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Marta Cordea< “Nu-mi pot 
închipui o lume f[r[ c[r\i”
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Singur[tatea este o alegere 
sau o consecin\[?

      Volumul de
colecţie "Integrala
poemelor", de Ana
Blandiana, apărut
recent la editura
Humanitas, a fost
lansat joi. La
eveniment au vorbit,
alături de Ana
Blandiana, Cristian
Pătrăşconiu şi Lidia
Bodea, directorul
editurii Humanitas.
Accesul la
eveniment a fost
gratuit pe baza unei
rezervări. 
      "N-am fost în stare să scriu altfel decât ieşind
din viaţa mea obişnuită, decupând timpul poeziei
din timpul vieţii…  Plecam la scris cum plecau
sfinţii în pustie, ca să-l întâlnească pe Dumnezeu,
iar ceea ce urma avea uneori într-adevăr
trăsăturile miracolului. Când începeam să scriu,
nu aveam senzaţia preaplinului care se revarsă,
ci mai curând a uimirii că trecea prin mine. (...)
Deşi ştiam că mi se mai întâmplase, deşi îmi
spuneam că şi de alte dăţi mi se păruse la fel şi că
totuşi minunea se repetase, mă uitam la ultima
poezie scrisă cu sfâşietoarea convingere că de
astă dată este într-adevăr ultima, că niciodată nu
voi mai fi în stare să scriu nimic. Recădeam în
contingent mai deprimată decât în momentul
evadării, până când încet-încet începeam să simt
că se pregăteşte o nouă iluminare care nu aşteaptă,
pentru a se produce, decât o nouă fugă", spune
Ana Blandiana. 

Ana Blandiana ;i-a
lansat o integral[
a operei poetice       Artefacte, manuscrise originale,

fotografii de epocă, volume cu dedicaţii
olografe, documente personale care au
aparţinut lui Mircea Eliade (1907-1986),
Emil Cioran (1911-1995) şi Lucian Blaga
(1895-1961) vor fi scoase la licitaţie de
casa Historic, la 16 decembrie. Ministerul
Culturii solicită oprirea licitaţiei şi clasarea
loturilor pentru a-şi exercita dreptul de
preempţiune asupra documentelor.
      “Amurgul gândurilor", caiet
manuscris, piesă foarte rară, de Emil
Cioran, va fi vândut de la 5.000 de euro.
O scrisoare olografă de la Mihail Sebastian
pentru Mircea Eliade, 1937, are un preţ
de pornire de 800 de euro, iar "Cum am
devenit huligan", de Mihail Sebastian, cu
dedicaţie, exemplar bibliofil, are un preţ
de pornire de 400 de euro. 
      Licitaţia cuprinde numeroase scrisori
trimise pe de o parte, de Eliade, aflat la
studii în India, familiei, iar pe de alta,
scrisori primite de Eliade din partea
membrilor familiei şi din partea
prietenilor săi, precum Cioran, Alice
Voinescu, Sorana Ţopa, Şerban
Cioculescu, Perpessicius şi mulţi alţii. La
acestea se adaugă volume din proza sa.

Manuscrise ale lui
Eliade, Cioran ;i
Blaga la licita\ie

Prima prezentare complet[ a primarilor 
din Satu Mare

Solsti\iu 100< 10-17 
decembrie 1992
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Pentru prima dat[ avem o si-
tua\ie relativ exact[ a primarilor
care au condus ora;ul Satu mare.
Descoperirea casei `n care s-a
n[scut ;i a locuit primul primar
rom]n A. Feren\iu, ne-a oferit po-
sibilitatea de a organiza o
expozi\ie care s[ cuprind[ numele
primarilor `ncep]nd din anul
1316. 

~ntr-o prim[ perioad[ func\ia de
primar era de\inut[ de judele ora;ului.
Enumer[m lista lor. 

Juzii ora;ului Satu Mare 
din 1316 p]n[ `n 1711
1316. János. 
1359. János, fiul lui Miklós. 
1382. György. 
1480. Bakócz Mihály. 
1513. Tornai László. 
1514. Haláros Péter. 
1530. Kékedi Albert. 
1534. Boros Demeter. 
1538. Bíró Ferencz. 
1548. Hajós Ambrus. 
1564. Ötvös János. 
1571. Herczeg Szőlősi Sándor. 
1572. Halász János. 
1573. Kis Gáspár. 
1575. Nyirő Mihály. 
1586. Fóris András. 
1591. Szatmári János. 

1597. Csegöldi Gergely. 
1600. Gyulai János. 
1602. Balog Gergely. 
1603. Dékány János. 
1605. Asztalos János. 
1606. Naszados János. 
1607,1610, 1613 ;i 1615, Becsei Ger-
gely, 
1611, 1614, 1617 ;i 1619 Dobrai Györ-
gy. 
1612. Keresztély János. 
1616. Debreczeni Mihály. 
1620. Kádas Nagy István. 
1621. 1623 ;i 1625, Szücs Demeter, 
1622. 1624, 1626, 1629 ;i 1631-Szabó
Özvegy Pál.  
1628, 1630, 1632, 1634, 1636 ;i 1638-
Szíjártó Tamás
1633. Besenyei Nagy Márton. 
1637. Horvát Szabó Péter, Csütörtök
Boldizsár. 
1639.  1644, 1645, 1647 ;i 1650 Csicseri
Nagy Márton. 
1641, 1642-1643, Kallós István,
1646, 1648, 1651, 1653, 1655 ;i 1657-
Egri Szabó Mihály,  
1649, 1652, 1654, 1656, 1658, 1660,
1663 ;i 1666, Károlyi György.
1650. Asztalos János
1659. Kőszegi István. 
1661. Tarhos máskép Deczei Mihály. 
1662. Csütörtök Mihály. 
1664, 1668, 1670, 1673, 1675, ;i 1677-
Lakatos Pál. 
1665. Asztalos István. 
1667. 1669, 1672, 1674 ;i 1676 Asztalos
Boldizsár. 
1671, 1681 Kállai István, 
1678, 1680, 1682, 1684, 1686, 1688,
1690 ;i 1694 Komáromi Márton,  
1683, 1685, 1687, 1689, 1691 ;i 1693-
Istvándi János, 
1694. Komlósi Márton. 
1695 Erős Gábort. 
1696, 1701, Etei András. 
1697, 1698, 1699, 1700 ;i 1703, 
Kőszegi Ambrus.  
1704,  1705-1708, 1710, 1712, 
Nánási Miklós. 
1709. Viski János. 
1711. Csegöldi György. 

Juzii ora;ului Mintiu 
p]n[ `n anul 1711

1351. Domokos, fiul lui János. 

1397. Tamás, fiul lui Vankó. 
1406. Gyurka János. 
1446. Zai János. 
1462. Apai Ferencz. 
1516. Zsibrik György. 
1547. Fábián Albert. 
1548. Nagy Mihály. 
1583. Ötvös Szabó Mihály. 
1573. Ricsei Demeter. 
1588. Golda Miklós. 
1609. Barla Tamás. 
1627. Tar János. 
1642. Szegedi Ötvös Mihály. 
1643. Nagy Lukács. 
1649. Borbély István. 
1661. Kún Lukács. 
1696. Ricsei Boldizsár. 
1670. Egei Ötvös András. 
1680. Gyarmati János. 
1681. Darnai István.
1682. Török János. 
1691. Ricsei András. 
1701-1708. Csomor Losonczi János. 
1708- 1711. Jenei Mihály.

Juzii ora;ului Satu Mare 
(unit cu Mintiu)
1713, 1715, 1717, 1718, 1722, 1723,
1724, 1729, 1730-1731-1732, 1736,
1737, 1740, 1741 ;i 1742-  Csegöldi
György. 
1714, 1716, 1719, 1720 ;i 1725- Nánási
Miklós
1733, 1734, 1735, 1738 ;i 1739- Mihók
György
1743-1744. Váradi Mihály. 
1745, 1748-1747, Ujfalusi Gergely. 
1748, 1749, 1750, 1756, ;i 1757
Szatmári Sámuel.
1751, 1752, 1753, 1754, 1758 ;i 1759-
Zanathi József. 
1764., 1766, 1766, 1767, 1770, 1771,
1774, 1775, 1782, 1783 és 1784-;i 
Endrédi László.
1768, 1769, 1772, 1773, 1776-1781 
Palkovics Leopold.
1778. Mihalaki Mátyás, 
1785-1768. Csermák Antal. 
1787-1788. Jenei György. 
1789, 1790, 1791, 1793, 1800-1804 Ke-
resztesi András. 
1794.   1795, 1796, 1797, 1798, 1799,
1805-1806-ban Várallyai István. 
1804. Somlyai Mihály. 
1806-1813 Fáy József. 
1814- 1826 Papolczi Csorja 
József. 
1828- 1832- Jenei György. 

1832- 1838 Orbán Mihály. 
1838-1848 Esze Gábor. 
1848. Joó Mihály. 
1849. Laki Sándor. 
1850-1860 provizorat judele pl[;ii<
Kende László.
1860-1861. Vajay Károly.
1862-1867. Gabányi János .
1867-1872. Vajay Károly. 

Pe l]ng[ juzi erau ;i ocazionali 
primari cu func\ii administrative<
1. Keresztesi András 1798. 
2. Fáy József 1799- 1803 ;i 1806/1807. 
3. Várallyai István 1804/5. 
4. Goldner János 1808/9. 
5. Csermák Antal 1810/11, 1815. 1836. 
6. Kiss István 1812-1815
7. Jeney György 1837. 
8. Soós György 1838-1841. 
9. Pap Péter 1842-1848. 
10. Laki Sándor 1849. 
11. Gyene Károly 1860- 1861. 
12. S. Nagy Mihály 1851. aug. 21-1864.
1855.
13. Sztanaczky András 1855-1857. 
14. Boros Bálint 1858-1860.
15. Madarasai János 1861.
16. Békéssy Károly 1862-1866.
17. Gyene Károly 1867-1869.
18. Tegze Mihály 1870-1871.

Din anul 1872 primarii au fost ale;i
de c[tre consiliu. Din 1872 se separa
definitiv func\ia administrativ[ de cea
judec[toreasc[.

Primari până în 1918<
Böszörményi Károly< 1871 - 1896.
Hérmán Mihály< 1896 - 1902.
Pap Géza< 1902 - 1906.
Vajay Károly< 1906 - 1913.
Lénárd István< 1913-1918.

Din aceast[ perioad[ deja avem
portretele c]torva primari a c[ror ac-
tivitate o cunoa;tem din presa vremii<

Böszörményi Károly 1871 - 1896,
Hérmán Mihály 1896 - 1902 ;i Vajay
Károly 1906 - 1913.

Dup[ Unire, Satu Mare are primari
exclusiv rom]ni. Cel care a avut un rol
esen\ial `n transformarea ora;ului, `n
modernizarea lui a fost Augustin Fe-
ren\iu. Fiu al avocatului Alexandru Fe-
ren\iu, noul primar se preocup[ at]t
de modernizarea ora;ului - introduce
canalizarea, pietruie;te str[zi, extinde

re\eaua de ap[ -c]t ;i de cultur[. Printre
altele este ini\iatorul ridic[rii statuii dr.
Vasile Lucaciu, pe care ̀ l cunoscuse de
pe vremea c]nd acesta vizita familia
Feren\iu din casa de pe strada Mircea
cel B[tr]n nr. 8. Primarul Feren\iu era
notarul consiliului ora;ului Satu Mare
`n perioada Austro-Ungariei. El este
autorul a  trei capitole din Monografia
ora;ului coordonat[ de Borowsky Sa-
mu. Datele despre Augustin Feren\iu
ne sunt cunoscute din arhiva Prim[riei
Satu Mare ;i arhiva pictorului Aurel
Popp. De;i f[cuse at]t de multe pentru
Satu Mare, dup[ 1948 i se confisc[ tot
;i moare s[rac `n anul 1960. ~n
expozi\ie poate fi v[zut[ o fotgrafie `n
care primarul :tefan Chereche; `l pri-
me;te pe regele Carol al II-lea la Satu
Mare `n anul 1937. 

Primarii ora;ului `n perioada 
comunist[

În perioada 1945 - 1960, primarii
se schimbau foarte des, pentru că au-
toritățile centrale ;i ale partidului le
găseau multe "bube în cap". 

După 1960, ora;ul a avut primari
care îndeplineau de fapt funcția de pre-
ședinte al Comitetului executiv al Sfa-
tului Popular al ora;ului. Ace;tia au
fost Ioan Dan, Ioan Ienciu (1963 -
1968), Iosif Tincu, Ioan Fori; ;i Ioan
Diț.

Primarii ora;ului dup[ 1990
Trec]nd peste perioada comunist[

expozi\ia prezint[ momente de dup[
1990, cum ar fi alegerea primarilor.

