
I
Anul XVII Nr. 856 Duminic[ 24 noiembrie 2019

Editor Centrul Multicultural Poesis. Publica\ie cultural[ finan\at[ de Ministerul Culturii ;i Identit[\ii Na\ionale

PAGINA 3

Noi recorduri ale pie\ei
rom]ne;ti de art[
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Tragedia lui Tudor Bura din T]r;ol\, 
erou din Primul R[zboi Mondial

Victoria's Secret Show nu se
mai \ine anul acesta. Casa de
mod[ a decis s[ anuleze eveni-
mentul datorit[ audien\ei sc[zute
din ultimii ani. Lansat în anul
1995 evenimentul a atras milioa-
ne de telespectatori anual. Însă
ediţia de anul trecut a avut cele
mai mici audienţe. De asemenea
a atras numeroase critici potrivit
cărora show-ul promovează se-
xismul şi lipsa de diversitate în
ceea ce priveşte modelele fiind
prin urmare depăşit. Numeroase
supermodele, printre care Adria-
na Lima ;i Heidi Klum (foto) au
devenit celebre dup[ defilarea pe
podiumul Victoria's Secret Show.

C[lug[rul Árkád Pásztory avea fanfar[ proprie
Victoria's Secret Show 

nu se mai \ine anul acesta

Fotografie din Arhiva Episcopiei greco-catolice Maghiare de Hajdudorogh

Maria
Clara 

Supuran,
visul
unei 

balerine 
Dup[ zeci de ani de c[ut[ri

astronomii de la NASA au g[sit  ceea
ce c[utau< un roi de galaxii ̀ n mijlocul
c[rora se formeaz[ un mare num[r de
stele. Roiurile de galaxii sunt cele mai
mari structuri din univers  formate din
sute sau mii de galaxii,  legate
gravita\ional. 

De decenii, astronomii caut[ roiuri
de galaxii care s[ con\in[ stele. ~n
schimbul lor au g[sit g[uri negre
uria;e, p]n[ acum. Anun\ul ;i
fotografia au fost f[cute publice
s[pt[m]na aceasta pe pagina de
Instagram a celor de la NASA.

Speciali;tii de la
NASA au g[sit 
`n sf]r;it ceea 

ce c[utau

Ministrul comer\ului Hegedüs Sándor a vizitat
ora;ul `n 25 noiembrie 1900. A constatat aici o
“vibra\ie modern[“ care putea transforma
ora;ul `ntr-un  puternic centru cultural.
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Maria Clara împlineşte azi 24 noiembrie 2019, frumoasa vârstă de 19 ani. 
O felicităm şi îi transmitem şi pe această cale un călduros “La Mulţi Ani!”
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Credit foto< NASA/CXC/SAO/ 
G. Schellenberger

La 1900 ora;ul Satu Mare avea
un mare poten\ial cultural 
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S[pt[m]na aceasta r[sfoim o
nou[ fil[ din istoria ora;ului Satu
Mare. Ministrul comer\ului He-
gedüs Sándor a vizitat ora;ul Satu
Mare `n 25 noiembrie 1900. He-
gedüs Sándor s-a n[scut la Cluj
`n anul 1847. A urmat studii de
drept ;i economie la Universitatea
din Budapesta. Timp de c]teva
decenii a fost ziarist. A scris `n
special articole economice. A fost
ales deputat de Cluj `n Guvernul
de la Budapesta, iar `ntre anii
1899-1902 a ocupat portofoliul de
ministru al comer\ului. A fost
membru al Academiei Maghiare
de :tiin\e, studiile sale  fiind axate
pe problema impozitelor, indus-
trializ[rii, creditelor ;i valutei. 

Cu ocazia vizitei de la Satu Mare din
25 noiembrie 1900, ministrul a primit
titlul de cet[\ean de onoare. ~n cuv]ntul
de mul\umire, ministrul subliniaz[ po-
ten\ialul ora;ului aflat atunci ̀ n nord-es-
tul Ungariei. Hegedüs Sándor a v[zut la
Satu Mare o “vibra\ie modern[“ care pu-
tea putea transforma ora;ul `ntr-un  pu-
ternic centru cultural. Red[m `n conti-
nuare primirea ministrului ;i discursurile
oficiale, publicate `n ziarul Szamos din
29 noiembrie 1900.

“Ministrul Hegedüs Sándor 
în ora;ul nostru

Acum 9 luni am avut ocazia să-l sa-
lutăm prima oară pe ministrul Hegedüs
Sándor, când el a ocupat scaunul de
pre;edinte al corporației de susținere a
Gimnaziului reformat. Atunci, adminis-
trația ora;ului nostru s-a folosit de ocazie
să-l salute pe acest ministru cu vederi
largi ;i cu o mare capacitate de muncă.

Impresiile pe care ministrul le-a trezit
cu ocazia acelei scurte vizite în sufletele
concetățenilor no;tri, au stârnit aproape
instantaneu mugurul unei încrederi ;i
prețuiri nemijlocite. Acest mugur nobil
a tot crescut ;i s-a tot întărit hrănit de
simpatia ministrului concretizată ;i în
fapte față de ora;ul nostru, iar o conse-
cință naturală ;i spontană a fost că ora;ul
nostru ;i-a manifestat mulțumirile față
de el prin faptul că i-a înmânat coroana
de cetățean de onoare. Ministrul a apărut
a doua oară printre noi în data de 25 a
lunii curente, ca să-;i exercite rolul de
pre;edinte al corporației de susținere, ;i
el s-a folosit de această ocazie să mulțu-

mească pentru dragostea însuflețită ;i
încrederea cetățenilor. Acele cuvinte de
mulțumire pe care ministrul le-a rostit
ca răspuns la salutul primarului Hérmán
Mihály, ne-au arătat ata;amentul, con-
cepția puternică ;i trăsăturile ministrului
în privința virtuților lui civice. Ele au ară-
tat ;i acele perspective frumoase către
care ora;ul nostru trebuie să înainteze
pe drumul unei dezvoltări moderne. 

Ministrul a făcut ni;te declarații foar-
te importante ;i în fața delegației parti-
dului liberal care l-a salutat. Redăm mai
jos cuvintele adresate din ambele părți
către ministru, la fel ;i răspunsurile lui
la acestea. Primele cuvinte de salut i-au
fost adresate ministrului Hegedüs Sándor
de către primarul Hérmán Mihály. El a
evidențiat forța de nezdruncinat a mi-
nistrului ;i bunăvoința lui sufletească față
de chestiunile publice. Ora;ul nostru este
un punct crucial al țării pentru progresul
căruia guvernul trebuie să facă azi efor-
turi sacrificii mari, ca viitorul să aibă roa-
de de o sută de ori mai mari.

Răspunsul ministrului 
Hegedüs Sándor
Stimate domnule primar, stimați
domni, 

M-a; fi aflat în încurcătură, cum să
mulțumesc pentru acea mare cinste de
care am avut parte de către ora;ul Satu
Mare prin faptul că am fost ales cetățean
de onoare al acestui ora;. Însă domnul
primar, prin cuvintele lui de mai înainte,
m-a ajutat în acest sens, pentru că el a
explicat foarte sincer ;i simplu, care este
de fapt importanța acestui act. Este vorba
aici de recunoa;terea unor merite care
deocamdată nu există, însă aceste cuvinte
sunt unele de întărire, de antrenare ;i de
încurajare cu scopul ca forțele mele slabe
să muncească neclintit în direcția consi-
derată deja una dreaptă ;i adevărată.
Mulțumesc foarte mult pentru această
cinste, pentru că în ea se regăse;te acel
semn acordat în avans al acelei încrederi,
pe care trebuie să o merit în viitor. Există
aici o susținere binevoitoare, un îndemn,
care probabil îmi va da puteri să mă stră-
duiesc la îndeplinirea acelei sarcini, pe
care mi-am asumat-o ;i care stă în fața
mea. Însă eu mă aflu într-o situație de-
osebită față de Satu Mare. 

Eu am umblat în multe părți ale aces-
tei țări, cu o anumită intenție ;i cu un
anumit scop, pentru că eu  vreau să simt
lipsurile, necazurile, pentru că toate aces-
tea se pot simți din interior ;i cu adev[rat
numai dacă eşti prezent acolo unde aces-
tea se manifestă. Însă, cu aceste ocazii
omul simte ;i caracterul unei localități,
al unui ora;, care nu se poate reda în ma-
teriale tipărite ;i în scris, ci se pot vedea
doar de un observator atent. Iar eu pot
să afirm cu bucurie că la Satu Mare am
constatat o vibrație modernă a vieții, care,
spre durerea mea, nu se regăse;te în toate
ora;ele maghiare. :i tocmai acest fapt mă
îndeamnă să constat că aici există un
nod, pentru a cărui dezvoltare toți fac-
torii, atât guvernul cât ;i administrația
locală trebuie să ia c]teva măsuri ;i s[
urmeze anumi\i pa;i. 

În această provincie periclitată de na-
ționalități, în acest punct strălucit se va
dezvolta un puternic centru cultural, dar
nu în sensul vechi al cuvântului, adică
înconjurat de ni;te bastioane cu ni;te
creneluri ;i înzestrate cu echipament mi-
litar, ci în posesia acelor condiții ;i mij-
loace moderne, de care are nevoie fiecare
națiune. Acum, în loc de bastioane, noi
înconjurăm ora;ele cu ni;te rețele de cale
ferată, iar în locul crenelurilor ;i turnu-
rilor de apărare creăm instituții spirituale

;i culturale drept fortificații. Noi înzes-
trăm cetățenii nu cu armuri de fier, ci cu
arsenalul moralei, ca unitatea națională
să câ;tige teren prin această măsură. 

Eu văd c[ acest ora;, prin situația lui
geografică, prin stăruința cetățenilor săi,
prin legăturile lui de circulație, poate să
îndeplinească această sarcină în partea
de nord-est a țării, în sensul cel mai nobil
;i cel mai frumos. Dacă până acum am
putut afirma că eu m-am purtat cu o re-
cuno;tință caldă față de acest ora;, iată,
acum sunt deja logodit cu el (Urale), prin
urmare, trebuie să am o solidaritate per-
manentă cu concetățenii mei ;i trebuie
să-mi împart cu ei toate obligațiile ;i sar-
cinile. (Urale vioi.) 

Acum, în calitate de cetățean de
onoare, trebuie să conlucrez cu dumnea-
voastră `n modul cel mai natural pentru
înflorirea acestui ora; ;i acum trebuie
să-mi îndeplinesc sarcinile nu doar în
calitate de politician ;i de ministru, dar
pur ;i simplu ;i în calitatea mea de cetă-
țean. (Urale). Iar obligația unui cetățean
nu se limitează doar la cele stipulate prin
lege, pentru că asta nu este ceva suficient
pentru asigurarea progresului. (...) Eu
cântăresc obligațiile cetățene;ti pe cân-
tarul sensibil al con;tiinței, iar ora;ul
poate fi convins, că eu, acum ;i în calitate
de cetățean al lui, îmi voi îndeplini obli-
gațiile în acest sens. (Urale) Acceptați
mulțumirile mele sincere pentru această
cinste. Accept cetățenia de onoare ca pe
o provizie de drum, ca pe un avans, ;i
mă voi strădui să o returnez cu cam[tă
cu tot. Dumnezeu să vă \in[ `n via\[!
(Urale vioaie.)

