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Dou[ filme rom]ne;ti
de ultim[ or[
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Pozi\ia picioarelor tr[deaz[ 
gradul t[u de relaxare

O s[tm[reanc[ 
descrie Expozi\ia

Mondial[ de la Paris
Ana Holdi;-Pop< 

povestea unei voci
din Zona Codrului 

~n noiembrie se ̀ mplinesc 100 de
ani de la organizarea primelor alegeri
parlamentare din provincii le
rom]ne;ti reunite. Candida\ii pentru
un post în Adunarea Deputaților tre-
buiau s[ `ndeplineasc[ următoarele
condiții< să fie cetățean român> să
de\ină exerci\iul drepturilor civile ;i
politice> să aibă vârsta minimă de 25
de ani> să aibă domiciliul real în una
din comunele României reîntregite.
La 21 octombrie 1919, pre;edintele
Consiliului Dirigent, Iuliu Maniu, a
candidat pentru un loc de deputat.
~n imagine, declara\ia notarială  pre-
văzută de decretul-lege electorală de-

pus[ de Maniu.
Arhivele Na\ionale, fond Ministerul
Justi\iei. Comisia Central[ Electo-
ral[, dosar 1/1919, f. 31

Un aspect important `n organi-
zarea alegerilor parlamentare din no-
iembrie 1919 l-a constituit informa-
rea alegătorilor din provinciile reu-
nite cu Vechiul Regat atât în limba
română, cât ;i  în limbile
minorită\ilor. Această informare era
utilă ;i pentru că o bună parte din
electorat î;i exercita pentru prima da-
tă dreptul la vot. Vedem `n imaginea
al[turat[ un Afi; de informare pri-
vind organizarea scrutinului în Ba-
sarabia, în limba rusă, document păs-
trat la Arhivele Na\ionale.

Arhivele Na\ionale, fond Ministerul
Justi\iei, Comisia Centrală Electo-
rală, dosar 70/1919, f. 94

A fost un strălucit pedagog, ctitor al
școlii românești, luptător pentru
dreptate socială și națională

În ultimul weekend din luna octombrie, mai exact în
noaptea de 26 spre 27 octombrie, România trece la ora
de iarnă. Astfel ora se dă înapoi, ora 4<00 va deveni ora
3<00, deci vom dormi mai mult cu o oră.

Toate trenurile de călători care au ora de plecare din
staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din
Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei
Orientale. Trenurile de călători aflate în circulaţie după
ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din
parcurs stabilite, unde vor staţiona până la ora de plecare
din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale,
iar trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până
la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinaţie.

Duminică, 27 octombrie, va fi cea mai lungă zi din
an< 25 de ore. România a aderat pentru prima dată la ora
de vară în anul 1932. Parlamentul European a votat în
martie 2019 pentru a se renunța la ora de vară, la nivelul
Uniunii Europene. Măsura va intra în vigoare în anul
2021.

În weekend trecem 
la ora de iarn[

220 de ani de la 
na;terea lui 

Petrache Poenaru,
inventatorul 

stiloului
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Generalul care
a eliberat
Careiul, 

asasinat de
ru;i `n Ungaria

Expoziția Universală de
la Paris s-a desf[;urat în pe-
rioada 15 aprilie - 12 no-
iembrie 1900. Cunoscută și
ca Expoziția Mondială de
la Paris (în franceză Expo-
sition universelle de 1900)
a fost o manifestare emble-
matică a perioadei  Belle
Époque. Ungaria a avut un
pavilion grandios. S[tm[re-
nii au fost invita\i prin in-
termediul presei vremii s[
participe la marea
expozi\ie. Elevii au benefi-
ciat de reducere la biletele
de tren.

Continuare `n pagina 2

Potir aurit, secolul XV, ex-
pus `n Pavilionul Ungariei

100 de ani de la
primele alegeri

parlamentare din
Rom]nia Mare
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~n num[rul de ast[zi v[ prezent[m
impresiile unei doamne din Satu Mare,
so\ia lui Buday Sándor,  publicate `n
Szamos, edi\ia din 18 octombrie 1900.
Articolul de fond cu titlul "Arta din
provincie" subliniaz[ importan\a artei,
acest[ "floare a culturii". Promovarea
artei, scrie autorul, trebuie s[
dep[;easc[ grani\ele capitalei ;i s[
ajung[ `n provincie. Revenind la Ex-
pozi\ia de la Paris, organizatorii Pavi-
lionului Ungariei au editat un catalog
cu descrierea tematicilor ;i obiectelor
expuse. Un exemplar original din acest
catalog se g[se;te `n Biblioteca Petru
Bran - dr. Vasile Lucaciu, din Casa Fe-

ren\iu. 

Arta din provincie
Vântul bate către noi dinspre înde-

părtatul Vest și ne aduce cultul ideilor
noi. Credem că este vorba de suflul se-
colului XX care, chiar dacă încet, dar to-
tuși își găsește locul în inimi pe care le
învață la dragostea față de tot ce este fru-
mos, nobil adică artă. Marile țări de cul-
tură din vest, care au o artă bazată pe
niște vechi tradiții, s-au apucat recent cu
forțe mai mari să răspândească și mai
intens dragostea adevărată și sinceră față
de artă și să-i facă loc în fiecare vatră de
familie. Și la noi au fost demarate niște
acțiuni similare. Omenii își dau seama
că întreaga noastr[ cultură rămâne cu
niște lacune până când nu vom aprecia
și noi arta, această floare a culturii.

În chestiunea reformelor suntem bi-
neînțeles abia la începutul începutului.
Promovarea artei nu trebuie să se limi-
teze asupra capitalei, ci acest program
trebuie să aibă în vedere mai ales pro-
vincia. Pentru că, da, există interes și în
provincie față de creațiile artistice, dar
acest interes trebuie trezit. Artiștii noștri
au demonstrat deja că neamul maghiar
este apt pentru artă și că este capabil să
producă lucruri de prim rang în fiecare
ramură a artei. (...) Prin forța artei putem
trezi puterea culturală a națiunii dintr-
un somn de secole și astfel se vor trezi și
niște forțe noi în societatea maghiară.
Putem astfel să eliminăm plăgile egois-
mului și intereselor materiale dure și pu-
tem implementa în locul acestora entu-
ziasmul pentru artă. Acest entuziasm ne
învață la dragoste și altruism. El va dă-
râma idolul intereselor conduse de niște
țeluri materiale și oferă în locul acestuia
cultul frumosului și al idealurilor.

Arta are, pe lângă plăcerile estetice
oferite și o importanță socială, pentru că
ea curăță concepțiile sociale, ea face ca
lupta cruntă pentru existență să fie mai
suportabilă. Prin roua artei, omenirea
ostenită în munca ei eternă va avea parte
de un pic de repaus, iar inima ei va fi mai
nobilă prin frumusețile artei. Arta tre-
zește solidaritatea între oameni. Și oare
unde este mai mare nevoie de așa ceva
decât în societatea maghiară sfărâmată?

Deci, publicul din provincie trebuie
cucerit pentru artă. Acea acțiune care s-
a angajat la această sarcină, are deja re-
zultate frumoase. Mai multe centre cul-
turale au organizat deja expoziții reușite,
iar cele mai frumoase rezultate au fost
obținute la Szeged, unde s-a înființat deja
și o asociație a artiștilor. Noi credem că
prin popularizarea acestei idei nu este
departe vremea când vom avea ocazia să
ne delectăm și la Satu Mare cu fructele
artei. Să rămână Budapesta centrul arte-
lor, așa cum a fost ea și până acum, însă

trebuie să înființăm și în provincie niște
centre ale artei.

Trebuie să mărturisim că publicul
nostru nu cunoaște arta noastră plastică,
citește în cel mai bun caz în ziare despre
ea. Numai de dragul artei nu prea  merge
nimeni la Budapesta, și din această cauză
artiștii maghiari buni trebuie să se de-
plaseze în provincie. (...) Însă dacă și în
societatea din provincie se va trezi entu-
ziasmul spontan față de artă, și dacă ea
va avea în sânge susținerea ei, atunci arta
noastră – care de altfel nu este ferită de
niște influențe străine – va primi o forță
vitală proaspătă și ea va dezvolta cât de
repede caracterul național propriu.

Scrisoare de la
expozi\ia mondial[ 

de la Paris
(Paris, Palatul Trocadero, 21.09.1900)

Vedem aici un tablou superb de Ber-
leynet cu Diana făcând baie. În adâncul
unei peșteri, unde abia ajunge ceva lu-
mină, zeița șede fără haine pe un taburet
scund, și o nimfă, la fel fără haine, tocmai
se pregătește să-i spele zeiței piciorul
stâng. O altă nimfă cu un veșmânt verzui
minunat, vrea să acopere zeița cu un văl
alb. O fântână arteziană și niște haine
aruncate la p[mânt întregesc tabloul. Ca-
pul Dianei fin și extrem de frumos. Pe
acest tablou, liniile trupului feminin au
o frumusețe clasică, și întreg tabloul este
o lucrare de bravură. Tabloul lui Velay-
nier prezintă două mori de apă. În jur
copaci și mocirle, umbra apei și cea a co-
pacilor. Luciul apei și perspectiva natu-
rală și minunată, atmosfera întreagă sunt
pictate cu o virtuozitate, încât ochiul nos-
tru se întoarce repetat asupra tabloului,
pe care criticii de artă de aici îl consideră
între cele mai reușite. Tot de artistul de
mai sus este aici încă un peisaj de capo-
doperă cu titlul „În pădure”. Maestrul re-
dă prin acest tablou de mari dimensiuni
impresiile sale din natură, unde parcă
auzim zumzetul copacilor și ne putem
adânci în îndepărtările secrete ale pădu-
rii, iar frumusețea mânuirii luminii are
un efect de entuziasm asupra noastră.

Este foarte frumoasă iarba în soare
pe tabloul aceluiași maestru cu titlul „În
primăvară”, la fel și efectul plastic al fi-
gurilor umane care se văd. Tabloul lui
Ornayte, care are ca subiect întâlnirea
lui David cu Abigail, și-a găsit deja și un
cumpărător, în ciuda prețului piperat (40
mii de franci), în persoana unui yankee
american. Lângă acest tablou vedem o
pictură cu o tematică militară fină al lui
Abreille< „În avangardă”. În jurul unui
deal mai mic se văd culcați cinci husari
francezi, în timp ce caii lor cu șaua pe
spate pasc în apropiere. Este un tablou
cu o execuție de maestru. Tabloul lui Ma-
leyre Friante cu titlul „Îndoliații” este la
fel unul care stârnește un mare interes.
O familie în doliu se întoarce din cimitir,
văzând pe drum un cerșetor bătrân, pe
fața căruia mizeria și lipsurile au gravat
niște riduri adânci. Ei, care acum au pre-
dat pământului poate cea mai mare co-
moară a lor, au simțit o milă față de acest
om sărac și neputincios și îl ajută cu ceva
ofrandă.  Din tabloul acesta  excelent
emană o intimitate care ne cade bine și
ne dăm seama, că aceia care nu trec ne-
păsători cu vederea asupra suferinței al-
tora nici atunci când își au doliul lor pro-
priu, sunt niște oameni buni.

Și sculptura este prezentată aici la fel,
atât piesele de la expozițiile colective cât
și lucrările individuale fiind toate niște
creații extraordinare, și fiecare arată în

mod clar progresul enorm făcut de aceas-
tă ramură a artei. Cea mai mare operă
din hala dedicată sculpturii este „Poto-
pul” de Puget, care arată o imensă figură
de bărbat, care s-a refugiat din fața po-
topului nimicitor pe un dâmb. El își ri-
dică cu ambele brațe cea mai mare co-
moară a lui< femeia. Pieptul gâfâind și
trăsăturile disperate ale bărbatului arată
că el este către sfârșitul puterilor. Și acum
apare un nou dușman. Din valurile ape-
lor dezlănțuite se ridică un leu, care con-
sideră la fel dâmbul respectiv ca fiind o
scăpare pentru el, și cu capul înainte, cu
ghiarele lui înfipte în pământ își trage
corpul elastic sus pe această bucată de
pământ uscat. Acest atac neașteptat de-
rutează marea figură a bărbatului. El nu
se poate angaja la luptă cu acest animal
sălbatic, pentru că ține sus cu ambele
brațe femeia. Deja vedem cum el cade în
adâncuri, și se scufundă în valurile apei.
Existența lui mai are câteva minute.
Această idee este o tragedie transformată
în piatră. Puget este una din  mândriile
naționale ale francezilor. Ei îl numesc
„un Rubens al sculpturii”. Odată, un
client arhibogat al lui, unul dintre regii
banilor de acum, nu a transferat banii
pentru o statuie deja comandată, după
care Puget a vrut să distrugă statuia res-
pectivă excelentă, dar cumpărătorul,
aflând această intenție a artistului a plătit
suma pretinsă, comentând< „este vorba
de o sumă foarte mare, egală cu salarul
pe un an întreg al unui general”. La care
artistul a răspuns mândru< „În armată
sunt mulți ofițeri, care pot deveni gene-
rali, însă există numai un singur Puget
în Franța”.