Reamintim c[ Satu Mare a avut `n
ultimii 30 de ani urm[torii primari<
1990 - pentru scurt[ vreme este numit
de FSN Horea Anderco, apoi la primele
alegeri din 1992 func\ia de primar este
c];tigat[ de Ioan Sanfira care ̀ n cur]nd
`;i d[ demisia. O lung[ perioad[ de
timp a fost primar interimar Ioan Mu-
re;an. ~n 1996 Horea Anderco c];tig[
alegerile ̀ n fa\a candidatului PDSR. ~;i
re`nnoie;te mandatul `n 2000. Alege-
rile din 2004 sunt c];tigate de candi-
datul UDMR Iuliu Ilyes care ̀ ;i re`nno-
ie;te mandatul ̀ n 2008. ~n 2012 primar
este ales dr. Dorel Coica, iar la alegerile
din 2016 prim[ria Satu Mare este c];ti-
gat[ de candidatul UDMR Kereskeny
Gabor.

Böszörményi Károly 
1871 - 1896

Hérmán Mihály 
1896 - 1902

Vajay Károly 
1906 - 1913

Augustin Feren\iu 
1919 -1929 ;i 1930-1931

:tefan Chereche;
1934-1938

Prima prezentare complet[ 
a primarilor ora;ului Satu Mare
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ISTORIA PRESEI

I. Publica\ii politice 

Caracteristica presei rom]ne;ti din
Ardeal a fost, chiar de la modestele ei
`nceputuri, de pe la mijlocul secolului
trecut, nota na\ional[. ~n politic[ domin[
ideea na\ional[ cu tendin\a v[dit[ ;i des-
tul de curagios m[rturisit[ pentru
preg[tirea unit[\ii na\ionale. :i cum pri-
mele publica\ii rom]ne;ti aveau mai mult
caracter politic, nota aeasta s-a transmis
apoi ̀ n mod firesc ;i asupra publica\iilor
care au urmate, chiar ;i atunci c]nd aces-
tea erau culturale sau economice. Ideea
na\ional[ domin[ scrisul rom]nesc `n
orice form[ se manifesta acesta.

Evident c[ situa\ia politic[ a popo-
rului rom]n de pe teritoriul fostei Unga-
rii era foarte prielnic[ pentru alimentarea
presei politice ;i mai pu\in potrivit[ dez-
volt[rii presei culturale sau economice.
De aceea o singur[ privire asupra tablou-
lui publica\iilor dinainte de r[zboi, care
e destul de cuprinz[tor, ne arat[ rolul
predominant ce l-a avut presa politic[ ̀ n
provincia de peste Carpa\i.

~n privin\a aceasta situa\ia nu s-a
schimbat nici ̀ n perioada de dup[ r[zboi.
:i acum preocup[rile politice au r[mas
pentru pres[ elementul dominant ;i din
expunerile ce urmeaz[ se va vedea c]t[
energie s-a cheltuit pentru `nghebarea
unei bune prese politice.

Potrivit ̀ mprejur[rilor create de noua
constela\ie, spiritul ;i mijloacele presei
de dup[ r[zboi se deosebesc de acelea
ale presei na\ionale din trecut, dar ea a
r[mas inspirat[ tot de credin\a veche c[
menirea unei prese serioase e de-a ̀ nt[ri
;i ridica sentimentul na\ional ;i acum
c]nd opresiunea politic[ a fost ̀ nl[turat[
pentru totdeauna. De sigur c[ trecerea
de la o stare, la alta n-a fost u;oar[, pentru
pres[, mai cu seam[ c[ ea s-a produs `n
condi\ii ;i ̀ mprejur[ri excep\ionale. Dac[
s-au f[cut atunci gre;eli ele sunt u;or de
explicat ;i de iertat.

O `mprejurare atenuant[ pentru
acestea o g[sim `n situa\ia ce se creiase
presei rom]ne `n cursul r[zboiului. ~n
vara anului 1914 erau dou[ cotidiane po-
litice< "Gazeta Transilvaniei" la Bra;ov,
"Rom]nul" la Arad ;i "Drapelul" care
ap[rea de trei ori pe s[pt[m]n[ la Lugoj.
"Rom]nul" era oficiosul Partidului Na\io-
nal Rom]n ;i f[cea o politic[ intransi-
gent[ na\ional[. Celelalte dou[ erau tot
`n nota just[ na\ional[, `ns[ mult mai
temperat[. Cu `ncercarea ostilit[\ilor pe
c]mpul de lupt[ se introduce ;i cenzura
militar[ a presei ;i ziarele rom]ne;ti au
fost de sigur cele mai aspru cenzurate.
"Gazeta" ;i "Drapelul" fiind mai moderate
s-au strecurat mai u;or printre foarfecile
cenzorului, dar "Rom]nul" ap[rea foarte
des cu pete albe, p]n[ c]nd i se impune
`nlocuirea textului confiscat cu alt text
patriotic. ~n redac\ia acestui ziar se
g[seau atunci c]\iva tineri sv[p[ia\i care

nu-;i puteau `nfr]na condeiul ;i scriau
ca ;i c]nd "Rom]nul" ar fi ap[rut `n Bu-
cure;ti. Recitind azi paginile din zilele
acelea te minunezi de ̀ ndr[zneala cu care
se scria atunci `n ziarul de la Arad.   Lu-
crul acesta `l constatar[ ;i cenzorii, c[ci
`n Martie 1916 ziarul fu nevoit s[-;i su-
prime definitiv apari\ia.  Dup[ suprima-
rea "Rom]nului" rom]nimea din fosta
Ungarie r[mase f[r[ un organ de orien-
tare politic[. Cele dou[ ziare care au
ap[rut `n tot decursul r[zboiului erau
prea pu\in r[sp]ndire ;i f[ceau o politic[
prea personal[ a directorilor lor ca s[ fi
putut deveni organe de `ndrumare pen-
tru marele public. "Gazeta" a avut o
soart[ ;i mai dureroas[. Dup[ retragerea
trupelor rom]ne `n toamna anului 1916
ea `nc[pu pe m]na unor Rom]ni
renega\i, care ̀ mpreun[ cu ni;te detectivi
unguri au spurcat coloanele ei cu cele
mai mari blasfemii la adresa sentimen-
tului na\ional. La 29 Octombrie 1616 a
fost instalat ̀ n scaunul de mitropolit ne-
fericitul Vasile Mangra. De atunci ;i p]n[
la sf]r;itul r[zboiului a fost p]ng[rit cu
scrisul "patriotic" al celor din jurul s[u ;i
venerabilul organ al Mitropoliei "Tele-
graful Rom]n", care `nainte ;tia s[ dea,
`ntr-o form[ potrivit[ timpurilor,
`ndrum[rile necesare. Astfel se poate
spune, c[ din August 1916 p]n[ la
sf]r;itul r[zboiului rom]nimea r[m[sese
f[r[ pres[ politic[.

~n Noemvrie 1918 `ncepu s[ apar[
din nou "Rom]nul" la Arad, dar dup[
c]teva s[pt[m]ni `;i suprimase pentru
totdeauna apari\ia. Suprimarea aceasta
a fost, f[r[ ̀ ndoial[, o gre;eal[, c[ci locul
"Rom]nului" a fost luat de alte ziare, care
nu s-au ;tiut impune publicului din Ar-
deal ;i a fost nevoite s[ dispar[ mai ̀ nain-
te de a-;i putea consolida existen\a.

Primul ziar cotidian politic, care a
luat fiin\[ ̀ n Ardealul eliberat, a fost "Re-
na;terea Rom]n[". Ap[rea `n Sibiu pe
timpul Consiliului Dirigent ;i se tip[rea
la tipografia W. Krafft. Evident, c[ ̀ n vre-
murile acelea scoaterea unui ziar
`nt]mpina greut[\i enorme. Mijloacele
de comunica\ii erau defectuoase, po;ta
circula greu ;i serviciul de informa\ii era
aproape inexistent. 

Ziarul acesta era independent ;i avea
o u;oar[ not[ de spirit opozi\ionist, ceea-
ce `; f]cu simpatic imensului public ce
se g[sea concentrat `n timpurile acelea
`n Sibiu. Greut[\ile materiale erau `ns[
prea mari ;i ziarul fu nevoit s[-;i suprime
apari\ia. La `nceputul anului curent se
f[cu din nou ̀ ncercarea de-a reedita "Re-
na;terea Rom]n[" la Arad, unde se simte
de sigur nevoia unui cotidian politic
rom]nesc, dar ̀ ncercarea n-a izbutit, c[ci
dup[ 20 de numere apari\ia a fost din
nou `ntrerupt[.

~n mod cronologic a urmat tot la Si-
biu ̀ n anul 1919 ziarul "Patria", ca oficios
al partidului na\ional rom]n. Cu mutarea

Consiliului Dirigent la Cluj a trecut ;i
"Patria" acolo, unde era ̀ nc[ un teren vir-
gin pentru presa politic[ rom]neasc[,
deoarece `n regiunile acelea nu ap[ruse
p]n[ atunci nici un ziar rom]nesc. Cu
toate str[duin\ele depuse de conduc[torii
ziarului, "Patria" nu s-a putut ridica la
nivelul atins de organele dinainte de
r[zboiu ale partidului, cum au fost "Tri-
buna" la Sibiu (1884-1903) ;i "Rom]nul"
la Arad (1911-1916).

O schimbare ̀ n bine s-a produs anul
trecut, c]nd direc\ia ziarului a fost ̀ ncre-
din\at[ unui ziarist de meserie, care ;i-a
f[cut educa\ia profesional[ `n redac\iile
vechilor ziare na\ionale dinainte de
r[zboi. De cur]nd a fost cump[rat[ o
cas[ pe seama ziarului ;i peste scurt timp
se va instala acolo ;i o tipografie proprie>
astfel "Patria" va fi pus[ pe temelii solide
;i va putea s[ ia o dezvoltare ;i mai ma-
re.

Clujul, ca Metropola Ardealului, tre-
buia s[ devin[ ;i pentru presa rom]ne-
asc[ un centru, de unde diferite curente
politice ;i sociale s[ porneasc[ ofensiva
pentru afirmarea principiilor lor. ~ntr-
adev[r aci s-au f[cut cele mai multe
`ncerc[ri pentru `njghebarea unor ziare
politice. Astfel a fost `nfiin\at cotidianul
"~nfr[\irea" care ̀ ;i ̀ ntrerupe dup[ o du-
rat[ nu prea lung[, apari\ia pentru a rea-
pare mai t]rziu sub titlul "Na\iunea". ~n
forma aceasta continu[ s[ apar[ ;i acum.
Cotidianul "Izb]nda", reprezent]nd alte
curente ;i interese, n-a putut s[-;i asigure
existen\a ;i a fost nevoit s[-;i suprime
apari\ia. Ideile ;i interesele, reprezentate
prin el, ;i-au g[sit o continuare ̀ n revista
bilunar[ "|ara Noastr[", care deaseme-
nea ;i-a ̀ ncetat apari\ia la sf]r;itul anului
trecut. Alt curent de idei politico - sociale
a fost sus\inut prin o publica\ie
s[pt[m]nal[ "Chemarea tinerimii
rom]ne" care ;i-a reluat de cur]nd
apari\ia, dup[ o `ntrerupere de c]teva
luni. 

O ̀ ncercare interesant[ s-a f[cut, tot
la Cluj, `n domeniul politicii economice
prin `nfiin\area cotidianului "Voin\a".
~ncercarea n-a reu;it `ns[ ;i ziarul a fost
nevoit s[ dispar[, f[r[ s[ mai g[seasc[ o
continuare `ntr-o form[ oarecare.

Un alt ora;, care f[cuse ;i `nainte de
r[zboi ̀ ncerc[ri nereu;ite de-a deveni un
centru pentru publicistica rom]n[, a fost
Timi;oara. Domin]nd Banatul, acest
ora; ar p[rea indicat s[ devin[ un astfel
de centru. ~ns[ nici ̀ n trecut, nici ̀ n pre-
zent presa rom]neasc[ nu s-a putut con-
solida aici ̀ ntr-o form[ viabil[. ~ncerc[ri-
le f[cute dup[ r[zboiul cu "N[dejdea" ;i
"Voin\a Banatului", ca s[ amintim numai
pe cele mai serioase, au dovedit c[ acolo
nu e teren prielnic, cel pu\in dup[ expe-
rien\ele de p]n[ acum, pentru o pres[
politic[ ̀ n stil mai mare, ci regiunea aceea
trebuie s[ se mul\umeasc[ deocamdat[
cu foi care apar ̀ n condi\ii modeste odat[
sau de dou[ ori pe s[pt[m]n[.

Aceea;i experien\[ s-a f[cut dealtfel
`n Banat ;i cu "Drapelul" de la Lugoj. De
la `nfiin\area lui `n anul 1901 p]n[ la 1
Octombrie 1919 acest ziar a ap[rut, foar-
te regulat, de trei ori pe s[pt[m]n[. La
data aceasta s-a transformat ̀ n cotidian,
dar n-a putut s-o duc[ mult, c[ci ̀ n anul
trecut a fost nevoit s[-;i ̀ nceteze apari\ia.

Dup[ r[zboi n-a fost mai norocos
nici Aradul, ora;ul care `n trecut a dat
cele dou[ ziare valoroase< "Tribuna Po-
porului" (de la 1904 "Tribuna") ;i
"Rom]nul". ~n 1927 s-a `nfiin\at acolo
un cotidian politic "Rom]nia Nou[" care
nu putu s[ se men\in[ dec]t p]n[ ̀ n 1928.
Despre scurta `ncercare cu "Rena;terea
Rom]n[" am vorbit mai sus.

