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COVID-19 a suferit
o muta\ie vara aceasta
`n Spania

101 ani de la
`nceputurile
presei
rom]ne;ti
la Satu Mare

Un studiu recent afirmă că o variantă de
coronavirus pe care au avut-o inițial lucrătorii agricoli
din Spania s-a răspândit rapid în această vară în mare
parte din Europa, iar acum reprezintă majoritatea noilor
cazuri de Covid-19 din mai multe țări, afirmă,
informează cotidianul Financial Times. O echipă
internațională de oameni de știință, care a urmărit
mutațiile genetice pe care le-a parcurs virusul, a descris
răspândirea extraordinară a acestei mutații, numite
20A.EU1, rezultatele cercetării urmând să fie publicate.
Se crede că persoanele care s-au întors din vacanță din
Spania au jucat un rol cheie în transmiterea virusului în
întreaga Europă și apar acum semne de întrebare dacă
al doilea val al pandemiei, care străbate continentul, ar
fi putut fi redus prin îmbunătățirea controlului în
aeroporturi și în alte centre de transport.
Echipele științifice din Elveția și Spania examinează
acum comportamentul acestei mutații pentru a stabili
dacă aceasta poate fi mai mortală sau mai infecțioasă
decât alte tulpini. Dr. Emma Hodcroft, genetician la
Universitatea din Basel, a subliniat că „nu există dovezi
că răspândirea rapidă a variantei se datorează unei
mutații care crește transmiterea sau afectează rezultatul
clinic”.
Cercetătorii au ajuns la concluzia că
„comportamentul riscant” al turiștilor din Spania, de
pildă ignorarea îndemnului de menținere a distanței
fizice, pe care continuă să îl aibă și în țările lor, a
contribuit la răspândirea noii variante. Noua variantă
se întâlnește la mai mult de opt din 10 cazuri în Marea
Britanie, la 80% din cazuri în Spania, 60% în Irlanda și
până la 40% în Elveția și Franța.

Primii ziari;ti< A. Davidescu ;i
George A. Petre
Greu de imaginat c[ presa `n limba rom]n[ `n Satu Mare
este at]t de t]n[r[ `nc]t nu a prins nici m[car primul r[zboi
mondial. S-a n[scut greu, ajutat[ din plin de oameni veni\i din
Vechiul Regat. St]lpii pe care se reaz[m[ presa rom]neasc[ din
Satu Mare sunt reg[\enii, "miticii" care s-au hazardat s[ treac[
mun\ii ;i s[ `ntemeieze primele publica\ii de expresie
rom]neasc[.
Dac[ `n bun[ parte vechii publici;tii au fost uita\i, trebuie
evitat ;i riscul de a-l uita ;i pe cel care a scris despre ei, despre
activitatea lor. ~n fond, istoricul literar Nae Antonescu a scris
despre c]t de greu a fost at]t `nceputul, dar mai ales c]t de grea
a fost continuarea dificilei sarcini de a informa publicul din Satu
Mare obi;nuit s[ citeasc[ presa de limb[ maghiar[. "Informa\ia
de Duminic[" a publicat numeroase articole ap[rute `n presa
vremii, unele preluate din ziarele maghiare de la sf]r;itul secolului
19 ;i `nceputul secolului 20, iar altele din presa de limb[ rom]n[
din perioada interbelic[. Marele public a f[cut cuno;tin\[ pentru
prima oar[ cu un mod de a face pres[, de a descrie evenimentele
curente, de a le interpreta pe `n\elesul tuturor.
Continuare `n pagina 3

C]inii au gene ;i din
epoca glaciar[
O mare parte din diversitatea
speciilor de câini era deja prezentă la
sfârşitul ultimei ere glaciare, în urmă cu
aproximativ 11.000 de ani, a constatat un
studiu publicat joi în revista Science. O
echipă de cercetători de la Institutul
Francis Crick din Londra a secvenţiat
genomul a douăzeci şi ;apte de câini,
dintre care unii au trăit în Europa,
Orientul Mijlociu şi Siberia. "Unele
dintre diferenţele pe care le observaţi
când vedeţi câini pe stradă provin din
perioada glaciară", a explicat geneticianul
Pontus Skoglund, care se numără printre
autorii principali ai studiului. "Până la
sfârşitul acestei perioade câinii erau deja
răspândiţi pe scară largă în emisfera
nordică", a adăugat el.

Icoan[ din epoca
lui Matei Basarab,
v]ndut[ cu 6000 euro

Dac[ `n 2019 s-au `mplinit 100 de ani de pres[
rom]neasc[ la Satu Mare, `n anul 2021 se va
s[rb[tori Centenarul Nae Antonescu, cel mai
mare istoric ;i critic literar din Satu Mare

Premiul literar
Goncourt ar putea fi
am]nat din cauza
pandemiei
Premiul Goncourt, cel mai prestigios
premiu literar din Franţa, nu va putea
fi acordat în data de 10 noiembrie cum
era prevăzut, dacă librăriile vor fi nevoite
să-;i închidă porţile, în cazul unei noi
perioade de izolare care ar putea fi impusă începând de vineri pentru minimum o lună, relatează EFE. Academia
Goncourt, care decernează trofeele literare, a explicat joi într-un comunicat
că membrii care compun juriul sunt
"solidari" cu librăriile, astfel încât nu
îşi pot închipui un scenariu în care
anunţul acordării acestui premiu ar
avea loc într-un moment în care librăriile
şi-au coborât storurile.
Alegerea României a revenit în acest
an romanului "Héritage" de Miguel
Bonnefoy, a anunţat joi, ambasadorul
Franţei în România, Laurence Auer, în
cadrul unei conferinţe de presă, organizată la Biblioteca Naţională a
României.

La plecarea lui Virgil En[tescu
11 noiembrie 1940 - 22 octombrie 2020
Dr. Virgil Enătescu a fost o întruchipare
complexă de erudiție, inventivitate și
neliniște creatoare
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Icoane rare de
colecţie din vremea
lui
Constantin
Brâncoveanu, Petru
Movilă sau Neagoe
Basarab au fost
adjudecate joi seara
la ,,Licitația de Artă
Tradițională
din
Colecția
unui
important Colecționar Bucureștean”,
organizată online de
Artmark.
Cel mai bine
vândut lot al sesiunii
a fost icoana pe
lemn "Răstignirea
Domnului",
realizată în epoca lui Neagoe Basarab, primele decenii ale
secolului al XVI-lea. Piesa muzeală, de colecţie, a fost
adjudecată la 8.000 de euro.
Între loturile adjudecate la sume ridicate s-au numărat
;i icoana pe lemn "Sfântul Arhanghel Mihail", de ;coală
moldovenească, realizată în epoca Movile;tilor, în prima
jumătate a secolului al XVII-lea, la 3.500 de euro, icoana
pe lemn "Sfântul Nicolae", de ;coală românească, realizată
epoca lui Matei Basarab, prima jumătate a secolului al
XVII-lea, la 3.000 de euro, icoana pe lemn cu riză din
argint "Sfântul Ioan Botezătorul - Îngerul de;ertului", de
;coală grecească, realizată în epoca lui Constantin
Brâncoveanu, sfâr;itul secolului al XVII-lea, la 6.000 de
euro.
Specifice Transilvaniei și curtate de colecționarii
internaționali, icoanele vechi de Nicula sunt considerate
rarități extreme. Câteva asemenea icoane de Nicula din a
doua jumătate a sec. XVIII, precum ,,Înălțarea Domnului”
ori ,,Maica Domnului Jalnică” (prețuri de pornire 150-200
euro), de valoare muzeală, au fost cumpărate în licitația
de joi, 29 octombrie.

Emo\iile, din Cum ne ajut[ medicina tradi\ional[
indian[ AYURVEDA s[ ne
antichitate p]n[
`nt[rim imunitatea?
`n prezent
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Principiul descentraliz[rii este fundamentul unei bune administra\ii locale. Ori care ar fi ideile `n
curs asupra organiza\iei de stat ;i ori c]t `n anumite `mprejur[ri s-ar preconiza `nt[rirea autorit[\ii,
acesta nu trebuie s[ influen\eze via\a local[. Sunt c]teva considera\iuni esen\iale care impun
acordarea unei libert[\i depline `n administrarea intereselor locale.

Model de reform[ administrativ[ din
anul 1935 propus de Armand C[linescu
Prezentat `n antitez[ cu
modul `n care se `ntocmesc azi
programele de guvernare, am
publicat `n num[rul trecut un
mic fragment din raportul lui
Armand C[linescu din lucrarea<
“Contribu\iuni la `ntocmirea
programului
Partidului
Na\ional-|[r[nesc”.
Consider]nd c[ ne afl[m `ntr-o
perioad[ de criz[, urma s[ public[m `n
num[rul de fa\[ fragmente din raportul
prezentat de Virgil Madgearu. Dar din
cele aproape cinci sute de pagini,
aproximativ jum[tate erau rezervate
problemelor de politic[ monetar[,
condi\iilor `n care s-a f[cut stabilizarea
leului, efectele stabiliz[rii p]n[ la crahul
din America, analizei perioadei de la
criza american[ la criza financiar[ din
Europa, specificului crizei `n Europa
central[, suspendarea etalonului aur `n
Anglia, reorganiz[rii sistemului de
credit, reg]ndirea politicii bancare,
separat, dar `n concordan\[ cu politica
financiar[. Cu alte cuvinte, un program
de guvernare era chiar un program de
guvernare asumat de autori. Raportul
pentru organizarea cultural[ era
`ntocmit de Dimitrie Gusti. Raportul pe
politic[ extern[ era semnat de Grigore
Gafencu. Acum, `n cel mai bun caz,
programele sunt "vorbite" la televizor.
Cei care le prezint[ nu sunt autorii
rapoartelor, ;i `n niciun caz nu sunt
viitorii
mini;tri.
~n
raportul
"Comunica\ii ;i lucr[ri publice"
prezentat de inginerul S. Vidrighin, se
d[ un exemplu concludent ;i pentru
situa\ia de azi. ~n cazul Consiliului de
administra\ie al regiilor autonome,
spune raportorul, to\i membri
Consiliului sunt numi\i de mini;tri sau
de consiliul de mini;tri, adic[ de
factorul politic. "Ce `nseamn[ acest
lucru? - se `ntreab[ raportorul? Nici mai
mult nici mai pu\in dec]t c[ toate
partidele `i consider[ adversarii lor, de
care trebuie s[ scape."
O alt[ problem[ fundamental[< ce se
`nt]mpl[ `n cazul `n care ministrul este
`nafara domeniului, dar trebuie s[
r[spund[ de domeniul respectiv, av]nd
dreptul s[ se amestece `n toate treburiile
domeniului? ~n cazul acesta nu va
r[spunde, de fapt, nimeni. Dup[
aproape o sut[ de ani ne afl[m `n aceea;i
situa\ie. Dar nu punem problemele `n
felul `n care se puneau atunci.
Raportorul propune g[sirea unei
formule pe care s[ o agreeze toate
partidele. Rapoartele pe fiecare domeniu
sunt interesante ;i actuale. P[cat c[
partidele de azi ori nu recurg la
speciali;ti, ori, dac[ au astfel de rapoarte,
le \in secrete. Campaniile electorale se
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limiteaz[ la atacuri directe, la
demonizarea adversarilor, la prezentarea
festivist[ a candida\ilor.
Din num[rul trecut am r[mas datori
cu prezentarea unui capitol important
din raportul lui Armand C[linescu<
problema descentraliz[rii administra\iei
publice ;i a finan\elor locale. ~n anul
2020 avem exact acelea;i probleme pe
care le dezb[teau partidele politice `n
anul 1935. Armand C[linescu afirma c[
problema descentraliz[rii a fost pus[
`nc[ din timpul lui Alexandru Ioan Cuza
;i reluat[ mereu. Citind raportul din
1935 constat[m c[ este valabil ;i acum.
Doar c[ nu mai este pus `n termeni at]t
de tran;an\i. Fa\[ de raportul lui Virgil
Madgearu, raportul pentru Cultur[ este
mai redus. Cu toate acestea, Dimitrie
Gusti surprinde probleme majore,
propune solu\ii valabile ;i azi.
D. P.

aceste preocup[ri, este crearea unor
institu\ii de credit care s[ pun[ la
dispozi\ia comunelor ;i jude\elor cu
dob]nzi reduse, mijloacele necesare
pentru lucr[rile excep\ionale. Ast[zi
posibilit[\ile de `mprumut sunt foarte
restr]nse ;i `n orice caz costisitoare.