Cuvântul lui 
Domahidy Ferencz
Onorabile domnule ministru!
Excelență!

Partidul liberal al ora;ului liber regal
Satu Mare a căutat ocazia ca în timpul
;ederii dumneavoastră în mijlocul nostru
să vă salute printr-o delegație ;i să-;i arate
stima față de dumneavoastr[. Mai mult,
să-;i prezinte prin grai viu încrederea,
dragostea ;i ata;ementul față de `ntreg
guvernul ;i față de pre;edintele partidului
prin persoana Excelenței Voastre. Pentru
că noi purtăm un respect ;i un ata;ament
față de toate personalitățile de rang înalt
;i de demnitar, ata;ament ce este în su-
fletul fiecărui patriot, ;i care nu se poate
cumpăra cu bani ;i nu se poate provoca
prin violență. (A;a e!) 

Acest lucru se poate na;te spontan ;i
se poate exprima doar prin ni;te simță-
minte izbucnite din adâncul inimilor. Iar
noi venim în fața Excelenței Voastre, ru-
gându-vă totodată să binevoiți a trans-
mite încrederea noastră față de înaltul
guvern, față de domnul prim-ministru,
cu atât mai mult cu c]t noi dorim să ne
exprimăm această încredere nu doar prin
vorbe, ci să o demonstrăm ;i prin ni;te
fapte. Noi ne-am pus întreaga noastră
încredere în guvern prin persoana de-
putatului nostru Chorin Ferencz (Urale),
încredere care s-a întărit în jurul drape-
lului unui bărbat de încredere al parti-
dului nostru, care poartă în sufletul său
cauza ora;ului nostru, ora; care se va
strădui să-l ajute la victorie ;i cu ocazia
alegerilor viitoare, ;i avem mari speranțe

că vom reu;i acest lucru. (Urale.)
Dumnezeu să-i dea Excelenței Voas-

tre putere pentru realizarea țelurilor
dumneavoastr[ mărețe. Dumnezeu să
Vă \in[ `n via\[ întru promovarea bu-
năstării ;i înfloririi patriei noastre, întru
promovarea intereselor legitime ;i echi-
tabile ale ora;ului nostru, bucurându-vă
de o sănătate bună ;i la bătrânețe, când
vârsta oferă omului durei în loc de bu-
curiile vieții. Dumnezeul să Vă \in[ mult.
(Urale îndelungate.)

Răspunsul ministrului 
Hegedüs Sándor
Excelență! Stimați domni!

Îmi cade nespus de bine salutul dum-
neavoastră cordial ;i cald, cu atât mai
mult, înc]t el s-a auzit din gura unui băr-
bat, care în parcursul lung al vieții lui
fără interese ;i-a demonstrat întotdeauna
devotamentul față de comitat ;i față de
ora;. (Urale.) Îmi cade bine acest salut
cu atât mai mult, cu c]t el a fost adresat,
a;a cum ați binevoit să spuneți, nu doar
către persoana mea fără pretenții, dar ;i
către întregul guvern ;i către pre;edintele
acestuia. :i îmi cade bine ;i pentru faptul
că acest salut devine ;i mai bogat prin
ata;amentul ;i sensul lui profund. 

Scopul guvernului actual este să ob-
țină cu o abnegație totală, cu înlăturarea
tuturor armelor forței, prin promovarea
unei dreptăți impecabile tot ceea ce asi-
gură înflorirea țării. (Urale.) Scopul gu-
vernului este, ca prin promovarea unor
noduri din provincie, prin ridicarea con-
centrată a ora;elor să asigure acea sigu-
ranță de care națiunea are nevoie, ca să
întărească spiritul național ;i economia
națională pe calea unei dezvoltări a cir-
culației ;i a culturii, aspecte care nu se
pot neglija.

:i în sfâr;it nu neg că mi-a căzut bine
că dumneavoastră l-ați amintit cu căl-
dură pe deputatul harnic ;i talentat al
acestui ora; (Urale), de care pe mine mă
leagă o relație prietenească veche, al cărui
crez ;i independență le-am văzut, la care
el nu a renunțat niciodată, care a stat în
fruntea acelei circumscripții pe care a re-
prezentat-o sub steagul adevărului. Mi-
a căzut bine anunțul că Sătmarul dore;te
să-l încoroneze din nou cu laurii recu-
no;tinței. Pot să vă spun că eu primesc
cu căldură salutul acesta neconvențional
la adresa partidului nostru ;i voi fi tăl-
măcitorul acestuia către guvern ;i către
pre;edintele acestuia. Eu consider im-
portant acest salut, pentru că el mi-a fost
transmis de membrii unei gărzi, care au
rezistat nu o dată unor lupte ;i încercări
puternice, iar dacă spiritul moral al aces-
tei gărzi ar fi fost condus de ni;te interese
proprii, atunci membri ei nu ar sta acum
în fața noastră a;a cum sunt. (Urale.) (...)

~i doresc partidului să-;i mențină cu
abnegație poziția, să-i rămână mereu fi-
del. :i nu spun asta de dragul unor inte-
rese personale, ci de dragul bunăstării
țării, care are nevoie de ni;te garanții de
acest fel. Noi putem obține asta doar dacă
ne prindem de mână fără interese ;i ne
continuăm activitatea excluzând orice
diferende. Dumnezeu să vă țină mult în
viață. (Urale lungi) 

După acestea, ministrul a primit de-
legația comercianților ;i industria;ilor
sub conducerea consilierului comercial
Antal Dániel. După întâlnire, ministrul
a prezidat ;edința corporației de susți-
nere a gimnaziului reformat.”

(Szamos, 29 noiembrie 1900)

Veres Istvan, 
A. Zaharia

ISTORIE
Ministrul Hegedüs Sándor< “La Satu Mare am constatat o vibrație modernă a vieții, care,

spre durerea mea, nu se regăse;te în toate ora;ele maghiare. În această provincie periclitată
de naționalități, în acest punct strălucit se va dezvolta un puternic centru cultural.”
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ora;ul Satu Mare `n 25 noiembrie 1900
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ISTORIE
Eroul nostru este Tudor Bura, născut la 3 aprilie 1881 la Târșolț, din părinții Bura Toderu și

Floare Marica. La 2 martie 1905 s-a căsătorit cu Maria Huge, când Bura avea 24 de ani, iar Maria
19 ani. Fiica lor Măricuța Bura s-a născut la 22 iunie 1907. Crezându-l mort pe front, soția sa,
Maria Huge se căsătorește la 10 noiembrie 1925 cu Mihai Bâle.

Primul Război Mondial, cu-
noscut în istorie şi sub numele de
Marele Război, a fost unul dintre
cele mai mari conflicte militare
ale umanităţii, a angrenat aproa-
pe toate statele europene și a făcut
milioane de victime, o mare parte
dintre aceștia fiind civili. 

Pe parcursul celor 52 de luni ale Pri-
mului Război Mondial, cele 28 de state
implicate au înregistrat aproape
37.500.000 oameni scoşi la luptă, de
aproape două ori populația României de
astăzi. Au fost aproape 10.000.000 dece-
dați şi 20.000.000 răniți recunoscuți, din-
tre soldați, la care se adaugă încă circa
13.000.000 civili morți, fie direct datorită
conflictului, fie datorită foametei, diver-
selor lipsuri, a epidemiilor de tifos şi gri-
pă spaniolă. Din cei nouă milioane su-
puşi austro-ungari mobilizați, peste un
milion au fost români ardeleni, bănățeni
şi bucovineni  iar aproximativ un milion
şi jumătate au fost maghiari.

Există date în ceea ce priveşte numă-
rul soldaților mobilizați în timpul Pri-
mului Război Mondial din județul Satu
Mare, care pe atunci era parte a Austro-
Ungariei. Din Târşolț, din numărul total
al locuitorilor români 1.890, au fost mo-
bilizați un număr de 62 tineri, declarați
morți 13, invalizi 29. Avem mult mai pu-
ține date despre efectele războiului asu-
pra populației civile. Știm din presa vre-
mii că au fost oameni care au trăit şi altfel
de drame cauzate de război. 

Tudor Bura s-a căsătorit 
la 24 de ani

Un astfel de caz este cel descris în
ziarul Conştiința Română, anul II, nr.
48, din 26 februarie 1939, pagina 5, unde
este prezentată povestea sfâşietoare a
unui fost prizonier în Siberia, care fiind
crezut mort când s-a întors în sat după
24 de ani şi-a găsit căminul distrus şi
soția recăsătorită. Acesta îşi pretinde fa-
milia, dar soția nu-l mai recunoaşte, ne-
vrând să-şi părăsească noul soț.

Eroul nostru este Tudor Bura, născut
la 3 aprilie 1881 la Târşolț, din părinții
Bura Toderu şi Floare Marica. La 2 mar-
tie 1905 s-a căsătorit cu Maria Huge,
când Bura avea 24 de ani, iar Maria 19
ani. Aceasta s-a născut la 9 aprilie 1886
la Târşolț avându-i ca părinți pe Irinca
Bota şi Georgiu Huge, a decedat la 5 mar-
tie 1962, la vârsta de 76 de ani. Fiica lor
Măricuța Bura s-a născut la 22 iunie
1907. Crezându-l mort pe front, soția sa,
Maria Huge se căsătoreşte la 10 noiem-
brie 1925 cu Mihai Bâle. Ea era văduvă
de 39 de ani, iar el celib de 32 de ani. Îm-
preună au doi copii Grigor - născut la 15
martie 1928  şi Anuța - născută la 14 fe-
bruarie 1930 conform registrului de stare
civilă.

Despre Tudor Bura ştim că a murit
singur, fără a avea altă familie, din cauza
unei infecții poate datorată anilor petre-
cuți ca prizonier în Siberia, în data de 4
noiembrie 1947, la vârsta de 66 de ani.

În continuare redăm întreaga poves-
te, puțin romanțată, aşa cum a post pu-
blicată în presa vremii, în ziarul Con;ti-
ința Română din februarie 1939.

Materialul din “Con;tiința 
Română”

„Tragedia din dosarul Tribunalului
Nr. P.I. 31337-1938. Un proces senzațio-
nal şi unic în care va fi chemat să hotă-
rască tribunalul Satu Mare.

Măcelul cel mare, care a însângerat

omenirea, a lăsat numeroase răni des-
chise pe cere cele două decenii de pace
nu le-a putut cicatriza. Pierderea părin-
ților, soțiilor şi a copiilor dragi, vor mai
stoarce multe lacrimi, mai ales mamelor,
pe care nu le va mai mângâia decât mor-
mântul. Iar alături de suferințele lor, mai
dăinuiesc alte şiruri nesfârşite de tragedii
închise în milioane de suflete care au su-
praviețuit acestui măcel.