Stă în fața noastră un grup, toate trep-
tele scării sunt formate din corpuri uma-
ne. Sus, o figură de bărbat șede și se uită
cu superioritate asupra mulțimii de jos,
care este taburetul de sub picioarele lui.
Lângă el o figură feminină, cu o frumu-
sețe deosebită, un duh rău al domnitori-
lor, un obiect încorporat al plăcerilor. În
fața lui se închină, stă pe genunchi armata
lingăilor. Totodată, din spate se apropie
pericolul. Un adversar a urcat la înălțime
și vrea să arunce în jos pe cel care îi stă
în cale.  Și mulțimea sub acest grup se
zvârcolește, se sfârtecă, din ochii căreia
reiese un singur gând< „sus, la înălțime!”
Cel mai îndemânatic este acel grup, care
prinde mâna iubitei domnitorului, ea
vrea să se urce, formând un lanț. Rube-
deniile, probabil. Morala este dată de acel
filosof, care stă culcat la pământ la mar-
ginea scenei și râde de prostia oameni-
lor.

O sculptură la fel de frumoasă este
cea a lui Pauvet făcută despre pictorița
Sirami Elisabeta, care a fost singura fiică
de o frumusețe extraordinară a lui An-
dreas Sirami, un discipol al lui Giudo
Reni, și care a murit la vârsta abia de do-
uăzeci de ani din cauza unei otrave pe
care i-a administrat-o un admirator re-
fuzat al ei  într-o ceașcă de ceai.

Sunt pline halele elegante de sculptu-
ră cu niște creații excelente, și în șirul
fără sfârșit ale publicului se găsesc artiști,
comercianți de opere artistice, ziariști și
critici de artă din toate colțurile lumii.
Însă sculpturile expuse chiar fac de înțe-
les succesul autorilor, pentru că inimile
care se încălzesc la artă, au cu ce să se
delecteze aici. O statuie remarcabilă prin-

tre altele este și „Iarna și primăvara” de
Leydens. În această operă de artă cu două
figuri, un bunic îmbătrânit își învață ne-
poțelul de un an să umble, și ei, spriji-
nându-se reciproc, fac foarte greu niște
pași. Direcția imprecisă a privirii și a pi-
cioarelor este reprodusă într-un mod
demn de un maistru. Nimeni dintre vi-
zitatori nu trece cu vederea această operă
de excepție, care este una dintre piesele
cele mai atrăgătoare ale acestei expoziții,
atmosfera și adevărul pe care maistrul
explică prin această lucrare a lui cu o ma-
re cunoaștere a fenomenului, are parte
de un succes deosebit.

De un mare succes a avut parte și sta-
tuia lui cu titlul „O fetiță în doliu”, în ai
cărei ochi frumoși strălucește o lumină
melancolică și ale cărei degete fine se joa-
că inconștient cu un boboc de trandafir
alb. Oare la cine se gândește ea? Oare
pentru cine poartă doliu această fată fru-
moasă? Aceste întrebări se ivesc în noi
fără să vrem, atât de reușit este mesajul
acestei statui excelente. Lângă această
statuie este expusă statuia în mărime na-
turală a unui băiat tânăr cu titlul „Vân-
zătorul de portocale” de același maestru.
Părul lung și creț al băiatului se lasă jos
pe fruntea lui, ochii lui mari și frumoși
privesc inocent în jur, iar buzele lui parcă
spun< „vedeți și cumpărați”. Este vorba
de o creație executată în mod admirabil,
și această statuie își laudă creatorul care
poate da un conținut de idei și o frumu-
sețe și celei mai simple creație de-a lui.

Se vede că operele francezilor sunt
reprezentate într-un număr surprinzător
de mare și cu o forță deosebită la această
expoziție, și fiecare a avut un succes total
din partea publicului priceput în che-
stiunile artei. Ieșind din pavilionul artelor
frumoase, am intrat în pavilionul mași-
nilor, unde este o larmă atât de mare ca
în imperiul lui Lucifer. Am văzut acolo
o migrație de oameni cum a fost probabil
în epoca lui Attila. Fiecare mașină a fost
în funcțiune fără pauză.

Și viața muzicală este una foarte vie
la această expoziție în sala mare a Pala-
tului Trocadero unde încap 45 de mii de
oameni.Orchestre înzestrate cu tot felul
de instrumente au prezentat folosirea
acestora în practică într-un concert. Însă
cele mai frumoase armonii plăcute ure-
chilor noastre au fost intonate de orches-
trele noastre maghiare iubite, în șase pa-
viloane, cântând zi de zi până la orele 3
dimineața spre deliciul tuturor națiuni-
lor. Chiar și sângele rece al englezilor se-
rioși se încălzește la auzul interpretării
cu foc de c[tre ai noștri, englezi care au
cerut bis după câte un ciardaș de foc sau
după câte un cântec trist. Și stomacul
omului are niște pretenții legitime. Putem
alege aici între diferitele restaurante  ale
diverselor nații, bine aprovizionate și în-
zestrate excelent. Însă noi suntem atrași
înainte de toate de restaurantele maghia-
re, unde pe lângă consumarea bunului
papricaș sau a unui crap cu smântână
dar și mai mult a unui pui umplut, cre-
dem pe o perioadă scurtă că inhalăm ae-
rul dulce al patriei pe lângă muzica țigă-
nească. 

Soția lui Buday Sándor
(Szamos, 18 octombrie 1900)

Traducere Veres Istvan

Circula\ia trenurilor 
`n perioada recolt[rii

strugurilor
Circulația trenurilor de interes local

în perioada recoltării strugurilor pe ru-
ta Satu Mare - Ardud până la Vii. În zi-
lele de 10., 11., 12., 13. și 14. ale lunii
curente< pornire de la capul podului
din Satu Mare dimineața la orele< 3.25,
5.25, 9.06, 12.17. După masa la orele<
2.52, 5.32, seara la 8.15. Către Satu Ma-
re< de la piața din Vii< dimineața la orele
6.42, 10.39, după masa la 1.40, 3.00,
seara  la 7.00, 9.06 și 9.36. În mersul
trenurilor până la Ardud nu intervine
nicio schimbare.

În aten\ia fiscului
În urma unor sesizări multiple so-

site la noi, atragem atenția direcției fis-
cale că comercianții locali de tutun și
de timbre își țin închise prăvăliile în
zilele de sâmbătă și de sărbători, și în
acest fel ei nu-și îndeplinesc obligațiile
privind desfacerea timbrelor și a tutu-
nului. Până când direcția fiscală și-a
avut sediul în orașul nostru, astfel de
abateri nu s-au constatat, pentru că este
vorba aici chiar de niște abateri.

Femeie cu pistol
Soția lui Veres György este o femeie

puternică, ea putând mânui nu doar
lingura de lemn și oalele de lut, dar și
pistolul cu 6 cartușe. Da, oare câte fe-
mei se găsesc în Satu Mare care pot
mânui pistolul și care îl îndreaptă către
propriul soț? Tocmai așa s-a întâmplat
acel caz aproape de doliu, când domnul
Veres a mers acasă pilit în locuița de
pe strada Mátyas Király (Corvinilor),
iar femeia l-a certat pentru această che-
stiune. Lecția primită i s-a părut cam
lungă soțului, care și-a pierdut răbdă-
rile, și-a învărtit un pic soția și a și lo-
vit-o de vreo câteva ori. Femeia cura-
joasă a scos pistolul din locul lui ascuns
și a țintit tocmai nasul lui Veres. Acesta
a avut noroc pentru că s-a ghemuit și
astfel femeia a nimerit doar degetul lui
mare de la mâna dreaptă. La poliție,
cei doi s-au întâlnit din nou, unde arma
a fost confiscată iar ei s-au împăcat pe
loc.

Incendiu la cazarma de
pompieri din Baia Mare

Cazarma de pompieri din Baia Ma-
re a ars din nou în curs de câteva săp-
tămâni. După primul incendiu, cazar-
ma a fost refăcută, iar acum, așa cum
am fost informați, a ars din nou fără ca
încercările de salvare să fi avut vreun
rezultat.

(Szamos, 7 octombrie 1900)
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ISTORIE
25 octombrie 1944 - 25 octombrie 2019
75 de ani de la eliberarea ultimei brazde

Anul acesta, pe 25 octombrie,
s-au `mplinit 75 de ani de la eli-
berarea Careiului. ~n num[rul de
ast[zi v[ prezent[m povestea ge-
neralului Gheorghe Avramescu,
cel care a condus campania de eli-
berare a Transilvaniei. Acuzat de
sovietici c[ urma s[ înfăptuiască
un “23 august pe invers” ;i s[ de-
zerteze `mpreun[ cu `ntreaga sa
armat[, generalul Gheorghe
Avramescu a fost arestat ;i ucis ̀ n
Ungaria, `n 3 martie 1945. 

Suspiciunile sovieticilor de tr[dare
au fost întărite de trecerea de partea
nem\ilor a ginerelui s[u. Ilie Vlad Stur-
dza, cunoscut membru al mi;cării legio-
nare, a dezertat prin sectorul de front co-
mandat de Gheorghe Avramescu. Ilie
Vlad Sturdza este tat[l lui Paltin Sturdza,
anchetat de DNA `n anul 2014. Mama
lui Paltin Sturdza, Felicia, s-a sinucis `n
aceea;i zi `n care a fost instalat guvernul
Petru Groza. Se pare c[ Avramescu urma
s[ fie numit premier de c[tre Regele Mi-
hai I. 

Date biografice

Gheorghe Avramescu se na;te la 26
ianuarie 1884, ̀ n Boto;ani, ̀ ntr-o familie
modest[ de \[rani. Asemeni altor tineri
din epoca sa, Gheorghe alege cariera mi-
litar[. Intre anii 1906-1908 urmeaz[
:coala de Ofi\eri de Infanterie din Bu-
cure;ti. Dup[  finalizarea cursurilor :colii
Speciale de Infanterie `n anul 1911, este
promovat locotenent ;i `ncadrat `n Re-
gimentul 38 Infanterie  “Neagoe Basa-
rab” dislocat la Br[ila. ~n februarie 1913,
se c[s[tore;te cu Adela Gologan. Parti-
cip[ la campania din Bulgaria, din anul
1913. ~n acela;i an urmeaz[ cursurile
:colii Superioare de R[zboi. ~n timpul
Primului R[zboi Mondial Gheorghe
Avramescu este promovat c[pitan. Se
distinge ̀ n b[t[lia pentru Bucure;ti ̀ ntre
16/29 noiembrie - 20 noiembrie/3 de-
cembrie 1916, iar apoi `n timpul retra-
gerii `n Moldova la Urziceni, Glodeanu
S[rat ;i Pogoanele. La `nceputul anului
1917, este decorat cu Ordinul Steaua
Rom]niei ̀ n grad de Cavaler cu panglica
de Virtute Militar[. Ia parte la luptele de
la M[r[;e;ti ̀ n calitate de comandant de
batalion, iar din septembrie este promo-
vat la gradul de maior. Prime;te Coroana
Rom]niei clasa Ofi\er cu panglica de Vir-
tute Militar[. ~n februarie 1918, este mu-
tat la statul major al Diviziei 1 V]n[tori
ca ;ef al Biroului Mobilizare ;i Organi-
zare, de;i a absolvit doar un an la :coala
Superioar[ de Razboi. R[m]ne ̀ n aceast[
func\ie p]n[ la 1/14 octombrie 1918,
c]nd este trimis s[-;i continue studiile
la :coala Superioar[ de R[zboi pe care,
le `ntrerupe dup[ 4 s[pt[m]ni. Maiorul
Avramescu este numit ;ef al Biroului de
Informa\ii al Corpului 3 Armat[.