Organele de Stat

Descentralizarea
Principiul descentraliz[rii este
fundamentul unei bune administra\ii
locale. Oricare ar fi ideile `n curs asupra
organiza\iei de stat ;i ori c]t `n anumite
`mprejur[ri s-ar preconiza `nt[rirea
autorit[\ii, acesta nu trebuie s[
influen\eze via\a local[. Sunt c]teva
considera\iuni esen\iale care impun
acordarea unei libert[\i depline `n
administrarea intereselor locale. Mai
`nt]i este evident c[ nu poate avea
organul de la Bucure;ti o cuno;tin\[
real[ ;i just[ despre anumite situa\iuni
de la Sighet sau de la Orhei, bun[oar[.
:i apoi `n sistemul centralist nu se pot
lua m[surile repede. Organul central
trebuie s[ fie sesizat, el `ntreprinde apoi
o cercetare ;i numai dup[ aceia decide.
Administra\ia merge `ncet. Se poate
`nchipui ce ar `nsemna `n asemenea
condi\iuni via\a din satele noastre.
Este destul s[ privim situa\ia
administra\iilor c]nd `n fruntea
comunelor ;i jude\elor, func\ioneaza
comisii interimare. Pot exista ;i
excep\iuni, dar `n generalitatea cazurilor
activitatea gospod[reasc[ stagneaz[.
Conduc[torii au sentimentul s[ ocupe o
func\iune mai mult pentru folosul
personal. De altminteri organele
centraliste `n afar[ de con;tiinciozitatea
lor relativ[, nu au nici un stimulet
special pentru a se devota interselor care
de cele mai multe ori le sunt str[ine. :i
fire;te ele nu sunt supuse nici unui
control efectiv cum este acela pe care `l
pot exercita cet[\enii `ns[;i.
De aceea este incontestabil c[
principiul descentraliz[rii trebuie s[
r[m]n[ la baza organiza\iilor noastre
comunale ;i jude\ene. ~n felul acesta se
pot dezvolta ini\iativele locale, se pot
`ntreprinde
ac\iuni
gospod[re;ti
rodnice, se pot prepara cet[\enii pentru
o via\[ public[ real[ ;i se asigur[
desvoltarea regiunilor cu toate
caracterele lor speciale.
Cum am semnalat mai sus noi nu
am avut `ns[ o descentralizare efectiv[.
~n afar[ de regimul din 1929 care s-a
bucurat de o aplica\iune de scurt[
durat[, toate legiuirile noastre au
consacrat `n fapt un sistem centralist.
Putem afirma c[ dac[ principiile
`nscrise `n Constitu\ia de la 1866 ;i-ar fi
g[sit o aplicare efectiv[, situa\ia
comunelor ;i ora;elor noastre ar fi fost
cu totul alta ast[zi. Este momentul cel
pu\in acum s[ p[;im hot[r]t `n aceasta
direc\iune.
Descentralizarea sau autonomia se
realizeaz[ mai `nt]i prin asigurarea
independen\ei organelor de conducere
a comunelor ;i jude\elor. Am introdus,
desigur, `nc[ de acum 70 de ani organele
elective, dar ele au fost `n permanent[

Armand Călinescu (n. 22 mai 1893, Pitești - d. 21 septembrie 1939) - om politic,
prim-ministru (7 martie-21 septembrie 1939), ministru şi economist. Asasinat
la Bucureşti, în data de 21 septembrie 1939
dependen\[ de putere central[, din
cauza dreptului de dizolvare.
Se pot lua cele mai ingenioase
m[suri pentru compunerea consiliilor,
pentru sinceritatea alegerii, pentru
continuitate. Nu se vor ob\ine `ns[
rezultatele dorite dac[ nu se asigur[
exerci\iul mandatului pe durata lui
legal[. Experien\a a dovedit `n aceast[
privire ineficacitatea dispozi\iunilor
legislative de p]n[ acum. Cum aceast[
chestiune o socotim esen\ial[ pentru o
bun[ administra\ie, credem c[ trebuie s[
i se dea un caracter constitu\ional. S[ se
`nscrie `n textul constitu\iei, dispozi\ie
expres[ care s[ interzic[ sub sanc\iune,
curmarea exerci\iului prin mandat
electiv `n administra\ie, pe alt[ cale
dec]t prin dizolvarea pronun\at[ de
justi\ie ;i `n cazul absolut limitativ c]nd
consiliul a ie;it din cadrul atribu\iilor
sale fire;ti.

Finan\ele locale
Rostul principal al unor organiza\ii
comunale ;i jude\ene este desigur acela
de a executa lucr[ri care s[ satisfac[
diversele interese locale de ordin edilitar,
sanitar, cultural, economic, etc. Via\a
modern[ cu exigen\ele ei din ce `n ce
cresc]nde,
perfec\iunile
tehnice
costisitoare, ele nu se pot `ndeplini f[r[
resurse corespunz[toare. Este interesant
de semnalat c[ `n vreme ce sarcinile
comunelor ;i jude\elor au crescut,
mijloacele de satisfacere au r[mas
aproape acelea;i.

Abia `n vremea din urm[ un guvern
Na\ional |[r[nesc a re\inut aceast[
problem[ ;i a f[cut prima `ncercare de a
pune ordine `n finan\ele organiza\iilor
administrative. Nimeni nu se ocupase
`nc[ serios de aceast[ problem[.
Dispozi\iuni `nt]mpl[toare se g[seau
`nserate `n diferite legiuiri, norme
ra\ionale de `ntrebuin\area banilor
publici nu existau, control eficace nu se
exercita. A fost rolul legiuitorului de la
1933 de a face primul pas pentru
sistematizarea materiei ;i pentru a
atrage o special[ aten\iune asupra
`nsemn[t[\ii acestei chestiuni. Problema
nu este `ns[ complet rezolvat[> ea
trebue;te reluat[. ~n primul r]nd se
impune m[rirea resurselor.
~n al doilea r]nd trebuie s[ realiz[m
o mai mare independen\[ financiar[ ad\iilor locale, fa\[ de Stat. Exist[ `n
aceast[ privire trei sisteme. Este sistemul
finan\elor propii< comunele ;i jude\ele
`;i au resursele lor independente
complet ;i sub raportul a;ez[rii ;i sub
raportul perceperei. Exist[ apoi sistemul
resurselor concedate< Organiza\iile
locale primesc subven\iuni de la puterea
central[. :i exist[ `n fine un sistem mixt.
Noi avem ast[zi acest de al treilea sistem.
Incovenien\ele s-au v[zut `ns[. Mai `nt]i
puterea central[ are facultatea de a
restr]nge subven\iile ;i chiar unele
venituri anexe celor de Stat. Apoi
organele fiscale percept]nd `n acela;i
timp ;i impozitele pentru Stat, vor
neglija um[rirea drepturilor comunelor
;i jude\elor.
~n fine, ultima problem[ pe care
trebuie s[ o solu\ion[m, `n leg[tur[ cu

~ntr-un sistem descentralizat ca acel
pe care-l preconiz[m noi, organele de
stat nu mai pot avea atribu\iuni
administrative. Excep\iunea se face
pentru prefectul de jude\. S-a `ncercat `n
legisla\ia noastr[ s[ se a;eze `n fruntea
jude\ului un prefect ales. Proiectul
Argetoianu din 1920 prevedea acest
sistem, iar legea din 1929 l-a ;i realizat.
Dealtminteri, acesta era regimul care
func\iona `nainte de r[zboi `n Ardeal.
Credem `ns[ c[ pe treapta intermediar[
`ntre Stat ;i comun[, ;i mai ales c]nd
jude\ul va avea o `ntindere sporit[, este
mai oportun ca prefectul s[ fie numit de
puterea central[, lucr]nd bine `n\eles
pentru ce prive;te gospod[ria locale ca
organ de executare al consiliului
jude\ean. De altminteri, nu poate fi altfel
;i pentru c[ `n sistemul nostru prefectul
are ;i atribu\ii de stat. Se impune `n
adev[r o deconcentrare a serviciilor
diferitelor departamente. Este o
problem[ care a preocupat continuu at]t
opinia public[ c]t ;i pe legiuitor.
Cet[\eanul nu poare fi obligat s[ mearg[
`n Capitala \[rii pentru rezolvarea celor
mai m[runte interese ale sale.
Din punctul de vedere al
administra\iilor locale, organele de stat<
ministrul, prefectul, pretorul ;i notarul
vor avea atribu\iuni de control ;i
`ndrumare. :i cum prin organizarea
instan\elor de judecat[, noi `nlocuim
tutela
erarhic[
prin
controlul
jurisdic\ional, organele de star au rolul
de
adev[ra\i
procurori.
Ele
supravegheaz[ mersul administra\iilor
locale, ia cuno;tin\[ de toate actele ;i
deliber[rile lor, le examineaz[ sub
raportul legalit[\ii ;i `n cazul c]nd
apreciaz[ c[ aceste acte sunt nelegale sau
prejudiciaz[ interesele colectivit[\ii,
atunci le defer[ spre solu\ionare
instan\elor speciale de judecat[.

Concluziuni
Am schi\at `n linii generale
principiile pe care le ridic[ o reform[
administrativ[ ;i ideile ce trebuiesc s[ ne
c[l[uzeasc[ `n fixarea ei. Nu am intrat `n
am[nunte, care bine`n\eles vor forma
obiectul diferitelor legi speciale. ~n
rezumat, noi credem c[ o bun[
administra\ie se realizeaz[ prin crearea
unei vie\i locale reale `n care s[ se poat[
dezvolta
ini\iativele,
spiritul
gospod[resc
;i
responsabilitatea
administrativ[. Pentru aceasta trebuie
organe alese, cu un mandat durabil,
a;ezat, un regim de strict[ legalitate care
s[ pun[ pe cet[\ean `n m[sur[ s[ se
apere `mpotriva eventualelor abuzuri
administrative. ~n al treilea r]nd s[
organiz[m o supraveghere eficace prin
organe de stat ierarhizate ;i bine
preg[tite. :i `n fine, s[ realiz[m o
deconcentrare a serviciilor de stat,
f[c]nd astfel administra\ia, sub toate
fe\ele ei, mai accesibil[ cet[\enilor ;i
l[s]nd puterii centrale posibilitatea de a
se consacra cu mai mult folos
problemelor generale. ~n asemenea
condi\iuni, credem c[ administra\ia
rom]neasc[ se va a;eza pe baze solide ;i
c[ va aduce o schimbare radical[ a
st[rilor de lucruri din \ar[.”

Anii 1919 ;i 1920 au fost decisivi pentru `nceputul presei `n limba rom]n[ la Satu Mare. Practic `n
2019 ;i 2020 ar fi trebuie s[ marc[m `mplinirea a o sut[ de ani de pres[ rom]neasc[ profesional[ la
Satu Mare. Prindem sf]r;itul anului 2020. F[r[ s[ marcheze ca atare `mpinirea unui secol de pres[
s[rm[rean[ `n limba rom]n[ Ziarul Informa\ia Zilei ;i Informa\ia de Duminic[ au reprodus numeroase
articole `ncep]nd din anul 2018.
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~nceputurile presei `n limba
rom]n[ `n Satu Mare
Primii ziari;ti< A. Davidescu ;i George A. Petre
Urmare din pagina 1
Regretatul critic ;i istoric literare Nae
Antonescu nu a avut posibilitatea de a
reproduce articolele autorilor despre care
a scris, a;a cum a f[cut "Informa\ia de
Duminic[", prezent]nd o serie de
materiale documentare `n original.
Colaborator al nostru `nc[ de la apari\ia
publica\iei "Solsti\iu", a venit vremea s[
ne facem datoria ;i fa\a de memoria lui. :i
cum altfel `i putem cinsti memoria dec]t
relu]nd o parte din opera sa de recuperare
a valorilor literare ;i publicistice
interbelice? Public]nd fragmente din
articolele semnate de Nae Antonescu
intr[m `n miezul fierbinte al `nceputurilor
presei de limb[ rom]n[ `n \inuturile
s[tm[rene. Simpla enumerare a numelor
din articolul "Literatura rom]n[ `n p[r\ile
s[tm[rene (1918-1940), partea I" ne ofer[
`n sine un tablou al celor care au pus
bazele presei `n limba rom]n[ `n Satu
Mare.
Pu\ine nume `n secolul 19< Vasile
Vancu (1866), Vasile Lucaciu (1882)
Vasile P[tca;iu. Iat[ ce scria Vasile
Lucaciu `n 1882< "E vorba acum s[ ne
cur[\im limba ;i cea bisericeasc[ de
elementele str[ine, s[ ar[t[m c[ nu este
pricina limba rom]n[ ;i expresiunile ei
dogmatice, c[ nu se mic;oreaz[ ;i se `nal\[
frumuse\ea dumnezee;tilor liturghii
printr-un limbaj curat rom]nesc”. "S[ le
vorbim rom]ne;te ;i rom]ne;te vor ;ti.”
Vasile P[tca;iu, la r]ndul lui preot,
prin "Cronica Hotoanului" `n care preotul
scrie ;i despre moartea lui Eminescu, se
`nscrie `n genul de publicistic[. Dac[ ar fi
avut posibilit[\i, to\i trei puteau fonda
ziare. Printre altele, noteaz[ Nae
Antonescu, lipseau literele, tipografiile.
Dup[ primul r[zboi mondial se
`nmul\esc numele celor care `nfiin\eaz[
publica\ii, se stabilesc `n Satu Mare ;i scriu
`n limba rom]n[, vin la Satu Mare pentru
a da o m]n[ de ajutor. Din prima parte a
articolului mai sus pomenit, scoatem `n
eviden\[ un "indice de nume", un
adev[rat pomelnic< Dariu Pop, Augustin
Szilaghi, Constantin Lucaciu, dr. A.
Raco\i, Augustin Feren\iu, Margareta
Me;ter, Onisifor Ghibu, V. Papilian, G.
M. Zamfirescu. M.G. Samariteanu, G. V.
Botez, George A. Petre, Anton
Davidescu.
Anii 1919 ;i 1920 au fost decisivi
pentru `nceputul presei `n limba rom]n[
la Satu Mare. Practic `n 2019 ;i 2020 ar fi
trebuie s[ marc[m `mplinirea a o sut[ de
ani de pres[ rom]neasc[ profesional[ la
Satu Mare. Prindem sf]r;itul anului 2020.
F[r[ s[ marcheze ca atare `mplinirea unui
secol de pres[ s[rm[rean[ `n limba
rom]n[ Ziarul Informa\ia Zilei ;i
Informa\ia de Duminic[ au reprodus
numeroase articole `ncep]nd din anul
2018.