Nici Oradea-Mare nu s-a l[sat mai
prejos, dar `ncercarea f[cut[ `n 1927/28
cu "Frontiera de Vest" a dat acela; rezultat
negativ.

~n anul 1920 fu `nfiin\at ;i `n Sibiu

un ziar politic "Dacia Traian[". Dar nici
acest cotidian nu reu;i s[ se consolideze,
cu toate c[-;i f[cu chiar de la `nceput ti-
pografie proprie, prima temelie pe care
trebuie s[ se bazeze un ziar politic ̀ n pro-
vincie. Pe urma acestui ziar au r[mas cel
pu\in o tipografie ;i o leg[torie de c[r\i
bine organizate.

Pentru completarea datelor asupra si-
tua\iei presei politice `n cei zece ani din
urm[ mai r[m]ne s[ ar[t[m situa\ia de
azi a b[tr]nei "Gazete" de la Bra;ov. Dup[
unire uzurpatorii din toamna anului
1916 au fost alunga\i ;i ziarul a ajuns
iar[;i ̀ n posesia celor ̀ n drept. De atunci
a avut s[ lupte cu multe greut[\i ;i
apari\ia lui a fost de multe ori amenin\at[.
Ast[zi apare de trei ori pe s[pt[m]n[,
dar numele ei de;teapt[ acela; fior. E
doar decana ziarelor rom]ne;ti.

Din cele ar[tate situa\ia presei politice
dup[ r[zboi nu se prezint[ chiar `n
condi\iile a;teptate. Un complex de cauze
au contribuit la creiarea acestei situa\ii.
Vom trece peste alte cauze, relev]nd nu-
mai o `mprejurare, care va explica
`ntruc]tva situa\ia ar[tat[ mai sus. Con-
trar aparen\elor, peste Carpa\i se citesc
foarte mult gazete. De c]nd s-a norma-
lizat circula\ia trenurilor, ziarele din Ca-
pital[ sosesc ;i la cele mai extreme puncte
at]t de repede ;i cu ;tirile cele mai proas-
pete, `nc]t ziarele de provincie cu muj-
loacele lor modeste nu le pot lua `nainte
cu informa\iile. Afar[ de aceasta ziarele
mari din Bucure;ti ;i-au organizat ex-
pozituri redac\ionale ̀ n centrele mai im-
portante de peste mun\i ;i prin edi\iile
lor speciale pentru Ardeal informeaz[
publicul de-acolo asupra tuturor eveni-
mentelor locale. Prin urmare, e foarte fi-
resc ca publicul cititor s[ cumpere ziarul
din Capital[ ;i s[ evite pe cel local. Zeci
;i zeci de mii de foi trec zilnic mun\ii.
~nc[ o `mprejurare trebuie relevat[ aici.
Direc\iile ziarelor din Bucure;ti se pl]ng,
la r]ndul lor, c[ `n Ardeal nu se cite;te
destul. Se poate c[ socotelile
administra\iilor justific[ aceast[ p[rere,
dar se uit[ un am[nunt. ~n Ardeal s-a
mai p[stra vechiul obicei de-a citi ziarele
la cafenea sau la "Casin[" (Club) ;i astfel
un exemplar e citit, poate, de c[tre to\i
intelectualii dintr-un or[;el, `n tot cazul
e citit de mai multe persoane, dec]t se
pare deobiceiu `n \ar[, unde ziarul
r[m]ne mai mult individual. 

II. Foile s[pt[m]nale 
pentru popor

Un gen de publica\ie foarte mult
obi;nuit `n Ardeal au fost foile
s[pt[m]nale pentru popor. Ca `nteme-
ietor al lor poate fi considerat Ioan Ru-
su-:irianu, care a `nfiin\at `n anul 1893,
pe l]ng[ ziarul politic "Tribuna", la Sibiu,
"Foaia Poporului". Pus[ ̀ n serviciul cau-
zei na\ionale tocmai `n epoca cea mai
agitat[ a luptelor politice din Ardeal, `n
centrul c[rora era procesul Memoran-
dului, aceast[ publica\ie a f[cut servicii
imense, c[ci prin ea s-au pus `n mi;care
massele poporului, c[rora li s-a f[cut
pentru ̀ nt]ia dat[ o adev[rat[ ;coal[ po-
litic[. Foaia aceasta a avut `ns[ ;i merite
culturale ;i economice, c[ci prin coloa-
nele ei s-a dat poporului o lectur[
s[n[toas[ ;i pe `n\elesul lui, iar prin sfa-
turile economice \[ranul rom]n a primit
o ̀ ndrumare practic[ ̀ n economia ra\io-
nal[. Rezultatele acestei propagande zia-
ristice se pot constata ;i ast[zi, c[ci
nic[ieri `n Ardeal \[r[nimea noastr[ nu
e at]t de `naintat[ sub toate raporturile
ca `n regiunea unde efectele presei po-
porane au fost mai accentuate.

"Foaia Poporului" continu[ s[ apar[
;i ast[zi tot la Sibiu. Dup[ r[zboi a fost
transformat[ ̀ ns[ ̀ n foaie de politic[ mi-
litant[.

~n anul 1902 a ap[rut o alt[ foaie pen-
tru popor, a c[rei importan\[ echivaleaz[
cu aceea a celei de sus. Politica poporului
rom]n de peste mun\i se g[sea atunci la
o r[sp]ntie decisiv[. La Or[;tie se ridi-
case steagul politicii de ac\iune ̀ mpotriva
politicii de pasivitate urmat[ p]n[ atunci.
Activitatea politic[ fu proclamat[, iar
pentru propagarea ei `n massele popo-
rului fu ̀ nfiin\at[ foaia "Libertatea". Pu-
blica\ia aceasta lu[ o dezvoltare
neb[nuit[ ;i prin suplimentul ei literar
;i ilustrat, ̀ nfiin\at ̀ n anul 1906 sub titlul
de "Foaia Interesant[", r[sp]ndi, pe l]ng[
politica na\ional[, valuri puternice de
cultur[ `n massele poporului.

"Libertatea" apare ;i ast[zi la Or[;tie.
~n epoca lor de glorie at]t "Foaia Popo-
rului" c]t ;i "Libertatea" au ̀ nsemnat pen-
tru presa rom]neasc[ din Ardeal succese
care trebuie s[ r[m]n[ un ideal pentru
orice editor de foi poporane.

~n epoca de dup[ r[zboi genul acesta
a fost mult cultivat. Aproape nu e
t]rgu;or, care s[ nu-;i aib[ foaia lui lo-
cal[. Cele mai multe se ocup[ ;i de poli-
tic[ ;i numai c]teva se m[rginesc la un
program cultural-economic, cum sunt
"Astra" la Tg. Mure; ;i "Mese;ul" la Zal[u,
care s-au pus `n serviciul asocia\iei cul-
turale "Astra" de la Sibiu. De cur]nd a
`nceput s[ apar[ la Gheorgheni, `n Se-
cuime, "Gazeta Ciucului", care face o fru-
moas[ propagand[ cultural[ `ntr-o re-
giune, unde scrisul rom]nesc n-a putut
p[trunde p]n[ acum.

~n fruntea ora;elor cu publica\ii pen-
tru popor st[ Sibiul. Acolo apar, afar[ de
"Foaia Poporului" `nc[ ;ase foi
s[pt[m]nale. "Cuv]ntul Poporului" mu-
tat din S[li;te, unde luase fiin\[, "Lumina
Satelor", editat[ de consistorul ortodox,
bogat ilustrat[ ;i cu caracter religios-mo-
ral, "Tribuna" foarte combativ[, "Foaia
Noastr[", str[mutat[ de la Cluj, care nu
face politic[ ;i are o pagin[ pus[ la dis-
pozi\ia societ[\ii. "Astra", "Gazeta Sibiu-
lui" ;i "Calicul", foaie umoristic[. ~n tim-
pul Consiliului Dirigent a mai ap[rut `n
Sibiu ;i "|[r[nimea", care f[cea propa-
gand[ politic[.

Alte centre bogate `n publica\ii pen-
tru popor mai sunt< Clujul cu urm[toa-
rele foi< "Ardealul Economic", "Clujul",
"Glasul Ardealului", "Lumea ;i |ara", "Pa-
tria de Duminec["> Oradea - Mare<
"Cuv]ntul Plugarului", "Dreptatea Popo-
rului", "Tribuna"> Aradul< "Tribuna
Nou[", "Voin\a Poporului"> Lugoj< "Car-
tea S[teanului", "Cuv]ntul Satelor",
"R[sunetul", "Via\a Nou["> F[g[ra;< "Ga-
zeta F[g[ra;ului"> Satu Mare< "Gazeta
S[tmarului", "Nordul Ardealului" ;i
"Rom]nia de Nord"> Sighet< "Gazeta Ma-
ramur[;an[" ;i "Maramur[;ul"> Blaj<
"Unirea pentru Popor" ;i "Rom]nul
T]rn[vean".   

Pentru a da o icoan[ c]t mai fidel[
despre r]vna ce se depune ̀ n toate p[r\ile
`ntru luminarea poporului mai d[m
urm[torul tablou de foi s[pt[m]nale<
"T]rnava" (Dicio-S]n-Martin)> "Alba-Iu-
lia" (Alba-Iulia)> "Arie;ul" ;i "Lumina
Plugarului" (Turda)> "Gazeta Jiului" ;i
"Av]ntul" (Petro;ani)> "Cuv]ntul Biho-
rului" (Beiu;)> "|[r[nimea" (Ha\eg)>
"Dreptatea" ;i "Gazeta Hunedoarei" (De-
va)> "Glasul Mo\ilor" (Abrud)> "Gazeta
Bistri\ei" ;i "S[pt[m]na" (Bistri\a)> "Gla-
sul Poporului" ;i "S[m[n[torul" (Re-
ghin)> "Dacia" (Mercurea Ciuc)> "Baia-
Mare" (Baia Mare)> "Gazeta de Dumi-
nec[" (:imleu)> "Drum Nou" (Boc;a
Montan[)> "Gazeta Or;ovei" (Or;ova)>
"Graiul Banatului" (Vinga)> "Prim[vara"
(S]n Nicolaul Mare)> "Graiul Neamului"
(Carei). 

(Va urma)

Ion B[il[, Transilvania, Banatul, Cri;ana,
Maramure;ul, 1918-1928, volumul II,
Bucure;ti< Cultura Na\ional[, 1929. 

Presa rom]neasc[ 
ardelean[

Ziarul “Rom]nul” de la Arad, edi\ia din 18 decembrie, pagina 1
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În 10 - 17 decembrie 1992, săptă-
mânalul independent Solstițiu aniversa
apariția numărului 100. În paginile de
atunci s-au publicat mesaje de felicitare
;i încurajare din partea liderilor poli-
tici, colegilor din alte redacții, a auto-
rităților locale. Redăm mai jos o parte
din aceste mesaje.

Corneliu Coposu - 
pre;edintele PN|CD

Doresc via\[ lung[ ;i prosper[
"Solsti\iului" ;i succes `n ac\iunea de pro-
movare a concep\iilor democratice ;i a co-
mandamentelor de independen\[, integri-
tate ;i suveranitate a Rom]niei ;i `n lupta
pentru libert[\ile fundamentale ale omu-
lui.

Decembrie 1992

Ion Ra\iu - 
vicepre;edinte PN|CD

Satu Mare trebuie s[ aib[ o pres[ inde-
pendent[ pe m[sura tradi\iei ;i bog[\iei
spirituale pe care le are acest vechi ora; din
Nordul Transilvaniei. 

Urez ziarului "Solsti\iu", `ntregii sale
redac\ii, ca toate speran\ele ce le nutresc
s[ se `mplineasc[.

S[ g[seasc[ for\a de a urma numai calea
adev[rului ;i a informa\iei corecte, chiar
dac[ ea pare, uneori, a fi cea mai anevo-
ioas[.

La c`t mai multe anivers[ri ca cea de
ast[zi, al[turi de cele mai c[lduroase ur[ri
de Sfintele S[rb[tori ale Cr[ciunului ;i cu
ocazia Anului Nou 1993! 

O sut[ de b[t[lii cu `ntunericul

Printre pu\inele ispr[vi cu care ne ne
putem m`ndri `n lume este presa noastr[
independent[. Ea ne \ine obrazul frumos
;i fruntea sus. Presa rom]neasc[ indepen-
dent[ este recunoscut[ ca cea mai intere-
sant[, cea mai dinamic[ ;i mai puternic[
din centrul ;i estul Europei. F[r[ ezit[ri,
f[r[ prejudec[\i, f[r[ team[ ;i prihan[, ea
;i-a asumat voinice;te statutul de a patra
putere `n stat. Este puterea moral[ care le
supravegheaz[ pe celelalte trei. 

Solsti\iul se num[r[ printre publica\iile
care ̀ ndrept[\esc ;i men\in m`ndria ziari;ti-
lor rom]ni de a fi la `n[l\imea vremurilor.
Se ;tie `n toat[ \ara despre aspra b[t[lie pe
care redactorii Solsti\iului o duc cu trecutul,
cu mentalit[\ile ;i prejudec[\ile comuniste.
~i felicit pentru performan\a de a edita
num[rul 100 al publica\iei, dar mai ales `i
felicit pentru contribu\ia lor la prestigiul
ora;ului Satu Mare, de ora; democratic. Cu
siguran\[ c[ un merit au ;i ei.