Câte căminuri nu s-au distrus şi câți
orfani, copii ai nimănui nu pribegesc azi
în lume… 

Câți părinți n-au pierit în iadul Sibe-
riei, iar puținii care s-au întors ca prin
minune în satul lor, nu şi-au spulberat
visurile şi idealurile care le-au dat vigoare
să reziste atâtor sacrificii, găsind orân-
duiri noi în chiar căminurile lor, şi soții
remăritate care i-au primit ca pe nişte
străini.

Povestea tristă a țăranului 
Tudor Bura din Târșolț

La izbucnirea războiului mondial, ță-
ranul Bura Tudor, care abia înjghebase
un cămin, a fost şi el chemat la datorie,
plecând pe front cu alți flăcăi din sat, pe-
trecut la gară de o tânără soție cu un în-
geraş de fetiță la sân. (Notă< fetița avea
aproximativ 7 ani, a;a că autorul artico-
lului doreşte să impresioneze cititorii, fo-
losind expresii înduio;ătoare).

Tinerii soți, atât de fericiți, au fost
smulşi unul de lângă altul. Bărbatul a fost
dus pe front, iar soția a rămas în sat să-
şi crească odrasla, după cum a jurat cu
lacrimi la despărțire bărbatului, asigu-
rându-l de credința ei veşnică.

După un an de luptă, Tudor a fost
luat prizonier şi transportat în fundul Si-
beriei la o mină de cărbuni.

Deşi trecuseră doi ani, spune soția,
el n-a mai dat niciun semn de viață. 

O misivă tristă primită 
în Siberia

În plină revoluție, atunci când aştepta
mai puțin, într-o dimineață tristă de Oc-
tombrie, poşta i-a adus o scrisoare.

Tudor a privit-o îndelung şi nu fără
spaimă văzând pe plic un scris mărunt
de care nu-şi mai amintea, iar pe plic
ştampilă şi timbre americane. Instinctiv
presimțise o tragedie, neîndrăznind să
deschidă plicul. Iar într-un târziu l-a des-
chis totuşi cu degetele tremurânde. Tudor
nu se înşelase. În loc să primească „multă
şi dorită sănătate” de la soție, un nepot
din America îl anunțase cea mai tristă
veste, în stil simplu şi rece ca Siberia lui.
„… şi îți mai scriu iubite unchiule că soția
ta s-a măritat cu Bâte Mihai şi au doi co-
pii. Ea nu a vrut să te mai aştepte. Când
am fost acasă, am găsit o scrisoare de la
tine pe care ea o ascunsese. Eu am furat-
o ca să am adresa ta şi ajuns în America,
iată îți scriu şi ție carte…

Al tău nepot drag, Ion”.
Lui Tudor nu-i venea să creadă ochi-

lor. Soția lui dragă pe care a iubit-o atâta
şi care-i jurase credință veşnică, să-l uite
aşa de repede!

A mai citit din nou scrisoarea să se
convingă bine. Odată, de două ori, de o
sută de ori. Până ce-a fost luat de paznic
şi vârât în mină. Din clipa aceea Tudor
n-a mai avut linişte. În gând îi încolțiseră
planuri de răzbunare. De atunci a trăit
pentru un singur vis care-l nutrise ani
de-a rândul, visul răzbunării crâncene
pe femeia care l-a înşelat. Acest gând l-a
oțelit dându-i puteri noi să supraviețu-
iască iadului din mina siberiană.

Întoarcerea în sat

După câteva încercări de evadare ne-
reuşite îl prinde anul 1938. Reluarea le-
găturilor cu sovietele l-au favorizat şi pe
dânsul. Printre sutele şi miile de prizo-
nieri eliberați, a fost trecut şi el fiind tri-
mis cu paşaport de la Legația română
din Moscova în țara lui.

Ajuns în sat, scrisul nepotului s-a
adeverit. Căminul îi fusese distrus iar so-

ția măritată. Cu toții l-au primit ca pe un
străin, afară de fată, odrasla sa pe care n-
o văzuse de aproape 20 de ani. Numai ea
a plâns şi a spus „Tată”. Dar Tudor Bura
azi e bătrân, are 59 ani şi mai e bunic.
Acest fapt mai ales l-a înduioşat, pără-
sindu-şi planul de răzbunare pe care l-a
nutrit 21 de ani.

Pentru a mângâia durerea, Tudor Bu-
ra a ales altă cale< Legea. Dar oare „Legea”
putea-va oare să-i aducă alinare?

Bigamie sau anularea 
căsătoriei?

Tudor Bura, azi moşneag bătrân
(sic!), îşi pretinde drepturile sale. Venind
la Satu Mare, s-a prezentat la parchet in-
troducând un denunț de bigamie contra
noului soț şi soției. Parchetul sesizându-
se a început cercetări pentru procurarea
datelor pe baza cărora s-a încheiat căsă-
toria. Dar n-a primit decât un simplu ex-
tras de căsătorie. Căci martorul principal
care o încheiase, notarul între timp mu-
rise.

Până la urmă parchetul a închis do-
sarul de bigamie pe motiv de prescripție.
Dar Bura nu s-a lăsat. A pornit alt proces,
cerând tribunalului anularea căsătoriei.
Procesul acesta a venit spre judecare în
fața tribunalului, completul domnilor ju-
decători Dascălu Bocianu, fotoliul mi-
nisterului public fiind ocupat de domnul
primprocuror Mircea Rădescu. La dez-
batere s-a cerut anularea căsătoriei. Gă-
sindu-se între timp la judecătoria Seini
dosarul declarării de mort a lui Tudor
Bura, actualii soți prin avocatul Ioan Der-
şidan au ridicat un incident, susținând
că parchetul nu poate să figureze ca parte
în anularea noii căsătorii, şi nici Bura
Tudor care n-a cerut-o în timp de 6 luni
de la reîntoarcere, el mărginindu-se doar
a cere pedepsirea lui Bâle şi a soției pen-
tru bigamie.

Tribunalul a amânat dezbaterea dis-
punând procurarea dosarului morții pre-
zumtive a lui Bura, pentru a decide asu-
pra incidentului şi apoi a da sentința.

Azi femeia sa nu mai vrea să ştie de
dânsul şi susține că Bura nu i-a scris de-
loc. Pe deasupra are doi copii mari din a
doua căsătorie, iar fata ei şi a lui Bura,
azi e măritată, are casa ei şi e fericită.
Bura însă nu vrea să înțeleagă. El îşi sus-
ține dreptul lui de soț. Nu i s-a răspuns
la scrisori, şi a fost declarat mort în viață
fiind, pentru a se mărita cu altul. El vrea
ca legea să-l repună în drepturi. De aici
sigur se vor ivi complicații inedite în
dreptul matrimonial. Tribunalul fără în-
doială, va ține seamă şi de dreptul lui Bu-
ra, care-şi reclamă soția cu energie. Dar
asta nu înseamnă că legea care tinde la o
mai perfectă armonie socială, să distrugă
un nou cămin, să separe iarăşi doi soți şi
să aducă în casa altuia, peste voința ma-
mei, un alt tată vitreg la doi copii.

Ce va face tribunalul? Poate totuşi o
sentință solomoniană va aduce alinare
acestei poveşti triste a lui Bura Tudor
desprinsă din lanțul nesfârşit al carna-
giului cel mare”. 

A;a se încheie materialul din ziar
semnat de Mircea Lația.

***
Nu ştim care a fost judecata Tribu-

nalului Satu Mare, pentru că din păcate
arhiva lui a fost arsă prin anii 1980, dar
este sigur că Bura a murit fără fosta lui
soție alături, punându-se capăt uneia din-
tre nenumăratele tragedii ale Primului
Război Mondial!

Prof. Mihaela S[lceanu, 
Muzeul Județean Satu Mare

Dr. Diana Lostun,
Arhivele Naționale, filiala Satu Mare

Ziarul Conştiința Română din 26 februarie 1939, în care este descrisă povestea
eroului Tudor Bura

Tragedia lui Tudor Bura din T]r;ol\, 
erou din Primul R[zboi Mondial Războiul cel Mare, Războiul Națiu-

nilor, denumit, în timpul celui de Al
Doilea Război Mondial, Primul Război
Mondial, a fost un conflict militar de
dimensiuni mondiale. A fost un război
global declanşat în Europa, care a durat
de la 28 iulie 1914 până pe 11 noiembrie
1918, la care au participat peste 70 de
milioane de militari, inclusiv 60 de mi-
lioane de europeni, mobilizați într-unul
dintre cele mai mari războaie din istorie.
Peste nouă milioane de combatanți şi
şapte milioane de civili au murit ca ur-
mare a războiului, o rată a accidentelor
exacerbată de progresul tehnologic şi
industrial al beligeranților şi impasul
tactic cauzat de războiul de tranşee. 

Situația din Europa

A fost unul dintre cele mai mortale
conflicte din istorie şi a provocat schim-
bări majore politice, inclusiv revoluțiile
din 1917-1923 la multe dintre națiunile
implicate. Rivalitățile nerezolvate la sfâr-
şitul conflictului au contribuit la înce-
putul celui de-al Doilea Război Mondial
21 de ani mai târziu. 

Situația din Europa, înainte de răz-
boi, era îngrijorătoare. Imperialismul,
Militarismul şi Naționalismul se aflau
în ascensiune, iar cursa înarmărilor între
marile imperii ale Europei a condus la
un nivel crescut de militarizare fără pre-
cedent. Conflictele teritoriale nerezol-
vate au creat tensiuni internaționale, iar
conflictele regionale multiple au dus la
descompunerea relațiilor diplomatice.
Războiul a atras în luptă toate marile
puteri economice ale lumii, grupate în
două alianțe opuse< Puterile Aliate sau
Antanta (Imperiul Rus, A Treia Repu-
blică Franceză şi Regatul Unit al Marii
Britanii şi Irlandei), contra Puterilor
Centrale formate din Imperiul German
şi Austro-Ungaria. Deşi Italia a fost
membră a Alianței Triple alături de Ger-
mania şi Austria-Ungaria, ea nu s-a ală-
turat Puterilor Centrale, deoarece Aus-
tro-Ungaria a atacat-o încălcând terme-
nii alianței. Aceste alianțe au fost reor-
ganizate şi extinse pe măsură ce mai
multe națiuni au intrat în război< Italia,
Japonia şi Statele Unite ale Americii care
s-au alăturat Puterilor Aliate, în timp ce
Imperiul Otoman şi Bulgaria s-au ală-
turat Puterilor Centrale.

Declanșarea războiului 

Declanşarea războiului a fost pro-
vocată de asasinarea arhiducelui Franz
Ferdinand al Austriei, moştenitor al tro-
nului Austro-Ungariei, de către națio-
nalistul iugoslav Gavrilo Princip la Sa-
rajevo la 28 iunie 1914. Această crimă a
declanşat o criză diplomatică atunci,
când Austro-Ungaria a dat un ultima-
tum Regatul Serbiei şi, ca urmare, alian-
țele internaționale formate de-a lungul
deceniilor anterioare au fost invocate.
În câteva săptămâni marile puteri se
aflau în război, iar conflictul se răspân-
dea în curând în întreaga lume.