Dup[ finalizarea campaniei din Un-
garia, ̀ n 1919, revine la :coala Superioar[
de R[zboi, pe care a absolvit-o `n 1920
pe locul doi. ~n 1923 este promovat lo-
cotenent colonel ;i numit ;ef de stat ma-
jor al Diviziei 10 Infanterie. Va de\ine
aceast[ func\ie p]n[ ̀ n martie 1929, c]nd
va fi ̀ naintat ̀ n grad si va primi comanda
Regimentului 38 Infanterie din Br[ila,
vechea sa unitate. Avramescu a fost apoi
mutat `n octombrie 1932 la Marele Stat
Major, unde a ̀ ndeplinit functia de ;ef al
Biroului 6 Transport. ~n 8 iunie 1940 este
`naintat `n gradul de general de divizie.

În anii celui de-Al Doilea R[zboi
Mondial, cariera lui Gheorghe Avrames-
cu cunoa;te o ascensiune. A îndeplinit
funcţiile de ;ef al Corpului de vânători
de munte, pe frontul de est, ;i de coman-
dat al Armatei a IV-a, pe frontul de
vest. Particip[ la ofensiva din Bucovina
de Nord din iulie 1941. Prime;te Ordi-
nul Mihai Viteazul clasa a III-a ;i Crucea
de Fier clasele a II-a ;i I. Ajunge ̀ n nordul
Crimeei, unde este implicat ̀ n B[t[lia de
la Marea de Azov, trupele sale av]nd o
importan\[ contribu\ie la `nfr]ngerea
Armatelor 9 ;i 18 sovietice. Pe 31 august
1944 a preluat comanda Armatei a IV-a,
pe care a condus-o `n timpul campaniei
din Transilvania ;i care a eliberat `n 25
octombrie 1944 Carei, ultima localitate
rom]neasc[ sub st[p]nire ungar[. 

Dup[ finalizarea r[zboiului, genera-
lul Avramescu urma s[ joace un rol im-
portant. ~nainte ca Petru Groza s[ fie nu-
mit prim-ministru (6 martie 1945), în
presa vremii au fost vehiculate numele
mai multor potenţiali premieri. Printre
ace;tia se numără Savel Rădulescu, Barbu
:tirbey ;i generalul Gheorghe Avrames-
cu. 

~n vizorul Siguran\ei, 
din anul 1943

Gheorghe Avramescu a intrat `n vi-
zorul Siguran\ei `nc[ `n anul 1943 c]nd
pe numele generalului s-a deschis un do-
sar de urmărire informativă. Motivul su-
pravegherii generalului pare a fi atitudi-
nea “suspectă” a acestuia, mărturii co-
lectate din rândul soldaţilor ;i ofiţerilor
întor;i de pe front. Ace;tia relatau că ge-
neralul îi protejează pe bol;evici ;i
face “chiar propagandă că noi nu voim
să luptăm contra lor”, a;a cum reiese din
nota informativă din 23 septembrie 1943,
dar ;i faptul că “bol;evicii au aruncat ma-
nifeste prin care au mulţumit Dl. G-ral
Avramescu pentru purtarea faţă de po-
pulaţia rusească”. Suspiciunea faţă de ge-
neral a fost întărită ;i de mulţumirile
aduse acestuia de secţia română a pos-
tului Radio Moscova “pentru felul cum
a tratat populaţia sovietică”, mulţumiri
care au provocat vii comentarii în cer-
curile democratice, după cum rezultă

dintr-o altă notă (28 septembrie 1943).
Această notă  redă ;i opinia lui Iuliu Ma-
niu despre Avramescu, ;i anume că “gen.
Avramescu se desenează cel puţin ca
omul tratativelor cu ru;ii”. În dosar mai
există o notă din care reiese că generalul
a avut în noiembrie 1943 o întâlnire la
Sibiu cu “Petru Grozea”, la care, alături
de cei doi, au mai participat “avocatul
Negrea ;i un comerciant cu numele de
Miron”, fără a se ar[ta în notă discuţiile
dintre ace;tia. Probabil Petru Grozea este
viitorul prim-ministru procomunist Pe-
tru Groza. Un alt document prezintă de-
claraţiile fostului deputat liberal Petre
Ghiaţă, declaraţii făcute în cercul lui de
prieteni, ;i anume că după război “nu va
mai putea fi folosit la guvernare nici par-
tidul liberal, nici partidul naţional ţără-
nesc - cu atât mai puţin mi;carea legio-
nară ori mi;carea cuzistă, care nu mai
sunt în stare să aducă ceva nou ori să re-
zolve problemele vitale ale ţării”. Apro-
piaţii lui Petre Ghiaţă erau de părere,
“”probabil cu asentimentul său”, după
cum se arată în notă, că după încheierea
păcii va fi nevoie “de organizarea tuturor
luptătorilor, cari să formeze o mare
mi;care ;i care să fie condusă de un ge-
neral viteaz, cum ar fi de exemplu gene-
ralul Avramescu”. Alte documente din
dosarul informativ redau “zvonurile” lan-
sate de “cercurile politice interesante” ;i
anume că în fruntea ministerului de răz-
boi urma să fie numit Avramescu. Do-
cumentele existente în dosar indică ;i
“satisfacţia” produsă în cercurile politice
;i cele militare de înaintarea lui Avra-
mescu la gradul de general de armată. În
acestea se insistă asupra simpatiei de care
se bucura Avramescu în rândurile
aliaţilor< “Aceste cercuri politice ;i mili-
tare spun, că Dl. General de Armată Gh.
Avramescu se bucură nu numai în ţară
de simpatie ;i încredere, ;i chiar în ţările
aliate ;i se crede că Domnia Sa va avea
de jucat roluri importante în actuala si-
tuaţie a ţării noastre”. 

Arestarea ;i moartea 
generalului

~n ultima parte a r[zboiului, ̀ n cadrul
colabor[rii cu Armata Ro;ie, Armata

Rom]n[ a avut numeroase probleme.
Generalul Avramesacu a protestat de
multe ori `mpotriva proastei aprovi-
zion[ri a trupelor aflate `n subordinea
sa. La 2 martie 1945, generalul Gheorghe
Avramescu ;i generalul Nicolae Drago-
mir au fost chema\i la comandamentul
Armatei 40 sovietice ̀ n ora;ul slovac Di-
vin, pentru a expune situatia Armatei a
IV-a rom]ne. Dup[ o or[, ofi\erii care i-
au ̀ nso\it au fost ̀ n;tiin\a\i c[ Avramescu
;i Dragomir au plecat cu generalul Filip
Fedorovici Jmacenko la punctul de co-
mand[ al Frontului 2 ucrainean, din or-
dinul mare;alului Malinovski. ~n reali-
tate, cei doi generali au fost aresta\i. Pe 3
martie 1945, so\ia generalului Avrames-
cu, Adela, ;i fiica sa Felicia, mama lui
Paltin Sturdza care avea atunci 11 luni,
au fost arestate ;i trimise `n Siberia. Fe-
licia s-a sinucis trei zile mai t]rziu, iar
Adela s-a ̀ ntors ̀ n Rom]nia ̀ n anul 1956.
Autorit[\ile rom]ne s-au adresat Tribu-
nalului Suprem al URSS ;i au aflat c[ ge-
neralul Gheorghe Avramescu murise pe
3 martie 1945, l]ng[ ora;ul Jászberény,
`n urma unui atac al unui avion asupra
ma;inii. A fost ̀ nmorm]ntat la Budapes-
ta. De fapt este foarte probabil s[ fi fost
executat de NKVD, deoarece, ̀ n mod cu
totul ciudat, ma;ina sa a fost lovit[ de un
singur glon\, care l-a nimerit ;i ucis pe
generalul Avramescu.

~n 23 octombrie 2000, trupul gene-
ralului a fost adus ̀ n \ar[ ;i ̀ nmorm]ntat
`n Cimitirul Militar din Cluj. Batalionul
24 V]n[tori de Munte poart[ numele
onorific General Gheorghe Avramescu.
Teza despre presupusa sa inten\ie de a
dezerta ̀ mpreun[ cu ̀ ntreaga sa armat[,
a;a cum `l suspectau sovieticii, r[m]ne
pentru unii istorici deschis[. 

Surse
https<//www.iiccr.ro/controversata-
moarte-a-generalul-de-armata-gheor-
ghe-avramescu-3-martie-1945/
www.worldwar2.ro
ACNSAS, fond Documentar, dosar 8865,
vol. 1, dosar 15110.
Idem, fond Informativ, dosar I 210768.
;i dosar 211951.
Alexandru Duţu, Florica Dobre, Drama
generalilor români, Editura Enciclope-
dică, Bucure;ti, 1997.

Generalul Avramescu, al doilea din st]nga, `n mijlocul ofi\erilor ;i solda\ilor

Generalul care a eliberat Careiul 
a fost asasinat de ru;i `n Ungaria
Generalul Avramescu trebuia s[ fie prim-ministru `n locul lui Petru Groza. Fiica lui s-a sinucis `n
6 martie 1945, ziua `n care s-a instaurat guvernul bol;evic

Redăm mai jos un fragment
din Capitolul “Armata României,
iubire – credinţă – jertfă – eroism
– victorie” din volumul de evo-
cări, confesiuni şi mărturii “Ar-
mata în istoria românilor” scris[
de colonel (r)  Vasile Rus.

“Ne întoarcem cu recunoştinţă
gândul şi inima spre eroii neamului şi
înălţăm lui Dumnezeu rugă pentru Os-
taşul nostru de azi şi de mâine. 

Ziua Armatei Române ne prileju-
ieşte afirmarea unui sfânt adevăr că
multimilenara istorie a poporului nos-
tru, profund încercată de frământările
şi confruntările interstatale europene,
şi nu numai, a determinat constituirea
unei oştiri puternice, scut de pavăză
pentru garantarea suveranităţii terito-
riale a ţării. 

Toate momentele de răscruce în is-
toria acestui neam dovedesc rolul pe
care l-a avut forţa înarmată a fiilor me-
leagurilor mioritice. Armata a avut cea
mai mare contribuţie la obţinerea vic-
toriilor împotriva celor care cu trupe
agresoare au invadat vremelnic pămân-
turile carpato-danubiano-pontice,
dând cele mai grele jertfe de sânge pe
câmpurile de bătălie. 

(…) Sărbătorirea Zilei Armatei Ro-
mâne la 25 Octombrie este legată efec-
tiv şi afectiv de Transilvania - leagănul
genezei şi evoluţiei poporului român.
Reîntregirea graniţei de vest a Româ-
niei a constituit singurul obiectiv stra-
tegic naţional realizat de Armata Ro-
mână în cea de-a doua conflagraţie
mondială, recunoscut juridic de arti-
colul 2 al Tratatului de pace între Ro-
mânia şi Puterile Aliate şi Asociate,
semnat la 10 februarie 1947. Acest tra-
tat l-a reconfirmat pe cel de la Trianon,
din 4 iunie 1920, care este în vigoare şi
în prezent.  

Vor rămâne de-a pururi încrustate
în file de istorie şi în bătăile inimilor
de români înălţătoarele cuvinte din Or-
dinul General nr. 77 dat în 26 octom-
brie 1944, semnat de ministrul de răz-
boi, generalul de armată Mihai Ra-
coviţă< “Ardealul sfânt, leagăn scump
al românismului, furat printr-un odios
dictat, oferit cu generozitate de dicta-
torii Europei magnaţilor unguri pentru
întregirea latifundiilor lor, a revenit,
prin luptă dreaptă şi jertfă vrednică, la
Patria din care a fost rupt. O graniţă
blestemată, trasată din ură şi răzbunare,
a despărţit timp de patru ani părinţi
de copii şi fraţi de fraţi, lanţurile robiei
au fost rupte, graniţa fictivă şi odioasă
a fost trecută într-un iureş...”

(...) Pentru Transilvania noastră
dragă au luptat ostaşi din toate ţinutu-
rile româneşti, înfruntând teama de
moarte şi focul ucigaş, măsurându-i
târâş, pe coate şi pe genunchi, pămân-
tul îndurerat. În luptele pentru Satu
Mare şi Carei au participat oltenii Di-
viziei 11 Infanterie, dobrogenii D. 9 In-
fanterie, moldovenii D. 21 Infanterie,
transilvănenii şi bănăţenii D. 18 Infan-
terie, muntenii D. 3 Infanterie, călăreţii
D. 1 Cavalerie. A fost ca un simbol al
unităţii naţionale, ce a caracterizat în-
totdeauna poporul român. 

Când a răsărit soarele în dimineaţa
zilei de 25 Octombrie şi a mângâiat
Tricolorul românesc înălţat pe cerul de
la Carei, s-a luminat istoria noastră.
Transilvania era Liberă, România era
Liberă, reîntregită în graniţa ei firească
de Vest. Bucuria victoriei a fost nemă-
surat de mare, dar nu şi deplină, soarta
a vrut ca luptele pline de sacrificii din
Est să nu readucă la patria mamă pă-
mânturile Basarabiei şi Bucovinei”.