Solsti\iul simbolizeaz[ lupta zilei cu
noaptea, a luminii cu ̀ ntunericul ;i ziari;tii
s[tm[reni sunt la ̀ n[l\imea sunt la ̀ n[l\im-
ea unei asemenea `nfrunt[ri. ~nc[ o dat[
felicit[ri ;i-i asigur c[ ziari;tii timi;oreni
vor fi tot timpul l]ng[ um[rul lor. 

George :erban, directorul publica\iei
"Timi;oara"

SOLSTI|IU 100

Cu apari\ia acestui num[r SOLSTI|IU
are de-acum o istorie. O sut[ de numere ̀ n
actualitatea problematicii politice ;i cultu-
rale, `n condi\iile tulburi ale societ[\ii
rom]ne;ti de ast[zi nu este un fapt de ne-
glijat. Mai cu seam[ ;i pentru faptul c[
s[pt[m`nalul nostru ;i al cititorilor
s[tm[reni a sus\inut de la ̀ nceput realizarea
ideii democratice `n \ara noastr[, dup[
amara experien\[ a dictaturii comuniste.
~n primul num[r din 10 ianuarie 1990, re-
dactorul - ;ef adjunct Ilie S[lceanu, scria<
"S[pt]m`nalul nostru de cultur[ este o ex-
presie a dorin\ei de libertate ;i este de aceea
decis s[ ̀ nt[reasc[ democra\ia, s[ l[rgeasc[
democra\ia, s[ l[rgeasc[ spa\iul libert[\ii
de exprimare, s[ ofere paginile sale diver-
sit[\ii de opinie politic[ ;i cultural[, tuturor
oamenilor bine inten\iona\i, indiferent de
na\ionalitate, tuturor confesiunilor reli-
gioase, celor hot[r`\i s[ conlucreze la
rena;terea politic[ ;i cultural[ a \[rii. S[
ridice o temut[ barier[ ̀ mpotriva celor care

nutresc amarnica n[dejde c[ vechile struc-
turi ar mai putea fi re`nviate".

Cu acest program a pornit SOLSTI|IU
la drum lung, pe care-l continu[ ;i ast[zi,
cu toate dificult[\ile vremii. :i sper[m c[-
l va continua `mpotriva tuturor intempe-
rialilor ce i se vor ivi `n cale. Exist[ o for\[
a programului, o d[ruire a redactorilor ;i
a colaboratorilor ;i, mai cu seam[, a citi-
torilor, care-;i g[sesc `n coloanele lui
g`ndurile ;i aspira\iile nutrite zi cu zi. Ace;ti
cititori au fost principalul sprijin al nostru
;i `\i era mare bucuria atunci c]nd c[l[to-
reai prin \ar[ s[ vezi la diferite chio;curi
SOLSTI|IUL s[tm[rean. Pentru c[ a mai
fost ;i un alt "Solsti\iu", un confrate care
;i-a luat titlul dup[ noi, dar, din nefericire
a sucombat destul de repede.

O publica\ie s[pt[m]nal[, cultural[ ;i
independent[, tip[rit[ la Satu Mare este
un lux al expresiei jurnalistice, dar `n ace-
la;i timp ;i o obliga\ie permanent[ de a ve-
ghea ̀ n mijlocul evenimentelor dezl[n\uite,
uneori peste limitele obi;nuite. Sim\ul ga-
zetarului este mereu treaz, `n alert[, s[ nu
treac[ pasiv pe l`ng[ cotidianul fierbinte ;i
s[-l aproximeze `n scris. Este ceea ce a
`ncercat SOLSTI|IU `n cele o sut[ de nu-
mere ap[rute p`n[ acum, la aceast[ dat[
festiv[ a redac\iei.

Ap[r`nd ca un "s[pt[m`nal de cultur["
redac\ia a intuit repede particularitatea
specific[ a momentului, aceea a angaj[rii
politice, a sprijinirii societ[\ii civile ;i mai
ales, a luptei `mpotriva manevrelor de re-
venire la formele vechi ale structurilor, care
`nc[ din decembrie '89 se constituiau ̀ ntr-
o serioas[ gr`n[ `mpotriva democra\iei.
Redactorii SOLSTI|IULUI au ̀ n\eles c[ o
cultur[ autentic[ nu poate fiin\a `n afara
op\iunilor democratice. :i astfel
armoniz]nd manifest[rile culturale cu su-
prema\ia politicului a fost mereu ̀ n primele
r`nduri ̀ mpotriva formelor neocomuniste,
al[turi de opozi\ia democratic[, de socie-
tatea civil[ ;i de c[tre to\i cei ce militau
pentru schimbare. Reconstruc\ia econo-
mic[ ;i moral[ au fost p`rghiile de care s-
a folosit gazeta noastr[ `n lupta ei pentru
o societate armonic[, pentru un climat de
pace ̀ ntre na\ionalit[\ile acestei \[ri, pentru
libert[\i democratice. 

Ceea ce nu ̀ nseamn[ c[ ;ovinismul nu
a fost pus la col\, ori din ce parte venea.
Numerele noastre `nchinate Basarabiei ;i
Bucovinei stau m[rturie. Aceste provincii
au fost mereu sus\inute `n ac\iunile lor ;i
considerate ca f[c`nd parte integrant[ din
patrimoniul secular al Rom]niei. 

O lupt[ cr`ncen[ a dus SOLSTI|IU
`mpotriva corup\iei ivite `n ultimul timp,
`n cuiburile afaceri;tilor de toate catego-
riile, a unor elemente ale puterii politice
angrenate ̀ n pofta lor de c`;tig f[r[ munc[.
Pagini combative duse `mpotriva specu-
lan\ilor, a diversiunilor etnice ;i confesio-
nale, ̀ mpotriva extremismului ;i a tuturor
acelora care, `ntr-un fel sau altul, militau
pentru formele conservatoare, `n politic[,
economie ;i cultur[. Multe pagini au fost
puse la dispozi\ia cititorilor care ;i-au ex-
pus dolean\ele, au f[cut propuneri de
`mbun[t[\ire a unor aspecte din via\a
ora;ului ;i a jude\ului, a dus campanii
`mpotriva nedrept[\ilor ivite ̀ n aceast[ vre-
me. Altfel spus a fost mereu `n zona fier-
binte a evenimentelor. :i, tot din editorialul
primului num[r< ":i peste toate
SOLSTI|IU va fi un prieten cald al citito-
rului, va `nt[ri prin apari\ia sa armonia
na\ional[ existent[, se va prezenta la
`nt]lnirile s[pt[m]nale cu un z`mbet ̀ ncu-
rajator pe buze, pe deplin ̀ ncrez[tor ̀ n zo-
dia fericit[ a democra\iei".

Potrivit acelor convingeri, sub acest
larg semn al concilierii, al libert[\ii
ne`nc[tu;ate, al sprijinirii celor oropsi\i, al
p[trunderii luminii ;i transparen\ei ̀ n via\a
de toate zilele, vom continua. 

Nae Antonescu

De o sut[ de ori adev[rul 
a `nvins minciuna

"Solsti\iu" a `mplinit 100 de apari\ii!
Altfel spus, de o sut[ de ori sentimentul ;i
con;tiin\a libert[\ii au fost mai puternice
dec]t obedien\a ;i la;itatea, de a sut[ de
ori memoria a `nvins uitarea. 

La aceast[ aniversare, "ASTRA" ureaz[
"Solsti\iului" via\[ lung[ ;i aceea;i consec-
ven\[ `n ap[rarea valorilor pentru care s-

a tulburat \ara `n decembrie 1989.
Vasile Gogea, redactor ;ef al revistei

“ASTRA” Bra;ov 

LA ANIVERSARE

~n peisajul destul de monoton al presei
din nord-vestul \[rii "Solsti\iu" s-a impus
prin consecven\a de a fi mereu o publica\ie
incomod[> incomod[ nu pentru cititorii
ei, ci pentru to\i cei `nvin;i de tenta\ia de-
a o lua pe l]ng[ democra\ie, pe l]ng[ lege,
pe l]ng[ normalitate. :i, mai ales, pentru
to\i cei care au `n loc de ochi secera ;i cio-
canul, acoperite de o ro;ie nostalgie. 

Pentru noi "Solsti\iu" `nseamn[ mai
mult dec]t o publica\ie. ~nseamn[ avantajul
;i ;ansa de a nu te sim\i singur. 

Ion Bledea, redactor ;ef 
al Gazetei de Nord Vest 

O SUT{ DE SOLSTI|II

La Baia Mare, s[pt[m`nalul indepen-
dent "Solsti\iu" ajunge destul de rar, adus
de vreun prieten. Cele c`teva numere lec-
turate ne-au convins< cine ;i ce scrie la
"Solsti\iu". Credem c[ aser\iunea
"s[pt[m`nal independent" este onorat[ de

redactori talenta\i ;i impar\iali, apleca\i pe
h`rtia de scris cu har de scriitor realist. V[
dorim putere pentru o mie de "Solsti\iu"!

Redactorii cotidianului independent
"Graiul Maramure;ului" Baia Mare 

MAI MULT{ LUMIN{

Cele 99 numere ap[rute p`n[ acum m-
au convins pe deplin c[ gazetarii de la
"Solsti\iu" s`nt pentru o schimbare
solsti\ial[, pentru o schimbare al c[rui mo-
bil nu \ine de legile astronomice, ci de do-
rin\a oamenilor care vor mai mult[ lumin[,
adic[ solsti\iul de var[. S[ de-a Domnul,
ca s[ avem parte ;i de aceasta mult mai re-
pede!

La mai bine pentru to\i, iar pentru voi
mai multe apari\ii aduc[toare de lumin[.

Cu respect colegial,  Kiss Ferenc, fost
echinoxist, ̀ n prezent redactor ;ef adjunct
la ziarul Szatmari Friss Ujsag 

C`nd lumina domin[ 
`ntunericul 

Faptul c[ Solsti\iu a atins respectabilul
num[r 100 `ntr-o perioad[ c`nd presa

rom]n[ independent[ ;i de atitudine a avut
de `nvins succesive piedici, de la cele de
ordin economic p`n[ la cele foarte subtile
de ordin politic, orchestrate de o putere ce
se `nc[p[\`neaz[ s[ r[m]n[ `n vechi
obi;nuin\e comuniste - acest fapt, deci, nu
poate dec`t s[ ne bucure ;i s[ ne dea spe-
ran\e. Iar Satu Mare, ca ;i Oradea, ca ;i
Timi;oara, ca ;i alte ora;e din vest au spe-
cificul vie\ii lor cu probleme ce pot deveni
oric`nd explozive.

"Solsti\iu" a reprezentat `n acest con-
text, de-a lungul celor o sut[ de numere, o
fereastr[ deschis[ mereu spre adev[r, sau
m[car spre dorin\a de adev[r. 

"Familia" or[dean[ aduce felicit[ri tu-
turor celor ce fac din "Solsti\iu" o gazet[
vie, incitant[, critic[, veghind mereu ca di-
ficila lec\ie a democra\iei s[ fie `nsu;it[ ;i
s[ devin[ stindardul unei mentalit[\i noi,
europene.

Fie ca aceast[ sut[ de "Solsti\ii" s[
ajung[ la o mie - ;i mai departe - pentru a
putea s[-;i aleag[ ca emblem[ simbolic[
solsti\iul cel de var[, c`nd ziua e cea mai
lung[ ;i noaptea cea mai scurt[, c`nd lu-
mina domin[ ̀ ntunericul ;i omul, cititorul,
simte c[ via\a e frumoas[ ;i merit[ tr[it[.

Ioan Moldovan, redactor ;ef 
al revistei "Familia" Oradea 

ZIUA (respectiv noaptea) 
CEA MAI LUNG{ 

~n ora;ul nostru trilingv, Satu Mare,
unde limba rom]n[ este, `n multe cazuri
festiv[ ;i nu obligatorie, frumoas[ ;i
`nfr`nghiat[ de g`ndul unui mit spiritual
impotent sau impotent spiritual> Ora; `n
care poezia are nume, renume, suflet ;i trup>
unde arta de a scrie echivaleaz[ cu arta de
r`de, a pl`nge, sau a duce flori la iubit[ acas[,
ori la morm]ntul str[mo;ilor> ̀ n acest ora;
unde toat[ lumea ̀ ;i iube;te \ara, iubind ̀ n
acela;i timp dreptatea, s-a n[scut ̀ n noaptea
de 21 spre 22 decembrie, publica\ia
"Solsti\iu".

Munca "fantastic[" a unui redactor,
cum o consider[ cei mai mul\i dintre cititori
- nu numai cei ce citesc consecvent
"Solsti\iu" ci ;i cei ce nu citesc nici un ziar,
pentru c[ ori s`nt incul\i ;i ignoran\i, ori
analfabe\i, tembeli, dar "de;tep\i" e mai de-
grab[ o munc[ `n subteran[. E o munc[
zg`rcit[ `n bucurii ;i satisfac\ii, dar bogat[
`n texte bine scrise, care `l descoper[, din
c]nd `n c]nd pe cel mai civilizat ;i cinstit
om `n postur[ de avocat al diavolului.