Guvernul rus s-a prăbuşit în martie
1917 cu Revoluția din februarie, iar Re-
voluția din Octombrie, urmată de o no-
uă înfrângere militară, i-a determinat
pe ruşi să încheie pace cu Puterile Cen-
trale prin Tratatul de la Brest-Litovsk,
care le-a acordat germanilor o victorie
semnificativă. După uimitoarele ofen-
sive germane de primăvară de-a lungul
Frontului de Vest, în primăvara anului
1918, puterile aliate s-au adunat şi au
condus Ofensiva de 100 de zile împo-
triva germanilor. La 4 noiembrie 1918,
imperiul austro-ungar a acceptat Ar-
mistițiul de la Villa Giusti şi Germania,
care avea propriile probleme cu revolu-
ționarii, a fost de acord cu încheierea
unui armistițiu la 11 noiembrie 1918,
războiul încheindu-se cu victoria forțe-
lor aliate.

La Primul R[zboi 
Mondial au participat 
70 milioane de militari
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ART~
Pictura semnată de celebrul Adrian Ghenie “Untitled” a fost adjudecată la suma de 105.000 de

euro, devenind, astfel, cea mai bună tranzacție a anului 2019 în piața locală de artă contemporană...
deocamdată.  

La sf]r;itul s[pt[m]nii trecute doi
arti;ti bihoreni ;i-au ̀ mp[r\it fr[\e;te c]te-
va saloane din Muzeul de Art[ s[tm[rean,
`n galeria din st]nga intr[rii principale.
Cele dou[ expozi\ii ale lor sunt separate
teoretic, dar a;ezarea lor `n spa\iul
expozi\ional seam[n[ cu un sandvi;, c[ci
lucr[rile lui Horea T. S[l[gean sunt pre-
cedate ;i urmate de cele ale Lianei Corb,
`ntr-un contrast probabil dorit de cei doi
arti;ti (care au mai expus ̀ mpreun[) ;i de
curatorul s[tm[rean al evenimentului, Fe-
licia Grigorescu, care a sus\inut ;i cronica
plastic[ la vernisaj.

Expozi\ia lui Horea T. S[l[gean se in-
tituleaz[ “Lumini ;i umbre”. Pictorul
or[dean este cunoscut lumii arti;tilor plas-
tici s[tm[reni din prezen\ele sale `n mai
multe expozi\ii colective ale prietenilor
s[i din filiala Satu Mare a UAPR, ̀ n grupul
“Atelier”. ~i ;tiam din acele ocazii portretele
viguroase, c[ut]nd s[ dibuiasc[ dincolo
de carna\ie esen\a vital[, dar `i ;tiam ;i
umorul, pe care nu ;i-l dezminte unind
c]teva pliante sub genericul “Meniul Zilei”.
Surpriza foarte pl[cut[ au fost peisajele
forestiere, care tind spre o radiografie la

grani\a abstractului, c[ut]nd ;i aici esen\e
;i d]nd na;tere unor spa\ii ad-hoc din
tu;e discrete de culoare contrastant[ prin-
tre care p[trunde lumina, f[r[ de care
p[durea n-ar fi p[dure. Compozi\iile abs-
tracte uimesc prin magnitudinea tu;elor
;i for\a culorilor aspre, dominante, iar un
tablou cum este “Puls” poate fi un exemplu
de discurs plastic aflat dincolo de orice
`ncadrare `n genuri ;i specii picturale.

Liana Corb este din Beiu; ;i lucr[rile
sale sunt reunite sub titlul “Contre Jour”.
~nc[ de la intrarea `n galerie descoperim
maniera ei, cu desen sugerat mai mult din
umbre, sc[ldat ̀ ntr-o lumin[ difuz[, pre-
ferin\a pentru portrete, fie individuale, fie
de grup, compozi\ii care amintesc
`ntruc]tva de vechile tablouri de familie
sau de universul lui Tonitza, o palet[ de
culori deschise, tinz]nd spre griuri palide
ca de r[s[rit de lume. Fine\ea unor chipuri
pictate de d]nsa este izbitoare, plin[ de
duio;ie, dar nu ocole;te nici grotescul sau
ironia. Lucr[rile sale ofer[ un contrast fe-
ricit cu expozi\ia concomitent[< dac[
S[l[gean disec[ lumea, dna Corb o scald[
`n lumini binevoitoare, ocrotindu-i taina.

Piața artei contemporane din Româ-
nia a înregistrat noi recorduri pentru anul
2019. Pictura semnată de celebrul Adrian
Ghenie “Untitled” a fost adjudecată la su-
ma de 105.000 de euro, devenind, astfel,
cea mai bună tranzacție a anului 2019 în
piața locală de artă contemporană... de-
ocamdată.  

Ghenie este urmat, în topul recordu-
rilor de autor înregistrate în licitația de
Artă Postbelică şi Contemporană, de Ho-
ria Bernea cu lucrarea “Grădină”, adjude-
cată cu 26.000 de euro, de Ștefan Câlția
cu tabloul “Clovn cu coroană”, tranzac-
ționat pentru suma de 20.000 de euro, şi
de Gheorghe Fikl cu “Baroque”, vândut
pentru 10.000 de euro.  

La capitolul recorduri de autor, în to-
pul pieței locale se poziționează şi Marius
Bercea. Artistul, apreciat în special de co-
lecționarii din S.U.A. şi Anglia, a înregis-
trat un mic record pe piața de artă din
România cu tabloul “Model for Echosys-
tem”, care a fost adjudecat pentru 9.000
de euro. “Vas cu flori” semnat de Ion Pa-
cea, unul dintre cei mai mari colorişti ai
picturii postbelice, a fost adjudecat la pre-
țul de 6.500 de euro, urmat de Felix Aftene
cu tabloul “Primăvară” care a fost vândut
pentru 4.250 de euro.    

Licitația de Artă Postbelică şi Con-
temporană a inclus o secțiune dedicată
Hospice, în cadrul căreia artişti contem-
porani au donat lucrări pentru a veni în
sprijinul strângerii de fonduri pentru asi-
gurarea serviciilor gratuite de îngrijire pa-
liativă acordate copiilor bolnavi incurabil
ai fundației. Printre artiştii care au donat
lucrări şi au înregistrat `n 19 noiembrie
2019, la Athenee Palace Hilton, recorduri
semnificative se numără Ciprian Mureşan
cu desenul “Study (after El Greco)” adju-
decat pentru 5.500 de euro. 

Rezultatele Licitației de Artă Postbe-
lică şi Contemporană indică o creştere or-
ganică a interesului investitorilor pe piața
românească de artă contemporană, fiind
cea mai bună investiție pe termen lung.

Horea T. S[l[gean ;i Liana Corb
expun la Muzeul de Art[

Noi recorduri ale pie\ei rom]ne;ti de art[
la Licita\ia de Art[ Postbelic[ ;i Contemporan[

O nou[ expozi\ie de mari pro-
por\ii s-a deschis `n holul
Prim[riei municipiului Satu Mare
la mijlocul s[pt[m]nii trecute, `n
cadrul programului Asocia\iei
Arti;tilor Plastici Satu Mare. Ea
reune;te doi pictori ;i dou[ doam-
ne care ;i-au ales ca exprimare ar-
tistic[ fotografia ;i respectiv vi-
traliile `n tehnic[ Tiffany.

Tiberiu Ilea s-a n[scut `n 1952 la
Vălişoara, ̀ n jude\ul Cluj, absolvind Li-
ceul de Art[ clujean `n 1971 la sec\ia
de pictur[. Urmează Școala Tehnică
Postliceală cu profil comercial la Cluj,
apoi lucrează într-un atelier de cerami-
că `n calitate de decorator. ~n 1976 se
stabileşte în Satu Mare în urma căsăto-
riei ;i lucrează în cadrul ICS Mărfuri
Industriale, apoi la SC Metecom ca lu-
crător gestionar. Pasiunea pentru pic-
tur[ ;i-a reg[sit-o pe deplin `n ultimii
ani, devenind membru AAP ̀ n 2017 ;i
av]nd expozi\ii la Satu Mare, Carei,
Cluj-Napoca ;i Târgu Mureş. :coala ar-
tistic[ temeinic[ din tinere\e se v[de;te
`n peisajele s[tm[rene - care amintesc
prin maniera lor de ;coala rus[ sau de

clasicii rom]ni mai bucolici - ;i ̀ n mul-
tele tablouri florale, de dimensiuni din-
tre cele mai variate. Acestea devin in-
teresante c]nd pictorul nu-;i mai im-
pune un canon ;i las[ culoarea ;i volu-
mul s[ se desf[;oare `n voie, iar un ta-

blou care combin[ o compozi\ie floral[
`ndr[znea\[ cu un peisaj sugerat ̀ n fun-
dal ne arat[ c[ se poate ;i mai mult.

Ladislaus Kin s-a n[scut `n 1970 la
Dara, iar ̀ n prezent locuie;te şi creează
la Urziceni. Este absolvent al Liceului

Industrial nr. 1 Carei, fiind subofi\er ̀ n
rezerv[. De 5 ani aprofundeaz[ pictura,
fiind autodidact, preferat[ fiind pictura
în ulei. Din februarie 2019 este membru
AAP ̀ n Satu Mare ;i T]rgu Mure;. Ta-
lentul remarcabil de desenator se

v[de;te `n aproape toate lucr[rile, `n
mod special `n portretele feminine ;i
tablourile av]nd ca protagoni;ti caii.
Cel mai izbitor tablou al s[u ne-a p[rut
`ns[ unul floral, impecabil ;i prin con-
trastul cromatic ;i for\a tu;elor. ~;i face
;i un autoportret expresiv. Categoric,
este surpriza pl[cut[ a acestui an.

Despre Uszkai Beata ;i vitraliile sale
am mai scris. Tehnica Tiffany, care con-
stă  în tăierea manuală a pieselor de sti-
clă şi asamblarea prin cositorire cu
plumb şi staniu, `i permite s[ realizeze
piese complexe, de mare efect, a;a c[
impresioneaz[ ;i acum mai ales prin
l[mpile expuse, de un colorit special
c]nd luminile lor sunt activate. ~n ulti-
mul timp artista lucreaz[ la Catedrala
Romano-Catolic[.

Zilahi-Kato Klara, profesoar[ de
limbă şi literatur[ maghiară, are 25 de
ani de art[ fotografic[ ;i c]teva teme
recurente `n aceast[ expozi\ie< peisaje
v[zute prin cadre str]nse, detalii m[rite
(spectaculoase p[p[diile privite parc[
la microscop) ;i priviri vaste asupra na-
turii. Activeaz[ `n AAP Satu Mare din
anul 2014.

Expozi\ia poate fi v[zut[ la
Prim[rie p]n[ la mijloc de decembrie.