Anul 1919, `nceputul presei `n
limba rom]n[ `n Satu Mare
1919- 1920< `nceputul a fost f[cut.
1921 va fi anul `n care intelectualii rom]ni
din Satu Mare `;i pun problema apari\iei
unor reviste literare. Odat[ pornit la
drum, ziarul "Satu Mare" va continua s[
apar[ p]n[ la `nceputul celui de-al doilea
r[zboi mondial.Va fi publica\ia cu cea mai
lung[ perioad[ de apari\ie `ntre 1919 ;i
1940. Sosit ;i el la Satu Mare, despre
aceast[ perioad[ de `nceput va scrie ;i G.
M. Zamfirescu.
Nae Antonescu face o fin[ analiz[ a
perioadei, o sintez[ a ideilor care `i
animau pe ace;ti adev[ra\i p[rin\i
fondatori ai presei, literaturii ;i
publicisticii s[tm[rene.
Anul 1919, `nceputul presei `n limba

rom]n[ `n Satu Mare< Iat[ ce scria
istoricul literar Nae Antonescu despre
apari\ia ziarului Satu Mare. "Un `nsemnat
eveniment cultural al vremurilor noi,
premis[ a cre[rii unui climat favorabil
manifest[rilor literare, `l constituie
apari\ia bis[pt[m]nal[ "Satu Mare" organ
al Partidului Na\ional Rom]n, `n 24
septembrie 1919, ce se tip[rea pentru
zilele de miercuri ;i duminic[. Director
era Dariu Pop (1887-1965) iar redactor
responsabil dr. Augustin Szilaghi. Cel
dint]i `nsemnat act de cultur[ pe care-l
`ntreprinde acest ziar era cultivarea limbii
rom]ne;ti, gre;it vorbit[ ;i prea pu\in
scris[< Facem parte din Partidul Na\ional
Rom]n. Dar `nainte de a ne grupa `n
partidul combatant, avem menirea de a
recuceri pe acei rom]ni, care azi nu-;i
vorbesc limba lor, de a `nt[ri `n credin\[
pe cei oscilan\i ;i de a perfec\iona pentru
via\a de m]ine, `n graiul curat pe acei, care
au tr[it izola\i de focarul \[rii noastre.
Acesta este programul nostru.
Acestui articol pragmatic al ziarului `i
urmeaz[ ;i alte texte scrise de Con stantin
Lucaciu (1860-1920), paroh al S[tmarului
`n acea vreme, dr. A. Raco\i, prefectul
jude\ului "Lu]nd condeiul `n m]n[ ca s[
scriu articolul meu pe primul num[r al
celui dint]i ziar rom]nesc din Satu Mare,
m[rturisesc, m[ cuprinde un sentiment
curios, un fior dulce, care m[ transport[
`n visurile, care `mi erau dragi `n trecut,
visuri pe care le tr[im `n singur[tatea
od[ii mele. Ast[zi aceste visuri le tr[iesc
de fapt''
Dariu Pop semneaz[ o vibrant[
pledoarie pentru `nv[\area limbii rom]ne
`n toate institu\iile ;i `n armat[ ;i tot acest
c[rturar preg[te;te planul denumirii `n
rom]ne;te a str[zilor din Satu Mare,
primarul ora;ului fiind pe atunci
Augustin Feren\iu. Men\ion[m c[ la baza
`nceputurilor noii culturi s[tm[rene au
stat str[daniile c[rturarilor Dariu Pop,
Augustin Szilaghi ;i Augustin Feren\iu,
despre activitatea c[rora va fi vorba, la
locul oportun `n acest stadiu.
Ziarul Satu Mare, nu s-a putut tip[ri
mai devreme din pricina situa\iei tulburi
de la `nceputul anului 1919 precum ;i a
lipsei de liter[ rom]neasc[ `n Satu Mare.
Cel dint]i factor care trebuia s[
asigure dezvoltarea culturii rom]ne;ti `n
p[r\ile s[tm[rene era limba, ca mijloc de
comunicare `ntre oameni, folosit[ `n scris,
administra\ie ;i ;coal[ precum ;i `n
`ncerc[rile literare. La data de 5 octombrie
1918 se inagureaz[ solemn anul ;colar la
liceul Mihai Eminescu din Satu Mare. O
contribu\ie de seam[ are `nv[\[torimea
s[tm[rean[ `n acest proces de
culturalizare sprijinind `ntemeierea
primei tipografii rom]ne;ti `n ora;
"Institutul de Arte Grafice ;i Editur['' Satu
Mare (1919) `n atelierele c[ruia a `nceput
s[ se tip[reasc[ ziarul "Satu Mare" din
data de 5 octombrie 1919. ~nainte se
imprima la tipografia "Mercur" din strada
Mihai Viteazu nr. 20. Luni, 27 octombrie
1919, se `ntemeiaz[ Societatea de lectur[
a elevilor de la liceul Mihai Eminescu iar
Dariu Pop aduce un vagon de manuale
didactice ;i tot `n acea vreme s-au acordat
bursele pentru "Casa `nv[\[torilor" Dup[
modelul "Tribunei" din Sibiu ziarul Satu
Mare, `;i deschide ;i el o "Foi\[" ce public[
impresii de lectur[, note literare, primele
de acest gen sunt semnalate de dr.
Margareta Me;ter din Baia Mare.
Ziarul se organizeaz[ tot mai mult `n
direc\ia r[sp]ndirii culturii rom]ne;ti, nu
exista `nc[ o crea\ie literar[ local[ dar se
f[cea popularizarea celei existente `n
Rom]nia. A;a c[ la moartea poetului Al.
Vlahu\[ (1859-1919) se scrie< "Pe
morm]ntul celui mai mare g]nditor al
neamului nostru v[rs[m o lacrim[,

depl]ng]nd `n d]nsul pe cel mai mare
magistru al vremurilor noastre" apreciere
luat[ din arsenalul militanist al lui N.
Iorga. ~n aceea;i zi se comemoreaz[
scriitorul Al. Vlahu\[ la liceul Mihai
Eminescu ;i `n felul acesta mijesc zorile
unor preocup[ri culturale cu accentul pe
literatur[ `n p[r\ile s[tm[rene la sf]r;itul
anului 1919.

1920, presa `n limba rom]n[
`ncepe s[ prind[ contur
Dup[ o jum[tate de an de apari\ie
ziarul `;i face un nou bilan\ retrospectiv<
" Azi se `mpline;te un jum[tate de an de
c]nd a ie;it de sub tipar cel dint]i num[r
al gazetei Satu Mare. De ;ase luni `ncoace
cea dint]i topografie rom]neasc[ din
acest ora; revars[ din bel;ug slova tip[rit[
`n dulcea limb[ str[mo;easc[. "
Anul 1920, presa `n limba rom]n[
`ncepe s[ prind[ contur. Se impun doi
ziari;ti de mare talent< Anton Davidescu
;i George A. Petre. Sose;te la Satu Mare ;i
G.M. Zamfirescu.
Sosirea lui Onisifor Ghibu la Satu
Mare `n jum[tatea lunii aprilie 1920
produce un reviriment deosebit `n
organizarea
;i
consolidarea
`nv[\[m]ntului rom]nesc pe aceste
meleaguri. Atunci s-a discutat despre
`nfiin\area unei :coli normale la Satu
Mare, ai c[rei elevi, viitori `nv[\[tori ai
satelor, s[ fie recruta\i din raza jude\ului.
Dup[ anul 1919 fusese vremea
taton[rilor cu privire la dezvoltarea unei
literaturi rom]ne;ti `n p[r\ile s[tm[rene
acum lucrurile `ncep s[ se clarifice. Era o
perioada `n care numero;i intelectuali
cum au fost< V. Papilian, G.M.
Zamfirescu, M.G Samarineanu ;i al\ii au
jucat un rol `nsemnat `n aceast[ resurec\ie
din ora;ele de nord ale Transilvaniei,
angaj]ndu-se `n sprijinirea presei,
teatrului, ;colii ;i culturii rom]ne;ti, cu
rezultate evidente, `n ciuda greut[\ilor
`nceputului ;i a condi\iilor vitrege `n care;i desf[;urau activitatea.

Anton Davidescu ;i George A.
Petre vor desf[;ura o vie
activitate cultural[
`n Satu Mare
Doi intelectuali vin ;i ei `n Satu Mare,
anima\i de acela;i ideal de a servi cultura
rom]neasc[ pe aceste meleaguri, cel
dint]i dintre ei este Anton Davidescu,
urmat la pu\in timp de George A. Petre
(1900-1958). Temeinic preg[ti\i `n ;coal[
;i av]nd desigur ;i aptitudini literare, erau
tineri ;i plini de av]nt, Anton Davidescu
;i George A. Petre vor desf[;ura o vie
activitate cultural[ `n Satu Mare. ~nainte
de a veni `n ora;ul nostru ei ;i-au f[cut
ucenicia gazet[reasc[ la "Cuv]ntul"
s[pt[m]nal "pentru luminarea min\ii ;i
ap[rarea nevoilor ob;te;ti" ce ap[rea `n
1919 la Turnu-M[gurele.
Au renun\at la regiunea lor natal[ ;i
au venit `n Transilvania, cu g]ndul de a
servi poporul rom]n ;i cultura lui<
Subsemnatul venisem `n Ardeal plin de
g]nduri m[re\e ;i cum `mi spunea dl.
(Dem) Enescu-St]lpeni, directorul :colii
normale, cu multe iluzii, Dup[ ce am stat
o lun[ `n `nv[\[m]nt, am renun\at la
aceast[ carier[ pentru care am o deosebit[
dragoste ;i am intrat `n redac\ia unui ziar
rom]nesc, ce-mi ofer[ o plat[ mai
omeneasc[. Acel ziar rom]nesc era Satu
Mare la care Anton Davidescu devenise
"colaborator intern" `nc[ din martie 1920
;i din septembrie a aceluia;i an va fi
redactorul
responsabil
al
bis[pt[m]nalului
s[tm[rean.
La
Alexandria, Anton Davidescu, tip[rise `n

