c[tre ;ah. M[ uit la copiii de
gr[dini\[, de ;coal[ general[ care pot

s[ vin[ la ;ah. De asemenea sper ca autorit[\ile s[ se implice `n continuare.
- Ar putea Federa\ia s[ ajute mai mult
;ahul?
- Federa\ia ar putea s[ fac[ multe lucruri. Dar fiecare dup[ capacitate, dup[
ce poate. La Federa\ie este loc de
`mbun[t[\ire cu siguran\[. Dar s[ fie
un loc de `mbun[t[\ire pentru tot ;ahul
nu numai pentru anumite p[r\i, sau
grup[ri.
- ~n ce p[r\i ale Rom]niei se dezvolt[
mai bine sportul min\ii?
- Am fost la Cluj. Acolo au foarte mul\i
copii, o baz[ de selec\ie foarte mare.
Dar nu fac juc[tori foarte buni. La Ia;i
la fel, dar de acolo mai ies. Sunt centre
;i la Bucure;ti, dar sporadic mai apare
cineva. Cumva nici nu mai conteaz[
zona din care te tragi pentru c[ cine
are o anumit[ valoare `;i alege un antrenor particular, iar de obicei lec\iile
se desf[;oar[ online.
- Este internetul un lucru bun pentru
;ah?
- Da! De la apar\ia posibilit[\ii de a
face antrenamente pe internet cred c[
;ahul s-a `mbog[\it foarte mult. Comunicarea este alta ;i po\i avea orice
resurs[ accesibil[. Orice junior, juc[tor
mai slab cotat are posibilitatea s[ ob\in[
analiz[ de mare maestru. Ceea ce
`nainte nu se putea. Asta `nseamn[ ;i
c[ nivelul ;ahului cre;te. Nu asist[m la
o infla\ie de Elo, ci Elo devine din ce
`n ce mai greu de ap[rat.
- Lec\ii online, sau fa\[ `n fa\[?

- Cum comentezi domina\ia lui Magnus Carlsen?
- Este un geniu. M[n]nc[ ;ah pe p]ine.
Este genul de om care cu siguran\[ lucreaz[ non-stop. Noi `l vedem pe el la
distrac\ie, la interviuri, dar `n principiu
cred c[ face doar ;ah. Adic[ `i face
pl[cere s[ fac[ ;ah ;i are avantajul c[
nu a fost `nv[\at s[ fac[ ;ah. El cumva
a `nv[\at singur. De asta `i ;i domin[
pe to\i ;i are foarte mult tupeu. Este
un campion ;i era un campion chiar
dac[ nu f[cea ;ah. Nu ;tiu c]\i ani va
mai domina. Cred c[ se va retrage campion.
- C]nd a realizat Vlad Jianu c[ ;ahul
este pentru el?
- La 18 ani, `nainte de bacalaureat.
Atunci am f[cut alegerea de a continua
cu ;ahul. Motivul a fost destul de simplu< eram bun la chestia aia, de ce s[
renun\?
- Cum era Vlad Jianu `n urm[ cu 10
ani ;i cum este acum?
- Din punct de vedere al cuno;tin\elor
;ahistice sunt `ntr-o cre;tere continu[.
P[rerea mea este c[ eram foarte slab
`n 2009. Cred c[ aveam acela;i Elo. Dar
eram foarte slab din punct de vedere
al cuno;tin\elor. De atunci am continuat s[ `nv[\. Jocul sc]r\]ie pentru c[
nu mai sunt at]t de combativ. Eram
ne`mplinit la vremea respectiv[. Acum
m-am `mplinit pe plan personal. Pe
plan profesional o duc bine. Via\a e ok.
- Ce te motiveaz[?
- Ca juc[tor nu prea am motiva\ie.
Vreau s[ fiu prezent, s[ c];tig, `nc[ `mi
face pl[cere, dar nu am aceea;i
motiva\ie pe care o au tinerii. ~n principiu doar joc ;ah ;i `ncerc s[ joc bine.
~ncerc ca fiecare partid[ s[ fie o idee
nou[, s[ `nv[\ ceva din ea.
A consemnat Ionu\ Bl[jean
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Arta ;i cartea, mereu `mpreun[
~ntre 24-28 octombrie peste 40
de scriitori din \ar[ au vizitat Satu
Mare particip]nd la o serie de manifest[ri culturale, la expozi\ii de
carte ;i art[ s[tm[rean[.
Cele mai importante reviste culturale din toat[ \ara precum Rom]nia
Literar[, Luceaf[rul, Via\a Rom]neasc[, (Bucure;ti), Orizont (Timi;oara),
Arca (Arad), Familia (Oradea), Steaua,
Apostrof, Neuma, La Mongolu (Cluj),
Discobolul (Alba Iulia), Vatra (T]rgu
Mure;), Convorbiri Literare (Ia;i), Hyperion (Boto;ani), Bucovina literar[
(Suceava), Mi;carea Literar[ (Bistri\a),
Nord Literar (Baia Mare), Caiete Silvane (Zal[u) etc. au avut un schimb
de experien\[ cu autori ;i arti;ti
s[tm[reni.
De-a lungul anilor Satu Mare a fost
unul din ora;ele care s-au remarcat
printr-o activitate artistic[ ;i literar[
de prim[ m[rime, recunoscut[ la nivel
na\ional. Cartea ;i arta sunt elemente
care dau identitate unei comunit[\i.
Prin urmare ele trebuie adunate la un
loc ;i prezentate tinerei genera\ii, dar
;i celor care viziteaz[ ora;ul Satu Mare.
Se trece cu vederea c[ Satu Mare a fost
primul ora; `n care a avut loc prima
expozi\ie a pictorilor care vor face gloria a;a numitei picturi b[im[rene. Se
`nt]mpla `n anul 1902.