De la st]nga la dreapta< Tiberiu Ilea, Gergely Csaba, Ladislaus Kin, Beata Uszkai ;i Zilahi-Kato Klara

Patru arti;ti cu maniere ;i tehnici diferite
expun la Prim[rie sub egida AAP Satu Mare

Liana Corb ;i Horea T. S[l[gean, al[turi de curator ;i prietenii s[tm[reni

“Untitled” - Adrian Ghenie

“Baroque” - Gheorghe Fikl
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INTERVIU

Fiecare om, încă din copilărie,
îşi conturează prin intermediul
viselor o traiectorie a destinului
său. Fetiţele, de obicei, se văd cân-
tăreţe, învăţătoare, doctoriţe sau
balerine. Maria Clara Supuran es-
te una dintre fetiţele care ajunse
mari a devenit balerină. Un vis
frumos clădit prin efort susţinut,
un vis care a devenit realitate. 

Maria Clara împlineşte duminică, 24
noiembrie 2019, frumoasa vârstă de 19
ani. O felicităm şi îi transmitem şi pe
această cale un călduros “La Mulţi Ani!”,
iar pe dumneavoastră, cititorii Supli-
mentului Informaţia de Duminică vă in-
vităm să descoperiţi povestea tinerei ba-
lerine, să trăiţi spectacolul alături de
actriţa principală Maria Clara Supuran.  

- Maria Clara, am să te rog pentru
început să te prezinţi cititorilor noştri.

- Numele meu este Maria Clara Su-
puran, m-am născut în Satu Mare, am
urmat ciclul primar la Şcoala Gimnazială
Constantin Brâncoveanu, iar clasele a
V-a şi a VI-a la Liceul de Artă Aurel
Popp, clasa de balet. Din clasa a VII-a,
pentru a-mi urma visul, am luat decizia
de a urma studiile Liceului de Coregrafie
şi Artă Dramatică ”Octavian Stroia” din
Cluj-Napoca, liceu pe care l-am absolvit
în vara acestui an. Acum sunt studenta
în anul I la Academia de Muzică ”Ghe-
orghe Dima” din Cluj-Napoca, secţia
Artele spectacolului muzical. Ca orice
artist, sunt o fire visătoare, dar în acelaşi
timp ambiţioasă, sociabilă, empatică, dar
şi emotivă. 

- Îţi propun să facem acum un salt
în timp şi să îţi aduci aminte de prima
întâlnire cu baletul. Ţi-ai dorit de mică
să devii balerină?

- De mică mi-am dorit să mă fac fo-
tomodel. Contactul cu lumea fascinantă
a baletului l-am avut destul de târziu, în
clasa a cincea, în urma vizionării  unui
spectacol de balet pe calculator. M-a în-
cântat ceea ce se întampla pe scenă şi
am luat hotărârea de a face balet. 

- În copilărie ai cochetat şi cu alte
sporturi, alte pasiuni şi hobby-uri?

- Da, încă de la 4 ani am practicat
modelling-ul participând la prezentări
de modă, am urmat cursuri de actorie,
dans de societate, pian, pictură şi dansuri
populare. Cel mai mult m-am simţit
atrasă de dansurile populare. Timp de
opt ani am fost membră a Ansamblurilor
Cununiţa Năzdrăvană şi Cununiţa, sub
îndrumarea doamnelor Leontina Dorca
şi Maria Carmen Sas. Toate aceste hob-
by-uri ale mele, cursuri pe care le-am
urmat, au avut un rol important în for-
marea mea ca balerin, ca artist în gene-
ral.

- Prima lecţie de balet. Ce îţi amin-
teşti despre primii paşi în sala de ba-
let?

- Neştiind prea multe despre balet şi
despre ceea ce se întâmplă în spatele sce-
nei, totul a început ca o joacă, dar cu
convingerea că vreau să devin balerină.
Marele meu noroc a fost să o am profesor
de balet la clasă pe doamna Gabriela Tă-
nase, care mi-a descoperit talentul şi po-
tenţialul şi m-a încurajat să urmez acest

drum. Primul contact cu scena l-am avut
la sfârşitul clasei a cincea, când după
doar opt luni de balet, doamna profe-
soară a avut încredere în mine distri-
buindu-mă în rolul principal, cel al Au-
rorei din baletul  ”Frumoasa din Pădurea
adormită”, organizat de Şcoala de Arte.
Urmând şi cursuri de actorie, nu mi-a
fost foarte greu să interpretez acest rol.
A fost şi momentul în care s-au convins
şi părinţii mei că acesta este drumul meu,
ei fiind destul de sceptici la început.

- E adevărat că primul an e şi cel
mai greu?

- Pentru mine, primul an nu a fost
cel mai greu, fiind doar un copil de 10
ani. Dimpotrivă, tot ceea ce mi se în-
tampla mă fascina. A fost un an special
care m-a determinat să îmbrăţişez aceas-
tă meserie. Cel mai greu an mi s-a părut
a fi primul an la liceul clujean, deoarece
era un alt mediu, alt oraş, colegi şi pro-
fesori noi, viaţa de internat, departe de
părinţi, bunici şi tot ce îmi era drag mie.
Practic, atunci am spus ”Adio„ copilăriei. 

- Au fost alături de tine oameni care
te-au susţinut şi te-au încurajat să
mergi pe această cale.

- Cea care mi-a insuflat dragostea
pentru balet şi m-a îndrumat în primii
ani şi căreia nu am cuvinte să îi
mulţumesc îndeajuns a fost prima mea
profesoară, doamna Gabriela Tănase, cu
care am continuat o legătură strânsă pes-
te ani. M-a încurajat mereu şi mi-a de-
venit peste ani un adevărat mentor.
Dumneaei a ştiut mereu să scoată ce e
mai bun din mine, să mă facă să înţeleg
că doar prin muncă susţinută ajungi aco-
lo unde îţi doreşti. 
Cel mai mult m-au încurajat şi mă în-
curajează părinţii mei, care mi-au fost
mereu alături, financiar făcând de multe
ori ca imposbilul să devină posibil, ma-
ma însoţindu-mă la toate concursurile
şi workshop-urile din ţară şi din stră-
inătate.  

- De la Satu Mare la Cluj-Napoca,
tot în paşi de balet. Ce anume te-a in-
fluenţat să mergi la Cluj?

- La Cluj am plecat la îndemnul
doamnei Tănase. Văzându-mi pasiunea
pentru balet şi cât de mult am evoluat în
doar câteva luni, ştia că doar făcând acest
pas voi putea să evoluez. Dumneaei m-
a îndrumat spre baletul de performanţă.

- Cum au fost anii de liceu? 
- Anii de liceu au fost minunaţi, dar

nu aş putea să spun că au fost şi uşori.
Programul este destul de încărcat, mai
ales pentru elevii olimpici. Aveam zilnic
ore de studiu, de repertoriu individual,
dans de caracter, duet, ansamblu, dans
românesc, dans contemporan şi nenu-
mărate ore de repetiţii. Pe lângă acestea
erau şi orele de cultură generală.  Profe-
sorii erau destul de severi, dar altfel nu
se poate face performanţă, aveau acel
ceva care te determina să lucrezi tot mai
mult pentru a te autodepăşi. Dar în ace-
laşi timp erau şi înţelegători cu noi, mai
ales cu cei care eram din alte oraşe şi
eram departe de părinţi. Fiecare profesor
a contribuit cu ceva la formarea mea ca
balerin, dar pot să spun că m-am născut
sub o stea norocoasă. După doamna
Gabi, la Cluj am întâlnit o altă profesoară
care m-a luat sub aripa ei. Doamna pro-

fesoar[ Rodica Istrate, care văzându-mi
talentul şi ambiţia, m-a îndrumat, m-a
sprijinit, m-a învăţat tot ceea ce se putea,
un om deosebit cu care de multe ori nu
avem nevoie de cuvinte, comunicam din
priviri. Un om care mi-a fost alături la
bine şi la greu, care s-a bucurat alături
de mine la fiecare succes şi a ştiut să îmi
şteargă lacrimile şi să mă motiveze să
merg mai departe la fiecare eşec. Şi pen-
tru asta îi mulţumesc. Să fiu elevă a li-
ceului clujean a fost pentru mine o pro-
vocare. Am legat prietenii care durează
şi azi, dar am avut parte şi de răutăţi şi
invidii, ca în orice sport de performanţă,
dar care m-au ajutat să devin mai puter-
nică.

- De-a lungul anilor ai reprezentat
România la numeroase evenimente
competiţionale de talie internaţională. 

- Am participat la diverse concursuri
şi workshop-uri în ţară şi în străinătate,
fiecare ajutându-mă să mă perfecţionez
atât în metoda predată în România, me-
toda Vaganova, cât şi în metode noi pre-
cum Ballanchine şi Alonso. Timp de 5
ani am participat la fazele naţionale ale
olimpiadelor  de coregrafie, obtinând un
loc I, două menţiuni, 3 premii speciale.
De asemenea două locuri I şi două locuri
III la Concursul Dance Star cu calificări
la şase dansuri la Cupa mondială din
Croaţia, unde am obţinut locul II. Am

obţinut o serie de burse de studiu şi am
participat la workshop-uri la şcoli de ba-
let de renume din lume< Chicago, New
York, Sankt Petersburg, Leiria-Portuga-
lia. 

- Baletul e o artă, dar baletul este
şi mult şi susţinut efort fizic. În ce con-
stă pregătirea de zi cu zi? Cât timp îţi
dedici baletului? 

- Pentru a atinge performanţă în ba-
let, pe lângă talent e nevoie şi de mult
efort fizic, care nu se face în şcoală, ore
de stretching, la care se lucrează mult
pentru deschidere, forţă, turaţii. În va-
canţe eram nelipsită de la bazinul de înot
şi sala de fitness. Apoi exerciţii şi repetiţii
acasă, unde părinţii mi-au amenajat ca-
mera astfel încat să pot exersa, cu oglinzi
şi bară de balet. 
Acum fiind studentă şi corpul meu fiind
obişnuit cu efortul, îmi dedic cam patru
ore zilnic.

- Ai modele în acest domeniu? 
- Modelele mele sunt stele ale bale-

tului mondial Alina Cojocaru, Svetlana
Zaharova, Marianela Nunez, Natalia
Osipova.

- Spune-ne şi câteva cuvinte despre
facultatea pe care o urmezi. 

- Este o mare diferenţă între liceu şi
facultate. Faţă de liceu, acum studiez ma-

terii din domeniul dansului, ceea ce este
o încântare pentru mine şi mă simt în
elementul meu. O mare parte din cursuri
sunt practice, ceea ce ne dă posibilitatea
să ne exprimăm prin mişcare, improvi-
zaţii, dans liber. De asemenea, modul de
abordare al profesorilor este diferit. În-
cearcă să scoată ce e mai bun de la fiecare
dintre noi şi să ne ajute prin cursurile pe
care le predau să trecem peste inhibiţii,
să ne stăpânim emoţiile. 

- Ai vrea să te întorci acasă după
absolvirea facultăţii? 