Anton Davidescu (n[scut `n 1891 - la data decesului avem dou[ date< 1944 ;i 1984),
redactor ;ef al ziarului Satu Mare ;i membru fondator al revistei |ara de Sus
1919 revista literar-artistic[ "Viforul” care
de la al treilea num[r s-a numit "Nuf[rul”
;i `n paginile c[reia au colaborat George
A. Petre ;i G. M. Zamfirescu. Anton
Davidescu scrie `n Satu Mare o proz[
descriptiv[, un soi de gazet[rie literar[,
f[r[ preten\ii estetice, compuneri de
`ncep[tor care puteau fi atunci citite cu
oarecare satisfac\ie, `n lipsa altor mai
elevate.
Fa\[ de c[rturarii localnici avea un
mare avantaj< m]nuirea unei limbi curate
;i expresive, ferit[ de str[inisme. Textele
lui se inspir[ din realit[\ile locale scrie
despre parcurile ora;ului, vizite la Some;,
semneaz[ la "Foi\[" al[turi de George A.
Petre. C]nd `n septembrie 1920 devine
redactor responsabil al ziarului se
preocup[ ;i de problemele ;colare,
militeaz[ mai cu seam[ pentru `nfiin\area
`n Satu Mare a :colii normale ;i este
printre cei dint]i care scrie despre pictorul
Aurel Popp (1879-1960)
La 15 aprilie 1920 apare la Oradea
revista "Cele trei Cri;uri" al c[rei
corespondent pentru Satu Mare va deveni
Anton Davidescu, dup[ ce G.V Botez va
renun\a la Cronica s[tm[rean[ a
publica\iei. Anton Davidescu salut[ `n
termeni elogi;i apari\ia revistei or[dene.
~n jurul "Celor trei Cri;uri” s-a str]ns un
buchet de elemente pline de talent care
sunt hot[r]te s[ munceasc[ f[r[ preget `n
acest domeniu pentru a purta `n tot
col\i;orul Ardealului facla luminoas[ a
culturii ;i literaturii rom]ne;ti"
~nainte de a sosi `n Satu Mare ca elev
al liceului "Mihai Eminescu" George A.
Petre s-a manifestat ca statornic
colaborator al "Cuv]ntului" din TurnuM[gurele. Dintr-un articol tip[rit `n
"Cuv]ntul" reiese c[ George A. Petre ar fi
venit `n Satu Mare ;i pentru faptul c[ nu
ar fi beneficiat de condi\ii optime de
studiu la liceul din Turnu-M[gurele< "Ar
fi un mare bine pentru noi elevii ca s[ se
voteze de c[tre jude\ suma necesar[ celor
dou[ clase ca s[ poat[ func\iona,
altminteri elevii de cls. VII-a ;i a VIII-a
nu pot `nv[\a dec]t `n particular" Textul
e semnat de George A. Petre, elev `n clasa
a VII-a Anton Davidescu este acela carel aduce pe George A. Petre la Satu Mare,
unde-;i `ncepe o prestigioas[ colaborare
la ziarul Satu Mare. I se ofer[ chiar o
rubric[ Note ;i reflexii. "~nc[ de c]nd am
`nv[\at s[ silabisesc primele cuvinte mi sa pomenit de cuv]ntul Ardeal.
"C]nd am venit pentru prima oar[ `n
Satu Mare era iarn[ ;i n-am putut observa
frumuse\ea deplin[ a ora;ului. Acum `ns[
c]nd `ntreaga natur[ e `mbr[cat[ `n haina
verde a deosebitei sale frumuse\i, ora;ul
mi-apare sub o frumuse\e cum pu\ine
ora;e o au, cu toate c[ el nu este situat la
poalele vreunui munte sau pe cine ;tie ce
pozi\ie pitoreasc[, ci este a;ezat[ `n deplin
;es"
Descrie apoi ora;ul a;a cum ora;ul `n

leg[tur[ cu satele dimprejur p]n[ la
distan\e considerabile, ceea ce `nlesne;te
foarte mult circula\ia. Textul e datat< Satu
Mare, 30 mai 1920. Aceast[ colaborare a
lui George A. Petre era viu apreciat[ de
direc\ia ziarylui "Cuv]ntul" ca necesar[
publica\iei< ~n direc\iunea literar[ pe l]ng[
consacratul sccriitor I. Ion Holban am
format ;i remarcat doi talenta\i tineri
teleorm[neni.
Sunt George A. Petre ;i A. Davidescu,
care conduce ziarul Satu Mare din S[tmar,
text scris la un an de la apari\ie a
"Cuv]ntului". Pe toat[ aceast[ durat[ de
timp George A. Petre era `ncadrat `n
redac\ia ziarului Satu Mare, dup[ cum se
anun\[ la rubrica de :tiri din nr. 80 din
17 oct. 1920< " Prietenul ;i colaboratorul
nostru, Petre A. George, care fusese
angajat la ziar (subl. Nae Antonescu) fiind
numit `n direc\iunea `nv[\[m]ntului
secundar Oradea-Mare ;i a luat noul s[u
post `n primire.
Ne bucur[m c[ numitul a fost chemat
`ntr-un post de `ncredere, totu;i regret[m
plecarea sa, din personalul de redac\ie,
deoarece las[ un gol pe care cu greu `l
vom mai putea umple"
Ziarul Satu Mare avea ;i o rubric[ "Pe
marginea c[r\ilor" `ncep]nd cu num[rul
51 din 7 iulie 1920 cu recenzii despre c[r\i
;i reviste. Critica lui E. Lovinescu era `n
mare cinste foaia s[tm[rean[< Cine
dore;te s[ aib[ o frumoas[ revist[ literar[
s[-;i procure Sbur[torul.
~n octombrie 1920 George A. Petre
este plecat din Satu Mare la Oradea unde
va deveni redactor la "Cele trei Cri;uri"
`ncep]nd din 1921, dar va colabora la
presa s[tm[rean[.
~n acest timp apar noi colaboratori
literari `n ziarul s[tm[rean< M. G.
Samarineanu cu Tablouri din Pind, poezii
nostalgice ;i evocatoare ale locurilor
natele ;i G. V Botez, care va tip[ri `n Satu
Mare foaia "Tribuna liber[" `n 1923 iar
mai t]rziu va deveni secretar literar de
redac\ie al revistei bucure;tene "Universul
literar" ;i va scrie despre problemele
culturale s[tm[rene.
~n ziarul "Satu Mare" publica mai
multe articole despre Limba rom[neasc[
`n spiritul cultiv[rii ei. Anton Davidescu
cere `nfiin\area unei libr[rii rom]ne;ti `n
Satu Mare< ~nfiin\area unei libr[rii
rom]ne;ti este o necesitate vital[ pentru
ora;ul nostru, trebuie neap[rat s[ p[;im
la fapte, trebuie bani pu\ini dar suflet
mult"
Moare `n aceast[ vreme dr. Augustin
Silaghi, cu o parte din averea c[ruia s-a
scos ziarul Satu Mare. Fusese ofi\er ;i
avocat, r[nit pe front ;i mort de
tuberculoz[. A scris dou[ piese de teatru
dintre care una tip[rit[, "Logodna de al
Sf]ntul Ion" dram[ popular[ `n patru
acte, (tip[rite la F[g[ra;, Editura
autorului, F[g[ra;, 1910, tipografia C.
Popp, 80 pag.).
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Într-un mediu academic, din alte orașe,Virgil Enătescu ar fi fost
un magistru al celor mai importante minți, un ferment
al cercetărilor medicale. Mulți cred că s-a “risipit” în mediul
provincial din Satu Mare (unde unii l-au atras în politică crezând
că fiind alături de el vor ajunge și ei la adevărata sa statură).

IN MEMORIAM
George Vulturescu

La plecarea lui Virgil En[tescu
Virgil Enătescu a fost o
întruchipare complexă de erudiție,
inventivitate și neliniște creatoare.
Se străduia să rămână obișnuit, la
nivelul local, a oamenilor din jurul
lui, dar... era dintr-o lume a valorilor
pe care puțini au intuit-o - medic
psihiatru (într-o vreme când
psihiatria era ținută sub obroc), cu
cercetări la intersecția culturii,
medicinei și tehnicii, cu brevete de
inventică, teoretician al unui nou
domeniu , “fenomenul comunicării
nonverbale”, el a ținut privirea
somităților din medicină asupra
...provinciei în care lucra.
Studiul “limbajului”, în viziunea sa,
era necesar pentru a diagnostica terapii în
“patologia
comunicării
și
comportamentului” impunând prin
volumul său ”Dialogul medic - bolnav”
(două ediții - 1981, 2007) și prin cel din
1987 “Comunicarea extraverbală”.
Premiul “Gh. Marinescu” al Academiei
Române
din
1992
statuează
magistratura sa obținută prin două
doctorate asupra “analizei comunicării

Dr. Virgil En[tescu `n studioul Informa\ia TV
extraverbale”
și
în
domeniul
“antropologiei culturale” fiind râvnit la
Universitățile din Cluj și Timișoara.
Colaborarea sa la reviste de
specialitate din întreaga lume, prezența lui
cu comunicări la congresele de medicină
psihiatrică și neurologie din Belgia,

Grecia îl fac recunoscut la nivel mondial,
alături de reputații V. Pamfil și Ed.
Stoenescu, binecunoscuți în cercetările
medicinei românești. Dar... născut la
Brașov (11 nov. 1940), cu studii la Oradea
și Cluj-Napoca, apropiat de cercetările
Academiei de la București - conduse de

acad. :tefan Milcu, de cele de la Timișoara
(unde își susține primul doctorat în 1977),
această renumită personalitate alege să
lucreze și să trăiască la noi, în Satu Mare.
A fost un apropiat al scriitorilor sătmăreni
- Dorin Sălăjan, Ion Vădan - pe care
“exersa” observații despre “puterea
sugestivă a plasticității exprimării”, cu care
dezbătea teorii freudiene, despre
subconștientul la Young, dar și creații
proprii.
Știam că scria proză și
ascultam fragmente (prima sa carte a
apărut în 1999, “Debut întârziat”, la Ed.
Dacia) din evocări care ne dovedeau
puterea sa de surprindere a fațetelor
realității, diagnosticarea tarelor unor
personaje, pe care le vom întâlni în cărți
precum ”Cascada amintirilor”, “Fulgere
peste timp”, “Oglindiri subiective”
(apărute la editura prietenului Ion Vădan,
Dacia, 2011). Textele sale sunt pline de
bonomie, lasă impresia bucuriei de a
“povesti”, de a evoca călătorii (Olanda,
Germania). Autorul nu lasă aici să se vadă
atât “medicul psihiatru”, cu fișele clinice
ale personajelor, ci, mai mult observațiile
moralizatoare, sau critice ale realităților
istorice. “Am atins corzi sensibile dar am
răscolit și unghiuri întunecate, uitate ale
memoriei...” spune el într-un fragment-

prefață, “Arhetipuri” (la vol. “Fulgere peste
timp”, p.7) și îndemnând tinerii să-și
cunoască istoria prin lecturi ... “veți retrăi
evenimentele parcurse de un întreg popor
cu rezonanță la nivelul unei așezări
tradiționale”. Într-un mediu academic, din
alte orașe,Virgil Enătescu ar fi fost un
magistru al celor mai importante minți,
un ferment al cercetărilor medicale.
Mulți cred că s-a “risipit” în mediul
provincial din Satu Mare (unde unii l-au
atras în politică crezând că fiind alături de
el vor ajunge și ei la adevărata sa statură),
noi, câțiva scriitori care i-am fost aproape
în lupta de idei culturale, în creația
literară, îi rămânem datori pentru
ambianța de încredere și generozitate pe
care o crea pentru noi.
La Negrești-Oaș aveam “fermentul”
Mihai Pop, la Satu Mare îl aveam pe
reputatul psihiatru “Enătescu” care ne
revela accesul spre adâncurile și zig-zagurile “personalității creatoare”. Prin
vreme, îi suntem recunoscători, și, cei care
am mai rămas, trebuie să ne străduim săi păstrăm locul în marea “Galerie” a
culturii și științei sătmărene.
Rămas bun, Domn Doctor al
sufletelor zbuciumate și al străfulgerărilor
din mințile creatoare!

urma acestora, părintele, împreună cu
întreg comitetul de lămurire local,
împreună şi cu tov. Răducănescu
Alexandru, delegatul plasei şi tov. Semer
Ioan de la Securitatea Valea lui Mihai, au
intrat în biserică, unde părintele Gheorghe
Roşianu a oficiat serviciul divin. În cadrul
acestui serviciu divin, părintele Gheorghe
Roşianu a ţinut o predică, vorbind despre
credinţă şi apărarea ei. Din cuprinsul
acestei predici a reieşit pregătirea dumisale
specială şi s-a mai constatat pregătirea, şi
prin acest mijloc, a credincioşilor de a nu
adera la unificarea celor două biserici.
La un moment dat, credincioşii din
biserică, în sufletul cărora şi-a avut ecoul
predica părintelui, emoţionaţi, au început
a ofta şi lăcrima în hohote de plâns întreg
auditoriul din biserică, la cuvintele
preotului< „Să nu ne lepădăm de credinţă”.
(...) Îndată după ieşirea din biserică,
credincioşii au staţionat în faţa bisericii, iar
copilaşii s-au adunat în chiar curtea
bisericii, la partea însorită. Invitată şi
populația pe acel platouaş, a persistat în
tăcere, în stradă. Comitetul, împreună cu
delegaţii oficiali, s-a apropiat de populaţia
majoră, ce staţiona pe acel loc, în număr de
cca 100 capi de familie, plus majoritatea
tineretului sătesc, unde au început
cuvântările de lămurire a unificării
bisericilor româneşti. (…)
Menţionăm că atât în Biserică, cât şi în
timpul cuvântărilor din cadrul adunării
populare generale, întâmplător am fost
asistaţi în biserică de şeful de post,
plutonierul Ungureanu C. şi jandarmul
Cocescu Alexandru de la postul de
jandarmi Andrid, care, în calitate de
credincioşi, au luat parte la serviciul divin
şi, întâmplător, la toate cuvântările ţinute,
de asemenea luând parte şi tov. Semer