Un diavol nu-\i va cere niciodat[ altceva
dec`t s[ treci cu el `mpreun[ puntea p[ca-
telor omene;ti, ca s[ te implementeze, tot

`mpreun[ cu "d`nsul" direct `n Infern. 
O publica\ie cum este "Solsti\iu" nu pre-

tinde nimic, `;i exprim[ doar propria opi-
nie. :i-o exprim[ nu printr-un singur om,
nu prin directorul sau redactorul s[u ;ef,
ci cu ̀ ntreg colectivul redac\ional< un grup
de tineri, nici mai pro;ti, nici mai de;tep\i
dec`t cei mai pro;ti ;i cei mai de;tep\i, cei
mai r[i ;i cei mai buni dintre to\i oamenii
acestei minunate lumi, pe care o posed[m
cu ardoare frenetic[ ;i tot cu frenetic[ ar-
doare a deposed[m de bunurile cele mai
de pre\< de cei drep\i.... "C`nd sunt trist, sau
c`nd nu s`nt trist, c`nd sunt inspirat sau
sunt bleg, sau numai obosit, - c`nd sunt vi-
zionar sau c`nd mi-e somn de mine ̀ nsumi,
- toate acestea le g`ndesc ;i le formulez `n
minunata limb[ rom]n[". Acest superb lait
motiv, ce-i apar\ine lui Nichita St[nescu
este valabil pentru orice publica\ie, care ̀ ;i
respect[ condi\ia de PUBLICA|IE ce nu
minte, nu fur[ ;i nu jigne;te pe nimeni.

P.S. Noi scriitorii ;i ziari;tii nu \inem
unii la al\ii dec`t prin cuv`nt. :i cum
cuv`ntul e sf`nt, noi sfin\im c[r\ile pe care
le scriem ;i ziarele pe care le public[m prin
triste\e sau r[utate. ~n limba italian[
cuv`ntul "tristezza" desemneaz[, ̀ n func\ie
de context, at`t `ntristar.

Ion Baias

“Europa Liber[“ salut[
“SOLSTI|IUL”

22 decembrie e ziua cea mai scurt[ a
anului. 22 decembrie 1989 a fost totu;i,
ziua cea mai lung[ a curajului, `nsufle\irii
;i speran\ei rom]nilor. A fost ;i ultima ;i
cea mai scurt[ zi a lui Nicolae Ceau;escu.
Ziua cea mai scurt[ care a luat sf`r;it ;i cea
mai lung[ noapte ;i cel mai lung co;mar al
rom]nilor. ~n ritmul anual al solsti\iilor,
`ntre cea mai lung[ ;i cea mai scurt[ zi a
anului, urez publica\iei SOLSTI|IU, ;i ce-
lor care o fac, via\[ lung[, ̀ n slujba cet[\ea-
nului, a adev[rului, a democra\iei, a statului
de drept. Cu speran\a c[ vom auzi numai
de bine.

N. C. MUNTEANU
Radio "Europa liber["

Un s[pt[m]nal de opozi\ie
foarte clar

~l citesc cu foarte mult interes. Este un
s[pt[m`nal de opozi\ie foarte clar, axat pe
promovarea unor idei reale ale
democra\iei. Apreciez c[ este bine scris.
Este o lectur[ agreabil[, pl[cut[. Acest

s[pt[m]nal se cite;te tot de la cap la coad[,
fa\[ de alte ziare care se r[sfoiesc doar. A;
adresa la aceast[ aniversare rug[mintea ca
to\i condeierii, care slujesc aceast[ gazet[,
c`nd se ocup[ de problemele Poli\iei, s[ o
fac[ astfel, ̀ nc`t s[ nu mai dea posibilitatea
dreptului la replic[. S`nt de acord s[ se pre-
zinte toate aspectele legate de activitatea
Poli\iei inclusiv cele negative, dar dup[ o
temeinic[ documentare. Dac[ unele as-
pecte din activitatea noastr[ au fost pre-
zentate poate mai ap[sat, personal n-am
nici un fel de sup[rare pentru cei care lu-
creaz[ la aceast[ gazet[, dimpotriv[ ̀ i felicit
;i le doresc ;i `n continuare s[ slujeasc[
aceast[ ramp[ de cultur[ cu acela;i interes,
promi\`ndu-le cu aceast[ ocazie sprijinul
nostru ori de c`te ori vom fi solicita\i.

Colonel Vasile Fernea, 
comandantul Poli\iei

“SOLSTI|IU” - profilat 
pe un domeniu care se
nume;te Putere

Ziarul ;i-a c`;tigat un binemeritat loc
`n r`ndul publica\iilor s[tm[rene. Eu ̀ l ci-
tesc. A; vrea s[ v[ spun c[ am ;i ultimul
num[r. M[ informez ;i eu nu `n virtutea
vreunei obliga\ii profesionale, ci din do-
rin\a de a m[ informa ;i eu, pentru c[ real-
mente s`nt foarte multe lucruri pe care le
afli citind aceste ziare. Cred c[ o ̀ nt]rziere
`n apari\ie a Solsti\iului s-ar sim\i `n
S[tmar. ~n general am v[zut c[ s`nt cititori
forma\i, adic[ au deja preferin\e pentru
GNV, pentru Universul, pentru Solsti\iu.
A;a personal, a; vrea s[ v[ spun c[ ziarul
ar putea uneori, chiar dac[ critic[, s[ o
fac[ cu mai pu\in venin. S`nt  unele situa\ii
`n care apare mult[ pasiune `n articole.
Poate c[ pentru a `ncerca o `mbun[t[\ire
a climatului ;i o cre;tere a civiliza\iei, poate
politica, ;tiu eu, de alt[ natur[ ar fi bine s[
critic[m cu mai pu\in[ pasiune. De ase-
menea, ar cam trebui s[ apar[ ;i alte opinii,
;tiu eu, am `n\eles c[ este un s[pt[m]nal
independent. V[d c[ este prezent[ mai `n
general o anume parte cum zicea ziarul, a
politicului din Satu Mare, din Rom]nia, ;i
ar fi firesc s[ aib[ to\i loc aici, deci, toate
domeniile [stea s[ se bucure cam de
aceea;i trata\ie `n cotidianul dumnea-
voastr[. P`n[ acuma, dac[ s`nte\i de acord
cu mine, p[re\i profila\i pe un domeniu
care se nume;te putere, deci face\i loc `n
ziarul dumneavoastr[ ;i altor domenii ale
vie\ii sociale ;i eu cred c[ o s[ aib[ o mai
mare credibilitate ;i, totodat[ o r[sp`ndire,
;i `n general a;a o preferin\[ mai accen-
tuat[ a unora pentru ziarul dumnea-
voastr[.

Petre Negreanu - ;eful S.R.I.

SOLSTI|IU exces fa\[ 
de autoritatea public[

De regul[ citesc toate ziarele care apar
`n municipiul Satu Mare, `n afar[ de cele
care s`nt editate `ntr-o alt[ limb[, pe care
nu o cunosc. 

Despre Solsti\iu, p[rerea mea perso-
nal[ ;i sincer[ este c[ ̀ nc[ nu ;i-au format
un stil. De fapt, sufer[ la ora actual[, printr-
un oarecare exces, zic eu ̀ n special fa\[ de
autoritatea public[ ̀ n special. ~n rest, destul
de bine informat. Din p[cate, singurul lu-
cru pe care personal ̀ l repro;ez este c[ in-
forma\iile care sosesc la ei nu le verific[
din ambele surse. Am s[ v[ dau dou[
exemple< articolele< Primarul municipiului
a f[cut un abuz ;i Un func\ionar al
prim[riei anchetat pentru luare de mit[.
Este vorba de fapt, despre o dezinformare.
La primul articol, dac[ se venea la Prim[rie
v[ puneam actele pe mas[ ;i vedea\i c[, de
fapt era vorba despre altceva. La al doilea
articol, dac[ s-ar fi informat ;i de la
Prim[rie, s-ar fi v[zut c[ de fapt, Sergiu
Damian care era arestat pentru luare de
mit[, nu mai era angajatul Prim[riei, dup[
ce i-am dat transferul s[ plece la o alt[
firm[, lumea cunosc]ndu-l ̀ nc[ ca angajat
al nostru, el s-a dat angajat al Prim[riei,
dar, de fapt, el a f[cut-o pe socoteala lui.
:i astfel ar fi sunat ,,fost angajat al
Prim[riei,, asta pentru impactul cititorului
vizavi de aceast[ institu\ie.

Referitor la Solsti\iu, dincolo de aceste
mici incidente, v[ spun ̀ l consider un ziar

bun, pe care `l citesc cu pl[cere. 
Ioan Sanfira, 

primarul municipiului Satu Mare

Bun[ vreme prieteni

C]nd `n primele s[pt[m]ni dup[ re-
volta din decembrie 1989, un grup de ti-
neri, `n primul r]nd, au propus apari\ia
unui s[pt[m]nal de cultur[ la Satu Mare,
a;ezat sub semnul acelui sublim ;i tragic
totodat[ SOLSTI|IU, speran\ele mele au
mai primit o confirmare. Ceea ce a urmat,
mai apoi, n-a alterat, de fapt, semnifica\ia
sf]r;itului de co;mar pe care l-a tr[i o \ar[,
\ara visurilor noastre. Au urmat inevitabil
(?), o trezire, o cobor]re printre cele
lume;ti, o con;tientizare treptat[ ;i dra-
matic[ a faptului c[ `nc[ ne-am desprins
din m`zga cu care au `ncercat ;i unii mai
`ncearc[, din p[cate, s[ ne murd[reasc[
sufletele, SOLSTI|IUL ;i-a pierdut subtit-
lul cultural. Unii dintre noi am fost tenta\i,
prea devreme, s[ renun\[m. Apoi,
`mpreun[ cu fidelii publica\iei revolu\iei
politice. Dar cum se pare c[, `ntr-adev[r,
ac\iunile politice au nevoie ;i de un suport
financiar, redactorii SOLSTI|IU-ului au
c[utat ;i temporar au g[sit solu\ii altele in-
clusiv, extraculturale ;i ̀ n afara unor nece-
sare activit[\ii de educa\ie civic[. Dar s-au
`ntors la verbul cu implica\ii politice, po-
lemice. :i din nou ne-am reg[sit de aceea;i
parte a baricadei. Pentru c[ meritul fidelilor
redactori al acestei publica\ii este tocmai
acesta< constanta op\iune pentru
democra\ie, pentru libertatea opiniilor,
pentru civilitate ;i pentru adev[r. Luminile
;i umbrele se `nso\esc firesc `n curgerea
timpului. Dar curgerea lui are o singur[
direc\ie< viitorul. ~n perspectiva c[ruia `i
doresc SOLSTI|IU-ului, la centenarul s[u
,,numeric,,  o existen\[ ̀ ndelungat[ ;i pros-
per[, tot mai aproape de `mplinirea acelor
curate speran\e ale lui decembrie 1980. 

Gabriel Ra\iu

Un drum greu, civilizatoriu

~n peisajul socio-politic actual drumul
e prefirat de gesturi ieftine, de parad[. De
la v`n[torii de turpitudini intime de mai
ieri, la codo;licurile duhovnice;ti de azi,
nu e dec]t un pas ezitant de recrut,
`ndrept]ndu-se c[tre casa cu trei l[mpa;e.
De ce spun toate astea? Pentru c[
s[pt[m]nalul s[tm[rean SOLSTI|IU a
`ncercat ;i de mai multe ori a izbutit s[ se
implice `n acest drum greu, civilizatoriu.
C[ o bun[ parte din presa de opozi\ie s-a
lovit, ̀ ns[ de acela;i zid inexpugnabil. Pen-
tru c[ e;alonul II al puterii a ̀ nl[turat e;alo-
nul I. Fa\a spoilat[ a comunismului crip-
tocomunism de peruzea.

Dorin S[l[jan, redactor la Flac[ra 

Eu ziarul, de altfel, `l citesc

Eu de altfel, ziarul `l citesc, de altfel
foarte multe ziare. Numai a;a po\i s[-\i faci
o imagine despre ceea ce se scrie `n pres[
;i dac[ m-a\i ̀ ntrebat ce pot s[ spun despre
Solsti\iu este ceea ce am recomandat ;i cu
alte ocazii celorlalte cotidiene< obiectivita-
tea. Adic[ este liber fiecare lucr[tor dintr-
un ziar s[ puncteze ni;te evenimente, dar
parc[ totu;i a trece prin opinia proprie do-
mineaz[. :i atunci evenimentul e bine ilus-
trat de c]t mai mul\i din jur care au avut
tangen\[ sau cunosc foarte bine ce s-a
`nt]mplat, dec]t s[ prinzi dup[ ureche ceva
;i s[ faci din el, ;tiu eu, un articol tr[znet,
bomb[ ;i asta ar fi de dorit s[ fac[ Solsti\iu.