Satu Mare a dat mari arti;ti,
dar ;i mari scriitori
Via\a artistic[ a luat av]nt, astfel c[
`naintea primului r[zboi mondial la
Satu Mare exista un grup `n fruntea
c[ruia se aflau marii pictori de mai
t]rziu, Aurel Popp, Litteczky Endre,
Tibor Boromisza, Toth Gyula, Janos
Pirk, Mikola Andras, Nagy Oszkar,
Laura Mandy, Ilona Litteczky-Kraus,
Sandor Mohi, etc. Criticul Kos Karoly
`n urma primei expozi\ii de dup[ Unire, organizat[ la Cluj, pune arta pictorilor s[tm[reni peste arta pictorilor
b[im[reni. Iat[ ce scria `n ziarul Napkelet nr. 5-6 din 1921.
"– Noi suntem aici împreună, maghiari, români și sași. Școli, orientări?
Nicicum nu simt așa ceva aici. Nici
măcar Baia Mare nu reprezintă astăzi
nimic. Și asta este singura dezamăgire
a mea la această expoziție. Vechea Baia
Mare a murit, a trecut, azi fiind doar
un nume geografic, însă nu o noțiune
artistică, și în niciun chip o calitate
aparte.
Satu Mare. Să ne oprim aici. Simt
că aici îmi bate inima și știu că a bătut
aici inima multora. Aici este ceva.
Avem în față o muncă artistică încă
neterminată, însă de o concepție uriașă. Nici nu e important numele< Aurel
Popp. Se spune că este român. Însă sigur nu este un pictor român, nici ungur, nici sas. Deocamdată, nici ardelean în sine. Dar ne prezintă ceea ce
este și în noi toți și ceea ce vrea să fie
exprimat de noi toți, numai că el are
curajul să spună și poate spune, iar noi
toți, care vrem să construim turnul Babel, înțelegem deja limba lui. Își cunoaște pe deplin meseria, nu bâlb]ie,
mai mult, e un virtuoz."
Satu Mare a dat mari arti;ti, dar ;i
mari scriitori. Scriitori importan\i precum Nicolae Manolescu, Gabriel Chifu, Radu Voncu, Daniel Cristea -Enache, Sorin Lavric, Ion Bogdan Lefter,
Marta Petreu, Alis Valeria Micu, Ioana
Diaconescu, Dan Cristea, Aurel Maria
Baros, Irina Petra;, Ovidiu Pecican,
Mircea Mih[ie;, Cornel Ungureanu,
Tudor Cre\u, Al. Cistelecan, Aurel Pantea, Vasile Dan, Ioan Matiu\, Adrian

Scriitori din toat[ \ara prezen\i la expozi\ia de art[ ;i carte organizat[ de “Asocia\ia Ziari;tilor, Arti;tilor ;i Scriitorilor S[tm[reni”

Au fost expuse ;i prezentate c[r\i semnate de autori s[tm[reni moderni ;i contemporani, rom]ni ;i maghiari
Popescu, Victor Cuble;an, Ioan Moldovan, Traian :tef, Cassian Maria Spiridon, Gellu Dorian, Nicolae Corlat,
Lucian Vasiliu, Ioan Holban, Olimpiu
Nu;felean, ;i al\ii au avut ocazia s[ vad[
c[r\ile semnate de mari nume de scriitori s[tm[reni, rom]ni, maghiari, evrei.
C[r\i originale, traduceri, nume de ieri
;i de azi, toate intr[ `n patrimoniul culturii scrise.
C[r\ile stau `n bibliotec[, pe rafturile expozi\iei, f[r[ deosebire de epoca
`n care au fost scrise, f[r[ deosebire de
limba `n care au fost scrise.
Un alt grup de scriitori au fost invita\i la Satu Mare pentru a vizita expozi\iile de art[, pentru a lua contact
cu autori ;i c[r\i semnate de scriitori

s[tm[reni. Printre ei se num[r[< Ion
Mure;an, Ion Cristofor, Sandra Cibicenco, Diana Cozma, Ștefan
Damian,Vasile G. Dâncu, Andrei Doboș, Vasile Gogea, Andrea Hedeș, Alice
Valeria Micu, Maria Pal, Vasile Sălăjan,
Liviu Mircea, Rodica Scutaru Milaş,
Emilia Poenaru Moldovan, Eugen Cojocaru, Irina Petraş, Gheorghe P]rja,
S[luc Horvat, Marian Ilea, Teodor Ardelean, Daniel S[uca, Viorel Mure;an
etc.
Au fost expuse ;i prezentate c[r\i
semnate de autori s[tm[reni moderni
;i contemporani, rom]ni ;i maghiari<
Ady Endre, George Mihail Zamfirescu,
George A. Petre, Costa Carei, Gabriel
Georgescu, Imre Toth, Nae Antonescu,

Ion Ghiur, Ion V[dan, Emil Matei, Ion
Baias, Alexandru Pintescu, Ion Bledea,
Tudor Dane;, Ilie S[lceanu, Salah
Mahdi, Gheorghe Cre\u, Radu Ulmeanu, George Vulturescu, Dumitru P[curaru, Alexandru Zotta, Maria Zotta,
Ioan Nistor, Valeriu Achim, I. Coriolan
Ani\a;, C.S. Anderco, Corneliu Balla,
Banner Zoltan, George Boitor, Ion Bolo;, Borghida Istvan, Petru Bran, Gheorghe Bulg[r, Bura Laszlo, Teodor Curpa;, Tudor Dane;, Dsida Jeno, Elek
Gyorgy, Virgil En[tescu, Radu Enescu,
Gellert Sandor, Gabriel Georgescu, Mihai Ghencean, Gheorghe Gheorghiade,
Ion Ghiur, Guzs Imre, Kafka Margit,
Karoly S. Mihaly, Kolcsey Ferenc, Szilagyi Orsolya, Vasile Lucaciu, Otilia