Ioan, de la Securitatea Valea lui Mihai, cu
alte misiuni în regiune, care, fără să vrea,
au verificat şi activitatea comitetului local
pentru lămurirea populaţiei în cauza
unificării bisericilor româneşti. (…)
Rezultatele se dovedesc infructuoase,
din cauza instigaţiilor făcute de preot de pe
amvon, menţionând că preotul nu a luat
parte la adunare. (…) De pe amvon,
părintele a menţionat că mai bine îşi
jertfeşte tot avutul, chiar şi viaţa, decât să se
lepede de credinţă şi se va supune şefilor
săi ierarhici legali, în frunte cu Papa de la
Roma. A mai continuat apoi că cu credinţa
nu te poţi juca ca şi cu politica. Căci
credinţa trebuie mărturisită atât în faţa
oamenilor cât şi în faţa lui Dumnezeu.
Acela care semnează de frică să nu piardă
o bucată de pâine sau o funcţie este un laş.
În consecinţă, toate cuvintele preotului au
fost contra acestei frumoase şi mari
acţiuni.”
“Asaltul” asupra Bisericii Rom]ne
Unite a culminat cu arestarea celor ;apte
episcopi greco-catolici `n noaptea de 28
spre 29 octombrie 1948. Vasile Aftenie,
Valeriu Traian Fren\iu (Episcop de
Oradea), Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu,
Ioan B[lan, Alexandru Russu (Episcop de
Maramure;), Iuliu Hossu au fost beatifica\i
de Papa Francisc `n 2 iunie 2019 `n liturgia
solemn[ \inut[ pe C]mpia de la Blaj.
Pentru a comemora fatidica noapte
anul acesta s-au oficiat rug[ciuni speciale.
Seminarul Teologic de la Oradea a
transmis live seara de rug[ciune `n
memoria celor ;apte Episcopi martiri,
Ferici\i. ~n timp ce urm[ream ;i eu de la
distan\[, cred c[ am gustat “madlena” care
m-a dus `n vremurile de atunci...
Adriana Zaharia

28/29 octombrie 1848 - to\i episcopi
greco-catolici rom]ni au fost aresta\i
În noaptea de 28 spre 29
octombrie 1948 au fost arestați to\i
episcopii greco-catolici `mpreun[
cu preoții ce aveau responsabilități
în eparhiile lor.
Prigoana `mpotriva Bisericii Rom]ne
Unite a `nceput mult mai devreme, `nc[
din anul 1945. Dintre ac\iunile ini\iale
amintim< pensionări obligatorii ale
canonicilor din lips[ de fonduri, arestări
fără niciun motiv juridic ale unor preoți
greco-catolici, suprimarea presei catolice,
exproprieri și naționalizări ale clădirilor,
fondurilor bisericești și ale proprietăților
strict necesare funcționării Bisericii.
Atacul deschis împotriva Vaticanului a
fost lansat de Gheorghiu-Dej la Congresul
de constituire a Partidului Muncitoresc
Comunist Român din 21 februarie 1948.
Atacul a fost reluat în lunile martie și aprilie
ale aceluiași an. Au fost emise apoi
următoarele
decrete<
denunțarea
Concordatului cu vaticanul la 17 iulie
1948)> reforma învățământului din 3
august 1948, prin care s-au desființat toate
școlile confesionale ale tuturor cultelor și sau naționalizat bunurile legate de
funcționarea acestor școli> iar Legea
Cultelor din 4 august 1948 a blocat practic
activitatea tuturor cultelor.
Episcopii catolici au protestat prin
memorii decretele enumerate mai sus, fără
a primi vreodată un răspuns. Din cauza
lipsei de cooperare a episcopilor care nu
doreau s[ treac[ la Biserica Ortodox[,
organele de represiune ale statului au trecut
la ac\iuni pe teren `n r]ndul preo\ilor ;i
credincio;flor. Am notat mai demult
m[rturia bunicii mele Ana din localitatea
Col\irea, azi `n jude\ul Maramure;. Bunica
`;i amintea perfect `ncerc[rile repetate ale
unor domni veni\i duminica `n sat `n
frunte cu ;eful de post s[-i conving[ pe
crediticio;i s[ treac[ la Biserica Ortodox[.
De;i biserica din Col\irea a fost construit[
de legionari `ntre anii 1937-1945, p]n[ `n
1948 a fost greco-catolic[. :i pentru c[
“domnii aceia” nu i-au convins u;or pe
oameni au `ncept s[ umble din cas[ `n cas[.
“Era toamna, culegeam m[laiul `n ograd[,
i-am v[zut pe drum, bunicu-t[u nu era

acas[, am ;tiut de ce vin… ;i am aruncat
co;urile cu m[lai c[ am avut ;i ajutoare…
;i am fugit `n fundu’ ogr[zii ;i ne-am
ascuns. N-am semnat nimic. Da’ tare mam temut, c[ a tot umblat prin sat ;efu de
post ;i ne-a amenin\at pe cei care n-am
semnat. O venit Cr[ciunul ;i n-am mers la
Biseric[, o venit Boboteaza ;i am `nchis
u;a, n-am l[sat Popa `n cas[ la sfin\it, o
venit ;i Pa;tile ;i tot n-am mers la Biseric[.
Am a;teptat cam un an ;i apoi am mers…
c[ n-am avut ce face.”, mi-a povestit bunica.
În Arhiva CNSAS exist[ numeroase
exemple despre cum ac\ionau aceste
„comitete de inițiativă județene”. Dintr-un
amplu
;i
documentat
articol
(“Desf[;urarea pe teren a lichid[rii Bisericii
Rom]ne Unite `n 1948” semnat de
Emanuel Cosmovici `n colaborare cu Pr.
Cristina Lang) am selectat un raport al
Serviciului județean de Securitate Satu
Mare ;i un proces verbal din localitatea
Andrid, plasa Carei.
Raportul Securit[\ii consemneaz[< „În
cursul nopții din 26 spre 27 septembrie
1948, a fost constituită, de către tov.
ROMAN AUREL, delegatul CC al
Frontului Plugarilor, venit din București,
Comisia de acțiune pentru unificarea
Bisericilor Greco-Catolice și Ortodoxe pe
județul Satu Mare. (…). Am luat măsuri de
filare. (…) Avem a Vă raporta, totodată, că
materialul compromițător în contra
preoților greco-catolici, care este prelucrat
cu succes de această comisie, a fost furnizat
de acest Serviciu de Securitate și predat
prin tov. ROMAN AUREL.”

Cum a ac\ionat “comitetul
de lămurire” a populaţiei
din Adrid?
„Proces-verbal. Luat azi, 10 oct. 1948.
În legătură cu apelul Bisericii Ortodoxe
Române îndreptat Bisericii surori GrecoCatolice Române pentru unificarea celor
două Biserici şi în urma actului săvârşit la
Cluj, în 1 oct. 1948, a luat fiinţă la 7 oct.
1948 şi în comuna Andrid, plasa Carei, jud.
Sălaj, un comitet de lămurire a populaţiei
locale, compus din persoanele mai jos
semnate. De a doua zi, acest comitet a

intrat în activitate. În ziua de 9 oct. 1948,
comitetul, în plină activitate, a primit pe
tov. Răducănescu Alexandru, delegatul
plasei, deplasat aici pentru aceeaşi muncă
de lămurire a populaţiei greco-catolice, în
cadrul adunării populare de a doua zi, 10
oct. 1948.
După o consfătuire avută în seara zilei
de 9 oct. 1948, tov. delegat, împreună cu
comitetul local de lămurire, s-a deplasat la
locuinţa părintelui greco-catolic local,
Gheorghe Roşianu, unde comitetul a fost
întâmpinat de soţia preotului, care,
întrebată fiind dacă părintele este acasă, a
răspuns că, din cauză neprevăzută şi boală
gravă în familia părintelui, acesta a plecat
la Sanislău cu una oră înainte.
În urma acestui fapt, comitetul,
împreună cu delegatul plasei, s-a reîntors
la primăria comunei, hotărând aici ca a
doua zi de dimineaţă, în 10 octombrie,
comitetul să se întrunească din nou la
primărie şi, in corpore, să se deplaseze din
nou la locuinţa preotului, anunţaţi fiind de
soţia acestuia că în jurul orelor opt ea
presupune că părintele s-ar întoarce pentru
oficierea serviciului divin.A doua zi,
duminică, comitetul, de îndată ce a aflat de
sosirea părintelui în localitate, s-a deplasat
la locuinţa acestuia, unde a fost primit
împreună cu tov. Răducănescu Alexandru
şi Semer Ioan de la Securitatea Valea lui
Mihai, în locuinţa părintelui.
După prezentările de rigoare, s-a adus
la cunoştinţa acestuia, prin învăţătorul
director Ardeleanu Vasile, scopul vizitei,
arătându-se actul săvârşit la Cluj în 1 oct.
1948 pentru unificarea Bisericilor
românești Greco-Catolice cu cea
Ortodoxă. Tot atunci, prin tovarăşul
învăţător Ardeleanu, i-au cerut să aprecieze
actul săvârşit la Cluj şi să adere şi d-sa la
această unificare, prin semnarea unei
declaraţii care i s-a prezentat în acest scop.
(…) În urma acestor apeluri, părintele
Roşianu Gheorghe a spus următoarele<
până la primirea unor dispoziţii oficiale,
prevăzute cu sigiliul șefului Eparhiei
Greco-Catolice de Oradea, D-sa nu poate
adera la această unificare, menţionând că
nu ar fi contra unei unificări ieşite dintr-un
sinod comun al şefilor de eparhii ortodoxă
română şi greco-catolică română (…) În
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Agnès Sorel, a fost considerată una dintre cele mai frumoase femei ale epocii sale. Și tocmai de aceea
nu-i de mirare că a reușit să cucerească inima celui mai puternic suveran al vremii, regele francez
Carol VII. Recunoscută oficial drept „amantă regală”, prezența ei în palatul și patul regelui încălca
orice regulă matrimonială și morală, stârnind mânia Bisericii Catolice. Și nu doar a Bisericii.

CULTUR~

Agnes Sorel, femeia care l-a influen\at
pe regele Carol al VII-lea al Fran\ei
Conform DEX, o “favorit[“ este
persoana de protec\ia unui
suveran sau a unui om influent. A
nu fi confundat[ cu o amant[. O
favorit[ nu este femeia care accept[
o simpl[ rela\ie amoroas[. O
favorit[ reu;e;te s[ `;i exercite
puterea, este con;tient[ de
influen\a politic[ pe care o poate
avea ;i, `n mod inevitabil, ob\ine
exact ceea ce `;i dore;te. :tie c[ nu
este iubit[ de to\i, dar asta nu o
`mpiedic[ s[ `;i duc[ planurile la
bun sf]r;it.
Cel care a condus Fran\a din anul
1422 p]n[ `n 1461, nu este tocmai
remarcat `n memoria istoricilor din
zilele noastre. Adesea oamenii `i re\in
porecla, “micul rege din Bourges”, dar
;i numele celor trei femei care l-au
influen\at. Pe primul loc trebuie
men\ionat[ mama regelui, Isabeau de
Baviere (care a fost suspectat[ de
adulter). Apoi este Ioana d'Arc, femeia
care va reu;i s[ `l transforme `ntr-un
legitim rege al Fran\ei ;i nu `n ultimul
r]nd este Agnès Sorel, femeia despre
care se spune c[ l-ar fi ajutat pe Rege
s[ `ncheie, victorios, r[zboiul de 100
de ani.

Carol al 7-lea, numit Victoriosul

Agnès Sorel (n. 1422 - d. februarie 1450)

Copil[ria regelui Carol
al VII-lea al Fran\ei
Este al cincilea copil al regelui
Carol al VI-lea iar ;ansele de a mai
ajunge pe tron sunt sc[zute. Din
momentul `n care micul prin\ vede
lumina zile, pe data de 25 februarie
1403, legimitatea lui este pus[ la
`ndoial[ de c[tre cei de la curtea
regal[. Tat[l s[u prezint[ semne de
demen\[ `nc[ de la v]rsta de 25 de ani
iar data presupus[ a conceperii
viitorului Carol al VII-lea coincide cu
unul dintre aceste momente de delir.
Pe l]ng[ problemele de familie,
Carol s-a n[scut `ntr-un moment c]nd
p[rea c[ Fran\a nu va cunoa;te lini;te
politic[ sau social[. Asasinarea
unchiului s[u, ducele de Orlèans,
reu;e;te s[ divizeze Fran\a iar Henric
al V-lea al Angliei profit[ de aceast[
oportunitate pentru a relua binecunoscutul r[zboi de “100 de ani”,
cucerind Normandia `n 1415. La
momentul acela, Carol avea 12 ani ;i
`;i reaminti acel moment pentru restul
zilelor sale. ~n 1414, se logode;te cu
Maria de Anjou, fiica ducelui Ludovic
al II-lea de Anjou ;i a Iolandei de
Aragon, o femeie foarte inteligent[,
care a reu;it s[ se remarce `n politica
vremii de atunci. Maria de Anjou, de;i
este o t]n[r[ de 18 ani, nu este de o
frumuse\e r[piitoare, `ns[ ea ;i Carol
au un b[iat pe data de 3 iulie 1423.