Colonel (r) Vasile
Rus despre Ziua
Armatei Române 



4 Informa\ia de Duminic[/27 octombrie 2019

CULTUR~
Pe pianistul moscovit Alexei Nabiulin s[tm[renii ̀ l cunosc din apari\iile sale al[turi de orchestr[

`n ultimele dou[ stagiuni, iar Mihail Agafi\a aducea cu sine prestigiul unui dirijor care a condus
mult timp cea mai important[ orchestr[ a Republicii Moldova. Ne place s[ credem c[ apropierea
publicului de adev[rata muzic[ simfonic[ va continua.

Mai rar ai ocazia s[ vezi un film
rom]nesc at]t de dens ;i plin de ten-
siune moral[ ca noua produc\ie re-
gizat[ de Radu Dragomir, numit[
dup[ eroina sa< “Mo”. ~n mai pu\in
de 80 de minute se deruleaz[ o
dram[ ̀ n care, dac[ o prive;ti atent,
e greu s[ alegi pe cel bun ;i cel r[u.

Aparent e o situa\ie clasic[ de abuz
sexual al unui profesor fa\[ de o stu-
dent[. ~ns[ regizorul `;i ia timp s[ con-
struiasc[ atent personajele ;i prilejuie;te
celor trei actori principali ni;te com-
pozi\ii de neuitat. 

O impune pe Dana Rogoz ca actri\[
autentic[ ;i ̀ i ofer[ lui R[zvan Vasilescu
un rol de antologie, iar M[d[lina Craiu
e fermec[toare `n multe momente.

Mo, rebel[, suflet de punker, ;i Vera,
prietena cu iz de ̀ nger p[zitor, sunt prin-
se copiind la un examen de care depind
bursa Verei ;i lini;tea mamei lui Mo.
~ncerc]nd s[-;i recupereze telefonul
confiscat, Mo ajunge al[turi de Vera `n
b[rlogul profesorului, holtei b[tr]n,

adolescent `nt]rziat, care-;i `neac[ sin-
gur[tatea `n miile de CD-uri ;i DVD-
uri din bibliotec[ ;i mar;eaz[ pe o se-
duc\ie old-school, de o bl]nd[ arogan\[.
Dar ceva se ̀ nt]mpl[< Mo ;i acest om ̀ n
fond chinuit se descoper[ ca dou[ su-
flete `nrudite `n revolta lor interioar[ ;i
gustul muzical, iar Vera se pierde ̀ ncet-
`ncet `n decor. 
Va interveni c]nd Mo este pur ;i simplu
violat[ ;i ceea ce putea deveni o impro-
babil[ iubire devine un delict. :i totu;i,
`n cea mai uluitoare scen[, victima nu
folose;te ocazia r[zbun[rii. ~l iart[ oa-
re?

Filmul coboar[ pe nesim\ite din di-
simul[rile diurne `n dezv[luirea noc-
turn[ a caracterelor dincolo de orice
fa\ad[, iar jocul lui Vasilescu e de un ra-
finament cum rar am v[zut `n filmul
rom]nesc recent. 

Nu ai cum s[ dai cu piatra `n acest
personaj at]t de nuan\at, po\i `n\elege
frustrarea lui ;i te duce g]ndul la un
c]ntec al Claudiei :erdan< “De-ai fi venit
o clip[ mai devreme...”. Sau 20 de ani. ~n
fa\a ve;nicei singur[t[\i, tot o clip[ sunt.

Cele dou[ zile dedicate filmului
rom]nesc la Centrul Cultural
“G.M. Zamfirescu” la finalul
s[pt[m]nii trecute ne-au prilejuit
`nt]lnirea cu un film care ar putea
`nsemna un moment important `n
evolu\ia stilului noului cinema
rom]nesc. Un film profund, sensi-
bil, `ndr[zne\, inovativ `n multe
privin\e, care ar merita o promo-
vare mai intens[, c[ci se adreseaz[
multor cupluri din vremea noastr[.

Poate c[ ̀ n calea succesului de public
stau `ns[ c]\iva factori< titlul “Mon;tri”
nu ni se pare foarte inspirat, faptul c[
avem o scen[ de sex gay (altfel foarte
bine g]ndit[ ;i livrat[) poate `ndep[rta
mult[ lume de acest film, iar sunetul su-
fer[ `n cazul unor condi\ii de proiec\ie
mai ̀ ndep[rtate de idealul pe care Marius
Olteanu, scenaristul ;i regizorul aflat la
debut, ;i l-a imaginat. E p[cat, pentru c[
drama singur[t[\ii ̀ n doi dintr-un cuplu
`n destr[mare e tratat[ cu mult[ empatie
;i grij[, procesul `nstr[in[rii fiind redat
minu\ios. Cinefilii mai vechi ̀ ;i amintesc
poate filmul sovietic “Gar[ pentru doi”.
Acest “Mon;tri” ar putea fi negativul lui.

Ea e Dana. Longilin[, finu\[, foarte
trist[. B]ntuie prin Bucure;ti cu un ta-
ximetrist pe care-l pl[te;te de cinci ori
c]t face, doar ca s[ n-o lase singur[.
A;teapt[ nea;teptatul, o rezolvare, ceva.
Un vecin guraliv ia ma;ina - nevast[-sa
st[ s[ nasc[. Dana n-are copii. El e Ar-
thur, cutra de bunic[-sa ̀ i zice ;i Andrei.
B[iat bine, din IT, corporatist. Homose-
xual secret, g[se;te un tip pe net cu care
`nt]lnirea se dovede;te un fiasco, o
`mpreunare nefireasc[ a dou[ angoase.
O sun[. Ea r[spunde ̀ n doi peri. Se mut[,
;i ea st[, cu inima spart[, l]ng[ un colet
pe care scrie mare FRAGIL. Trec prin
botezul copilei unor prieteni, iar bunica
`i piseaz[ abia ascunz]ndu-;i frustrarea
propriei maternit[\i ratate< de ce nu face\i
un copil? Pentru c[ nu am dec]t incerti-

tudine ;i fric[, r[spunde rece Dana. Apoi,
`n pasajul feroviar din Giule;ti, unde fie-
care f[cuse de unul singur mor\ii cu
ochiul, c[r\ile se dau par\ial pe fa\[ ;i te-
ribila `ntrebare “de ce mai stai?”, pus[
dup[ 10 ani de convie\uire, `ncheie po-
vestea `ntr-o triste\e mat[, grea, strivin-
du-i pe cei doi odat[ cu `ngustarea trep-
tat[ a cadrului final.

C[ci aici imaginile, multe din ele de
adev[rat[ poezie, de cele mai multe ori
elegiac[, au parte de un cadru care are o
via\[ a lui. ~n primele dou[ segmente,
care-i arat[ separat pe protagoni;ti, totul
pare filmat cu telefonul, `ntr-o vignet[
de “live” de Facebook, imagini sociale,
iar `n segmentul final cadrul se l[rge;te
sau se str]mteaz[ dup[ emo\ia momen-
tului. Munca din spatele camerei de fil-
mat a lui Luchian Ciobanu merit[ un
premiu doar al ei. Povestea ar trece ecra-
nul chiar dac[ ar fi un film mut.

Judith State este o revela\ie. Privirile
ei ab[tute, suferin\a tot mai greu disi-
mulat[, speran\a care-i fulger[ tot mai
rar pe chip dau ad]ncime unui rol mai
mult ;optit, cu excep\ia r[bufnirii finale.
Cristian Popa, debutant ̀ n cinema, com-
pune un b[rbat ap[sat tot mai greu de
secretul sexual pe care nici ̀ n ultima clip[
nu reu;e;te s[-l pun[ pe masa t[cerii de
ghea\[ din cuplu. Alexandru Potocean
joac[ firesc un taximetrist care doar face
pe durul, un suflet strivit ;i el, iar :erban
Pavlu confisc[ scena `nt]lnirii celor doi
b[rba\i, vulnerabilitatea unui om silit s[
`;i ascund[ sinele real r[zb[t]nd din fie-
care replic[. Dorina Laz[r aduce ̀ n rolul
bunicii ceva din vechea ;coal[ a come-
diei, iar cuplul vecinilor e ros ;i el de
mon;trii lui (privirile Alinei Berzun\eanu
spun totul). Cu acest film noul cinema
se `ntoarce spre durerile ascunse ale co-
tidianului. Am zice c[ era timpul.

Drama unei posibile iubiri 
transformate `n delict< “Mo”

“Mon;tri” exploreaz[ trauma singur[t[\ii `n doi<
o `ntoarcere a filmului rom]nesc spre cotidian

Dup[ ce ne-am obi;nuit `n ulti-
mii ani ca sala Filarmonicii s[ se um-
ple doar `n cazul unor concerte fes-
tive sau cu programe care nu prea
au leg[tur[ cu menirea unei orches-
tre simfonice (muzic[ de film, va-
riet[\i muzicale), nu v[ ascundem
surpriza - foarte pl[cut[ - ce am
avut-o v[z]nd c]t[ lume a ales joi
sear[ s[ asiste la un concert cu un
format c]t se poate de clasic. 

E drept c[ rom]nii apreciaz[ ;i gust[
muzica rus[, mai ales cea a lui Piotr Ilici
Ceaikovski, sentimental[ ;i expansiv[
cum e ea, ;i prezen\a al[turi de orchestr[
a unor muzicieni ;coli\i temeinic `n
tradi\ia muzical[ a Rusiei recomandau
acest concert ca un eveniment pe care \i-
ar p[rea r[u s[-l ratezi chiar dac[ nu e;ti
neap[rat cel mai avizat meloman. Pe pia-
nistul moscovit Alexei Nabiulin s[tm[re-
nii `l cunosc din apari\iile sale al[turi de
orchestr[ `n ultimele dou[ stagiuni, iar
Mihail Agafi\a aducea cu sine prestigiul
unui dirijor care a condus mult timp cea
mai important[ orchestr[ a Republicii
Moldova ;i c]\iva ani Filarmonica din
Cluj. Dar ne place s[ credem c[ apropie-
rea publicului de adev[rata muzic[ sim-

fonic[ va continua, iar ponderea dintre
concertele “serioase” ;i cele de divertis-
ment se va apropia de normal.

Elegie ;i elogiu de mare artist

Fantezia de concert op. 56 nu e ne-
ap[rat o capodoper[, dar permite pia-

nistului s[-;i etaleze tehnica, mai ales `n
lunga caden\[ din prima mi;care, care
sun[ ca un studiu pentru pian solo, iar
orchestra are ocazia s[ exploreze c]teva
teme zglobii, dansante, ;i violoncelul de-
vine partenerul pianului ̀ ntr-un moment
de real lirism. Ineditul lucr[rii ;i presta\ia
foarte profesionist[ a pianistului, secon-

dat de un dirijor atent la \es[tura melo-
dic[ ;i ritmic[, au f[cut ca piesa s[ fie as-
cultat[ cu interes ;i aplaudat[ sincer.

Dar marele moment al serii de joi a
fost Simfonia a ;asea, “Patetica”. Am mai
auzit-o de destule ori, dar acum Agafi\a
a f[cut-o s[ sune de parc[ era nou-
n[scut[. Toat[ angoasa chinuitoare a

compozitorului, norii de furtun[ din pri-
ma mi;care, valsul ;chiop[tat, perturbat
de interven\iile nelini;titoare ale sufl[to-
rilor, amenin\[torul mar; din Allegro
molto vivace, desenat de dirijor cu
mi;c[ri de spadasin m]nuind o floret[,
;i dezolarea finalului `ncheiat `n cele ce
par ultimele spasme ale vie\ii au respirat
`n voie `ntr-o redare profund original[,
cu efecte orchestrale nea;teptate ;i bine
justificate. “Patetica”, numit[ cu un ter-
men care `n rus[ `nseamn[ “pasional”,
evoc[ o via\[ intens[, ̀ n bucurii ;i dureri
deopotriv[, a;a cum a ;i fost a lui Ceai-
kovski, curmat[ `n `mprejur[ri bizare la
c]teva zile dup[ premiera simfoniei.