Marchi; Boloni, :tefan M[rcu;, Rodion Markobirts, Vasile Mic, Pall Francisc, Panek Zoltan, Grigore Paul, Dariu
Pop, Iustin Popfiu, Radu Sergiu Ruba,
Simonfy Jozsef, Robert Laszlo, Felician
Pop, Vasile Savinescu, Vasile Scurtu,
Grigore Scarlat, Ovidiu Suciu, Viorel
Vladimirescu, Veres Istvan ;i foarte
mul\i al\ii care sunt ruga\i s[-;i aduc[
c[r\ile pentru completarea expozi\iei.
Dup[ interesul ar[tat fa\[ de operele
prezentate ar merita realizat[ o
expozi\ie de carte cu caracter permanent care s[ cuprind[ toate c[r\ile semnate de autori s[tm[reni. Cultura a fost
;i r[m]ne cel mai bun ambasador al
unei \[ri, dar ;i al unui jude\.
V. A.
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RELIGIE

“Și să-mi cuprinzi lacrămile
Și firea toată cea omenească
Împreună cu mine să se tânguiască,
Că iată eu, Fata Sionului cea iubită

Mănăstirea Silvașului cea vestită
Rămăsei acum pustie și ofilită
Jalnică ca o văduvă cernită.”

Istoria Ardealului, scris[ în versuri
de un c[lug[r ortodox în secolul XVIII
Cronica se intitulează "Plângerea Sfintei Mănăstiri a Silvașului din Eparhia Hațegului din Prislop"
Spre deosebire de cronicile
prezentate până acum sau fragmente ale scriitorilor brașoveni,
se ivește în jumătatea a doua a secolului al XVIII-lea, cronica rimată a unui călugăr necunoscut,
intitulată< „Plângerea Sfintei Mănăstiri a Silvașului, din Eparhia
Hațegului din Prislop (Biserica
Ortodoxă Română, Anul IV, Mai
1878, nr. 8, p. 496-507).
Textul acestei cronici rimate a fost
reprodus în ziarul „Buciumul” din București în 1863, p. 11-12, 16 și 19-20, de
către Cezar Boliac, care nu dă nici o lămurire cu privire la proveniența sa a manuscrisului, el se mulțumește a indica într-o notă sub text, că această cronică inedită și atât de interesantă, care arată politica ungaro-austriacă la divizarea românilor de peste Carpați în uniți și neuniți, seamănă a fi scrisă pe la începutul
secolului trecut. (Ziarul „Buciumul” din
București, 1863, p. 11-12, 19-20).
Arhimandritul Ghenadie Enăceanu,
reproducând cu 15 ani mai târziu textul
cronicii - fără a fi știut că el fusese odată
tipărit de Cezar Boliac în ziarul „Buciumul”, îl însoțește de o introducere explicativă din care merită reprodusă încheierea. “Supuși și noi de regulile de conservare ale bibliotecii Sfintei Mănăstiri
Căldărușani, am putut cu toată bunăvoința de a cunoaște o parte din avutul
literar al acestei mănăstiri> și în cercetările noastre am descoperit un manuscript
in folio, legat în piele, unde între diverse
învățături, toate de cuprindere morală,
am găsit această producție literară intitulată „Plângerea Sfintei Mănăstiri a Silvașului”. Noi supunem această scriere la
cunoștința lectorilor noștri pentru meritul ei literar și istoric. În dânsa se văd
toate condițiunile literare ale limbei române din secolul al XVIII-lea și ea conține< Fapte istorice relative la mai multe
mănăstiri din Valahia și Transilvania precum chiar și la actul unirei românilor de
peste Carpați cu biserica Romei. Este
foarte dureros că autorul scrisorii, condus de principiile monahismului, nu șia însemnat nicăeri numele, dar din cuprinderea scrierii se poate presupune, că
el cunoscând de aproape amănuntele
Mănăstirii Silvașului și specialmente ale
unirii Bisericii din Transilvania, este dintre bărbații de prin mănăstirile acelor locuri, sau poate chiar din Silvaș”.

Despre părintele Arsenie Boca
și mănăstirea Prislop
Părintele Arsenie Boca, un demn urma; al autorului cronicii în versuri, s-a
născut în 1910, sept. 29, în Vața de Sus,
jud. Hunedoara. A fost o mare personalitate bisericească și charismatică ortodoxă din România. Arsenie Boca a fost
părinte ieromonah, teolog ortodox român și artist plastic.
La 30 de ani de la moarte, continuă
să atragă credincioșii la mormântul său,
în căutarea alinării, la mănăstirea Prislop.
El este comemorat în fiecare an la 28 noiembrie de la moartea sa
A urmat școala primară și liceul în
orașul Brad. La intrarea în liceu a rămas
orfan de tată, cizmar de meserie. În timpul studiilor din liceu s-a aplecat spre
matematică, fizică, religie, desen și muzică.
În 1929 s-a înscris la Academia Teologică din Sibiu. A făcut parte din Reuniunea de muzică „Gheorghe Dima” din
Sibiu. Teza de licență în Academia Teologică a fost< „Încercări asupra vieții du-