- Un mare vis al meu este să dansez
la Chicago pentru a mă perfecţiona pen-
tru că şcoala de dans americană este cea
care mi se potriveşte cel mai bine. Mi-aş
dori să se întâmple acest lucru pe timpul
facultăţii. Dar obiectivul meu este să mă
întorc acasă, să fac lucruri frumoase pen-
tru sătmăreni, pentru oraşul în care m-
am născut… 

Ca orice profesionist care ajunge la
nivel maxim de evoluţie, intenţionez să
demarez un proiect personal având ca
obiectiv identificarea unor tinere talente
din oraşul natal şi susţinerea acestora în
baletul de performanţă. Iar aici am ca
reper şcoala portugheză la care m-am
specializat. Sunt vise îndrăzneţe, dar mi-
am dovedit până acum că dacă vrei ceva
cu adevărat, reuşeşti!

A consemnat Ioana Vladimirescu

“Un mare vis al meu este să dansez la Chicago pentru a mă perfecţiona pentru că şcoala de dans
americană este cea care mi se potriveşte cel mai bine. Mi-aş dori să se întâmple acest lucru pe
timpul facultăţii. Dar obiectivul meu este să mă întorc acasă, să fac lucruri frumoase pentru săt-
măreni, pentru oraşul în care m-am născut…”

Maria Clara 
Supuran, visul
unei balerine 
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PERSONALIT~}I
Om sfânt sau șarlatan, binefăcător al săracilor sau cămătar, patriot

sau trădător? Aceste întrebări traversează biografia complicată a lui Árkád
Pásztory, un personaj aflat parcă la răscruce de vânturi, la intersecţia
marilor fenomene asociate modernităţii cu lumea de odinioară.

După cum am amintit în nu-
mărul trecut al revistei, săptămâ-
na aceasta vom continua comple-
tarea poveștii vieții lui Árkád Pás-
ztory cu alte episoade marcante.
Firul poveștii din numărul trecut
s-a oprit în momentul în care mo-
nahul a fost demis din Ordinul
Sfântul Vasile cel Mare dar Vati-
canul i-a permis să rămână totuși
călugăr în afara ordinului. Să ve-
dem ce a urmat acesteia.

După ce Congregația de Propagande
Fide i-a permis să rămână călugăr în afa-
ra ordinului, Pásztory a continuat să lo-
cuiască pe moşia proprie, pe care o cum-
părase, cu mai mulți ani în urmă, de la
notarul Bertalan Privigyei. 

Un moșier de frunte

Mo;ia era situată în hotarul localită-
ților Tur şi Boineşti, în Țara Oaşului.
Acea parte de hotar poartă şi azi denu-
mirea de Toagul lui Pásztory. Acolo, mo-
nahul şi-a construit un conac, a continuat
extinderea moşiei, prin noi achiziții,
ajungând, într-un final, să dețină o pro-
prietate de aproximativ 4.000 de holde,
pe care a adus colonişti ruteni şi slovaci. 

Aceşti colonişti nu erau doar simpli
muncitori, ci şi adepți ai călugărului.
Ajunşi acolo, ei şi-au transformat în bani
toate bunurile şi proprietățile, pe care,
ulterior, le-au donat monahului. În
schimb, călugărul le-a garantat cazare,
masă şi îmbrăcăminte pentru tot restul
vieții.

Cert este că, atât cu forța de muncă
a comunității, cât şi cu banii aduşi de
membrii ei, reşedința monahului s-a
transformat într-un centru economic şi
industrial. A construit acolo biserică şi
capelă, curie, şcoală de muzică pentru
tinerii talentați, precum şi ateliere pentru
diferite meşteşuguri, precum: cizmărie,
pantofărie, confecționat de curele, con-
fecționat de căruțe, croitorie, ateliere de
confecționat unelte agricole, care toate
au adus un profit frumos, mai ales că
materialele necesare proveneau din pă-
durea proprie şi din roadele activităţii
agricole desfăşurate acolo. Dintr-un ar-
ticol aflăm că Pásztory poseda la vremea
respectivă chiar şi tractor. 

Din documentele provenite de la
Hajdudorogh aflăm că monahul a deţin-
ut moşii şi proprietăți la Tur, Boineşti,
Trip, Bixad, Negreşti Oaş, Târşolț şi Le-
chința, Nyirbátor, Mariapócs, Satu Mare,
Tokaj şi Nyiregyjáza, nu mai puțin de
153 de poziții în cartea funciară.

Candidat de deputat

Cât priveşte noile preocupări ale lui
Pásztory din vremea când a fost absolvit
de atribuțiile călugăreşti, spre sfârşitul
anului 1901 îl găsim implicat în politică.
Presa anunţa atunci începutul campaniei
electorale pentru alegerea de deputați
(campanie derulată între 2 şi 11 octom-
brie), în cercul districtual Medieşu Aurit
unul dintre candidații din partea libera-
lilor fiind Árkád Pásztory. Acesta şi-a
prezentat programul printr-o conferință
ținută la Valea Măriei, la data de 22 sep-
tembrie, în fața unui public numeros. A
pierdut însă alegerile în fața lui Gyula
Szentiványi, acesta din urmă depăşindu-
l cu aproape 800 de voturi. După eşec,
Pásztory va mai candida în două rânduri
pentru funcția de deputat, de fiecare dată
în cercul districtual Edelény, o dată în
1905 apoi în 1906, însă în ambele dăți, a
pierdut. Deşi monahul a continuat să se

implice în viața politică a comitatului,
vedem că nu a reuşit să se extindă la nivel
național, neputând să facă din asta o ca-
rieră. 

Procese peste procese

În 1913 basilienii deschid proces îm-
potriva călugărului, revendicând averea
acestuia. Au invocat atât faptul că cea
mai mare parte a averii fusese agonisită
în perioada când Pásztory a fost călugăr
basilian, cât şi jurământul de sărăcie de-

pus de el în momentul intrării în ordin.
În funcție de comitatul în care acesta de-
ținea poziții funciare, s-au deschis nu
mai puțin de 3 procese simultane împo-
triva lui< la Sátoraljaújhely, Nyiregyháza
şi Satu Mare. Instituțiile statului nu au
dat curs solicitării ordinului. Sentința a
fost pronunţată în favoarea călugărului,
motivându-se că legile şi jurămintele or-
dinului țin de structura internă a aces-
tuia, însă, ca cetățean al statului maghiar,
Pásztory are toate drepturile de a deține
avere, iar, dacă acesta încalcă regulile or-
dinului său, statul nu poate interveni în
niciun fel. Judecătoria din Satu Mare a
respins plângerea ordinului, a dat câştig
de cauză călugărului şi a somat ordinul
la plata a 2.466 de coroane, reprezentând
cheltuielile de judecată. 

În acel an, un eveniment major a
adus în prim-plan populația ruteană din
Maramureş. Dintr-un sentiment de re-
pulsie față de propriii preoți, care cola-
borau cu administrația maghiară în de-
favoarea poporului, dar şi influențată de
unele iscoade ruseşti, aceasta, în multe
sate, a lepădat confesiunea unită şi a tre-
cut la ortodoxie (schismă).  Guvernul
maghiar, pe de o parte urmându-şi idea-
lul asimilaționist, pe de altă parte de tea-
ma pericolului rusesc, a luat măsuri dras-
tice pentru stoparea curentului, descin-
zând în sate cu jandarmeria, efectuând
controale la domiciliu şi arestând sute
de țărani, dând astfel evenimentului o
culoare politică şi acuzându-i pe schis-
matici de trădare de țară. Totul a culmi-
nat cu un proces de răsunet – al rutenilor
schismatici – desfăşurat la Sighetu Mar-
mației şi, pe urmă, la tabla din Debrecen.
Pásztory a fost acuzat în acest caz ca fiind
administratorul banilor ruseşti, subver-
sivi. I s-a făcut atunci o percheziție de
domiciliu, dar cum nu s-a găsit nimic
incriminatoriu, a fost repede achitat.

Cum prin procesul cu ordinul, lui
Pásztory i s-a pătat imaginea de față bi-
sericească respectată, iar prin procesul
rutenilor schismatici, aceea de bun pa-
triot maghiar, monahul a luat o hotărâre
menită, pe de o parte, să clarifice statutul
său bisericesc, iar pe de alta să confere o
utilitate propriei averi şi să-i limpezească
imaginea de patriot maghiar. A decis ca,
sub forma unei fundații, să îşi doneze
averea nou înființatei Episcopii Greco-
Catolice Maghiare de Hajdudorogh.
Aceasta luase naştere în 1913, fiind vali-
dată la 6 mai de regele Franz Joseph şi
canonizată la 8 iunie de Papa Pius al X-
lea. Episcopia trecea însă printr-o pe-
rioadă dificilă, căci statul, deşi a oficia-
lizat înființarea acesteia şi a alocat o sumă
anuală, sub forma unei danii regale pen-
tru buna funcționare a ei, totuşi, a întâr-
ziat cu trimiterea banilor. Astfel, situația
financiară a instituției era una delicată.
Donația călugărului reprezenta, aşadar,
salvarea de la o desființare prematură a
episcopiei. În schimbul ei, Pásztory urma
să fie acceptat ca preot în episcopia nou
formată, la fel şi nepotul acestuia, János
Pásztor (încă nehirotonit). Ambii s-ar fi
bucurat de uzufructul moşiei, până la
moarte. Foarte mult a contat în tot acest
sens relația bună şi veche dintre călugăr
şi István Miklóssy, primul episcop de
Hajdudorogh.

Viața monahului o luase însă iar pe
o pistă care l-a propulsat în centrul mai
multor scandaluri. Lucrurile aveau să se
agraveze după 1914. Odată cu izbucnirea
Primului Război Mondial, apartenența
acestuia la etnia ruteană a fost exploatată
din nou. E acuzat, de această dată, de
spionaj în favoarea ruşilor. S-a spus că
acesta preconiza eşecul maghiarilor în
război, că în continuare se implica activ
în mişcarea schismatică, mişcare ai căror
actanți sperau într-o victorie a Rusiei, că
în apropierea moşiei sale, ar fi aterizat

un avion de cercetare rusesc ş.a. Prin ur-
mare, călugărul a fost arestat la domiciliu
şi i s-a făcut o percheziție.  Procesul s-a
lungit foarte mult, căpătând o coloratură
politică. S-a reuşit doar ca, pe timpul an-
chetei, Pásztory să nu fie arestat, ci doar
internat la sediul episcopiei de Hajdu-
dorogh. Anchetele s-au dovedit incon-
clusive, spionajul fiind greu de dovedit.
Totuşi, în urma percheziției s-au desco-
perit multe scrisori venite de la credin-
cioşi din Statele Unite ale Americii, care
aminteau trimiterea unor sume de bani
călugărului, s-au găsit şi bilete de la com-
pania navală Missler şi alte scrisori în ca-
re Pásztory încuraja persoane să rămână
în America şi să trimită bani acasă. Astfel
că procesul a continuat sub acuzația de
a fi agent de emigrări.

Cripta din Nyiregyháza,
loc de pelerinaj

Pásztory nu a apucat să se vadă achi-
tat. La 22 februarie 1916, la vârsta de 79
de ani, a trecut la cele veşnice. A fost în-
gropat în cimitirul din Nyiregyháza, de-
asupra mormântului construindu-se o
frumoasă criptă, devenită ulterior loc de
pelerinaj. 