O via\[ pl]ns[ de un foarte t]n[r Ser-
ghei Rahmaninov, care avea doar 20 de
ani c]nd a scris tulbur[torul Trio elegiac
op. 9 ̀ n memoria lui Ceaikovski, prezen-
tat de violonistul Vlad R[ceu, pianista
Aurelia Vi;ovan ;i celistul Octavian Lup
luni sear[ `ntr-o interpretare entuzias-
mant[, care ar fi p[cat s[ nu fie re\inut[
`ntr-o ̀ nregistrare oficial[. Pianul poart[
muzica `nainte, cu patos, iar cordarii `i
amplific[ sensurile, ̀ ntr-o compozi\ie ce
anun\a deja marile reu;ite de mai t]rziu
ale autorului ei. Programul celor trei,
con\in]nd ;i lucr[ri de Lipatti ;i Grieg, a
fost prezentat joi sear[ ;i clujenilor.

Alexei Nabiulin la pian urm[rind virtuozitatea dirijorului Mihail Agafi\a `n Fantezia de concert op. 56

Cristian Popa ;i Judith State `ntr-un film de o sensibilitate cople;itoare

O s[pt[m]n[ muzical[ fascinant[ la
Filarmonic[ sub semnul lui Ceaikovski

M[d[lina Craiu (Vera) ;i Dana Rogoz (Mo) `n fa\a unei propuneri indecente
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INTERVIU

“Pe plan muzical nu mi-am
propus să realizez tot ceea ce am
reu;it să fac. Însă, iată că lucrurile
se a;ezau în a;a fel încât parcă alu-
necam pe un izvor nesecat din ca-
re izvorau acele frumoase cântece
populare cărora mă bucur că am
reu;it să le dau viaţă. Le-am adus
în faţa publicului iubitor de fol-
clor. Nu am vrut să mă îmbo-
găţesc prin muzică, ci mi-am do-
rit să transmit celor ce vin dra-
gostea pentru pământ românesc,
pentru părinţi, bunici, pentru Co-
dru...”

Duminica viitoare, în a treia zi a lunii
noiembrie, Casa de Cultură a Sindicate-
lor Satu Mare va găzdui un minunat
spectacol aniversar Ana Holdi; Pop - 40
de ani de carieră. Se împlinesc, mai exact,
42 de ani de când binecunoscuta inter-
pretă a cântecului popular românesc,
Ana Holdi; Pop, cântă ;i ne încântă pe
noi toţi, iubitorii muzicii populare. Vă
invităm ca în pragul acestei sărbători care
o are în centrul atenţiei pe cea care ;i-a
dedicat ani din viaţă pentru a culege fol-
clor ;i a le dărui oamenilor nestemate ale
cântecului popular, înainte de a asculta
albumul muzical care va fi lansat cu pri-
lejul spectacolului din 3 noiembrie 2019,
înainte de lansarea cărţii "Ana Holdi;
Pop - O viaţă de cânt ;i dor", să citiţi in-
terviul pe ni l-a acordat.

- Unde începe povestea, doam-
na Ana Holdi; Pop?
- Acasă, chiar acasă, în familia mea, lângă
părinţii mei... Plăcerea de a cânta am
moștenit-o de la tatăl meu, care era ne-
întrecut la cântat ;i la jucat, era staroste
la toate nunţile ;i petrecerile din sat, din
Micula. Tatăl meu era mândru de mine
;i mă iubea foarte mult, dorindu-;i să
ajung artistă, să îi duc numele mai de-
parte. Am crescut într-o familie de oa-
meni buni ;i privind în urmă mărturisesc
că am avut o copilărie ca în pove;ti. Cres-
când cu muzica populară în casă, în pri-
mii ani de ;coală îmi amintesc cum fu-
geam acasă la terminarea orelor să prind
emisiunea de la radio care se numea
“Muzică populară ;i interpretul popu-
lar”.

- Am putea vorbi încă de la vre-
mea aceea despre modele pe
care le-aţi avut în viață? Mă re-
fer la cântecul popular, inter-
pretare etc.
- Era perioada cu nume mari ale folclo-
rului românesc. Îmi amintesc de Titiana
Mihali, Fraţii Petreu;, Viorel Costin, Lu-
creţia Ciobanu, Mariana Drăghicescu,
Achim Nica. Sunt doar câteva din nu-
mele grele ale muzicii populare
române;ti care ;i-au pus amprenta asu-
pra ceea ce aveam eu să devin.

- Când aţi început pregătirea
muzicală?
- În anul 1973, în cadrul ;colii Populare
de Artă din Satu Mare. Îmi amintesc că
s-a înfiinţat atunci în cadrul ;colii un ta-
raf tradiţional maramure;ean în cadrul
căreia eu eram solista, Ioan Cuba; era
cetera;ul, Nelu Rusneac cânta la zongoră,
iar Vasile Ro;ca la dobă. În această for-
mulă, la 23 ianuarie 1977, ne-am pre-
zentat la faza zonală a Festivalului Cân-
tarea României, fază la care am obţinut
menţiune. A fost prima mea prestaţie
muzicală în faţa unui juriu. În acela;i an
am ajuns la liceul în Satu Mare ;i am
susţinut examenul la :coala Populară de

Arte, devenind elevă în clasa de canto a
doamnei profesoare Claudia Popdan.

- Ne apropiem de primul con-
tact cu zona de codru...
- Am învăţat pentru producţia de final
de an două cântece din Codru din Cule-
gerea de folclor “Auzit-am din bătrâni” a
profesorului Petre Vacarciuc, “Taie maică
tăieţăi” ;i “Unde-ai fost bădiţă-aseară”.
:i odată cu interpretarea lor, profesorul
Sorin Berindei, care era director al Clu-
bului Tineretului ;i coordonator al An-
samblului folcloric Doina Some;ului, m-
a invitat să fac parte din ansamblu. :i am
intrat atunci într-o minunată familie. 

- La doar cîţiva ani distanţă,
obţineţi premiul I pe linie la
toate fazele Festivalului Cân-
tarea României.

- Cred că premiul I la Cântarea Ro-
mâniei a reprezentat rampa mea de lan-
sare. Au urmat înregistrările la Radio Bu-
cure;ti. Înregistrările au fost urmate la

câteva luni de filmări pentru emisiunea
“Joia Tineretului”. 

- Aţi trecut prin foarte multe
filtre până să ajungeţi departe,
dacă pot să spun a;a. Când aţi
avut cele mai mari emoţii, vă
amintiţi?
- Examenul vieţii mele, cum s-ar putea
spune, a fost primul meu spectacol pe
scena din Micula. Referitor la filtre, când
un juriu de specialitate dă verdictul ;i
acesta e unul favorabil, ai parte de acel
imbold de a face mai mult, de a face ;i
mai bine. Consider că toate etapele de
evaluare prin care am trecut de-a lungul
vieţii au avut rostul lor. ;i nu un rost mic,
ci unul mare. Faptul că am reu;it să am
o performanţă notabilă într-un spectacol,
într-un concurs, m-a determinat să ;le-
fuiesc talentul ce mi-a fost dat, să îmi
îmbunătăţesc calităţile.

- A existat ;i o perioadă de pau-
ză în cariera artistică. 

- Mi-am întemeiat o familie, pe care nu
am dorit să o neglijez. Nimic nu este mai
important pe lumea aceasta ca familia.
În familia mea am găsit echilibrul ;i
lini;tea de care avem fiecare din noi atât
de mare nevoie. Bazele acestei gândiri,
acestei trăiri, le am chiar de acasă, de pe
vremea când eram eu la rândul meu co-
pil. Pentru mine familia a fost dintot-
deauna pe primul loc ;i am a;ezat-o pe
piedestalul pe care a meritat să fie. Toc-
mai de aceea, cu mâna pe inimă pot spu-
ne că sunt cea mai fericită soţie, cea mai
fericită mamă ;i bunică.

- Când începe colaborarea cu
profesorul Dumitru Iederan?
- L-am reîntâlnit pe domnul profesor
Dumitru Iederan în 1987, la marele spec-
tacol de 23 August. În octombrie 1987
am urcat în trenul ce mergea din Satu
Mare la Carei ;i a fost cursa vieţii mele.
Gândurile nu îmi dădeau pace. Eram
parcă prinsă undeva ;i nu ;tiam încotro
să o apuc. Fac bine? Fac rău? Am o fami-
lie, o neglijez? O mulţime de trăiri in-

tense. Îi mulţumesc încă o dată profeso-
rului Dumitru Iederan pentru că m-a în-
drumat pe cărarea muzicii populare au-
tentice. M-a pregătit ;i în 27 noiembrie
1987 eram în faţa comisiei de la Radio
Bucure;ti, secţiunea Folclor. ;apte cân-
tece populare au fost aprobate de comisie
din cele 13 prezentate. Melodiile au intrat
în Fonoteca de Aur a Radiodifuziunii
Române. 

- Intrăm mai apoi pe tărâmul
materialelor discografice.
- Primul meu disc LP din vinyl, “Dorul
meu pe unde trece” datează din 1992 și
a fost realizat cu un solist consacrat, Ioan
Boc;a, o mare valoare a cântecului po-
pular românesc. Al doilea disc LP ;i ca-
setă audio ia na;tere în 1995, “Dor mi-i
de codrenii mei” ;i e realizat cu acompa-
niamentul tarafurilor reunite Iedera ;i
Iedera Juniori. În 1997 am lansat CD-ul
“La fântână, la izvor”. Un an mai târziu
am lansat un CD de colinde realizat cu
fiicele mele, “Noi ducem colinda-n casă”.
Următorul CD l-am lansat în anul 2000,
“Duce-m-a; ca luna-n nor”.

- Din 2000 încoace asistăm la
o nouă colaborare ;i povestea
începe tot la Carei.
- Din 2001 am început colaborarea cu
Taraful tradiţional Ceatăra Carei, mai
apoi ;i cu ansamblul înfiinţat de Adrian
Pa;ca, ;i pot să spun că sunt iată 18 ani
de când cântăm împreună, suntem
aplaudaţi ;i iubiţi, ceea ce mă bucură
foarte mult deoarece nimic nu e mai fru-
mos decât să fii aplaudat la scenă des-
chisă, oamenii să cânte cu tine ;i să se
bucure de tot ceea ce le oferi ca artist. 

- Pe cărarea cântecului popular
aţi rămas toţi anii ace;tia
aceea;i interpretă ce nu s-a
abătut nici pentru o clipă de la
tot ceea ce înseamnă autentic.
- Pe plan muzical nu mi-am propus să
realizez tot ceea ce am reu;it să fac. Însă,
iată că lucrurile se a;ezau în a;a fel încât
parcă alunecam pe un izvor nesecat din
care izvorau acele frumoase cântece po-
pulare cărora mă bucur că am reu;it să
le dau viaţă. Le-am adus în faţa publicului
iubitor de folclor. Nu am vrut să mă îm-
bogăţesc prin muzică, ci mi-am dorit să
transmit celor ce vin dragostea pentru
pământ românesc, pentru părinţi, bunici,
pentru Codru.  

Spectacolul aniversar “Ana Holdi;
Pop – 40 de ani de cântec” aduce pe scena
Casei de Cultură a Sindicatelor în 3 no-
iembrie 2019 arti;ti care de-a lungul vieţii
;i-au adus aportul la tot ceea ce înseamnă
conservarea ;i promovarea valorilor
tradiţionale române;ti. Vor evolua în faţa
publicului Sava Negrean Bruda;cu, Pe-
trică Mure;an, Nicolae Mure;an, Anghe-
lina Timi; Lung, Radu Ciorda;, Mariana
Stănescu, Andrei ;i ;tefan Petreu;, Rafila
Bărbos, Vasile Coca, Hermina Marc Iluţi,
Maria Tripon, Maria Petca Poptean, Mi-
hai Papariga, Georgiana Marina, Laura
Bakk, Aniela Tegze;, Vlad Jurchi;, Florin
Borobei, Ansamblul folcloric al Judeţului
“Doruri sătmărene”, Ansamblul folcloric
“Tradiţii maramure;ene”, Ansamblul fol-
cloric “Ceatăra” din Carei. Acompania-
mentul este asigurat de renumita Orches-
tră “Rapsodia Bihoreană”, dirijor Liviu
Buţiu. 

Întregul spectacol va fi filmat ;i di-
fuzat ulterior în cadrul emisiunii Zone
folclorice la Informaţia TV. 

A consemnat Ioana Vladimirescu

Spectacolul aniversar “Ana Holdi; Pop – 40 de ani de cântec” aduce pe scena Casei de Cultură a
Sindicatelor în 3 noiembrie 2019 arti;ti care de-a lungul vieţii ;i-au adus aportul la tot ceea ce în-
seamnă conservarea ;i promovarea valorilor tradiţionale române;ti. Întregul spectacol va fi filmat
;i difuzat ulterior în cadrul emisiunii Zone folclorice la Informaţia TV. 