- Deci p[rerea ar fi c[ nu suntem sufi-
cient de obiectivi>

- Eu a;a sus\in! Pentru c[ s-a v[zut
foarte multe ;i din articolele care priveau
;i disputa dintre Inspectoratul de cultur[
;i Prefectur[. Eu zic c[ asta nu trebuia s[
se transforme `ntr-o ac\iune de informare
prin pres[, pentru c[ au fost efectiv ni;te
ac\iuni ale celor dou[ institu\ii, care puteau
s[ ;i le rezolve, problemele, dac[ doreau,
dar a;a domnul Savinescu a g[sit calea ;i
colaborarea prin ziar care a fost o modali-
tate de a vedea... de-a pune `n fa\a opiniei
publice....;i ....un mod cum nu trebuie lu-
crat. Cam asta este.

Cornel Morar, prefectul 
jude\ului Satu Mare

Solsti\iu 100< 10-17 decembrie 1992
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INTERVIU

Marcel Proust scria că “proba-
bil nu există zile mai fericite din
copilărie, ca acelea petrecute ci-
tind o carte extraordinară”. Ernest
Hemingway spunea la rândul său
că “nu există prieten mai loial de-
cât cărţile”. Şi am putea continua
dând citate din nume mari ale li-
teraturii universale. Întâlnirea cu
lecturile de suflet e ceva deosebit.
Despre cărţi, despre dragostea şi
sentimentele trăite în mijlocul
cărţilor putem povesti cu cineva
care “lucrează” cu cărţile. E dr.
Marta Cordea, expert în Bibliofi-
lie şi Carte veche, străină şi româ-
nească în cadrul Bibliotecii Ju-
deţene Satu Mare. Vă invităm la
ceva mai mult decât un interviu,
la o poveste de viaţă.

- Cum începe povestea,
doamna Marta Cordea?

- Sunt sătmăreancă, născută însă la
Târgu Mureş, unde locuiau bunicii mei
dinspre mamă, într-o familie de intelec-
tuali, mama, absolventă a Conservato-
rului din Cluj, tata, absolvent de Arte
plastice, tot în capitala Transilvaniei, un-
de ei s-au şi cunoscut. Lucrez de mulţi
ani (oare când au trecut?!) la Biblioteca
Judeţeană Satu Mare, la secţia care azi se
numeşte „Fond de patrimoniu. Carte ra-
ră. Cercetare. Conservare”. Încă din şcoa-
la generală îmi plăceau literatura şi isto-
ria, apoi m-am îndrăgostit de teatru, mo-
tiv pentru care în primul an după absol-
virea liceului, am dat admitere la actorie.
Pe-atunci se scoteau la concurs extrem
de puţine locuri, funcţionau doar două
institute de profil în ţară, la Bucureşti şi
la Târgu Mureş. N-am reuşit... am intrat
ca suplinitoare la bibliotecă şi... aici am
rămas până în ziua de azi. Am absolvit
apoi Facultatea de Litere din Timişoara,
specializarea Limba şi literatura română
– Limba şi literatura latină, pe urmă un
curs postuniversitar de Biblioteconomie
şi Ştiinţa informării din cadrul Univer-
sităţii din Bucureşti, Facultatea de Litere.
Timp de 13 ani am şi predat, concomitent
cu munca din bibliotecă, limba latină la
Colegiul Naţional „Ioan Slavici” şi la Li-
ceul de Arte „Aurel Popp”. Mi-a plăcut şi
activitatea la catedră, era o nouă provo-
care, fiecare oră era frumoasă în felul ei,
dar munca de cercetare, studiul cărţilor
vechi nu l-am putut părăsi pentru nimic
altceva. Aici mă puteam regăsi, aici mi-
am găsit menirea, în ciuda greutăţilor pe
care acest lucru îl presupunea. 

- Pasiune pentru lectură
încă din copilărie…

- Tata nu m-ar fi vrut actriţă, motiv
pentru care, după ce m-a lăsat totuşi să-
mi fac plăcerea (sau nebunia!) să încerc
admiterea la actorie, mă tot îmboldea să
fac regie de teatru, fapt care presupunea
o cultură generală masivă, temeinică, lec-
turi aprofundate. L-am ascultat parţial,
căci, m-am apucat serios de citit, mult
teatru pentru început, încă din liceu, dar
recunosc că citeam tot ce îmi pica în mâ-
nă. Am parcurs diferite etape, evoluând
treptat de la cărţile de aventură şi SF, la
cărţile clasicilor din literatura română şi
universală, poezie, jurnale, istorie, critică

teatrală etc. Dar gustul pentru citit şi pen-
tru artă, mi l-au inoculat părinţii mei
încă din fragedă pruncie. Ei erau pentru
mine modele în ale lecturii, aveam şi aca-
să bibliotecă – deşi părinţii mei şi-au
pierdut o bună parte din cărţi din cauza
inundaţiei din 1970 şi şi-au pus în gând
să nu mai achiziţioneze cărţi! – un dezi-
derat de nerealizat, căci aveam cărţi peste
tot, chiar şi pe dulap. Ţin minte că de
Crăciun cel mai mult mă bucuram de
cărţi şi de creioane colorate, deşi am mai
prins, copil fiind, acei ani din epoca co-
munistă, când sub brad erau de toate. În
familia mea, citeau toţi, chiar şi bunica
mea, care avea doar şapte clase. La un
moment dat însă, nu mi-au ajuns cărţile
de acasă şi am devenit cititoare a Biblio-
tecii Judeţene Satu Mare, secţia pentru
copii. Veneam împreună cu colegii de la
Şcoala generală nr. 1, „în haită”. Biata bi-
bliotecară, Mariana Gârbe (care avea să-
mi devină colegă şi să-mi îndrume primii
paşi în bibliotecă, căci am lucrat şi eu o
vreme la această secţie) era copleşită de
puhoiul de copii, dar a reuşit să ne incite
interesul pentru o gamă largă de cărţi.
Încerca să ne determine să citim cât mai
multe genuri literare, să ne diversifice cât
mai mult lecturile, era atentă la potenţia-
lul fiecărui copil, asta cred eu că este în
mod primordial activitatea unui biblio-
tecar, lucrător cu mintea şi sufletul unui
copil< să-i dirijeze lectura, să-i formeze
personalitatea prin intermediul lecturii
şi de-aici, până la alegerea unui drum în
viaţă, nu mai e mult. 

- Când începe efectiv munca
la Carte Veche?

- Pentru că eram deja studentă la fi-
lologie şi studiam latina, am fost trans-
ferată la secţia de Carte Veche, cea în
care lucrez şi acum. Mi s-a deschis aici o
altă lume, mirifică, aş spune, care, pe lân-
gă frumuseţea fizică a cărţilor vechi, îmi
deschidea noi orizonturi, eram înconju-
rată de foarte multă informaţie, venită
din vremuri imemoriale - dacă mă gân-
desc la enciclopediile care îmi furnizau
informaţii despre vechile civilizaţii şi
scrieri, puteam să descopăr „pe viu”  acele
comori de la începuturile tiparului eu-
ropean, incunabulele. Deşi ar putea să
pară pentru unii că este vorba despre o
lume plictisitoare şi monotonă, poate re-
ce, eu aş spune contrariul. Dictonul latin
spune „Cărţile sunt profesori muţi”, e-
adevărat, dar câte căi de cercetare ţi se
deschid dacă reuşeşti să rezonezi cu
aceşti profesori, care sunt cărţile, câte tai-
ne nu ţi se deschid? Nu-mi pot închipui
o lume fără cărţi... s-a tot discutat şi se
discută despre dispariţia cărţii pe suport
tradiţional. Recunosc că şi internetul are
rolul său, dai o căutare pe Google şi pri-
meşti imediat un răspuns. Dar ca acea
informaţie să-ţi poată fi furnizată, mai
întâi cineva a introdus-o acolo, pe baza
unor cunoştinţe, acumulate tot din cărţi...
Ieşirea totală din sfera „Galaxiei Guten-
berg”, adică a cărţii tipărite şi păşirea în
exclusivitate în sfera digitală, ar fi deose-
bit de dificilă, din mai multe conside-
rente, şi mă gândesc şi la puţinătatea tex-
telor digitizate din multitudinea de cărţi
existente în marile biblioteci ale lumii,
cât şi la costurile pe care le-ar implica
noile tehnologii. 

- Cum era munca la început
în această secţie, comparativ

cu cea din zilele noastre?

- Mi-am făcut ucenicia în această
secţie, aranjând şi organizând fondul de
manuscrise, carte şi periodice, făcând
descrierea pe fişe. Au urmat apoi cata-
loagele de carte veche. A venit apoi o no-
uă etapă. Se spune că nu e bine să lucrezi
multă vreme în acelaşi loc, în acelaşi do-
meniu, că există pericolul să te plafonezi.
Nu am fost niciodată de acord cu această
teorie; dacă de-a lungul timpului te fa-
miliarizezi cu munca ta, dacă ajungi să
te pregăteşti intens, acumulezi mult şi
ajungi la un anumit nivel, cred că poţi
aduce plus-valoare, dai ce ai mai bun. La
un moment dat, însă, am simţit şi eu un
fel de saturaţie, dată poate şi de unele
împrejurări exterioare potrivnice (mă re-
fer aici, în principal, la veşnicele proble-
me legate de spaţiul în care ne des-
făşurăm activitatea şi la condiţiile neigie-
nice din secţie). Şi-atunci a intervenit o
schimbare benefică. A venit în secţia de
carte veche, istoricul Viorel Câmpean,
care a reuşit să-mi redea încrederea în
forţele-mi proprii şi mi-a deschis ochii
spre alte căi de cercetare, care erau sub
ochii mei, dar eu nu le vedeam. Dacă pâ-
nă atunci mă interesa doar marea litera-
tură şi marea istorie, scriind despre lite-
ratura Părinţilor bisericii, despre Erasm,
despre Aldus Manutius, de pildă, am
înţeles că pot scrie şi cerceta despre per-
sonalităţi care au trăit în părţile noastre,
că pot reconstitui istoria locală din cio-
buri, care aşteaptă să fie scoase la lumină.
De asemenea, cărţile vechi purtau urme
ale circulaţiei lor în mâinile acestor fău-
ritori de istorie, o comoară pentru noi,
cercetătorii. Am început să scriem arti-
cole în care prindeau viaţă „personajele
colegului meu”, descoperite pe „cărţile
mele”, pe care le descriam în amănunt. A
fost o nouă provocare, am început să mă
pun la punct cu istoria locală, după lun-
gul periplu în lumea antică şi medievală,
am făcut un salt în timp şi am ajuns în
miezul istoriei moderne. Viorel, cu care
cred că formăm o echipă bună, având şi
o carte în pregătire („Din tezaurul Bi-
bliotecii Judeţene Satu Mare”), mi-a des-
chis ochii şi într-o altă direcţie. Prove-
nind dintr-o familie mixtă, româno-ma-
ghiară, adăpându-mă la seva a două cul-
turi, am acumulat, dar multă vreme nu
am fructificat cunoştinţele din „partea
maghiară”. Iată că a sosit timpul şi pentru
acest lucru, căci Viorel mi-a deschis in-
teresul şi pentru aceşti înaintaşi ai noştri,
atrăgându-mi atenţia asupra acelor per-
sonalităţi care avuseseră chiar preocu-
pările mele, erau fie profesori de limbi
clasice, fie traducători din ele. Puteam
acum să îmbin cunoştinţele de carte ve-
che, cu cele pe care mi le însuşeam pe
parcurs (şi mi-am asumat să învăţ lucruri
noi, căci este foarte important să nu ră-
mâi închistat într-o autosuficienţă totală,
ci să înveţi mereu!). 

- La Biblioteca Judeţeană
sunteţi acasă, nu la serviciu,
din câte se poate prea bine
înţelege din cele spuse mai sus.

 Nu-mi închipui cum ar arăta viaţa
mea fără această Instituţie a Cărţii, fără
cărţile „mele” vechi. Da, este un al doilea
Acasă pentru mine, uneori mai confor-
tabil decât primul, căci aici nu ai timp de
gânduri negre iar timpul, muncind, trece

pe negândite, precum în basme. Unii
aşteaptă ca orele de la serviciu să se fina-
lizeze cât mai repede. Pentru mine nu e
aşa, cheia succesului este să îţi placă ceea
ce faci, şi-atunci, toate îţi devin prielnice,
chiar şi aerul impregnat de miasma de
carte veche, irespirabil pentru alţii, pen-
tru tine devine un dulce parfum. 

- Ce înseamnă titlul de
expert în Bibliofilie şi Carte
veche, străină şi românească? 

- Este o calitate care atestă pregătirea
şi experienţa mea în acest domeniu al
cărţilor vechi, cu referire la cartea străină
veche (de la primele cărţi tipărite în ma-
rile centre tipografice europene şi până
în 1800), cât şi cea românească (1508-
1830 – acestea fiind limitele de timp sta-
bilite pentru cartea românească) şi posi-
bilitatea de a le evalua. Bibliofilia (adică
dragostea de carte – de la gr. biblion –
carte, filie - dragoste) este o ramură a bi-
bliologiei (ştiinţa care are ca obiect de
studiu cartea), care se ocupă de cărţile
rare, frumoase şi preţioase. Putem vorbi
şi de aspecte legate de carte ca obiect de
artă, dar există şi accepţiunea potrivit că-
reia cel care colecţionează acest fel de
cărţi, se numeşte bibliofil. Pentru noi, bi-
bliotecarii, se pot constitui în cărţi bi-
bliofile, ediţiile princeps, ediţiile prime,
cărţile legate şi ornamentate în mod de-
osebit, cărţile cu caboşoane (încuietori),
cărţile cu tranşă aurită, cărţile cu gravuri,
adică cele cu valoare artistică, cărţile
aparţinând editurilor şi tipografiilor ce-
lebre, cărţile care au parţinut unor per-
sonalităţi etc. 