Mănăstirea Prislop reprezintă unul din cele mai importante așezăminte religioase
ortodoxe din Transilvania
hovnicești” în 1933. Mitropolitul Nicolae
Bălan, văzând talentul său spre pictură
l-a trimis în 1933 la Academia de Arte
Frumoase din București, pe care a urmat-o cinci ani. Din mărturisirile sale
recunoaște că “studenții legionari mă tot
invitau să particip alături de ei, la activități politice și la defilări, dar am refuzat”.
Arsenie Boca a fost părinte ieromonah,
teolog ortodox român și artist plastic. A
fost stareț la Mănăstirea Brâncoveanu de
la Sâmbăta de Sus, apoi la Mănăstirea
Prislop, unde datorită personalității sale
veneau mii și mii de credincioși, fapt
pentru care în orânduirea socialistă a fost
hărțuit de Securitate. A fost cercetat de
Securitatea din Brașov, după care a fost
dus la Canal, precum și la închisorile din
Jilava, București, Timișoara și Oradea.
Ca artist plastic a pictat Biserica din Drăgănescu și Icoana Maicii Domnului cu
Pruncul din Altarul Bisericii Sfântul Elefterie din București.
Mănăstirea Prislop este situată întruna din regiunile cele mai pitorești ale
României, de la Hațeg spre miazăzi, ce
deschide o minunată depresiune, la o altitudine de 580 m. Se află la 13 km de
orașul Hațeg și 16 km de municipiul Hunedoara. Ea există de peste șapte secole.
Mănăstirea Prislop reprezintă unul din
cele mai importante așezăminte religioase ortodoxe din Transilvania.
Mănăstirea Prislop are hramul „Sfântului Ioan Teologul”. Primul ctitor „Sfântul Nicodim” între anii 1399-1405. Al
doilea ctitor Domnița Zamfira 15601580. A fost sfințită în secolul al XII-lea
și începutul secolului al XIV-lea.
Între textul publicat de Cezar Boliac
și între cel reprodus de Ghenadie Enăceanu se găsesc mai multe deosebiri, explicabile prin faptul că probabil nici unul
nici altul nu au avut la îndemână textul
original al cronicii rimate, ci copii diferite
în care s-au putut strecura adausuri sau
omisiuni, după dispoziția copistului.
***
Reproducem aici o parte a cronicii,
în limita spațiului disponibil.
Și să-mi cuprinzi lacrămile
Și firea toată cea omenească
Împreună cu mine să se tânguiască,

Că iată eu, Fata Sionului cea iubită
Mănăstirea Silvașului cea vestită
Rămăsei acum pustie și ofilită
Jalnică ca o văduvă cernită>
Arsă cu foc și surpată,
De toate ce avusei prădată>
Vadă toți cei ce trec pe lângă mine
De este la cineva durere, precum la mine
Că de s-ar fi sculat asuprămi necredicioșii,
Eu m-aș fi păzit de dânși.
Sau turcii de m-ar fi ars și m-ar fi surpat,
N-ași avea atâția bănet (părere de rău).
Ci aceea, ce împreună cu mine, a fi sau
socotit
Credincioșii aceea m-au pustiit!
Să vie dar moartea preste ei,
Și să-i pogoare in iad de vii,
O Prislop numit loc!
(...)
Că după ce Ardealul cu popistașii s-au
unit
Și la Papa cu totul s-au plecat,
Săliștia este un munte deoparte
Scaun de șapte sate,
În Săliște mi se pare trei zile au șezut,
Cuvânt și o sfeștanie le-au făcut,
Și din Săliște în Cetatea Sibiului au venit
Cu vlădica Inochentie Clain s-au întâlnit,
Mult cu dânsul au vorbit și l-au mustrat,
Însă toate cuvintele acele nu le-au aflat,
Numai acestea întâiu i-au zis împreunarea latinească
Cu totul să se părăsească.
Atunci lângă vlădica protopopul Băianu
s-au aflat,
Acesta cu ocară s-au ridicat
Asupra acelui om cuvios,
Cu hulă numindu-l păduchios,
Și de grab ticălosul de el s-a bolnăvit,
Din Sibiu bolnav a ieșit.
Și până acasă păduchii l-au năpădit,
Și mâncându-l de viu a murit,
L-au dus la Visarion și la Divan,
În gubernie să-l vadă cine-i și ce fel de
om.
În Divan dacă s-au dus
Tot adevărul l-au spus
Și le-au zis de vor voi,
Să le arate pe Atanasie,
Cel unit,
Cum stă întreg neputrezit>