Ana Holdi;-Pop, povestea unei voci 
din Zona Codrului
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PERSONALIT~}I
Pentru strădania sa neobosită, Petrache Poenaru este recompensat cu titlurile<
mare comis - 1834, mare clucer - 1841, agă - 1851. Petrache Poenaru face
parte din Obșteasca Adunare din 1841. Alexandru Ioan Cuza îl numește în
Consiliul de Stat. 
Petrache Poenaru este un neobosit animator cultural. În 1831 contribuie la
`nființarea Societății Filarmonice. În 1845 face parte din Asociația literară.

Petrache Poenaru s-a născut
la 10 ianuarie 1799 în satul Be-
nești, comuna Bălcești, județul
Vâlcea, la moșia unchiului său
după mamă, Iordache Otetelișa-
nu, și moare la 2 octombrie 1875,
la București.

Neamul Poenaru își are originea în
județul Dolj. Petrache este fiul vistier-
nicului Constantin Poenaru și al vistie-
resei Manda (Smaranda), sora marelui
vornic Iordache și al marelui agă Grigore
Otetelișanu.

Primele cunoștințe de carte le do-
bândește la vârsta de 5 ani, în satul Bră-
dești, unde locuia o rudă a Poenarilor,
de la dascălul grec C. Vadalah. Își con-
tinuă studiile, la 10 ani, în casa lui Ior-
dache Otetelișanu. Din 1811 urmează
școlile Obedeanu din Craiova, Sf. Sava
și Academia Grecească de la Schitu Mă-
gureanu - București. În anul 1818 intră
“scriitor”, în cancelaria Episcopiei Râm-
nicului pe lângă grămăticul Nicolae, de-
venit episcop și apoi mitropolit - Nifon.
În anul 1819 episcopul Râmnicului îl
trimite la București, la mitropolitul Dio-
nisie Lupu, îndrumătorul școlii lui Ghe-
orghe Lazăr. După plecarea lui Eufrosin
Poteca la studii în Italia (1820) Petrache
Poenaru predă limba greacă la Mitro-
polie, până în anul 1821.

Secretar al lui Tudor 
Vladimirescu

În 1821 participă la revoluția con-
dusă de Tudor Vladimirescu, îndepli-
nind misiunea de secretar al acestuia -
“grămătic”. În legătură cu intrarea lui Pe-
trache Poenaru în rândul pandurilor,
scriitorul Alexandru Odobescu mențio-
na< “Petrache Poenaru mintosul și paci-
nicul tânăr își strânse binișor cărțile în
ladă, dezbracă giubeaua și descalță pa-
pucii descălești și cu minteanul oltenesc
pe umeri calcă pragul odăii din mănăs-
tirea Cotroceni, de unde Tudor domina
Bucureștii cu privirea și cu armele sale”. 

Petrache Poenaru “fusese la 1821 -
după cum afirma Nicolae Iorga – redac-
torul scrisorilor lui Tudor Vladimirescu,
în acele luni de zile cât acesta fu Domnul
Țăranilor”. Tudor Vladimirescu îi încre-
dințează o misiune diplomatică, trimi-
țându-l la Liubliana. În drum spre locul
stabilit, la Sibiu, află despre sfârșitul tra-
gic al Domnului neîncoronat. Petrache
Poenaru rămâne în Transilvania până în
anul 1824, an în care își continuă studile
la Viena.

În anul 1826 intră la “Școala de apli-
cațiuni a inginerilor geografi”, condusă
de Ludovic Puissant. Petrache Poenaru
devine membru al Academiei de Științe
de la care, în 1828, obține certificatul
“pentru studiile și lucrările ce le făcuse
în Franța”. Tot în 1827 își brevetează sti-
loul cunoscut sub numele “stilograf ”,
“condei portăreț fără sfârșit”. Continu-
nuându-și studiile, în 1831 îl găsim în
Anglia unde cercetează industria.

Numit eforul școalelor, 
în ianuarie 1832

După aproape zece ani petrecuți la
studii în străinătate, Petrache Poenaru
se reîntoarce în țară, în ianuarie 1832.
Petrache Poenaru este numit eforul
școalelor. Redactează regulamentul in-
strucțiunii publice. În același timp, este
profesor de fizică și matematică, inspec-
tor și director al Colegiului Sf. Sava. Între
anii 1833 și 1847 este director general al
școalelor din Țara Românească. Pentru

strădania sa neobosită, Petrache Poena-
ru este recompensat cu titlurile< mare
comis - 1834, mare clucer - 1841, agă -
1851. Petrache Poenaru face parte din
Obșteasca Adunare din 1841. Alexandru
Ioan Cuza îl numește în Consiliul de
Stat.

Petrache Poenaru este un neobosit
animator cultural. În 1831 contribuie la
`nființarea Societății Filarmonice. În
1845 face parte din Asociația literară.

În 1861 devine membru de onoare
al Societății “Astra”. Este vicepreședinte
și președinte (în anul 1876) al Societății
pentru învățătura poporului român. În
anul 1870 devine membru al Societății
Academice Române, pregătind discursul
de recepție, “Gheorghe Lazăr și școala
română” (pe care îl citește Alexandru
Odobescu, pentru că Petrache Poenaru
era bolnav). Îndeplinește mai multe res-
ponsabilități pe linie de stat< director în
Postelnicie (Ministerul de Externe, între
1850 și 1855), membru în Comisia do-
cumentelor (1857), membru în Comisia
de stat (1864). A publicat primul curs
de geometrie (1837- Tip. Ion Eliade Ră-
dulescu). Traduce și primul curs de al-
gebră (1841 – Tip. Colegiului Sf. Sava)<
“Elemente de algebră Appeltauer, tra-
dusă din latinește cu oarecare modificări
de Petrache Poenaru”. Cu Aaron Florian
și G. Hill tipărește primul dicționar fran-
cezromân în două volume (1860)< “Vo-
cabular franțezo-românesc”, a pus “o
piatră importantă la temelia tehnicii și
ingineriei românești”. Împreună cu Di-
mitrie Povlid pune bazele unui “cod unic
pentru Țara Românească, servind la mă-
surarea porumbului din coșarele de re-
zervă (pentru timpuri de secetă)”.

Petrache Poenaru are preocupări de-
osebite pe linie culturală. Colaborează
la Curierul Românesc, Muzeul Național,
Gazeta Teatrului Național, România,
Foaie pentru minte, inimă și literatură,
Vestitorul românesc, Trompeta Carpa-
ților. Scoate foaia Învățământul satului.

Petrache Poenaru se dedică și acti-
vității literare. Publică proză de factură
didactică< Bogăția muncitorului sau Tai-
nele lui Moș Stan. Rețin, de asemenea,

atenția articolele< Datoriile preotului
(1844), Despre școalele normale (1846),
Lenevirea (1848), Câteva notițe biblio-
grafice despre Gheorghe Lazăr (1848),
Rapoarte despre școalele normale din
Giurgiu, Târgoviște și Vâlcea (1847).

Alături de Gheorghe Lazăr și Ion
Eliade Rădulescu, Petrache Poenaru
contribuie la dezvoltarea științei și cul-
turii române din prima jumătate a seco-
lului al XIX-lea. El “rămâne în istoria
culturii românești prin faptele sale”, prin
opera ce a dăruit-o posterității.

Lucrări de referință< Volume< Ele-
mente de geometrie după Legendre, tra-
ducere și prelucrare de Petrache Poena-
ru, București, 1837> Vocabular franțe-
zo-românesc (în colaborare cu G.Hill și
Florian Aaron), tom. I și II, Bucure;ti,
1840-1841; Învățături pentru prăsirea
duzilor și creșterea gândacilor de mătase,
adunate și întocmite pe clima Țării Ro-
mânești, 1849> Georgiu Lazăru și școala
românească, București, 1871.

Articole, cuvântări< Cuvântare la
examenul public din 28 august 1832, în<
Curierul Românesc, IV, Nr. 61> Cuvân-
tare de Anul Nou, la Palatul Domnesc,
1840, ian., 1, în < Cantor de avis și co-
mers, IV, nr. 38, 1840> Învățătură pentru
lucrarea pământului, în < Învățătorul sa-
tului, 1, nr. 1, 1843> Despre sădirea co-
pacilor, în < Învățătorul satului, 1, nr. 2,
1843> Sădirea de pometuri, în < Învăță-
torul satului, nr. 11, 1844> Mijloc de a
cunoaște sămânța care este bună, în < În-
vățătorul satului, nr. 13, 1844> Datoriile
preotului, în < Învățătorul satului, nr. 16,
1844> Agricultură, în < Învățătorul satu-
lui, nr. 16, 1844> Semne ce se pot lua din
atmosferă pentru schimbarea vremii, în
< Învățătorul satului, nr. 17, 1844> Bogăția
muncitorului sau Tainele lui Moș Stan,
în < Învățătorul satului, III, nr. 2, 1845>
Despre școalele normale, în < Învățătorul
satului, IV, nr. 4, 1846> Rapoarte despre
școalele normale din Giurgiu, Târgoviște
și Vâlcea, în< Învățătorul satului, IV, nr.
10, 1847> Câteva notițe bibliografice des-
pre Gheorghe Lazăr, în < Foaie pentru
minte, inimă și literatură, 1857> Georgiu

Lazăr și Școala Română, în< Analele Aca-
demiei Române, seria I, tom. IV, Bucu-
rești, 1872.

Bibliografie critică< C.B., La P. Poe-
naru, în < Foaie pentru minte, inimă și
literatură, 1843> Sion, G., Discurs la în-
mormântarea lui Petrache Poenaru, în <
Alegătorul liber, București, nr. 102, 6
nov., 1875> Odobescu Alexandru, Petra-
che Poenaru, Cuvântare asupra vieții și
activității sale, Tip. Gobl., Bucure;ti,
1889> Răspuns la discursul lui P. Poena-
ru, făcut de Papilian și publicat în Ana-
lele Academiei, seria I, tom. IV, 1872>
Iorga Nicolae, Petrache Poenaru, în <
Analele Academiei Române. Memoriile
secțiunii literare, XXVIII, 1905-1906>
Năsturel P.V., Corespondență între Pe-
trache Poenaru și unchii săi George (Ior-
dache) și Gr. Otetelișanu, în< Convorbiri
literare, XLVIII, nr. 2, 3, 4, 7-8, 1914>
Duică Bogdan C., Petrache Poenaru,
Eliade Rădulescu, George Lazăr, în < Cul-
tura Națională, 1924> Filitti I. C., Scrisori
inedite ale lui Petrache Poenaru, în < Ar-
hivele Olteniei, Craiova, nr. 77-78, 1934>
Predescu Lucian, Enciclopedia “Cuge-
tarea”, București, 1940> Romanescu Mar-
cel, Petrache Poenaru și neamurile sale,
București, 1944> Potra G., Petrache Poe-
naru, epoca, studiile în străinătate (con-
ferință la Institutul de istorie, 1948)> Po-
tra G., Un militant pentru progresul șco-
lii românești, în < Gazeta învățământului,
nr. 415, din 22 martie 1957> Dinu C., Pe-
trache Poenaru, ca pedagog, în < Din is-
toria pedagogiei românești, Editura de
Stat Didactică și Pedagogică, București,
1957> Potra G., Petrache Poenaru, ctitor
al învățământului pedagogic și luptător
progresist, conferință - 22 noiembrie
1957, Societatea de științe istorice și fi-
lologice> Potra G., O comemorare, în <
Industria ușoară, V, nr. 2, februarie 1958>
Potra G., Petrache Poenaru, ctitor al în-
vățământului în țara noastră, Editura
Științifică, 1963> Dumitrașcu Gh., Pe-
trache Poenaru - pedagog și iluminist
român, unul dintre organizatorii învă-
țământului național, în < Orizont, Râm-
nicu-Vâlcea, 10 ianuarie 1969> Albu T.,
Un ctitor de prestigiu al școlii românești.
Petrache Poenaru, în Orizont, Râmni-
cu-Vâlcea, 22 mai 1937> Albu T., 175 de
ani de la nașterea lui Petrache Poenaru,
strălucit ctitor al învățământului româ-
nesc, în < Orizont, Râmnicu-Vâlcea, 10
ianuarie 1974> Dicționarul literaturii ro-
mâne de la origini până la 1900, Editura
Academiei, 1979> Petria Petre, Petrache
Poenaru, Contribuții bibliografice, în <
Studii vâlcene, IV, Râmnicu-Vâlcea,
1980> Marinoiu Costea, Petrache Poe-
naru, în Drumuri pe Olt, Editura Emi-
nescu, 1983> Obretin Ion, Din contribu-
ția lui Petrache Poenaru la înființarea și
dezvoltarea învățământului tehnic din
Țara Românească, în < Studii vâlcene,
VII, Râmnicu-Vâlcea, 1985> Petria Petre,
Petrache Poenaru, un fiu al Vâlcii, cer-
cetător al trecutului Buzăului, în < Spiri-
tualitate și istorie, Întorsura Carpaților,
Buzău, vol. II, 1983> Pușcaru, Ion și Bas-
că Octavian, Oameni, idei, fapte din is-
toria matematicii, Editura Economică,
1996> Petria Petre, Vâlcea, Oameni de
știință, cultură și artă, Editura Conphys,
Râmnicu-Vâlcea, 1996> Petria Petre, Pe-
trache Poenaru, în < Jurnalul de Vâlcea,
15-21 ianuarie 1996.