O viaţă tumultuoasă, aşadar. Un om
ridicat dintr-o familie modestă, care a
reuşit să ajungă unul dintre moşierii im-
portanți ai țării. A început ca simplu că-
lugăr, urcând, pas cu pas,  treptele ierar-
hice ale ordinului, ajungând egumen. A
câştigat bani, a avut faimă, poporul ido-
latrizându-l. Pe unde a funcționat şi-a
lăsat amprenta. În toate mănăstirile a fă-
cut restaurări, a edificat noi construcții,
a plătit datorii. Prin ceea ce a realizat, a
dat dovadă de ataşament faţă de ordinul
de care aparținea. Atunci când ideile sale
vizionare s-au lovit de rezistenţa supe-
riorilor săi, a mers pe propria cale, neas-
cultând şi nesupunându-se. Asta aproape
că i-a adus pierderea exercitării atribu-
țiilor preoțeşti, atât de necesare şi pre-
țioase pentru activitatea pe care o între-
prindea.

Epoca în care a trăit a fost, de ase-
menea, aparte, întortocheată, cu multe
evenimente şi răsturnări de situaţie. E
răstimpul răscolit de afirmarea senti-
mentului național al minorităților din
Imperiul Austro-Ungar, de politica de
asimilare dusă de guvernul maghiar, de
tendința de emigrare din imperiu către
Statele Unite ale Americii, de izbucnirea
Primului Război Mondial ş.a. Numele
călugărului ajunge să fie asociat cu toate
aceste fenomene. A fost purtat de marile
curentele şi tendințele din epocă, din
unele ieşind cu scandaluri de răsunet.

A avut prieteni şi relații în marile fa-
milii nobiliare maghiare, printre înalții
ierarhi ai Bisericii, în Parlament şi chiar
la Roma. Nici de duşmani nu a dus lipsă.
Pe cât a fost de adulat de credincioşi, pe
atât a fost de atacat de cei de sus. S-au
dus împotriva lui un război de presă şi
unul juridic, prin plângeri repetate, unele
dintre ele dezvoltate în procese celebre.
Ultimul i-a adus şi moartea.

Om sfânt sau şarlatan, binefăcător al
săracilor sau cămătar, patriot sau trădă-
tor? Aceste întrebări traversează biografia
complicată a lui Árkád Pásztory, un per-
sonaj aflat parcă la răscruce de vânturi,
la intersecţia marilor fenomene asociate
modernităţii cu lumea de odinioară.

Aceste câteva rânduri reprezintă doar
o sinteză comprimată din biografia con-
troversatului personaj Pásztory. Mai mul-
te detalii despre viața monahului se pot
citi în ultimul număr al anuarului Mu-
zeului Județean Satu Mare< Studii şi co-
municări, unde, într-un articol, toate
acestea sunt dezbătute mai pe larg.

Ciprian-Emanuel Honca
Muzeul Județean Satu Mare

Articol din ziarul s[tm[rean Szamos `n care se dezbate procesul lui Pásztory cu
ordinul bazilian

Cripta lui Árkád Pásztory din cimitirul din Nyiregyháza 
(foto< Ciprian-Emanuel Honca) 

Árkád Pásztory, povestea 
unui c[lug[r atipic (II)
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FILA DE PSIHOLOGIE
“Uneori faci alegeri `n via\[ ;i, alteori, alegerile te
definesc pe tine.” 

(Gayle Forman)

„A înota împotriva curentului
intuiției umane este o sarcină di-
ficilă. Mintea umană este cons-
truită pentru a identifica pentru
fiecare eveniment o cauză certă
și, prin urmare, poate `nt]mpina
dificult[\i `n a accepta influența
unor factori random sau aleatori,
aparent f[r[ vreo leg[tur[ `ntre
ei. Procesele aleatorii sunt funda-
mentale în natură și sunt omni-
prezente în viața noastră de zi cu
zi, cu toate că majoritatea oame-
nilor nu le înțeleg și nu le acord[
prea mare importan\[.” (Leonard
Mlodinow)

Creierul nostru este în căutarea ;i
detectarea modelelor `ntip[rite mai
mult sau mai pu\in con;tient. Aceast[
caracteristic[ ne-a ajutat de-a lungul
evolu\iei pentru a determina cauza şi
efectul. Astfel, strămoşii noştri înde-
părtați reu;eau s[ interpreteze acțiunile
prădătorilor şi ale pr[zilor şi să coope-
reze ca animale sociale. Ne aşteptăm
la cauze şi scopuri specifice pentru eve-
nimente semnificative. Problema este
că detectăm tiparele atât de instinctiv
încât o facem în exces, crezând că ve-
dem cauza şi scopul acolo unde există
doar întâmplare.

Este ceva uzual ca oamenii să crea-
dă că „totul se întâmplă dintr-un mo-
tiv” şi că lucrurile sunt „menite să fie”.
Suntem mai predispuşi să credem că
evenimentele semnificative au fost
„predestinate” decât să le atribuim în-
tâmplării.

Suntem, de asemenea, în mod
natural egotici și 
auto-referențiali< “este vorba
doar despre mine”

Interesant este că deseori tulbură-
rile mintale amplifică sau denaturează

toate aceste procese cognitive normale.
Psihoza şi mania măresc ad absurdum
tendința generală a omului de a iden-
tifica excesiv tiparele şi de a percepe
intenția deliberată în evenimente alea-
torii, în special în moduri auto-refe-
rențiale. În aceste situa\ii, oamenii au
dificultăți să respingă evenimentele ne-
semnificative ca fiind doar întâmplă-
toare sau coinciden\e - totul pare în-
cărcat de semnificații paranoice sau
grandioase `n tandem cu semnificația
personală.

Corelarea se confund[ adesea
cu cauzalitatea

Un alt lucru la care creierele noastre
sunt setate este să distingă cauzalitatea
de simpla corelare. Corelația poate re-
flecta factori aleatori sau cauze inde-
pendente. Doar pentru că evenimentul
B a urmat acțiunea A nu înseamnă ne-
apărat că A a fost cauza lui B.

Exist[ `n noi dorința de scop,
de sens și frica de nihilism

De asemenea, avem o mare nevoie
de a simți controlul şi de a menține or-
dinea în mediul nostru. Nevoia umană
de ordine şi control sunt factori evi-
den\i care contribuie la aversiunea
noastră de a accepta viața şi lumea ca
fiind fundamental aleatoare, de unde
;i înclinația noastră umană de a crede
că universul este guvernat de o putere
superioară cu un scop mai înalt. Cre-
ierul nostru doreşte în mod firesc să
vadă modele şi ordine, dar lumea nu
funcționează în acest fel. Avem nevoie
şi căutăm un scop şi un sens în viața
noastră. 

Pentru mulți oameni, ideea că ran-
domizarea ne guvernează viețile este
contra-intuitivă, neatr[g[toare şi chiar
înfricoşătoare. Mai mult, aleatoriu
`nseamn[ fără scop, fără sens şi amoral
pentru mulți oameni.

Știința ne spune că lumea
noastră este fundamental 
întâmplătoare

În ciuda intuițiilor noastre, ştiința
ne spune că universul este fundamental
întâmplător. Aceasta nu înseamnă că
nu există nicio ordine `n univers. Mai
degrabă, ceea ce ne spune ştiința este
că întregul univers şi tot ce se află în
el, inclusiv viața de pe Pământ, în toată
complexitatea sa incredibilă, este pro-
dusul unui proces complet spontan şi
neghidat. Procesele aleatorii pot da
naştere unor procese non-aleatorii< se-
lecția naturală, procesul care determi-
nă evoluția biologică, este de fapt un
proces non-aleatoriu, deşi este complet
neghidat. Și cu siguranță, odată ce evo-
lu\ia are loc, atunci acțiunile intențio-
nate nu mai sunt aleatorii.

Nu numai universul, viața şi conşti-
ința, ci şi scopul, sensul şi moralitatea,
ar putea, de fapt, să apară şi să evolueze

spontan. Există dovezi convingătoare că
aceste calități au evoluat în mod natural
şi fără mister, biologic şi cultural, la oa-
meni ca animale sociale, conştiente, di-
recționate spre scopuri.

Incapacitatea de a recunoaște
și accepta factorul
`nt]mpl[tor ne dăunează

Viața se poate simți deosebit de lip-
sită de sens pentru cineva a cărui cre-
dință într-un univers binevoitor şi bi-
nef[c[tor a fost spulberată de o adver-
sitate fără milă. Iar cei care, datorită
unui anumit factor arbitrar, au supra-
viețuit unui dezastru teribil sau unei
atrocități pe care mul\i nu au dep[;it-
o, pot experimenta vinovăția zdrobi-
toare fa\[ de cei din urm[.

Deşi înțelegerea întâmplării este
inițial înspăimântătoare, în cele din ur-
mă poate fi eliberatoare şi împuterni-
citoare. Ne poate elibera de fricile noas-
tre iraționale şi de vinovăția noastră
de sine nefondată. Și schimb]nd ac-
centul pe faptul c[ oamenii trebuie să
se bazeze doar pe ei înşi;i şi unii pe
al\ii ne împuternice;te şi ne motivează
să trăim cu un sentiment de scop in-
terdependent.

Această perspectivă umanistă laică
accentuează astfel precaritatea vieții
umane. Ne concentrează pe imperati-
vul responsabilității sociale şi al anga-
jamentului, pentru a continua promo-
varea proiectului uman colectiv de a
face lumea noastră mai sigură şi mai
bună pentru noi toți. Departe de a fi
nihilist[, viziunea ştiințifică a lumii
asupra unui univers fundamental alea-
toriu,  spontan, poate fi motivant pen-
tru a construi o societate mai plină de
compasiune.

Sursa<
https<//www.psychologytoday.com/u
s/blog/finding-purpose/201911/can-

you-accept-the-randomness-life

Alegerile noastre, `ntre 
`nt]mplare ;i nevoia de control

Observ]nd mersul oamenilor,
descoperim imediat c[ exist[ mai
multe \inute, feluri de a p[;i sau
caden\e, la care trebuie s[
ad[ug[m participarea obligatorie
a anumitor p[r\i ale corpului,
spre exemplu, m]inile `nfundate
`n buzunare, despre care am scris
deja `n suplimentul nostru `ntr-
una din filele dedicate psiholo-
giei.

Modul `n care mergem este str]ns
legat de personalitatea de baz[. Poate
fi influen\at de context, dar varia\iile
nu intervin dec]t `n privin\a vitezei ;i
a pa;ilor. Ni s-a `nt]mplat s[
recunoa;tem un prieten de la spate
dup[ nimic altceva dec]t felul `n care
p[;e;te. Mersul unui individ este unic,
`n m[sura `n care e liber de orice pie-
dic[, de orice uniformizare sau de orice
constr]ngere. Apar\ine personalit[\ii
sale corporale, la fel cum calit[\ile sau
defectele fac parte din profilul s[u psi-
hologic. 

Mersul unei femei este ;i un
atu primordial `n seduc\ie

Mersul femeilor implic[ dou[
mi;c[ri distincte<
1). balansarea vertical[, `n care fesie-
rii coboar[ ;i urc[ alternativ.
2). balansarea orizontal[, `n care fe-
sierii se mi;c[ de la st]nga la dreapta.