(...)
Atunci pismașii s-au sculat
Și de toate părțile m-au prădat,
Cei de prin prejur Calvinii,
Și cu uniții românii,
Unii au luat satele și moșiile,
Alții grădinile și viile,
Și din odoare ce am avut
A luat cine au putut,
Și m-am făcut după prorocie
O colibă părăsită într-o vie
Pustie și ofilită,
De toți cu totul părăsită>
Pentru că nația era neîntemeiată
În Ardeal ascunsă și arătată.
Venea la mine de multe ori părinți,
Mulți din multe părți,
Pentru ca să se odihească
Și pe mine după cuviință să mă grijească,
Însă slugile lui Cristos a odihni n-au putut,
Că unia cu uniații neîncetat i-au gonit,
Căci Ardealul era îngropat tot cu unia,
Precum de demult, în răutăți Nimevia,
N-a vrut Dumnezeu să piardă Ardelenii,
Precum nici atunci Nemevitenii,
Că pe placul său Domnul l-a ales,
Pe preacuviosul Visarion și l-a trimes
Om minunat și plin de dar,
La anul o mie șapte sute patruzeci și patru
S-a descoperit răutatea și păcatu.
Așa poruncă avea să strige și să vestească>
Că toți să se pocăiască.
Să nu rămîie cineva cu Papa în unire
Că va fi întru peire.
Au strigat în Dobra și în Deva și în Orăștia,
Precum Iona trei zile în Ninevia.
Au zis că ceiace sunt uniații
Nu sunt creștini adevărați.
Și popii de când s-au unit,
Nici o taină sfântă n-au săvârșit,
Și altele multe au zis din Scripturi
Care sunt adevărate învățături,
Atuncea dacă s-au vestit,
Uniația rău s-a îmbolnăvit,
Și i s-a făcut rană mare
Fiindcă au rămas la defăimare,
Apoi sfântul de la Orăștie a venit pe drum
în sus
Și până la scaunul Săliștei au ajuns,
De Dumnezeu fiind îndreptat
Însă toate cuvintele acelea nu le-au aflat,
Ci singurii prostatici Românii,
Și cu prostime buni creștini,
Ca nu cumva turma lui Cristos să piară,
Și din mâinile lui să ceară,
Au voit sobor mare a se face,
Toate îndreptându-l și pe norod să-l împace
Pomană popilor a dat,
Scriind să vie tot popa și un om din sat,
Cu dupre porunca arhierească,
La sobor să se gătească,
Zi rânduită au însemnat,
Și toți la scaun s-au aflat.
(...)
Vlădica pe protopopul l-a luat,
Cu ei în polată au intrat.
Au zis< Iată uniația fu până acum tăinuită,
Iar acum cu totul descoperită>
Ca într-un sac ascunsă și băgată.
Până acum au fost legată,
S-au dezlegat și au eșit afară,
Și se vede de toți în țară,
Și de veți voi cu toți să stăm
Și de ea să ne spălăm.
Dacă vom sta toată țara putem
Cu totul să o lepădăm
Iar un protopop din sobor s-au sculat,
Și pe arhiereu cu obrăznicie l-a mustrat,
Și i-au zis< Măria Ta tot Ardealul îl stăpânești,
Și ca un copil vorbești

Au ca un călugăr mincinos.
(Din textul reprodus de G. Enăceanu
în revista Biserica Ortodoxă Română
IV (496-507) lipsesc următoarele versuri reproduse de Cezar Boliac, în ziarul Buciumul, 1863, p.16<)
Și neamul nostru din vrăjmășie
Să se întoarcă iarăș la frăție
Căci precum Românii prin viață se alege,
Se cade să fie toți la o lege
La legea cea strămoșească
Iar nu la legea papistășească
Căci nu va fi spre un folos
Uniația ce s-au scos
Ci numai să ne răsucească
De frații din Țara Româneacă
Și din Țara Moldovenească
Ba încă și între noi din Ardeal
Să bage pe cel viclean
Să nu ne mai putem înțelege
Nici din sași și nici din unguri a ne mai
alege
Astfel puse Arhireul cuvânt
Insuflat de Duhul Sfânt (...)
Pe unii din preoți i-au amăgit
Și cu dregătorii i-au cinstit>
Pe alții mai proști, cu minciuni i-au înșelat
Și învățăturile sale i-au plecat>
Pe alții neplecându-se lui, i-au prins,
Și prin temnițe i-au închis.
(...)
Toate câte mi s-au întâmplat,
Întru aceste vremi cumplite și cu durere,
Câte am pătimit eu ticăloasa, neavând
nici o mângâiere,
Sau pe cineva să mă străjuiască,
De vrăjmași să mă păzească>
Am așteptat ajutor de la răsărit,
Elisaveta fiind departe n-a venit
Avem nădejde de păzitori despre apus,
Să-mi vie dinspre Dunărea din sus,
Și așteptam cu multă bucurie,
De la Buda pe vlădica Dionisie să vie>
Au venit, dar nu să-mi folosească,
Ci numai arzând eu în foc să se încălzească,
La anul o mie șaptesute șaizeci și doi,
Mi s-au sculat asupră-mi pismași noi,
Pavel Aron de la Blaj,
Și Nopceștii catolici de la Silvaș,
A căror nume amândoi
Le cuprinde un pocoi,
Să fie casa lor pustie,
Și cu cei drepți să nu se scrie,
Și Aron pe unii din călugărași i-au prins,
Și în temniță la Sibiu i-au închis,
Zece luni și jumătate,
Ne având ei nici o răutate>
Aici scârbă mare au avut,
Știind că toți așa au pătimit,
Iară alții de ai lui groază și frică,
Au fugit neluând nimică,
Și au trecut în Țara Românească,
Acolo de eretici să se odihnească.
Acest vlădică Aroneanul,
Stingă-l Dumnezeu cu tot neamul,
Că s-au sculat cu Calvinii de au venit
Și pe mine cu totul m-au pustiit,
Grădinile au stricat și le-au surpat,
Chiliile cât au putut le-au dărâmat>
Iară pe mine să mă surpe jos n-au putut,
Că prav și tunuri n-au avut>
Ci lemne înăuntru au grămădit și le-au
aprins,
Arză-l focul Ghienii cel nestins.
Acum pismașul s-a bucurat,
Mănăstirea Silvașului o au surpat.
(Reproducere din Istoria Vicariatului
Greco-Catolic al Hațegului, de dr. Iacob
Radu, Lugoj, 1918, p. 351-367)
Ioan Corneanu, Lacrima Teocan
Istrăuan
Din cartea în manuscris
“Cronicari Români din Ardeal”
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“Tot ceea ce `\i dore;ti se afl[ de cealalt[ parte
a fricii.”
George Addair