Cum ajunge Carol rege?
Pe data de 31 august 1422, la
Vincennes, regele Henric al V-lea al
Angliei `nceteaz[ din via\[ iar la dou[
luni este urmat de c[tre Carol al VIlea, `n palatul Saint-Pol. Rege al
Fran\ei ;i al Angliei este numit un
bebelu; `n v]rst[ de 11 luni, care va
purta titulatura de Henric al VI-lea,
`ns[ Carol nu este de acord. Se
proclam[ rege al Fran\ei la Bourges, `n
noiembrie 1422, sub numele Carol al
VII-lea. Ioana d'Arc reu;e;te s[ c];tige

Morm]ntul lui Agnes Sorel se afl[ `n biserica Saint-Ours de la Loches
`ncrederea regelui, elibereaz[ Orleansul ;i ob\ine numirea regelui Carol al
VII-lea la Reims, `n iulie. :i, de atunci,
noul rege al Fran\ei, adopt[ o nou[
strategie politic[, de pe urma c[reia va
cunoa;te numai beneficii. Formeaz[ o
alian\[ cu suveranul Sf]ntului Imperiu
Romano-German,
`mparatul
Sigismund, `n 1434. Negociaz[
Tratatul de la Arras cu Filip cel Bun,
ducele de Burgundia. Acest tratat
recunoa;te titulara de rege al lui Carol
;i rupe Burgundia de alian\a englez[,
ceea ce duce eliberarea Parisului `n
anul 1436. Carol al VII-lea
s[rb[tore;te acest fapt un an mai
t]rziu, `n 1437, pe data de 12
noiembrie, c]nd intr[ triumfal `n
Paris. Acest moment de fericire nu
dureaz[ prea mult, deoarece p[r[se;te
ora;ul dup[ doar trei s[pt[m]ni,
prefer]nd s[ se retrag[ pe malul
Loarei. Mutarea aceasta `i este
benefic[, monarhul d]nd dovad[ de o
energie surprinz[toare.
Se elibereaz[ de coali\ile feudale
iar englezii sunt `ndep[rta\i din jurul
Parisului, ceea ce duce la `nr[ut[\irea
imaginii lui Henric al VI-lea al
Angliei. Astfel, englezii propun un fel
de “`n\elegere”, un document care va
purta denumirea de “armisti\iul de la
Tours”, cu o valabilitate de aproape doi

ani, `ns[ va avea o durat[ de cinci ani.
Acest document `i permite lui
Carol s[ aib[ un regat mai organizat,
ceea ce `i bucur[ pe supu;ii lui.
Energia de care d[ dovad[ nu este
una `nt]mpl[toare, deoarece `n
februarie, anul 1443 via\a lui este
schimbat[ `n totalitate. :i asta datorit[
unei femei, de care Carol este foarte
`ndr[gostit. Chiar dac[ nu este
atr[g[tor din punct de vedere fizic,
Carol al VII-lea nu duce lips[ de
amante. Monarhul le cople;e;te cu
numeroase daruri pentru “serviciile
oferite”, aceste daruri apar `n registrele
lui private.

Influen\a lui Agnès Sorel
asupra regelui Fran\ei
Dup[ c[s[toria cu Maria de
Anjou, prima femeie care are “acces”
la inima regelui este doamna de
Joyeuse, o femeie gra\ioas[, care nu
cedeaz[ p]n] c]nd nu ob\ine ceea ce
`;i dore;te. Este fiica unui consilier a
c[rui responsabilitate este s[
“administreze banii”.
De;i a avut numeroase aventuri,
Carol al VII-lea are doisprezece copii
cu Maria, `ns[ doar ;apte
supravie\uiesc, ultimul lor copil, o
feti\e, vede lumina zilei `n 1446.

Regele `nso\it de c[tre so\ia sa
poposesc la por\ile ora;ului Bordeaux,
dup[ o campanie militar[. Aici este
vizitat de c[tre regele René de Anjou,
cumnatul s[u, ;i Isabelle de Lorena.
~n suita reginei se afla ;i t]n[ra
Agnès Sorel, `n v]rst[ de doar 20 de
ani iar cronicile vremii o consider[ ca
fiind de o frumuse\e r[pitoare.
T]nara provine dintr-o familie de
nobili, tat[l ei fiind un consilier al
ducelui de Clermont iar fra\ii scutieri
ai domeniului regal ;i membrii ai
g[rzii regale. Faptul c[ Agnès face
parte din suita reginei u;ureaz[ rela\ia
ei cu Carol. Agnès aduce pe lume
patru copii, dintre care doar trei feti\e
tr[iesc ;i poart[ numele de Valois.
Influen\a psihologic[ a lui Agnès
se resimte puternic asupra regelui,
insufl]ndu-i o poft[ de via\[ pe care
nu a mai resim\it-o p]n[ `n acel
moment. Regina Maria de Anjou
`n\elege impactul pe care Agnès Sorel
`l are asupra lui Carol ;i prefer[ s[ nu
se `mpotriveasc[ acestei rela\ii, de
team[ ca so\ul ei s[ nu se refugieze `n
bra\ele unor femei necunoscute. Iar
Agnès nu se remarc[ doar ca o
“favorit[“ a regelui, ci ;i din punct de
vedere vestimentar ;i al `ngrijirii
personale. Poart[ doar c[m[;i fine,
coliere de pere, p[rul este `ndep[rtat
de pe partea superioar[ a frun\ii ;i `;i
`ngrije;te spr]ncenele. Poart[ rochii
cu trena foarte lung[, care reu;esc s[
`i pun[ `n eviden\[ silueta. Aceste
\inute sunt aspru criticate de c[tre
episcopul Jouvenel des Ursins, acesta
fiind foarte indignat de felul `n care
Agnès influen\a femeile din societate.
Mai mult, acela;i episcop, care
`ndepline;te ;i func\ia de cancelar,
cere ca re;edin\a regelui, a reginei, dar
;i copiii s[i s[ nu apar[ vreo persoan[
vinovat[ de adulter.
Chiar dac[ nu este regin[ `n
adev[ratul sens al cuv]ntului, Agnès
este regina inimii lui Carol. :i profit[
de pe urma acestui fapt, fiind extrem
de darnic[ cu biserica, `ncerc]nd s[
r[scumpere p[catul pe care `l
s[v]r;e;te. ~n anul 1444, d[ruie;te
bisericii castelului Loches o stauet[ de
argint suflat[ cu aur reprezent]nd-o
pe Maria Magdalena, care con\ine ;i
relicve ale acesteia. Este bine de
men\ionat faptul c[ biserica va deveni
una colegial[, Saint-Ours, unde Agnès
`;i doarme somnul de veci.
Nu este singurul gest de
generozitate pe care “favorita” `l
realizeaz[. ~;i permite acest lucru,
deoarece Carol al VII-lea este un om
extrem de generos cu femeia care `l
face at]t de fericit.
Pe l]ng[ sumele de bani ;i bijuterii
pe care le prime;te, Agnès este
cople;it[ cu numeroase propriet[\i
precum senioria d'Issoudun sau
domeniul Bois-Trousseau ;i castelul
Bois-Sir-Ame,
unde
cei
doi
`ndr[gosti\i petrec foarte mult timp.

Rela\ia lui Agnès Sorel cu
viitorul rege Ludovic al XI-lea
Rela\ii dintre Carol al VII-lea ;i
fiul acestuia, Ludovic, nu fost cele mai
apropiate, `ntre ace;tia exist]nd o
u;oar[ antipatie. Apari\ia lui Agnès
provoac[ ;i mai mult[ disput[ `ntre cei
doi, chiar dac[ Ludovic `ncearc[ s[ se
fac[ pl[cut de c[tre “favorita” tat[lui

s[u, `ns[ f[r[ un motiv bine `ntemeiat.
~;i dore;te otr[virea femeii.
Carol al VII-lea ordon[ exilarea
fiului s[u `n Dauphine, Ludovic refuz[
cu hot[r]re ;i ia `n der]dere felul `n
care tat[l lui se comport[ cu Agnès
Sorel. Exist[ zvonuri conform c[rora
Ludovic ar fi atacat-o pe femeie cu
sabia, ba chiar ar fi lovit-o, acuz]nduo de umilirea reginei.
A;adar, f[r[ s[ vrea, Agnès devine
principalul motiv pentru care tat[l ;i
fiul nu se `n\eleg, Ludovic refuz]nd s[
accepte faptul c[ femeia este
principalul motiv pentru care regele
nu a c[zut `ntr-o depresie.
~n anul 1450, Agnès d[ na;tere
unei feti\e care `;i g[se;te sf]r;itul ;ase
luni mai t]rziu. Iar pe 9 februarie 1450
este cuprins[ de dureri cumplite ;i,
din fericire, reu;e;te s[ se roage ;i s[
`;i fac[ testamentul, marea majoritate
a averii l[s]ndu-o oamenilor nevoia;i.
“Favorita” `nceteaz[ la v]rsta de 28
de ani iar ipostazele `n jurul mor\ii ei
nu `nt]rzie s[ apar[. Una dintre teorii
este faptul c[ Agnès ar fi fost otr[vit[
la ordinele lui Ludovic, mister care
pare s[ `;i fi g[sit o rezolvare `n anul
2006. Atunci, un num[r mare de
cercet[tori, care au analizat resturile
p[m]nte;ti ale lui Agnès, au
descoperit c[ femeia a fost victima
unui complot, a unei intoxica\ii cu
mercur, cunoscut sub denumirea de
“argint viu”. Acel praf i-ar fi fost
prescris `n urma durerilor pe care
Agnès le avea la nivelul tubul digestiv,
acele dureri fiind destul de r[sp]ndite
`n secolul al XV-lea, afect]nd toate
categoriile de popula\ie. Iar Agnès ar
fi primit acei parazi\i `n urma rela\iei
ei cu regele.
Dup[ moartea “favoritei”, Carol al
VII-lea r[m]ne, `n continuare, un om
pasional ;i extrem de galant. Se
consoleaz[ cu alt[ femeie, domni;oara
Antoinette de Maignelay. Coinciden\[
sau nu, aceasta este veri;oara lui
Agnès iar societatea credea c[ regele
nu dore;te s[ o uite at]t de repede pe
femeia care l-a influen\at at]t de mult.
Din p[cate `ns[, Antoinette de
Maignelay nu se va ridica la nivelul
veri;oarei sale, av]nd rolul unei simple
amante.
Regele Carol al VII-lea se stinge
din via\[ pe data de 22 iulie 1461 ;i
asta deoarece refuza s[ mai m[n]nce,
de team[ s[ nu aib[ acela;i sf]r;it ca
;i femeia pe care a iubit-o. Al[turi de
ea, regele a descoperit o lume pe care
a ignorat-o, o lume care, p]n[ atunci,
i se p[rea de domeniul fantasticului,
lumea iubirii.
~n biserica Saint-Ours din Loches,
lespedea monumentului funerar o
reprezint[ pe Agnès, cu m]inile
`mpreunate ;i este vegheat[ de doi
`ngeri.
Simbolurile
bl]nde\ii,
reprezenta\i de c[tre doi mielu;ei, au
fost amplasa\i la picioarele ei,
accentu]nd firea empatic[ ;i bl]nd[ a
primei favorite.

Surs[ bibliografic[< Jean des Cars,
Saga Favoritelor, publicat[
la Editura Trei , 2017

Pagin[ realizat[ de Raluca D.
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~n concep\ia ayurvedei, cel mai bun antidot al dezechilibrului energiei vata este medita\ia. Multe
investiga\ii ale efectelor medicale ale medita\iei au condus la concluzia c[ aceasta este eficace `n cazul
bolilor sistemului imunitar, al bolilor datorate stresului ;i altele.