Balansarea vertical[ este pe de-a-
ntregul seduc[toare ;i urm[re;te s[
atrag[ aten\ia aupra feselor celei care
o produce, con;tient sau nu. 

Balansarea orizontal[ este reduc-
toare ;i dezv[luie o insatisfac\ie afectiv[
sau sexual[ ;i un refuz al seduc\iei.
Dac[ este adev[rat c[ majoritatea fe-
meilor frumoase adopt[ balansul ver-
tical, exist[ o minoritate important[ ce
ader[ la tab[ra reductoare a balansului
orizontal. 

Aceast[ balansare este alternativ[
;i este str]ns legat[ de climatul mental
de la acel moment al femeii observate.
O femeie m]nioas[ ̀ ;i va p[r[si parte-
nerul adopt]nd balansarea orizontal[,

deci neseduc[toare. De ce? Pentru c[
`;i va schimba modul de locomo\ie. ~;i
va orienta picioarele spre exterior, pen-
tru a-;i sublinia m]nia. Picioarele se-
duc[toare sunt `ntotdeauna orientate
`nainte sau spre interior. Mersul e mai
destins sau mai elegant. Felul `n care
ne `nc[l\[m ;i ne `mbr[c[m joac[ ;i el
un rol `n alegerea mersului. 

De asemenea, dac[ vorbim de va-
rianta opus[ balans[rii orizontale, mul-
te tinere atr[g[toare aleg s[ mearg[
leg[n]ndu-;i ;oldurile `n mod osten-
tativ. Atitudinea este caricatural[, evi-
dent. Aceste domni\e se consider[ ire-
zistibile ;i irecuzabile ;i tr[iesc pentru,
prin, `n ;i de-a lungul galeriei lor de
admiratori. 

Leg[natul perfect al ;oldurilor, ̀ n S,
nu este ceva ce se improvizeaz[, ci ceva
care se `nva\[ cu un profesor de dans
sau de gimnastic[. Un mers seduc[tor
este un atu considerabil ce conduce la
trecerea cu vederea a micilor defecte fi-
zice. Ba, mai mult, leg[narea bine ritmat[
a bazinului este un artificiu hipnotizator
care subjug[ mul\i masculi de pe planet[. 

Principalul mijloc prin care pot
atrage aten\ia asupra feselor este
`nc[l\[mintea cu toc ̀ nalt, care modfic[
mersul astfel `nc]t fesele s[ se ridice
mai mult dec]t de obicei. Dincolo de
implica\iile lor sexuale, fesele prezint[
formidabilul punct de interes de a ne
permite s[ ne a;ez[m confortabil ;i de
a ne face rezerve de gr[sime, mai bo-
gate la femei. La acest surplus, depen-
dent de hormoni, se adaug[ ;i un spate
mai cambrat, ceea ce spore;te rotunji-
mea feselor. 

:i s[ nu uit[m de mersul unduitor,
care depinde ;i de l[rgimea bazinului.
~n general, mersul face fesele s[ urce
alternativ sau s[ se legene dintr-o parte
`n alta. Unele femei le ̀ mbin[ firesc pe
am]ndou[, ajung]nd la o mi;care `n
form[ de S care face `ntregul corp s[
se unduiasc[ precum cel al unei dan-
satoare de ritmuri latino.

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

Pagin[ realizat[ de Ioana Zaharia 

Mersul ne oglinde;te starea noastr[ psihologic[
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Dacă ai vizionat nu-
mai câteva minute din
Basic Instinct, știi cât de
mult și-a pus amprenta
actrița Sharon Stone
asupra culturii populare
moderne. Și, mai impor-
tant, știi ce impact are
aceasta asupra stilului și
asupra `nfrumuseț[rii.

De zeci de ani, ea a fost
unul dintre simbolurile fe-
minității şi frumuseții în
America. 
Deşi acest lucru `i creează
mereu provocări, deoarece
trebuie să apară impecabilă
în orice clipă, ea insistă că
„ar trebui să acceptăm fru-
musețea şi să ne bucurăm de
ea ca şi când ar fi un dar din
partea naturii”.

În timp ce în fiecare in-
terviu oamenii o abordează
în teme precum< personali-
tatea, caracterul, succesul,
este imposibil ca discuțiile
să nu ajungă şi în direcția
frumuseții. 

Aşadar, în unul dintre
interviurile acordate de cu-
rând revistelor de modă, ac-
trița şi-a dezvăluit câteva
dintre obiceiurile de baz[ în
make-up şi înfrumusețare

pe care ea le adoră şi le folo-
seşte zilnic.

Care sunt principalele
obiceiuri ale celebrei
Sharon Stone 
în ceea ce privește
înfrumusețarea?

Se pare că actrița folo-
seşte foarte multe rujuri şi
adoră cremele de corp cla-
sice, bazate pe ingrediente
naturale, dar care sunt şi ac-
cesibile ca preț.
Nici în ceea ce priveşte par-
tea de tratamente faciale ac-
trița nu se d[ în lături. Alege
întotdeauna tot ce e mai bun
pentru îngrijirea tenului s[u.

Iată doar câteva din
obiceiurile pe care le
practică actrița în ru-
tina sa zilnică de în-
frumusețare!

Cum îşi pregăteşte ma-
chiajul pentru la muncă - în-
totdeauna îşi machiază
ochii, înainte de a aplica ba-
za machiajului. 
Acest secret spune că l-a în-
vățat studiind-o la Bette Da-
vis - un adevărat icon în tea-

trul american din secolul
trecut.

Cum îşi pregăteşte ma-
chiajul în general, oriunde
s-ar afla - întotdeauna folo-
seşte o crem[ de hidratare
pentru față, înainte de a-şi
aplica machiajul. De cele
mai multe ori foloseşte cre-
mele Rich Moisture de la
Avon. 

Acest secret l-a deprins
de la mama sa, spune actri-
ța.

Cel mai mare regret cu
privire la aspectul s[u - re-
gretă amarnic faptul că nu
şi-a scos  frumusețea natu-
rală în evidență atunci când
era mai tânăr[. 
Când eşti tânăr, spune ea,
niciun machiaj nu va bate
frumusețea şi drăgălăşenia
chipului tău.

Ce are mereu în poșetă
actrița?

Atunci când vine vorba
despre frumusețe, actrița îşi
poartă mereu produsele no-
rocoase, aşa cum le spune
ea, la ea în poşetă. Nu vor
lipsi niciodată de acolo, par-
fumul s[u preferat, Kai, 4 -
5 nuanțe de ruj, în funcție
de ținută şi de eveniment,

crema sa hidratant[ pentru
față de la Welda şi paleta de
farduri.

Ce folosește actrița 
pentru o piele 
catifelată?

Se bucură mereu de va-
riații diverse de scrub atunci
când îşi face du;. Întotdeau-
na se asigur[ că pielea sa să
aibă parte de hidratare co-
rectă şi de gingăşie.

Ce folosește 
pentru baie?

Spuma de baie este ne-
lipsită de pe rafturile sale.
Foloseşte diverse spumante
şi produse de baie, însă ulti-
mul şi preferatul s[u este
chiar un spumant de baie
Happy Buddha.

În afară de aceste obice-
iuri şi produse, actrița con-
sideră că este foarte impor-
tant să îți cureți mereu pielea
şi să foloseşti din abundență
apă şi scrub, la fiecare du;.
După cum spune chiar ea, e
un pic scandinavă în ceea ce
priveşte igiena, fiind axată
pe simplitate şi rigurozitate
atunci când îşi cur[\ă pielea.

Sharon Stone `;i dezv[luie 
rutina zilnic[ de 

`nfrumuse\are ;i make-up!

De foarte multă vreme Kim Kar-
dashian și întreaga sa familie țin
prim planurile revistelor monde-
ne din străinătate. Asta datorită
faptului că întreaga familie Kar-
dashian a ajuns un model, atât
pentru business, cât și pentru mo-
dul în care fetele se comportă și
investesc în propria imagine.

Kim este una dintre cele mai con-
troversate dive în ceea ce priveşte abor-
dările ei cu totul şi cu totul incredibile
în ceea ce priveşte înfrumusețarea şi
îngrijirea personală. Ei bine, asta nu
pentru mult timp. 

Deoarece vedeta pregăteşte o ade-
vărată intrare bombă în acest sector al
înfrumusețării. Kim Kardashian îşi
pregăteşte o linie proprie de produse
skin printre care şi tratamente faciale.

Ea spune că în cadrul acestui nou
business ar dori să facă accesibile acele
soluții incredibile pe care ea şi familia
sa le foloseşte, însă ar dori să le aducă
şi să le facă cunoscute la scară largă. În
acest mod, ea nu va mai fi privită ca o
ciudată, aşa cum toți o consideră da-
torită tratamentelor extreme pentru
care scoate sume impresionante din
buzunar.

"Sunt obsedată de îngrijirea tenului
şi de tratamentele faciale" recunoaşte
Kim, însă asta nu ar trebui să mă trans-
forme într-o ciudată. 

Toate femeile ar trebui să aibă po-
sibilitatea să ofere tenului lor ce e mai
bun. Toate femeile ar trebui să aibă
grijă de pielea lor delicată şi să se bazeze
pe produse premium, de încredere.
Aceasta pare a fi deviza noului business
Kardashian!

Primele mișcări au fost 
deja făcute

Deşi încă nu are nicio marc[ co-
mercială sub numele ei pentru  această
nouă categorie de produse, ea a inclus
produsele pentru îngrijirea pielii şi a
corpului în marca comercială pentru
numele celui de-al patrulea copil,
„Psalm Vest”.

În luna mai trecut, a depus această
protecție pentru marca, care a inclus o
varietate de produse listate, precum lo-
țiuni, produse de curățat, seruri şi ule-
iuri faciale.

Poate că această nouă linie pe care
vrea să o lanseze va fi numită după cel
mai tânăr fiu al ei.

Oricare va fi numele colecției în fi-
nal, va fi destul de uşor pentru Kim să
îşi găsească inspirația în domeniul ma-
chiajului şi îngrijirii personale, deoa-
rece este înconjurată în permanen\ă de
profesionişti în acest domeniu.

Înfrumusețarea este un 
business de familie 
în “clanul Kardashian”

Sora ei cea mai tânăr[, Kylie Jenner,
a intrat pe această piață în luna mai a
anului trecut cu Kylie Skin. Și surorile
sale sunt foarte cunoscute pentru dis-
cuțiile şi opiniile despre îngrijirea pielii,
potrivit KKW .„De fiecare dată când
vedem ceva sau aflăm despre un nou
tratament facial nebunesc, pornim me-
reu o discuție pe forumul nostru per-
sonal”, dezvăluie Kim - iar în ceea ce
priveşte încercarea unor produse spe-
cifice noi< „Facem foarte multe dintre
testele pe aceste produse chiar în per-
soană, oferim apoi recenzii reale con-
sumatorilor”.

Kim Kardashian î;i preg[te;te 
planul pentru o nou[ăafacere. 

Pe ce pia\[ăcrezi c[ăintr[ vedeta? 