FILA DE PSIHOLOGIE

Cum ajut[m un copil anxios
s[-;i regleze emo\iile?
A spune copiilor anxioși să se
„calmeze” sau „să se descurce” nu
funcționează. Atunci c]nd copiii
sunt neliniștiți, ei experimentează
o reacție de luptă, fug[ sau îngheț
(stres acut), care este o reacție fiziologică comandat[ de creierul
emo\ional ca răspuns la ceva pe
care îl percep ca pericol. Sistemul
nervos simpatic al organismului
este activat, declanșând eliberarea
de adrenalină și noradrenalină,
care cresc ritmul cardiac, tensiunea arterială și ritmul respirației.
După dispariția amenințării, organismul are nevoie de 20-60 de
minute pentru a reveni la nivel
normal.
Iată c]teva situa\ii `n care un copil
poate manifesta anxietate< ajunge la o
petrecere de naștere emoționat, dar devine prea îngrijorat să r[m]n[> când
asistenta se apropie cu un ac, copilul
`ncepe s[ loveasc[> refuză să coboare
din mașină atunci când nu cunoaște
pe nimeni într-o nouă tabără sau activitate> simte greață fie c]nd trebuie s[
urce pe scenă, fie `n cadrul unor activit[\i sau `n timpul unui test. Exemplele
pot continua. Ideea este c[ nimic din
ce spui pare c[ nu-l ajut[.
Unii copii simt anxietatea mai mult
decât alții. Aproximativ 15-20% dintre
copii sunt născuți cu un temperament
mai anxios (amigdala din creierul lor
este mai reactivă la stimulii noi, din
start).
Copiii anxioși pot să urle, să se agite, să fugă, să fie prea liniștiți ori să
fac[ prostioare, să se ascundă, să se
agațe, să fac[ crize de furie (tantrumuri) sau să evite un mediu sau un eveniment stresant.
Uneori, părinții fac greșeala de a
încerca să abordeze copiii doar `n plan
ra\ional sau să le vorbească ignor]ndu-

culațiilor copilului, crește atenția și
centrează un copil. Purtând un rucsac,
împingând un zid, merg]nd într-o sală
de sport, purtând cărți sau trăgând o
căruță, îi poate ajuta pe copii să-și calmeze și să-și regleze emoțiile.

4. Numește emo\ia

le fricile (fără să abordeze mai întâi
reac\iile care apar `n plan fiziologic<
dureri de burtic[, st[ri de grea\[). Aceștia ar putea spune lucruri precum
„calmeaz[-te”, „nu mai plânge” sau „încearc[ s[ fii curajos acum”. Deoarece
anxietatea poate părea sfidătoare (de
exemplu, copilul fuge din cameră), părinții pot chiar pedepsi copiii anxioși.
Cu toate acestea, cercet[rile efectuate asupra creierului sugerează că este extrem de dificil (dacă nu imposibil)
pentru copii să se gândească logic, cu
creierul ra\ional, sau să își controleze
comportamentul până când ies din
modul de luptă / fug[ / îngheț.
Iată c]teva moduri bazate pe știință
prin care părinții `;i pot ajuta ușor copiii să se calmeze, să recâștige un sentiment de siguranță și să-;i gestioneze
anxietatea.

1. Stimularea nervului vag
Stimularea nervului vag al copilului

poate întrerupe modul de luptă sau
fug[ și poate trimite un semnal creierului său că „nu este atacat”.
Nervul vag poate fi stimulat prin
c]teva activit[\i simple< mestec[ gum[>
cântă sau zumzăie> respirație lent[ –
cu o cantitate aproximativ egală de
timp at]t la inspira\ie, c]t ;i la
respira\ie> m[n]nc[ o bucată de ciocolată neagră (care este, de asemenea,
un regulator parasimpatic)> gargară cu
apă obișnuită.
Exemple de activit[\i<
– s[ sufle baloane de săpun>
– s[ sufle într-o roată>
– stingeți„ lumânări” încet pe vârful
degetelor.

2. Treceți linia de mijloc
Traversarea liniei medii sau mișcarea mâinilor, picioarelor și ochilor cuiva și spre cealaltă parte a corpului poate ajuta la resetarea creierului.

Cercetările sugerează că atunci
când vă mișcați brațele sau picioarele
peste centrul corpului, cele dou[ emisfere ale creierului sunt activate și lucrează împreună, astfel încât să puteți
gândi atât cu partea ra\ional[, cât și cu
cea senzitiv[.
Exemple de activit[\i<
– marșuri încrucișate< copilul se deplasează în timp ce atinge genunchiul
opus (brațul drept atinge genunchiul
stâng)>
– morile de vânt - faceți-vă copilul să
se se întindă în lateral cu brațele drepte>
apoi se preface că este o moară de vânt
mișcându-și brațele în cerc în timp ce
traversează mijlocul corpului>
– ;terge masa cu o mână.

3. Activit[\i ce implic[ efort
fizic
Orice activitate care implic[ efort
fizic asigură aportul mușchilor și arti-

Dr. Daniel Siegel sugerează că
atunci când copiii se află în modul de
luptă sau de fug[, emoțiile lor fac ravagii și `;i „pierd legătura cu creierul
de la etaj”. El recomandă s[-i ajut[m
pe copii „să o numească pentru a o îmblânzi”, ajutându-i să spună `n cuvinte
ceea ce îi supără.
“Vorbind, copiii își vor folosi creierul stâng pentru a înțelege ceea ce
tr[iesc și a se simți mai `n control.
Uneori, observă Siegel, copiii vor trebui
să-și angajeze corpul (vezi mai sus) înainte să poată spun[ ceea ce `i deranjeaz[.