AYURVEDA - o alt[ metod[ natural[
de `nt[rire a imunit[\ii
Un sistem terapeutic care se
extinde `n lumea european[ este
cel al medicinei ayurvedice. Cu
mai mult de 5.000 de ani `n urm[,
un grup de mae;trii spirituali
cunoscu\i sub numele de rishi au
compilat vechile texte filozofice ;i
spirituale hinduse numite vede.
Acestea reprezint[ un sistem de
cunoa;tere foarte bine elaborat ce
include ;tiin\a vie\ii a;a cum a fost
ea relevat[ rishi-lor prin ceea ce
noi am numi ast[zi inspira\ia
divin[. Sistemul de cunoa;tere din
vede cuprinde patru ramuri
numite
;tiin\ele
vedice<
cunoa;terea de sine, yoga,
astrologia vedic[ ;i ayurveda.
Ayurveda se ocup[ cu problemele de
s[n[tate fizic[, diet[, plante ;i masaj.
Ayurveda era metoda prin care se
`ntre\inea timpul, astfel `nc]t s[ poat[ fi
urm[rit[ f[r[ piedici dezvoltarea
spiritual[. Sus\in[torii ayurvedei afirm[
c[ ea constituie cel mai vechi sistem de
tratament natural de pe p[m]nt ;i
r[d[cina comun[ a multor tradi\ii
medicale actuale. Metodele ei ocolesc
interven\iile chirurgicale, nu sunt toxice
;i depind `n mare m[sur[ de dorin\a
fiec[ruia de a tr[i `ntr-un mod c]t mai
s[n[tos.
PRINCIPIILE CHEIE
a) ENERGIA VITAL{< PRAMA
Ca ;i celelalte tradi\ii medicale cu
fundament naturist, ayurveda are `n
centrul teoriei ei conceptul de energie
vital[, numit[ prama. Aceasta exprim[
energia originar[ care d[ via\[ trupului ;i
sufletului. La fel ca ;i energia qi (chi) din
tradi\ia chinez[, prama reprezint[ for\a
nev[zut[ care st[ la baza vie\ii ;i s[n[t[\ii.
Fiind considerat[ o for\[ cu calit[\i
nutritive ce poate fi adus[ `n timp prin
respira\ie, bine`n\eles c[ `n cadrul
ayurvedei, exerci\iile de respira\ie vor
avea un rol important `n promovarea
s[n[t[\ii. Respira\ia este calea nemijlocit[
prin care se poate aduce ;i construi
energia vital[ `n timpul omului.
Ayurveda folose;te o serie de exerci\ii
de respira\ie numite pranayama, prin care
se absoarbe prana. Aceasta din urm[ d[
via\[ timpului ;i contribuie la men\inerea
s[n[t[\ii.
b) CELE CINCI ELEMENTE
~n centrul teoriei ayurvedice
principiul conform c[ruia la baza
existen\ei se afl[ 5 elemente principale<
p[m]ntul, aerul, focul, apa ;i eterul.
Aceste principii reprezint[ nu numai
elementele grosiere, c]t ;i ac\iunea ;i
interac\iunea care conduce ;i d[ chip
`ntregii existen\e materiale ;i proceselor
vitale. Ac\iunea ;i interac\iunea acestor
cinci elemente serve;te ca fundament
pentru a `n\elege s[n[tatea, boala,
conforma\ia individual[ ;i modul `n care
se poate men\ine sau restaura armonia
timpului.
c) CONFORMA|IA INDIVIDUAL{
~n medicina ayurvedic[ se cunoa;te
c[ fiec[ruia dintre noi i s-a d[ruit la
na;tere o anumit[ conforma\ie, care nu se
modific[ pe tot parcursul vie\ii. Aceast[
conforma\ie reprezint[ modul unic de
asigurare a celor cinci elemente din
interiorul persoanei ;i modul `n care se
manifest[ ele pe parcursul vie\ii.
~n interiorul trupului, cele cinci
elemente sunt mai departe organizate `n
trei principii cu sfere mai largi, numite
dosha< vata (eter ;i aer), pitta (foc ;i ap[)

`nt[rirea rezisten\ei gazdei. Al[turi de
dieta, care trebuie aleas[ cu mare grij[, `n
func\ie de tipul constitu\iei ;i situa\ia
unic[ a fiec[ruia, medicina indian[
folose;te rasayana. Rasayana este un
regim care poate fi de 2 feluri< rasayana
vegetal[< - formule dietetice vegetale care
ajut[ la echilibrarea doshei ;i rasayana
comportamental[< - modific[ri ale
comportamentului sau modului de via\[
adecvate structurii tridosha a persoanei.

;i kapha (p[m]nt ;i ap[). ~mpreun[, cele
trei dosha formeaz[ tridosha. Ele
reprezint[ constituen\ii prinipali care
formeaz[ activit[\ile fiziologice ;i
psihologice. Ele `mpreun[ determin[, de
fapt, metabolismul, psiho-fiziologia ;i
tipul psihosomatic specific.
Modelul pe care acestea `l imprim[
fiin\ei umane se nume;te prakriti. Exist[
7 tipuri principale de prakriti, cu multe
diferen\e aproape subtile `ntre ele. La unii
oameni, prakriti este determinat de o
singur[ dosha< vata, pitta sau kapha. La
al\ii pakriti este ceva mai complex,
influen\at de mai mul\i factori sau dosha
multilpe.
VATA. Aceasta este cea mai luminat[
dosha, c[ci ea reprezint[ aerul ;i eterul,
mi;carea u;oar[ la orice nivel ;i `n orice
direc\ie. Vata guverneaz[ mi;c[rile
celulelor din timp, mi;c[rile fluidelor ;i
materialelor din celule (sau timp),
activitatea organelor ;i mu;chilor,
func\iile motoare ;i senzoriale ;i mi;carea
g]ndurilor din mintea individului situat
`n lume. Oamenii `n care predomin[ vata
sunt activi, agita\i, neobosi\i. Ei au nevoie
de mi;care ;i activitate pentru a-;i putea
men\ine armonia interioar[. De obiecei
sunt foarte energici, de;i nu folosesc a;a
cum ar trebui excesul de energie, ei umbl[
de colo p]n[ colo, pierd vremea f[r[ rost.
Au tendin\a de a-;i rispi energia, a;a cum
tind s[-;i cheltuiasc[ banii cu mare
u;urin\[. Persoanele de tip vata prefer[ s[
fie arti;ti sau muzicieni, mai degrab[
dec]t s[ se angajeze ca al\ii. Vata risipe;te.
PITTA. Este considerat[ adesea ca
fiind energia transformatoare. O func\ie
a acesteia este digestia, transformarea
hranei `n energie ;i, `n final transformarea
\esuturilor timpului. Pitta guverneaz[
activitatea
digestiv[,
temperatura
timpului ;i alte func\ii metabolice.
Focul este un simbol foarte potrivit
pentru a reprezenta aceast[ dosha.
Oamenii de tip pitta sunt de multe ori
implica\i `n activit[\i transformatoare,
schimb]nd un lucru `n altul. Pot avea, de
asemeanea `nsu;iri p[tima;e. Sunt
iritabili, nervo;i, agresivi, au fa\a ro;ie sau
se `ntrec adesea cu ceilal\i. Ei sunt
`nclina\i s[ str]ng[ bani pentru a-i
transforma `n ceva folositor vie\ii lor. Pot
fi buni conduc[tori. Pitta transform[.
KAPHA. Kapha este elementul cel
mai dens, oferind structura ;i con\inutul
fizic al timpului. Format[ din p[m]nt ;i
ap[, ea reprezint[ acumularea ;i
constituirea structurii dense. Kapha
vindec[ r[nile, umple spa\iile goale ;i d[
putere fizic[ timpului. Kapha reprezint[
\esutul, fluidul ;i substan\a trupului.
Oamenii de tip kapha sunt greoi, cu
mi;c[ri lente, solizi ;i cu mare voin\[
fizică. Ace;tia sunt foarte stabili,
constan\i, cu personalitate lin;tit[. Au
tendin\a de a str]nge banii, putând cu
u;urin\[ s[ devin[ boga\i datorită marii
lor dorin\e de a acumula.
Oamenii de tip Kapha nu fac prea

mult[ mi;care ;i pot fi buni manageri f[r[
a ie;i în eviden\[. Kapha acumuleaz[.
Pe firul vie\ii noastre, rareori întâlnim
oameni care s[ apar\in[ doar unei singure
dosha vata, pitta sau kapha cel mai
frecvent întâlnim oameni cu dosha
multiple, ca de exemplu< vata-pitta, pittakapha, vata-Kapha ;i vata-pitta-Kapha,
ultimul fiind tipul cel mai complex de
dosha.
d) BOALA :I S{N{TATEA
În Ayurveda s[n[tatea înseamnă
echilibrul for\elor din interiorul
individului ;i armonia lui cu lumea
`nconjur[toare. Când este s[n[tos,
individual tr[ie;te în concordan\[ cu
prakriti-ul d[ruit lui la na;tere. Cu alte
cuvinte, modul de via\[ ;i starea obi;nuit[
a s[n[t[\ii este în concordan\[ cu
constitu\ia sa unic[ individual[.
Boala apare atunci când modelul
înn[scut se dezechilibreaz[. Armonia
anumitor dosha se stric[ din cauza
oboselii cornice, din cauza anumitor
m]nc[ruri, a mediului ambiant toxic ;i
multor altor factori. În Ayurveda axată pe
rela\ia dintre trup ;i suflet o alt[ cauz[ a
dezechilibrului este reprimarea emo\iilor.
De exemplu, frica reprimat[ determin[
dezechilibrul lui vata, furia cauzează
execesul de pitta, iar invidia, l[comia ;i
ata;amentul fa\[ de obiecte spore;te
Kapha. Dezechilibrul poate fi datorat ;i
excesului sau insuficien\ei de vata, pitta,
kapha, indiferent de dosha individului.
Configura\ia sau modelul disfunc\ional
care poate ap[rea se nume;te vikriti, care
în sens literar înseamn[ ,,deviere de la
natur[,, De exemplu o persoan[, prakriti
poate avea ca dosha principal pitta. ~ns[
sub influen\a unor factori ca frigul,
umezeala, teama reprimat[, lipsa de
odihnă, pitta se poate transforma în vata.
Astfel vikriti indic[ vata ca fiind dosha
predominant[. Dezechilibrul ce rezult[
astfel sl[be;te pe aghi, focul ce guverneaz[
metabolismul ;i rezisten\a organismului
în care se pot acumula cu u;urin\[ toxine,
denumite ama. Acestea circul[ prin tot
trupul, se stabilesc într-o zon[ ;i cauzeaz[
simptome sau boli.
A;adar, în medicina indiană se d[ o
mare aten\ie dezintoxic[rii, elimin[rii lui
ama, prin cele trei mala, transpira\ie,
urin[ ;i materii fecale. Producerea ;i
eliminarea natural[ a acesteia este
considerat[ esen\ial[ pentru men\inerea
s[n[t[\ii. Caracteristicile celor trei mala
sunt folosite pentru diagnosticarea
esen\ial[ pentru men\inerea s[n[t[\ii.
Caracteristicile celor trei mala sunt
folosite pentru diagnosticarea ;i analiza
general[ a s[n[t[\ii.
Tipuri de boli< Bolile sunt clasificate
în func\ie de originile lor (psihologice,
suflete;ti sau fizice, dup[ locul unde se
manifest[ în timp, dup[ doha pe care o
reprezint[. Deoarece fiecare dintre noi
posed[ toate cele trei tipuri de dosha,

tulbur[rile pot fi provocate de oricare
dintre ele sau de toate la un loc. De obicei
`ns[ problemele se datoreaz[ principiului
dosha predominant. Exemple< Oamenii
cu constitu\ie vata sunt predispu;i la boli
specifice acesteia, cum ar fi dureri dorsale
inferioare, sciatic[, artrit[, gaze
intenstinale, paralizie, nevralgie ;i boli ale
sistemului nervos. Oamenii de tip pitta
sunt predispu;i bolilor de ficat, vezic[
biliar[, gastrit[, ulcer peptic, boli
inflamatorii ;o boli ale pielii, cum ar fi
urticaria. Oamenii de tip Kapha sunt
predispu;i la boli datorate acestei dosha
de exemplu amigdalit[, bron;it[, sinuzit[
;i congestii pulmonare.
~ns[ oamenii pot avea boli care nu
corespund tipului de dosha. Oricine, chiar
;i persoanele de tip Kapha sau vata pot
avea boli pitta, dar din fericire cei în cauz[
scap[ repede de ele, c[ci pitta nu este
însu;irea principal[ a constitu\iei lor. ~ns[
o persoan[ de tip pitta cu greu se poate
vindeca de o bola inflamatorie pitta,
deoarece natura ei este cald[ ;i o
predispune la astfel de boli.
Mâncarea ;i cele ;ase gusturi. Terapia
dietetică ayurvedic[ are ca scop
rechilibrarea principiului dosha. Astfel,
exist[ diete speciale pentru reducerea sau
''`mp[carea'', fiec[rei dosha, în func\ie de
tipul acesteia. Gusturile m]nc[rurilor
sunt importante în Ayurveda deoarece ele
furnizeaz[ repere prin care se poate ;ti ce
m]ncare este folosit[ ;i ce mâncare este
pentru armonia tridoshei. Cele ;ase
gusturi sunt urm[toarele<
- Dulce (zah[r, p]ine, f[inoase, orez,
lapte, unt)> Acru (iaurt, br]nz[, l[m]ie)>
S[rat (sarea)> Picant (m]nc[ruri
condimentate, ghimbir, piper, chimin)>
Amar (legume verzi cu frunze mari,
;ofran de India)> Astringent (fasole, linte,
rodie). Efectele gusturilor asupra doshei
sunt< Dulcele, acrul ;i s[ratul scad vata ;i
cresc Kapha> Picantul, amarul ;i
astringentul scad Kapha ;i cresc vata>
Dulcele, amarul ;i astringentul scad pitta>
Acrul, s[ratul ;i picantul cresc pitta.
În mod ideal, ar trebui ca la o mas[ s[
existe toate cele ;ase gusturi, `n diferite
propor\ii, `n func\ie de dosha necesar[
pentru echilibru. Atunci c]nd avem
preferin\e ( nu o poft[ foarte puternic[)
pentru anumite gusturi, `nseamn[ c[
acestea sunt gusturile necesare echilibr[rii
doshei. Pe de alt[ parte, pofta
nemaipomenit[ pentru anumite gusturi
indic[ un dezechilibru ascuns, care va fi
agravat de aceste gusturi.
Tratarea
bolilor<
Ayurveda
urm[re;te `n primul r]nd prevenirea
bolilor ;i promovarea s[n[t[\ii. Are `ns[
;i un sistem complet pentru tratarea
bolilor. ~n ambele cazuri, scopul general
este acesta de a p[stra echilibrul doshei ;i
de a purifica `ntregul sistem
psihosomatic. Astfel, nu agen\ii patogeni
sunt obiectul principal al tratamentului,
ci integrarea general[ a pacientului ;i