- Vă felicităm şi pe această
cale pentru titlul de doctorat
obţinut chiar anul acesta.

- În octombrie 2019 mi-am susţinut
teza de doctorat în istorie la Institutul de
Istorie „George Bariţiu” Cluj, al Acade-
miei Române. M-a ajutat şi în elaborarea
ei, cunoaşterea limbii maghiare, expe-
rienţa în studierea vechilor documente,
cunoaşterea slovelor chirilice, chiar dacă
teza nu este în domeniul cărţii vechi. Dar
este un domeniu înrudit, al istoriei ro-
mânilor, o temă generoasă, prea puţin
cercetată, aş zice că am depus o muncă
de pionierat pe acest segment. Este vorba
despre activitatea şi biografia deputaţilor
români care au activat în prima Dietă cu
reprezentare naţională de la Pesta din
două perioade, 1848-1849 şi, respectiv,
1861. În urma evenimentelor din „pri-
măvara popoarelor” şi românii au putut
să-şi trimită reprezentanţi, care să îi re-
prezinte în acest for de la Pesta. A fost o
atmosferă total neprielnică pentru ro-
mâni, în care ei au încercat să obţină
drepturi pentru cei pe care îi reprezentau.
Dintre figurile, poate cunoscute de cei
care au studiat încă serios istoria în şcoa-
lă, mai cunoscute, i-aş aminti pe Eftimie

Murgu şi Aloisiu Vlad sau pe cei din
părţile noastre, Gavril Mihali, Iosif Man,
Sigismund Pop. Am avut şansa să-mi în-
cep doctoratul sub bagheta unei somităţi
în materie, dr. Gelu Neamţu, cercetător
renumit pentru cărţile referitoare la Re-
voluţia paşoptistă din Transilvania, şi,
datorită faptului că, în mod regretabil,
primul meu profesor a trecut într-o lume
- poate mai bună, am finalizat teza cu un
alt specialist de marcă, al perioadei dua-
liste, în principal, cercetătorul dr. Dumi-
tru Suciu. A fost o perioadă grea aceasta
care a durat cinci ani, dar, în acelaşi timp,
frumoasă, căci am avut, iarăşi, ocazia să
scot la lumină fapte mai puţin cunoscute
ale înaintaşilor noştri. 

- În încheiere, v-aş ruga să
invitaţi tinerii la Biblioteca
Judeţeană. Ce le-aţi spune?

- Oare ce ar fi devenit omenirea fără
cuvântul scris, dacă nu s-ar fi descoperit
tiparul? Dacă n-ar fi existat biblioteci?
Cum s-ar fi păstrat memoria culturală a
omenirii? Mă întreb dacă elevii de azi îşi
pun aceste întrebări? Mă întreb şi dacă,
copleşiţi de prea multele teme pentru
şcoală, mai au răgaz să citească? Ştiu că
unii, îndrumaţi fiind de dascăli, părinţi
sau bibliotecari, continuă să citească, în
ciuda timpului limitat pentru relaxare şi
activităţi extraşcolare. Unii vin la biblio-
tecă şi ascultă texte citite de bibliotecari.
Sigur, atunci când încă nu sunt familia-
rizaţi cu cititul, e bine să facă acest lucru,
dar, pe măsură ce desluşesc tainele citi-
tului, ideal este să experimenteze ei înşişi
lecturarea unei cărţi. Trebuie să prinzi şi
acel „gust” pentru citit (ca atunci când
descoperi un nou fel culinar) şi dacă ţi
s-a inoculat acel microb al cititului, nu
mai scapi niciodată, trebuie doar să ai
sub ochi cartea potrivită. Şi eu cred că
există o primă carte potrivită pentru fie-
care om, pentru fiecare copil. Doar tre-
buie căutată, copilul trebuie să încerce
să citească mai multe feluri de cărţi, tre-
buie să i se ofere posibilitatea să aleagă,
să schimbe dacă este cazul, dar dacă i se
va deschide apetitul, vor urma alte şi alte
cărţi... Le recomand tinerilor să se lase
vrăjiţi (fie şi de cartea cu Harry Potter,
controversată, dar pe care am citit-o şi
eu cu nesaţ), să se lase în mrejele lecturii.
Nu vor regreta, pentru că li se vor des-
chide lumi nebănuite, fie că o vor face
pentru delectare, fie că o vor face pentru
studiu. Poţi să trăieşti fără cărţi, dar oare
merită?!

***
Într-un  alt număr al Suplimentului

Informaţia de Duminică, vă vom invita
să descoperiţi fascinanta lume a cărţii
vechi, comoara Bibliotecii Judeţene Satu
Mare, să aflaţi cine îi trece pragul, ce în-
seamnă munca la Carte Veche în cadrul
Bibliotecii Judeţene Satu Mare, aşa cum
ne-o descrie îns[şi dr. Marta Cordea.

A consemnat Ioana Vladimirescu

Marta Cordea< 
“Nu-mi pot închipui 
o lume f[r[ c[r\i”
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FILA DE PSIHOLOGIE
“Singur[tatea este o oper[ de convertire 
la tine `nsu\i.” 

(Emil Cioran)

Dacă ești unul dintre acei oa-
meni cărora le place să petreacă
singur timpul, probabil știi deja
că există unii oameni care te vor
stigmatiza pentru asta. Ei cred că
e;ti singur pentru că e;ti neliniștit
în jurul altor oameni și pur și sim-
plu nu ai relații foarte bune cu oa-
menii. Ei presupun că ești singur
și deprimat.

Aceasta a fost perspectiva predo-
minantă despre petrecerea timpului ̀ n
singur[tate mult prea mult timp. Mai
recent, savanții recunosc și studiaz[
din ce în ce mai mult valoarea solitu-
dinii. Ei consideră că petrecerea tim-
pului ̀ n singur[tate poate fi bună pen-
tru creativitate, autoînțelegere, auto-
dezvoltare, relaxare și spiritualitate.

Unul dintre cei mai importanți fac-
tori de determinare a faptului dacă tim-
pul este o experiență bună este alegerea
de a fi singur. Dacă petreci timp singur
pentru că asta `\i dore;ti, atunci pro-
babil că va fi o experiență psihologică
sănătoasă. Dacă în schimb e;ti acasă ;i
te simți descurajat pentru că ̀ \i dore;ti
cu adevărat să fii cu alți oameni, este
mult mai problematic.

Oricât de importantă este această
distincție, unii savanți consideră că nu
este suficient. Chiar și oamenii care
aleg să fie singuri, subliniază ei, pot
face acest lucru din diferite motive.
Unele motive pentru a fi singur sunt
probabil indicatori pentru o sănătate
psihologică bună, în timp ce altele sunt
mai susceptibile să ascund[ anumite
probleme.

~n urma unui studiu realizat cu un
e;antion de 176 de adolescenți ;i și 258

de tineri adulți `n vederea m[sur[rii
motivației oamenilor pentru solitudi-
ne, rezultatele au fost foarte diferite
pentru persoanele care au petrecut
timp singure din motive pozitive, în
comparație cu cele care au făcut acest
lucru din motive negative.

Singur[tatea are la baz[ 
o motiva\ie intrinsec[ 
sau una extrinsec[

Iat[ c]teva exemple de motive po-
zitive (motivate intrinsec) de petrecere
a timpului ̀ n singur[tate< mă bucur de
liniște> mă pot implica în activități care
mă interesează cu adevărat> apreciez
confidențialitatea> mă ajută să rămân

în legătură cu sentimentele mele> a fi
singur mă ajută să iau legătura cu spi-
ritualitatea mea.

De cealalt[ parte, avem exemple de
motive negative (motivate extrinsec)
pentru a petrece singur timpul< mă
simt neliniștit când sunt alături de alții>
nu mă simt plăcut când sunt cu alții>
nu pot fi eu în preajma altora> regret
lucruri pe care le spun sau fac atunci
când sunt alături de alții.

După cum au prezis cercetătorii,
atât pentru adolescenți, cât și pentru
tinerii adulți, petrecerea timpului `n
singur[tate din motive pozitive nu a
avut, în esență, nicio legătură cu sin-
gurătatea. Corelația dintre singurătate
și dorința de a fi singur din motive po-
zitive a fost aproape de zero. De ase-

menea, petrecerea timpului singuri din
motive pozitive nu a avut nici o legă-
tură cu anxietatea sau depresia socia-
lă.

Rezultatele au fost tulburătoare,
`ns[, atât pentru adolescenți, cât și pen-
tru tinerii adulți care au ales să fie sin-
guri din motive negative. Aveau mai
multe șanse să experimenteze singu-
rătatea și depresia. În grupul de adulți
tineri, care au răspuns și la întrebări
despre anxietate, au fost și mai anxioși
social.

Oamenii care au fost singuri din
motive negative au fost lipsi\i, de altfel,
de experiențe pozitive. Nu aveau parte
de relații pozitive cu alte persoane ;i
nici vreo idee clară despre cine doresc
să fie. 

În cele din urmă, dorin\a de a pe-
trece timp singur din motive pozitive
nu a fost complet separat[ de cel[lalt
tip de dorin\[ de a petrece timp singur
din motive negative. A existat o mică
corelație între cele dou[ variabile. Unii
oameni doresc să fie singuri din ambele
tipuri de motive.

Uneori, motiva\ia pentru 
solitudine este mixt[

Având în vedere c[ studiul mai sus
amintit este unul corela\ional, rezulta-
tele oferă doar o perspectivă asupra
motivelor pentru care unii oameni își
fac griji pentru cei care petrec mult
timp singuri. Căutătorii de solitudine
se pot simți, de fapt, singuri, anxioși și
deprimați dacă aleg să fie singuri pen-
tru că nu cred că ceilalți ̀ i plac, simt că
spun întotdeauna un lucru greșit sau
nu pot fi ei înșiși atunci când sunt cu
alte persoane.

Concluziile demonstrează și de ce,
pentru unii oameni care aleg să fie sin-
guri, nu există niciun motiv să fie ̀ ngri-
jora\i. Persoanele care aleg să fie sin-
gure din motive pozitive (să se bucure
de liniște și intimitate> să ia legătura cu
propriile sentimentele) par să nu pre-
zinte niciun risc special pentru a se ne-
liniști. În pus, persoanele care aleg să
fie singure din motive pozitive pot avea
mai multe șanse să se bucure de o mai
mare acceptare de sine și de creștere
personală.

Sursa< https<//www.psychologyto-
day.com/intl/blog/living-

single/201912/why-you-want-be-alo-
ne-and-why-matters

Singur[tatea este o alegere 
sau o consecin\[?

Cum s[ ne `nchipuim c[ un
gest, o atitudine corporal[ sau o
mimic[ a fe\ei ar putea avea efec-
tul de a pune frumuse\ea `n va-
loare mai bine dec]t un artificiu
de machiaj sau taiorul fabulos ca-
re vine at]t de bine?

Exist[ anumite gesturi care pot mo-
difica par\ial sau total felul cum
ar[t[m. Acestea sunt gesturile frumu-
se\ii, pe care orice femeie ar trebui s[
le cunoasc[. Ele ac\ioneaz[ ca un ma-
chiaj natural al atitudinilor corpului,
transform]nd adesea ̀ n avantaje micile
defecte ;i ascunz]nd tr[s[turile unui
chip asimetric prin faptul c[-i ofer[ o
cutiu\[ de gesturi.

Orientarea privirii, folosirea efi-
cient[ a degetelor sau a picioarelor, ati-
tudini care pun `n valoare corpul sau
bustul, alegerea profilului etc., toate
aceste mici gesturi sunt de ajuns ca s[
metamorfozeze imaginea ;i s[ ofere
privitorilor un look ca ;i nou, cu pu\in[
cheltuial[. 

Corpul uman este un volum
`n perpetu[ mi;care

Felul `n care se mi;c[ depinde, bi-
ne`n\eles, de masa acestui volum, dar

;i de, sau mai ales de g]ndurile care
anim[ acest corp. Ca ;i t[ietura unei
haine care ne este pe plac sau nu, fie-
care gest pe care `l facem inaugureaz[
un decor mobil care favorizeaz[ sau
nu imaginea public[. O imagine greu
de ascuns, poate doar dac[ `mbr[c[m
o burka a;a cum fac femeile pe care
fundamentalismul islamic le reduce la
rangul de p]ntece cu plozi.

Fotografii de mod[ cunosc pe di-
nafar[ regulile care le permit s[ ex-
ploateze frumuse\ea natural[ a unei fe-
mei. Ei fac uz ;i abuz de ele ca s[ pun[
`n valoare avantajele plastice ale mo-
delelor lor, la fel de mult ca ;i pe cele
ale ve;mintelor pentru care le sunt un
suport de neocolit. Actorii ;i persoa-
nele publice aleg ̀ n cuno;tin\[ de cauz[
atitudini sau mimici faciale al c[ror
impact `l st[p]nesc foarte bine. Cota
de iubire oferit[ de publicul care `i
apreciaz[ depinde, `n mod inevitabil,
de acestea. 