5. Folosiți un ritual - înainte /
după / în timpul activit[\ilor
dificile
Cercetările sugerează că ritualurile
acționează ca „ancore de stabilitate”
care îi ajută pe copii să elimine stresul.
Luați în considerare oferirea unui ritual
înainte, în timpul sau după o situație
care provoacă anxietate.
O asistentă dintr-o clinică de extragere a sângelui `i punea pe copii să
aleagă o cămașă și o pălărie stupide
pentru a îmbrăca o gorilă mare înainte
de a-i `n\epa cu acul. O altă asistentă
`i punea să aleagă o h]rtiu\[ dintr-un
borcan cu benzi de hârtie pentru a o
anun\a c]nd sunt preg[ti\i.
Ritualurile îi ajută pe copii să simtă
un sentiment de control asupra situațiilor dificile.
Ioana Zaharia

~ncrederea `n sine se cite;te pe buze
:tia\i c[ gradul de `ncredere
`n sine depinde de anima\ia labial[ (frecven\a mi;c[rii buzelor),
prin urmare, o anima\ie `n
leg[tur[ cu bog[\ia mimic[ a buzelor? Cu c]t acestea sunt mai imobile atunci c]nd v[ exprima\i
(;i c]nd c]nta\i), cu at]t tr[deaz[
o lips[ de `ncredere `n sine ;i antreneaz[ incon;tient, nevoia de a
ascunde gura `n spatele m]inii.
Nu v[ fie fric[ s[ articula\i atunci
c]nd vorbi\i, c[ci astfel ve\i evita,
`n mod spontan, s[ v[ ascunde\i
buzele, iar gradul de `ncredere `n
sine va fi iar `n cre;tere.
Dac[ v[ petrece\i tot timpul
`ndoindu-v[ de obiectivele pe care vi
le-a\i propus, atunci risca\i s[ sim\i\i
acel sentiment magic care este `ncrederea `n for\ele proprii.
~ncrederea `n sine se construie;te
`nc[ din fraged[ pruncie, din stadiul
de bebelu; care poate sta `n fund, de

pe la ;ase p]n[ la opt luni. Complicitatea `ntre copil ;i p[rin\ii s[i, afec\iunea care `l leag[ de ei ;i gradul lor de
solicitudine sunt luate, evident, `n considera\ie. Astfel, simplul fapt c[ ei `i
r[spl[tesc fiecare dintre progresele pe
care le face, c[ sunt aten\i la ele este
una dintre multiplele modalit[\i ale
p[rin\ilor de a inocula copilului acest
sentiment esen\ial pentru dezvoltarea
sa psihocomportamental[.

~ncrederea `n sine, sanctuarul
eului
Primul teritoriu al omului este
`ncrederea pe care ;i-o acord[. Dar nimeni nu-;i poate acorda `ncredere dac[
nu se respect[ pe sine. G]ndurile pesimiste sau parazite sunt virusuri care
blocheaz[ `ncrederea `n sine> discursurile `n care apar referiri la fecale sau la
sexualitate sunt vectori verbali care polueaz[ `ncrederea `n sine. Capacitatea
de reu;it[ depinde, `n mod esen\ial, de
acest teritoriu expus tuturor polu[rilor
psihice ;i lipsei de respect fa\[ de sine.

Refrenul gestual reflex care const[
`n `ncruci;area bra\elor este primul
dintre toate modurile de comunicare
;i, f[r[ `ndoial[, cel mai important, cel
mai des `nt]lnit ;i cel mai banal. A;a
cum am v[zut deja, exist[ multe cauze
care favorizeaz[ reproducerea acestui
gest. Cei care se afl[ la un examen `;i

ap[r[ din oficiu teritoriul mental (sau
`ncrederea `n sine) `ncruci;]nd bra\ele.
~n fa\a unui interlocutor care are putere
de decizie ori ne poate face r[u, bra\ele
`ncruci;ate sunt o barier[ derizorie instinctiv[, dar c]t se poate de fireasc[.
Atunci c]nd apare frica de un rezultat
negativ, `ncrederea `n sine dispare ;i
bra\ele se `ncruci;eaz[> odat[ cu
rec[p[tarea `ncrederii `n sine, dispare
frica de rezultatul negativ, iar bra\ele
se desfac. Aceasta este leg[tura cauz[efect care institu\ionalizeaz[ reac\ia
corporal[ respectiv[.
Dup[ modelul teritoriului fizic, teritoriul mental individual este un
spa\iu sacru, un sanctuar al c[rui rol
este acela de a ap[ra ideile, proiectele,
credoul sau credin\a individului. dar
acest teritoriu este dedicat mai ales respectului de sine.
Asaltat de critici sau de repro;uri,
teritoriul mental individual `;i pierde
mijloacele defensive, bra\ele
`ncruci;ate av]nd `n mod esen\ial
func\ia de a permite reculul `n vederea
reorganiz[rii ap[r[rii.

~ncrederea `n sine
se oglinde;te `n capacitatea
de a avea `ncredere `n ceilal\i
A avea `ncredere `n sine echivaleaz[
cu a renun\a la ne`ncrederea sistematic[
`n ceilal\i, care nu sunt dec]t reflexia
propriului eu. Persoanele suspicioase
din fire nu au niciodat[ `ncredere `n ele
`nsele. Iar atunci c]nd `ncrederea `n sine
dispare cu totul, paranoia invadeaz[ camera con;tiin\ei. Cei care se simt nuli
;i ;i-o repet[ toat[ ziua nu au cum s[
aib[ `ncredere `n sine. Dar aceasta nui dec]t un preambul la ne`ncredere. La
`nceput, te sim\i nul, apoi `ncepi s[ te
`ndoie;ti de tot, de tine ;i de ceilal\i. A
avea `ncredere `n sine este ;i un mod de
a te `ncrede `n steaua proprie, de a crede
c[ destinul care te a;teapt[ `\i rezerv[
surprize pl[cute. ~ncrederea `n sine nu
este un gaj al succesului, dar poate, de
multe ori, s[ fie preludiul acestuia.