Mircea Pîrlea,
Biblioteca Județeană Satu Mare

Bibliografie<
• * * * * * * * * * * - Enciclopedia ma-

rilor personalități din istoria,
știința și cultura românească,
Volumul III, P-Z, Editura Ge-
neze, București, 2001

Petrache Poenaru 
(1799 – 1875)

220 de ani de la na;terea lui Petrache 
Poenaru, inventatorul stiloului

A fost un strălucit pedagog, ctitor al școlii românești, luptător pentru dreptate socială și națională

În istoria inventicii universale, Pe-
trache Poenaru este cunoscut şi în cali-
tate de creator al primului toc cu
pompiţă, cunoscut în acel timp sub de-
numirea de “stilograf ”. La numai 28 de
ani, Petrache Poenaru brevetează primul
toc rezervor din lume, mai întâi la Viena,
apoi la Paris în 1827 (pe când era stu-

dent), cu titlul “Condeiul portăreţ fără
sfârşit, alimentându-se însuşi cu cernea-
lă” şi devine astfel deţinătorul primului
brevet de invenţie obţinut de un român.

Brevetul de invenţie arată nu numai
spiritul inventiv al studentului român,
dar şi originalitatea concepţiei, pe cât
de simplă pe atât de practică. Invenţia
lui Petrache Poenaru a revoluţionat do-
meniul instrumentelor de scris, contri-
buind astfel la crearea unui obiect utili-
zat şi astăzi de miliarde de oameni. Tocul
cu rezervor de cerneală “Poenaru”, pre-
cursorul stiloului modern, elimina zgâ-
rieturile de pe hârtie şi scurgerile nedo-
rite de cerneală şi propunea soluţii pen-
tru îmbunătăţirea părţilor componente,
astfel încât să asigure un flux constant
al cernelii şi posibilitatea înlocuirii unor
piese.

Sistemul său de a împinge cerneala
spre vârful în care era montată peniţa,
prin uşoara apăsare a ţevii, care este ma-
rea inovaţie în această direcţie, va duce
mai târziu la inventarea pistonului. Fa-
bricarea stiloului inventat de Poenaru
şi punerea lui în comerţ ar fi scurtat
mult timpul până la realizarea pistonu-
lui. Poenaru însă n-a reuşit sau nu a fost
suficient de insistent în valorificarea in-
venţiei sale.

Mai târziu, Lewis Edson Waterman
a preluat ideea românului transfomând-
o într-un stilou ce se poate umple prin
intermediul peniţei, în 1884, producând
un flux mai sigur de cerneală.

Condeiul port[re\ al
lui Petrache Poenaru

Primele stilouri au fost folosite în
Egiptul Antic (3000 şi 2800 î.Hr) la
scrierea manuscriselor şi erau con-
fecţionate din stuf sau papură. Erau
prevăzute cu o gaură tubulară centrală,
ce puteau absorbi o coloană îngustă de
lichid colorat, pe care îl eliberau lent
în momentul în care erau înclinate sub
un anumit unghi.

Aceste instrumente au fost prezente
şi în Evul Mediu, iar din secolul al VII-
lea au fost înlocuite de penele de pasăre,
conform scrierilor Sfântului Isidor din
Sevilla.

Cercetătorii au descoperit că şi ma-
nuscrisele de la Marea Moartă au fost
scrise tot cu pene înmuiate în cerneală,
dar şi Constituţia Statelor Unite.

Pregătirea unei pene pentru a de-
veni instrument de scris dura destul
de mult, fiind degresată temeinic şi us-
cată în repetate rânduri.

Săpăturile arheologice au scos la
iveală, în ruinele oraşului Pompei, pre-
zen\a peniţelor de cupru, ceea ce în-
seamnă că acestea erau folosite încă
din secolul I d. Hr.

Vlad M.

Acum 5.000 de ani,
primele stilouri erau

din stuf ;i papur[
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FILA DE PSIHOLOGIE
“Omul nechibzuit caut[ fericirea `n dep[rtare. Cel
`n\elept o caut[ sub picioarele lui”. 

(James Oppenheim)

Interminabile sau scurte, ̀ n X
sau cr[c[nate, picioarele sunt sin-
gurele p[r\i ale corpului imposi-
bil de transformat. Pot deveni mai
musculoase ori mai gr[sune, se
pot sub\ia, dar `;i vor p[stra me-
reu forma ini\ial[. Dac[ nu ne
plac, avem posibilitatea s[ le as-
cundem, iar dac[ reprezint[ un
avantaj major, atunci e de dorit s[
le punem `n eviden\[. 

Picioarele reprezint[ un fel de vedere
panoramic[, incluz]nd at]t degetele, c]t
;i labele picioarelor, gleznele, pulpele, ge-
nunchii ;i coapsele. Toate aceste p[r\i
anatomice au un cuv]nt de spus `n ce
prive;te seduc\ia. Curba picioarelor se
refer[ la profilul rotunjit al picioarelor,
luate ca ̀ ntreg. Un criteriu de frumuse\e
este reprezentat ;i de raportul propor\io-
nal dintre pulpe ;i coapse, \in]nd cont
de faptul c[ picioarele interminabile ale
femeilor ̀ nalte exercit[ o atrac\ie erotic[
nem[surat[. Nici m[car nu ne putem
`nchipui un manechin care s[ aib[ prea
mare succes la ̀ n[l\imea de 1,60 m, chiar
dac[ are m[suri perfecte. 

Pentru unii b[rba\i, picioarele fru-
moase sunt cel pu\in tot la fel de
seduc[toare ca ni;te s]ni tari ori
silicona\i, ̀ ntruc]t scara picioarelor duce
direct ̀ n paradis, f[r[ nicio escal[. C]nd
admira\i picioarele unei femei, fi\i ̀ ntot-
deauna aten\i la felul `n care vibreaz[.
Unele femei p[;esc cu at]ta hot[r]re,
`nc]t le vibreaz[ pulpele. Acest compor-
tament este dovada unui caracter auto-
ritar ;i prea pu\in `nclinat spre fantezie.
Dac[ ne uit[m ;i din partea cealalt[, este
cazul s[ ;tim c[ ;i femeile sunt sensibile
la frumuse\ea picioarelor b[rba\ilor.
Coapsele musculoase ;i pulpele
fotbali;tilor au f[cut deja destule victime. 

Unghiul f[cut de picioare cu
p[m]ntul

Atunci c]nd o persoan[ este a;ezat[,
unghiul pe care picioarele sale `l fac cu
p[m]ntul permite o evaluare imediat[ a
gradului s[u de disponibilitate.

~n unghi ascu\it, degetele, t[lpile ;i
c[lc]iele, \inute ridicate, sunt plasate sub
scaun. Pozi\ia respectiv[ este sinonim[
cu aceea care duce la ridicarea ̀ n picioare
sau la \];nirea brusc[ de pe scaun. Indi-
vidul care o adopt[ nu este disponibil
din punct de vedere mental. 

Unghiul obtuz este o pozi\ie de des-
tindere. Picioarele sunt plasate `n fa\a
scaunului, `ntr-un unghi care ajunge de
multe ori la peste 450. Unghiul drept, cu
piciorul ̀ ndoit ̀ n echer sau cu t[lpile spri-
jinite pe p[m]nt, indic[ o disponibilitate
`n anumite condi\ii. Aceste observa\ii
sunt elementare, `ns[ foarte pu\ini oa-
meni le acord[ aten\ie ;i ̀ ;i pierd de multe
ori vremea `ncerc]nd s[ conving[ inter-

locutori indisponibili care nu ̀ ndr[znesc
s[-;i declare deschis indisponibilitatea. 

Picior peste picior

Pe planul gesturilor predictive,
`ncruci;area picioarelor este un adev[rat
barometru al fluctua\iilor min\ii. Dac[
v[ afla\i ̀ ntr-o situa\ie conflictual[, pute\i
constata c[ ave\i tendin\a s[ reproduce\i
`ncruci;[ri repulsive, pentru a v[ ap[ra.
Orice individ este psihosensibil la atmos-
fera care domne;te `n bula lui social[.
Emisfera dreapt[ a creierului s[u filtreaz[
continuu informa\iile provenite din ex-
terior, m[sur]nd gradul de agresivitate
posibil[ a c[rei \int[ crede c[ este, iar
aceasta se ̀ nt]mpl[ f[r[ ;tirea con;tiin\ei
treze. ~ncruci;area involuntar[ a picioa-
relor este un refren barometric ideal pen-
tru a evalua p]n[ la ce punct individul
`;i men\ine echilibrul afectiv ori se simte
obligat s[-;i controleze emo\iile. 

Picioarele polarizate

Pozi\ia picior peste picior poate
dezv[lui ;i gradul de flexibilitate al unui
grup de persoane `n cursul unui stagiu.
Dac[ sunte\i preparator ;i ̀ nt]lni\i o pro-
por\ie prea mare de `ncruci;[ri de res-
pingere `n s]nul unui grup, mesajul pe
care `l transmite\i nu va putea r[zbate ;i
ambian\a se va deteriora de la sine, ori-
care ar fi semnalele pozitive pe care le-
a\i putea ̀ nregistra aprioric. :i la sf]r;itul
zilei ve\i pleca epuizat ;i nemul\umit de
rezultat. 

Din clipa ̀ n care ne afl[m ̀ n prezen\a
altei persoane, cu to\ii func\ion[m ca
ni;te magne\i de polarit[\i contrare sau
identice (atractive sau de respingere).
Orice rela\ie interpersonal[ antreneaz[,
animalic, o atrac\ie sau o repulsie in-
stinctiv[. Aceasta poate fi indus[ de o
nimica toat[< o tr[s[tur[ fizic[ pe care
nu o agre[m, absen\a z]mbetului sau
;tergerea sa brutal[ de pe fa\[, un parfum
sau o arom[ care ne irit[, din\ii pu\in
cam `nnegri\i de nicotin[ sau o pat[ pe
sacoul interlocutorului etc. Gradul de
atrac\ie sau de repulsie ̀ ;i g[se;te imediat
traducerea la nivel corporal, mai ales prin
intermediul pozi\iei picior peste picior.
Aceast[ alternan\[ este un barometru fia-
bil al atmosferei care domne;te ̀ ntre doi
indivizi `n cursul discu\iei.

Sindromul \apului isp[;itor

Pozi\ia picior peste picior `n echer
este atitudinea generic[ a indivizilor care
nu se simt `n largul lor `n dezbateri fa\[
`n fa\[. Ar putea fi caracteriza\i de
urm[torul refren< “Vreau, cum s[ nu,
dar... nu pot. Ba da, ba nu!” Pozi\ia pi-
ciorului \inut `n echer este o secven\[
gestual[ clasic[ de ap[rare ;i tipic mas-
culin[, de;i chiar ;i femeile `ncep s[ o
reproduc[. Ea m[re;te teritoriul corporal

al b[rbatului a;ezat ;i, `ntr-un fel, `i ser-
ve;te de barier[ defensiv[ m[rit[. ~n fa\a
unei persoane care de\ine autoritatea sau
o influen\[ prea mare, cu to\ii sim\im
impresia ciudat[ c[ ni s-a mic;orat teri-
toriul. ~n fa\a judec[\ii publicului apare
aceea;i impresie de “punere sub acuzare”.
Astfel de situa\ii duc aproape ̀ ntotdeauna
la apari\ia posturii picioarelor ̀ ncruci;ate
`n echer. ~n plus, `ncruci;area degetelor
pe unul dintre genunchi ̀ nt[re;te ̀ n ace-
la;i timp sentimentul de nesiguran\[ ;i
izoleaz[ teritoriul ap[rat.