Codurile gestuale ne scot `n
eviden\[ unele tr[s[turi fizice

Astfel, fizicul cel mai banal se poate
transforma, `nscriind `n el o serie de
atitudini, de mimici sau de gesturi
compuse, integrate `n personalitatea
gestual[ a oric[rei femei care are dis-

pozi\ie sau nevoie s[ le fac[. Anumite
coduri gestuale exprim[ o senzualitate
refulat[ de o educa\ie prea rigid[, altele
dezv[luie un farmec cenzurat de pos-
turile devalorizante. Ca ;i o tunsoare,
un stil vestimentar sau un machiaj sub-
til, gesturile pot modifica felul `n care
ar[t[m, f[r[ s[ fim neap[rat obliga\i

s[ facem ;edi\e de programare com-
portamental[ pe c]t de interminabile,
pe at]t de costisitoare. 

Alegerea gesturilor care ne pun `n
valoare este condi\ionat[ de dou[ cri-
terii exclusive< ceea ce sim\im ;i o
oglind[. 

S[ ̀ ncepem cu profesorii< Cine sunt
ace;tia? Fotografii! O selec\ie de im-
agini de femei celebre, a c[ror frumu-
se\e, farmec ori senzualitate nu pot fi
desp[r\ite de codurile lor gestuale. Fie-
care atitudine propus[ se potrive;te cu
mesajul pe care `l transmite< seduc\ie,
deschidere, valorizare, senzualitate etc.
~ncercarea gesturilor care v[ plac
seam[n[ perfect cu probarea unor hai-
ne ̀ ntr-un magazin. O postur[ cu care
sunte\i `n armonie trebuie s[ fie
resim\it[ ca fiind confortabil[ `nainte
de a fi probat[ `n fa\a oglinzii. Care
este mesajul ei? Ar trebui s[ v[ pune\i
`ntrebarea< “Sunt, oare, adecvat[ aces-
tui mesaj?”

Gesturile care ne pot favoriza 
se `nva\[ relativ u;or

Spre deosebire de limbile str[ine,
gesturile pot fi `nv[\ate cu o u;urin\[
nemaipomenit[, ̀ ntruc]t se integreaz[
prin imita\ie. Copiii fac exact acela;i
lucru atunci c]nd v[ copiaz[ `n mod

instinctiv, pentru a v[ sem[na ;i a se
identifica astfel cu idolii lor. 

Practic este nevoie de vreo zece re-
peti\ii ̀ n fa\a oglinzii ale posturii alese,
pentru a integra codul gestual `n vo-
cabularul corporal. Apoi, cu c]teva
efectu[ri con;tiente ale gestului ̀ n pu-
blic, totul se va aranja. Acest gest anu-
me, care v[ prinde a;a de bine, v[
apar\ine de acum `n exclusivitate. El
se va exprima `n mod automat, f[r[ s[
sim\i\i nici cea mai mic[ nevoie s[-i
controla\i apari\ia. Multiplic]nd pos-
turile favorabile `nv[\ate, ve\i ;terge,
una c]te una ;i chiar f[r[ s[ vre\i, toate
atitudinile corporale care v[ devalori-
zeaz[ `n ochii anturajului. “~mi pari
schimbat[! Ce-ai f[cut?”, v[ va ̀ ntreba
colega de birou sau prietena cea mai
bun[. 

Unele persoane arat[ minunat `n
fotografii, `ns[ `;i pierd toat[ valoarea
ad[ugat[ c]nd le `nt]lni\i `n realitate.
Sunt fotografice, nu `ns[ ;i “sinergo-
genice”. Un z]mbet poate s[ `nfrumu-
se\eze ori s[ ur]\easc[ un chip, dup[
cum bine ;tie oricine. Ca ;i z]mbetul
respectiv, orice mi;care a corpului `i
modific[ aspectul, `n bine sau r[u.

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

Pagin[ realizat[ de Ioana Zaharia

Gesturile au puterea de a ne `nfrumuse\a aspectul
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Flavia Mihășan este mândră
de bustul ei și nu pare să-și do-
rească s[-l ascundă, mai ales la
evenimentele mondene, unde îm-
bracă cele mai extravagante ținu-
te. De această dată, proaspăta mă-
mică a șocat cu adevărat, abia de
și-a acoperit sânii perfecți.

Asistenta tv de la «Neatza cu Răz-
van și Dani» s-a afișat în cea mai ex-
centrică ținută purtată de ea vreodată,
la Elle Style Awards 2019, loc unde au
apărut mai multe vedete. Tema petre-
cerii din acest an a fost «Punk», iar Fla-
via Mihășan s-a potrivit perfect pentru
anul acesta, dar nu și-a ascuns bustul
și s-a mândrit cu el pe tot parcursul
petrecerii.

În imaginile publicate de ea pe re-

țelele de socializare, Flavia Mihășan a
demonstrat că o mămică poate să fie
sexy, fără să se gândească la inhibiții.

Vedeta a purtat un top care abia i-
a acoperit sânii, o pereche de blugi
negri și niște ghete, iar accesoriul ves-
timentar care a atras toate privirile a
fost choker-ul negru, din piele, pe care
l-a purtat la gât. Machiajul ei s-a potri-
vit perfect temei petrecerii. 

A alăptat în public

Flavia Mihășan a fost surprinsă în-
tr-o ipostază de mămică eroină, în
această vară, în timp ce își alăpta be-
belușul  în public. Deși există multe
controverse în jurul acestui subiect în
societatea actuală, mamele curajoase
nu mai țin cont de părerea nimănui

atunci când micuții lor plâng și dau
semne că le este foame. Cum alăptatul
este benefic și pentru mămică, balanța
ar trebui să încline către acceptarea de
comun acord a acestei activități, însă
nu toți oamenii au un grad atât de mare
de „toleranță”.

Deși mai multe vedete, chiar și une-
le autohtone, s-au mândrit de-a lungul
timpului cu faptul că nu le este jenă să
alăpteze chiar și în public, printre care
și Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin
Ionescu, expunerea imaginilor pe re-
țelele de socializare în timp ce făceau
acest lucru nu a stârnit prea multe reac-
ții pozitive printre internauți. Flavia
le-a emoționat pe admiratoarele sale
din mediul online cu fotografia publi-
cată, în care alăptează, acestea încura-
jând-o și susținând-o să continue acest
proces.

Flavia Mih[;an, o m[mic[
modern[ ;i foarte sexy

Scandalul dintre What’s Up și
iubita lui, Alice Badea, a ajuns să
prindă contur şi detalii ies la iveală
despre ce s-a întâmplat de fapt luni
seara, 9 decembrie. Astfel că, deși
iubita artistului nu a vrut sa con-
firme că a sunat la poliție, iată că
Alice e cea care a alertat oamenii
legii.

What's Up a fost reţinut de poliție,
după ce actuala lui iubită a sunat la po-
liție, susținând că artistul este violent. El
a opus rezistență atunci când polițiștii au
venit să-l ducă la secție, iar în final au
fost nevoiți să-l încătușeze. 

Conform informațiilor apărute, ar-
tistul se afla chiar în apartamentul iubitei
sale, în zona centrală a Capitalei. În mo-
mentul în care polițiștii au vrut să-l ducă
la secție de bună voie, Marius Ivancea,
aşa cum îl cheama în buletin, a devenit
recalcitrant și a fost nevoie ca oamenii
legii să-l încătușeze. 

Din comunicatul transmis de poliție,
reiese faptul că What's Up era recalcitrant
și violent cu autoritățile. Curios este că
atunci când Alice a sunat la poliție, ea a
spus că nu poate scăpa de fostul ei prie-
ten, care pare violent, asta însemnând că
relația dintre cei doi s-ar fi finalizat. 

"La data de 09 decembrie   a.c., în
jurul orelor 18<30 secția 17 Poliție a fost
sesizat[ prin serviciul de urgen\[ 112 de
către o femeie, cu privire la faptul că fos-
tul prieten o agresează. Ajunși la adresa
apelantei din sectorul 5, polițiștii au ob-
servat un bărbat agitat care la vederea
echipajelor de poliție a devenit recalci-
trant. Persoana în cauză a fost imobilizată
și condusă la  Secția 17 Poliție. La sediul
secției persoana a adus injurii polițiștilor
și a manifestat un comportament agresiv.
La acest moment, se efectuează cercetări
în vederea stabilirii situației de fapt și de
drept. Activitatea se desfășoară sub su-
pravegherea Parchetului de pe lângă Ju-
decătoria Sectorului 5", au transmis re-
prezentanţii Poliţiei, potrivit spynews.ro.
What's Up a fost imobilizat de poliţişti şi
dus la Secţia 17, de unde, a plecat apoi
spre Parchet, după aproximativ trei ore. 

What’s Up ar fi bătut-o și pe Simina, în-
ainte să se căsătorească

What’s Up ar fi lovit-o și pe fosta lui
soție, Simina, în urmă cu cinci ani, chiar
în fața unui fast-food. El ar fi lovit-o cu
scrumiera și cu o shaorma. Simina nu a
negat la vremea respectivă, însă a spus
că totul a fost o glumă și o joacă de-a lor. 
Potrivit altor surse din presă, el ar fi lo-
vit-o pe Simina, la momentul respectiv,
cu pumnii și picioarele, în timp ce aceasta
plângea. 

„Doamna a venit cu două persoane<
iubitul ei (n.r. What’s Up) și un prieten
de-al lui. Ea conducea mașina. Ei au co-
borât să comande o shaorma. Am văzut
cum a luat-o la bătaie. Au luat-o amândoi
la bătaie! Nu am mai văzut așa ceva. I-au
dat cu shaorma în față, cu pumnii și cu
picioarele… și cu scrumiera. A luat scru-
miera și a spart geamul de la fast-food.
Fata zbiera, plângea”, a povestit un martor
ocular în anul 2014, cu privire la această
știre. 

Totodată, martorul dezvăluise la mo-
mentul respectiv că What’s Up se afla în
stare de ebrietate, iar scandalul luase sfâr-
șit abia când oamenii legii au ajuns acolo.
Surse din cadrul Poliției Române dezvă-
luiau în 2014, că What’s Up avea deja un
dosar penal deschis. 

Noua parteneră de viaţă a lui What’s
Up (30 de ani), Alice Badea, are 33 de
ani, ;
i este profesoară de muzică şi co-fondator
a două şcoli private de muzică din Bu-
cureşti. Alice a colaborat cu cei mai mari
artişti din România, printre ei numărân-
du-se Antonia, Alina Eremia, Smiley,
Paula Seling, Skizzo Skills, Deepside De-
eyays şi JO. Dar ea s-a intersectat, pe plan
muzical, şi cu What’s Up.

Apropiaţii cântăreţului susţin că cea
care a adus-o în echipă este chiar Simina,
fosta soţie a cântăreţului< “Alice este vio-
lonistă şi a venit în echipă în locul unui
alt instrumentist. Practic, Simina şi-a
adus duşmanul în viaţă, fără să ştie ce va
urma. Acum, cei doi merg împreună în
concerte, cu aceleaşi   maşini, sunt îm-
preună peste tot. Încă n-au început să se
afişeze pe la petreceri, dar este posibil să
se întâmple şi asta, în curând”.

Artistul What’s Up 
;i-a lovit iubita ;i a

fost re\inut de poli\ie

Veste tristă pentru cei care au cres-
cut cu muzica trupei Roxette. Marie
Fredriksson, solista celebrei formații
suedeze, a murit pe 9 decembrie.
Anunțul a fost făcut de managerul ei,
Marie Dimberg, printr-un comunicat
de presă.

„Cu mare tristețe trebuie să anun-
țăm că unul dintre cei mai mari și mai
iubiți artiști ai noștri a dispărut. Marie
Fredriksson a murit în dimineața zilei
de 9 decembrie, pe fondul bolii de care
suferea (n.r. cancer)”, scrie Marie Dim-
berg într-un comunicat de presă citat
de publicația www.expressen.se. 

Per Gessle, colegul alături de care
Marie a cunoscut succesul mondial,
este devastat. "Toată dragostea mea

pentru tine și familia ta. Lucrurile nu
vor fi niciodată la fel”, scrie Per Gessle. 

Marie Fredriksson i-a lăsat îndu-
rerați pe soțul ei, Mikael Bolyos, 62 de
ani, și pe cei doi copii ai lor, Josefin
Bolyos, 26 de ani, și Oscar Bolyos, 23
de ani. În urmă cu 16 ani, Marie Fre-
driksson a suferit o operaţie pe creier
din cauza unui cancer agresiv.

Marie Fredriksson și Per Gessie au
înființat trupa Roxette în anul 1986,
iar melodii precum "It Must Have Be-
en Love", "Joyride", "Listen To Your
Heart" și "The Look" s-au menținut
ani buni în topurile internaționale.

Fanii sunt `n stare de ;oc ;i spun
c[ niciodat[ nu o vor uita ;i ̀ i vor purta
mereu `n suflet muzica.

Fanii sunt ;oca\i de moartea solistei din trupa Roxette