Sursa< “Dic\ionar ilustrat
al gesturilor”, 2013
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Eva Longoria e alt[ă
femeie f[r[ămachiaj
Arată cu 10 ani mai tânără!

Lidia Buble,
emo\ionat[ p]n[ la
lacrimi de iubitul ei
Lidia Buble a avut parte de o surpriză emoţionantă pusă la cale de iubitul ei, Răzvan Simion.
Artista a cântat weekend-ul trecut
într-un club din Timişoara, însă nu fanii care au primit-o cu aplauze au reuşit
să o surprindă, ci partenerul ei de viaţă.
Prezentatorul de la ‘Neatza cu Răzvan
şi Dani’ a făcut-o să plângă de emoţie.
Răzvan Simion a urcat alături de ea pe
scenă şi i-a făcut o declaraţie de dragoste în faţa a sute de spectatori.
Lidia Buble a plâns ca un copil, după ce iubitul ei i-a spus că o iubeşte
mult. Mai mult de atât, i-a dăruit un
trandafir roşu.
Lidia Buble şi Răzvan Simion sunt
împreună de mai bine de 4 ani, însă
relaţia lor a fost aspru criticată, mai

Dacă unele dive de la Hollywood se tem să iasă din casă fără
măcar să își pună o bază de fond
de ten pe chip, altele nu țin atât
de mult ca imaginea lor să fie mereu ca scoasă din tablou, chiar dacă participă la evenimente mondene.
Fiind o mămică activă care este mereu pe fugă, Eva Longoria a fost fotografiată în cadrul unei întâlniri de afaceri fără machiajul strident pe care
obișnuiește să îl poarte atunci când pășește pe covorul roșu și, surpriză!

Eva Longoria a renunțat la machiaj și a primit numai laude
Vedeta pare cu câțiva ani mai tânără, lipsa machiajului scoțând la ivea-

lă trăsăturile sale care încă își păstrează
o oarecare formă adolescentină, chiar
dacă actrița are 44 de ani!
Pentru unele vedete machiajul este
ajutorul numărul unu atunci când vor
să își mascheze ridurile și să pară mai
tinerele decât spune buletinul, însă nu
fiecare chip funcționează în acest fel.
Eva Longoria a demonstrat că este destul de încrezătoare în trăsăturile sale
pentru a ieși din casă fără obișnuitele
fond de ten, rimel, fard sau ruj, iar rezultatul a fost în favoarea ei!
Deși pe chipul ei se zăresc câteva
urme de oboseală adunate în timp, Eva
are toate scuzele din lume având în vedere că pe lângă carier[, se ocupă, bineînțeles, și de creșterea băiețelului ei,
Santiago Enrique Bastón, fiind uneori
la capătul puterilor încercând să balanseze și viața personală și cea profesională, exact ca orice altă mămică. Însă Eva Longoria nici măcar nu mai în-

cearcă să ascundă aceste semne sub
machiajul „de scenă” cu care ne-a obișnuit de-a lungul timpului, ci preferă să
își mai lase și tenul să respire.
Celebra actriță a defilat cu cearcănele la vedere și și-a arătat în același
timp și tenul fără de cusur, în timp ce
se îndrepta către o întâlnire de afaceri
în Los Angeles. Lejeră și din punctul
de vedere al ținutei, Eva a purtat o salopetă largă, cu bretele, ce putea fi confundată lejer cu o rochie, și sandale.
Întreaga ținută a fost însă completată
cu geantă tip rucsac, de culoare neagră,
de la celebra casă de modă Chanel.
Cu câteva seri înainte de apariția
fără machiaj însă, Eva a strălucit în cadrul unei gale, purtând o ținută roșie
și un machiaj care, de asemenea, i-a
complimentat trăsăturile, semn că vedeta poate să arate bine în ambele ipostaze.

Mariah Carey, pl[tit[ cu 11,6 milioane $ pentru o reclam[ă
Nu-și vinde imaginea cu bani
puţini! Cântăreaţa americană
Mariah Carey (49 de ani) a încasat suma uriașă de 11,6 milioane
$ pentru a face reclamă la un
brand de chipsuri.
Reclama e filmată special pentru
Crăciun și va fi difuzată cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la lansarea albumului ei de mare succes “All I Want
For Christmas Is You”.
“Toată lumea știe cât de mult îmi
place să sărbătoresc și va fi nostim să
intrăm în spiritul Crăciunului cu chipsurile”, a spus artista.
Cântăreaţa a fost căsătorită cu patronul companiei discografice Casablanca Records, Tommy Mottola, între
1993 și 1998, și cu rapperul Nick Cannon, între anii 2008- 2016.

ales că prezentatorul tv era căsătorit
când a cunoscut-o pe artistă.
“El şi-a făcut curajul de a mă aborda. Apoi au urmat şi primele noastre
întâlniri… Iar eu, când ştiam că se
apropie momentul să plece, plângeam.
Deşi ştiam că urma să ne vedem a doua
zi. Dar plângeam de fericire şi de dor,
pentru că abia aşteptam să-l văd iar.
Nu mi s-a întâmplat asta cu nimeni altcineva în afară de el.
Au fost zile după ce am venit în Bucureşti în care n-aveam bani nici pentru cartela de metrou şi mă furişam pe
sub bară ca să ajung la muncă. Au fost
zile în care n-aveam bani de-o pâine.
Îmi aduc aminte că primul meu job a
fost de femeie de serviciu într-o tipografie”, mărturisea Lidia Buble.