Pozi\ia Boa

Iat[ un refren postural invariabil< pi-
ciorul `nf[;urat ca un ;arpe boa.

Piciorul `nf[;urat ca un ;arpe boa
traduce destul de precis gradul de gelozie
al celei care ̀ l reproduce ̀ n pozi\ie a;ezat.
~n aceast[ pozi\ie, un picior se aga\[ de
cel[lalt ca o ieder[ sau ca o lian[. Atitu-
dinea este tipic feminin[ ;i aproape im-
posibil de reprodus de c[tre un b[rbat,
afar[ doar de cazul `n care are picioare
foarte lungi ;i destul de sub\iri.

Piciorul f[cut prizonier este posedat
de cel[lalt. Postura prefigureaz[ o pre-
luare simbolic[ a puterii sau tr[deaz[ un
temperament gelos, dublat de o frustrare
virtual[ sau real[. 

Piciorul drept pe post de boa tr[de-
az[ o femeie directiv[, care ̀ ;i sublimeaz[
gelozia exercit]ndu-;i puterea asupra an-
turajului. O femeie autoritar[, un lider
cu m]n[ de fier, pe care nu e bine s-o su-
peri pe timp de furtun[. 

Piciorul st]ng pe post de boa tr[de-
az[ o femeie fuzional[. Piciorul f[cut pri-
zonier este posedat de cel[lalt. Postura
prefigureaz[ o posesie simbolic[, de tip
amoros.

Sursa< “Dic\ionar ilustrat 
al gesturilor”, (2013)

Pozi\ia picioarelor tr[deaz[ 
gradul t[u de relaxare

Majoritatea cuplurilor care ape-
leaz[ la consiliere se plâng de o co-
municare slabă - de multe ori acest
fapt pare s[ fie tot ce ̀ i ̀ ngrijoreaz[.
Promovarea unei comunicări clare
a fost mult timp unul dintre obiec-
tivele celor mai mulți terapeuți de
cuplu și familie (Gottman, 2015>
Guerney, 1977> Haley, 1991> Satir,
1988> Watzlawick, Beavin și Jac-
kson, 1967). Din cercet[rile care
au avut ca principal subiect rela\ii-
le, se disting opt stiluri de comuni-
care diferite care adesea genereaz[
conflicte relaționale.

1. Pasiv-agresivul 

Acest partener `;i păstrează gândurile
și sentimentele în interior, ripost]nd ulte-
rior într-o manieră pasiv[ ;i distructivă.
De cele mai multe ori, pasiv-agresivul nu
este con;tient de sentimentele și compor-
tamentul personal. De exemplu, Talida voia
să rezerve bilete la un film pe care Mihai
nu voia să-l vadă. În loc să-și exprime pre-
ferința față de Talida, el a amânat, iar cuplul
a ratat filmul. Deși Talida s-a înfuriat pe
Mihai, acesta, în loc să-și asume responsa-
bilitatea pentru comportamentul său, s-a

ofensat pe reac\ia soției sale și a refuzat să
se explice.

2. Istericul

Acest partener poate avea motive s[
fie furios, dar modalitatea de comunicare
este atât de ofensivă încât este dificil să
r[m]i concentrat asupra conținutului me-
sajului. Deoarece Sorin a crescut într-o fa-
milie de oameni care \ipau foarte des, ori
de câte ori va percepe un sentiment de ne-
dreptate el va țipa mai degrabă decât să
l[mureasc[ problema. Soția sa, Julia, con-
sider[ c[ stilul soțului s[u este intimidant
și jignitor. Ca răspuns, se retrage... până la
un moment dat c]nd se hot[r[;te s[-l
p[r[seasc[.

3. Histrionicul 

Acest tip de partener supradramati-
zează cea mai mare parte a ceea ce este co-
municat și, în timp, accentul interacțiunii
se îndreaptă în cele din urmă către drama
creat[ și nu spre conținut. În mod special,
partenerul corespunzător trebuie apoi să
se concentreze pe calmarea partenerului
histrionic în loc să rezolve problema. Lisa
a fost sufletul petrecerilor< a fost atractiv[
atât în   rochie, cât și în expresiile-i
seduc[toare. Majoritatea oamenilor au plă-

cut-o și au adorat să fie alături de ea. Era
“de ga;c[”, cum s-ar zice. Cu toate acestea,
în căsătoria ei, a reușit să creeze un climat
de potențial divorț. Această reacție l-a de-
terminat pe so\ul ei să raporteze chiar și
cea mai mică situa\ie care `l irita.

4. Pl]ng[ciosul

Acest tip de interlocutor joacă adesea
în mod inconștient rolul victimei pentru
a-;i împiedica partenerul să se exprime
complet. Sara pl]ngea ori de c]te ori par-
tenerul ei ̀ ;i exprima nemulțumirea în re-
lația lor. George a recunoscut că plânsul
Sarei l-a făcut să se simtă prea vinovat c]nd
`;i provoca partenera, iar `n final a reușit
să găsească o alt[ partener[ care s-a dovedit
a fi un bun ascultător.

5. Explozivul 

Acest tip de partener reține sentimen-
tele până când sunt gata să explodeze.
Acest interlocutor ar putea crea furie pe o
perioadă suficient de lungă pentru ca re-
lația să fie ireparabilă. De exemplu, Cyn-
thia s-a supărat că Mark a avut petreceri
de poker la ei acasă și nu a făcut niciodată
curățenie după aceea. De asemenea, a sim-
țit că a fost tratată ca o servitoare în rela\ia
lor. Cynthia s-a referit o singură dată la ea

ca fiind “Cenu;[reasa modernă”. În loc să
exprime aceste sentimente, Cynthia a res-
pectat `n continuare cerințele lui Mark,
până când a cerut un divorț. Mark a spus
că se simte ;ocat, `ns[ nici el nu acorda
prea mare atenție nevoilor Cynthiei.

6. Conflictualul 

Mesajele acestui partener pot fi atât de
contradictorii și de `ntortocheate, încât
este dificil să-\i dai seama ce anume își do-
re;te. Patricia era atât de ambigu[ ;i inde-
cis[ ̀ ntre grija fa\[ de ceilalți ;i a-și satisface
propriile nevoi, încât putea foarte rar să
transmită un mesaj definitiv. Stilul ei a dus
la frustrare at]t a ei c]t ;i a so\ului. Olimpiu
a susținut că va satisface nevoile soției sale
dacă își va da seama care sunt.

7. Retrasul

Acest individ tinde să se distanțeze sau
să se închidă precum o țestoasă, atunci
când este provocat. Partenerii diferă `n
func\ie de timpul c]t stau retra;i< unii pen-
tru zile> al\ii, câteva luni. Acest partener
este asemănător cu stilul celui ce poart[
pic[. Andreea a fost crescut[ de o mamă
care o respingea luni întregi dacă nu-i res-
pecta dorințele. Ca femeie căsătorită, An-
dreea a făcut la fel cu soțul ei Tom. Acesta

a raportat că distan\area a fost atât de pu-
ternică, încât a fost înspăimântat de An-
dreea.

8. Anxiosul 

~n principiu, anxietatea stă la baza ma-
jorității stilurilor precedente, dar această
categorie include indivizii excesiv de an-
xio;i, care par să aibă un atac de anxietate
atunci când sunt transmise mesaje provo-
catoare. Partenerul plin de anxietate te
poate `ntrerupe în mijlocul frazei și chiar
poate fugi din cameră> el sau ea poate
schimba subiectul aproape instantaneu
pentru a evita confruntarea. Ema a relatat
că a crescut `ntr-un mediu foarte anxios.
“P[rin\ii au fost atât de hiperprotectori în-
cât abia mi s-a permis ieșirea din casă”, a
spus ea. Aparent, părinții Emei evitau ;i
conflictele ;i erau perfecționi;ti. ~n propria
ei c[snicie, Emei îi era atât de frică de con-
fruntare, în special cu soțul ei Vlad, încât
sim\ea simptome fizice și f[cea apel la un
sedativ ori de câte ori îl percepea că este
nemulțumit de ea.

Sursa<
https<//www.psychologytoday.com/in-

tl/blog/magnetic-partners/201910/pro-
blematic-styles-communication-in-rela-

tionships
Pagin[ realizat[ de Ioana Zaharia

Opt tipuri de parteneri problematici `n rela\ii
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Alina Yakupova este o fetiţă de
6 ani din Rusia şi, în momentul de
faţă, este considerată cea mai fru-
moasă copilă din lume. Alina Ya-
kupova are un chip angelic şi mulţi
dintre cei care o urmăresc pe con-
turile de socializare o alintă “înge-
raş”.

La şase ani, Alina Yakupova este
model şi a colaborat cu unele din cele
mai mari case de modă încă de la vârsta
de patru ani. La vârsta la care fetiţele
de vârsta ei îşi roagă părinţii să le cum-
pere păpuşi, Alina face ea cadouri
scumpe mamei sale.

Alina Yakupova are părul blond ca
mierea, ochii albaştri şi un zâmbet pe
care orice revistă şi-l doreşte pe coper-
tă.

“Sunt sigur că secretul succesului
Alinei nu constă doar în frumusețea ei
ireală, ci și în muncă și autodezvoltare,
în pofida vârstei ei atât de fragede”, a
declarat pentru Daily Mail maganerul
fetiței, Roman Kukhar.

Alina Yakupova nu este însă primul
copil din Rusia care capătă titlul de cea
mai frumoasă fată de lume. În urmă
cu doi ani, Anastasia Knyazeva a cu-
cerit planeta cu frumuseţea ei, conform
a1.ro. Copila a fost implicată, de ase-
menea, în mai multe campanii de mo-
dă şi s-a făcut remarcată datorită tră-
săturilor ei. Mulţi o compară cu o pă-
puşă de porţelan.

O feti\[ de 6 ani din Rusia, considerat[
cel mai frumos copil din lume

Lady Gaga a căzut de pe scenă în
timpul concertului Enigma susținut joi
seară în Las Vegas.

În timpul concertului, artista a che-
mat pe scenă un fan, iar acesta a încer-
cat să o ridice pe Lady Gaga, impresio-
nând publicul. Deși cei doi păreau că
pot dansa, fanul s-a împiedicat și, fiind
aproape de marginea scenei, a căzut în
public.

Scena i-a șocat pe fani, existând și
câteva secvențe filmate de aceștia. Din
imagini se vede că Lady Gaga a căzut
prima, iar apoi fanul, existând o posi-

bilitate destul de mare ca cei doi să se
fi rănit în acest accident.
Cu toate acestea, potrivit fanilor pre-
zenți la eveniment, Lady Gaga și-a con-
tinuat show-ul, dansând și cântând ca
și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. “La-
dy Gaga a căzut de pe scenă și apoi a
continuat să danseze perfect coregra-
fia de la Bad Romance, ca și cum ni-
mic nu s-ar fi întâmplat. Nivelul de
profesionalism… este prea mult!”
Până acum reprezentanții artistei
nu au făcut declarații despre starea
acesteia sau despre cea a fanului.

Lady Gaga a c[zut 
de pe scen[

Loredana Groza arată din ce în ce
mai bine! La aproape 50 de ani, vedeta
pozează în ipostaze provocatoare, mai
ales că are un corp tonifiat și forme vo-
luptoase. Zilele trecute surprindea fanii
cu un decolteu generos, iar ace;tia au
reac\ionat imediat. Au avut comentarii
pro și contra referitoare la această apari-
ție.

Vedetei nu i-a p[sat de reac\ia lor ;i
s-a pozat alături de animalul său de com-
panie preferat. Și această imagine a atras
atenția. Vedeta stă pe un fotoliu, poartă
un top negru, iar în partea de jos un dres
negru, transparent. Chiar între picioarele
ei este cățelușul pe care îl mâng]ie.

Primele reacții ale fanilor au fost de
admirație pentru vedetă< „Wow, ești fru-
moasă foc! (...) Tu chiar întinerești pe zi
ce trece! (...) Superbă sunteți, doamna
Lori”

Alții au fost ceva mai duri cu cântă-
reața< “Ai luat-o pe urma Andei Adam.
Ea mai are puțin și se pozează în costu-
mul Evei. (...) Puțin mai crăcănată...”

Loredana Groza se încadrează în to-
pul celor mai sexy artiste din România
și o dovedește cu fiecare apariție a sa.
Aceast[ metod[, a \inutelor provocatoa-
re, pare s[ fie pentru a atrage aten\ia ;i a

r[m]ne `n showbizul rom]nesc c]t
mai mult timp.   

Loredana Groza a ;ocat fanii 
cu un decolteu uimitor