Plantele.
Rasayana vegetal[ este recomandat[
pentru men\inerea s[n[t[\ii ;i cre;terea
longevit[\ii. Ea este reprezentat[ de
preparate din fructe, plante ;i anumite
minerale> acestea preparate nu au
echivalen\e `n medicina conven\ional[
occidental[. Acestea se prezint[ `n diferite
forme, cum ar fi tinctura, compoturile
(paste sau jeleuri) ceaiuri, pastile sau
pudr[ amestecate cu m]ncare. Textele
ayurvedice clasice prescriu anumite
rasayane
pentru
anumite
boli,
promovarea s[n[t[\ii `n genere, sporirea
rezisten\ei la boli, activarea mecanismului
de reparare a \esuturilor ;i `mpiedicarea
deterior[rii provocate prin `mb[tr]nire.
Fiecare rasayana poate con\ine zece sau
dou[zeci de plante diferite, care la r]ndul
lor con\in sute sau mii de elemente
chimice. Aici ayurveda ;i alopatia
(medicina contemporan[) sunt foarte
diferite. Dup[ teoria ayurvedic[ preparate
vegetale, de multe ori f[cute din `ntreaga
plant[, sunt mai bune, deoarece au mai
mult constituien\i chimici care ac\ioneaz[
singuri, spre deosebire de substan\ele
izolate, pe care noi le consider[m
importante ;i care au efecte secundare
negative.
~n India sunt peste 150 de companii
care fabric[ produse tradi\ionale din
plante. De;i medicina indian[ are o
vechime de peste 5.000 de ani ea ofer[
c]teva r[spunsuri interesante problemei
bolilor societ[\ii moderne. Datorit[
faptului c[ vata guverneaz[ sistemul
nervos, ea este dosha care se
dezechilibreaz[ cel mai repede `n urma
stresului cronic. Via\a agitat[ a societ[\ii
occidentale contribuie la dereglarea vata.
Mesele frugale, ma;inile gr[bite,
naveta, programul `nc[rcat ;i alte
probleme care trebuie rezolvate repede
favorizeaz[ dezechilibrul vata la nivelul
unei `ntregi societ[\i, devenind chiar
noima acesteia. Una dintre consecin\e
este transformarea acestei st[ri `ntr-un
comportament dietetic general. To\i au
poft[ de m]nc[ruri dulci, acre, s[rate,
care consumate `n cantit[\i exagerate au
efecte negative asupra s[n[t[\ii. O alt[
consecin\[ a dezechilibrului vata este
oboseala cronic[ care deterioreaz[
integritatea sistemelor vitale ale trupului.
Acesta poate fi un element al
sindromului disfunc\ionl imunitar al
oboselii cronice, unde sistemul imunitar
devine hiperactiv, el `nsu;i p[r]nd a fi
`ntr-o perpetu[ stare de dezechilibru al
principiului vata ;i produc]nd cantit[\i
exagerate de hormoni cu efecte toxice
pentru timp, provoc]nd o gam[ larg[ de
simptome.
~n concep\ia ayurvedei, cel mai bun
antidot al dezechilibrului energiei vata
este medita\ia. Multe investiga\ii ale
efectelor medicale ale medita\iei au
condus la concluzia c[ aceasta este eficace
`n cazul bolilor sistemului imunitar, al
bolilor datorate stresului ;i altele. Faptul
c[ ayurveda `ncurajeaz[ medita\ia o
transform[ pe acesta `ntr-o metod[ foarte
potrivit[ pentru multe boli ale societ[\ii
moderne.
Dr. Liana Str`mb,
cabinet Pia\a Libert[\ii nr. 18,
telefon 0723.859.619

“Dezvoltarea inteligenței emoționale este unul dintre modurile
de a te proteja de relații dăunătoare. Este o știință care a fost
studiată și rafinată de peste un deceniu. Conform studiilor,
respectul reciproc și comunicarea eficientă sunt aspecte cheie
ale inteligenței emoționale.”
(Liz Miller)
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FILA DE PSIHOLOGIE

Drumul emo\iilor, din
antichitate p]n[ în prezent
Una din temele centrale ale științelor preocupate de a studia natura umană din cele mai vechi
timpuri și până azi îl reprezintă
conceptul despre “emoții”, un
concept care a îmbrăcat diferite
definiții de-a lungul evoluției
noastre și mai cu seamă de-a lungul evoluției paradigmelor științifice. Nu există o singură definiție consacrată a “emoțiilor”, însă
există diverse abordări ale acestui
concept ce a intrat în atenția și
analiza marilor gânditori încă din
antichitate.
Un indiciu despre ce ar putea însemna emoțiile îl putem găsi în însăși
etimologia cuvântului. Latinescul
“emotus” (“e” - “afară” și “moveo” - “a
mișca”) ne duce cu gândul la natura
dinamică a emoțiilor care “ne pun în
mișcare” și ne dau calitate vieții noastre
de zi cu zi. De la caracterul intuitiv,
specific limbajului de simț comun, și
până la explicațiile științifice de ultimă
oră ale conceptului despre emoții, literatura abundă în definiții din ce în
ce mai complexe și mai apropiate de
ultimele descoperiri științifice în domeniu.
O retrospectivă detaliată asupra
conceptului despre emoții o putem regăsi în articolul “From Plato to Ellis. A
Short Investigation of the Concept of
Emotions” publicat în celebra colecție
de aricole științifice Procedia - Social
and Behavioral Sciences. Autorii, Sebastian Vaida și Mirela Calbaza Ormenișn, profesori la Facultatea de Psihologie din cadrul Universității BabeșBolyai, ne oferă o perspectivă de ansamblu asupra evoluției conceptului
despre emoții, purtându-ne prin cele
mai semnificative etape istorice ale psihologiei. De la consacrații gânditori ai
antichității, Platon și Aristotel, și până
la Albert Ellis, promotorul celei mai
solide paradigme din istoria psihologiei, cea cognitiv-comportamentală,
studiul asupra emoțiilor a cunoscut o
evoluție complexă. Cei doi autori își
propun în acest articol să ofere o nouă
perspectivă a modelului ABC al lui Ellis, centrat aupra relației dintre emoție

de noi teorii fiziologie asupra emo\iilor< teoria periferic[ a lui James ;i Lange (`ntre 1884 ;i1885) ;i teoria centrala
a emo\iilor a lui Cannon ;i Bard (`ntre
1915 ;i 1932).

Modelul ABC, cel mai
complex model explicativ
al emo\iilor
F[r[ s[ omitem ;i contribu\ia
abord[rii evolu\ionist[ a lui Charles
Darwin, ajungem `n final la cercetarea
zilelor noastre care consacr[ prin numeroase studii `n domeniu teoria comportamentului ra\ional ;i emo\ional
(REBT) (Ellis, 1962). Aceast[ teorie are
la baz[ trei premise fundamentale< (1)
emoțiile noastre nu sunt determinate
de evenimente, ci mai degrabă de modul în care interpretăm aceste evenimente> (2) cognițiile pe care le folosim
pentru a interpreta aceste evenimente
pot fi identificate și (3) odată identificate, aceste cogniții pot fi schimbate,
dacă este necesar, prin tehnici psihologice specifice, astfel încât acestea să
devină mai adaptative.
și cogniții, sistematizând teoria comportamentului rațional și emoțional
(REBT) în jurul a trei subiecte< (a) relația suflet-emoție> (b) relația corp-creier-minte-emoție> (c) relația cognițiiemoție. Aceste axe centrale ale teoriei
REBT nu sunt altceva, din perspectiva
autorilor, decât cumulări și restructurări ale paradigmelor anterioare, susținute de cercetarea științifică modernă.

Emoțiile, din perspectiva
gânditorilor consacrați ai
antichității, Platon ;i
Aristotel
Cei mai de seamă gânditori ai antichității, Platon ;i Aristotel, au elaborat
teorii complexe asupra naturii umane,
trasând noi criterii de înțelegere a sufletului uman ;i aducând astfel o contribuție însemnată la dezvoltarea gândirii filosofice. Platon consideră că sufletul este o facultate psihic[ triadică

compusă din trei părţi cu funcţii diferite< sufletul raţional, sufletul afectiv
(uneori tradus și cu temenii de curajos
sau emoţional) și sufletul poftelor, al
dorințelor (Ormeni;an, 2018). Ultimele două dimensiuni suflete;ti aparţin
trupului ;i sunt muritoare, și doar partea rațională este nemuritoare. Prin suprimarea nevoilor trupești și subordonarea acestora rațiunii, omul poate
atinge adevărata cunoaștere (Vaida,
Ormenișan, 2013). Conflictul psihologic dintre rațiune și simțire se va regăsi mult mai târziu în concepția lui
Freud (Ormeni;an, 2018), relația dintre emoții și gândire continuând să fie
;i azi în atenția cercetării științifice.
Discipol al lui Platon, Aristotel `;i
pune amprenta asupra `ntregii g]ndiri
filosofice a Greciei antice, postul]nd
existen\a unit[\ii func\iilor spirituale
;i vitale (Ormeni;an, 2018). Contrar
concep\iei dualiste a lui Platon, Aristotel consider[ c[ sufletul, `n str]ns[
leg[tur[ cu corpul material,
`ndepline;te trei func\i< de amplificare

a oric[rei tendin\e existente, de furnizare a motivelor pentru ac\iune ;i de
influen\are a modului `n care oamenii
percep lucrurile (Hergenhahn, 2000).
Tot `n filosofia aristotelic[, leg[tura
dintre emo\ii ;i percep\ii este
bidirec\ional[, acestea influen\]nduse reciproc< emo\iile rezult[ din evaluarea stimulilor din mediu, iar reprezentarea mediului necesit[ dezvoltarea
emo\iilor corecte, adecvate contextului
(Spackman, 1999).

Epoca modern[ se remarc[
prin consacrarea anumitor
paradigme ;tiin\ifice
Abordarea aristotelic[ a conceptului despre emo\ii o reg[sim mult mai
t]rziu ;i `n termeni diferi\i `n modelul
cognitiv al emo\iilor din epoca modern[. Punctele de cotitur[ ale epocii
moderne `n dezvoltarea conceptului
despre emo\ii sunt marcate de dualismul minte-corp al lui Descartes, urmat

Modelul ABC pe care-l pute\i vizualiza mai sus explic[ `ntr-o manier[
contraintuitiv[ faptul c[ emo\iile nu
pot exista `n lipsa unei etichet[ri cognitive asupra stimulilor externi.
A;adar, noi nu reac\ion[m la evenimentele din jur pentru c[ a;a sim\im,
ci mai degrab[ pentru c[ interpret[m
`ntr-o anumit[ manier[ ceea ce se
`nt]mpl[. Emo\iile devin astfel r[spunsuri ale g]ndurilor noastre ;i nu invers,
iar prin schimbarea g]ndirii noastre
ne putem crea via\a pe care ne-o dorim.
Ioana Zaharia

Cum comunic[m eficient `n conversa\iile dificile?
Cu to\ii ne surprindem adesea
`n conversa\ii dificile despre o
problem[ cu mare `nc[rc[tur[
emo\ional[ ;i `ntr-un mod de-a
dreptul automat ;i incon;tient facem tot posibilul s[ ne argument[m propria dreptate. Provocarea unei ascult[ri active este
`ns[ tocmai aceea de a reu;i s[ ne
punem deoparte ego-ul astfel
`nc]t să putem înțelege profund
experiența celuilalt.
Poate fi o provocare deosebită deoarece nu avem certitudinea c[ noi, la
r]ndul nostru, vom primi aceea;i empatie din partea partenerului de conversa\ie. Ascultarea activă este `ns[

foarte diferită de simpla auzire. Putem
auzi cu u;urin\[ cuvinte care ies din
gura unei persoane. Dar acceptarea lor,
reflectarea asupra lor, lăsarea lor să pătrundă în inima noastr[ este o experiență cu totul diferită.

ce am auzit până când cel[lalt se simte
înțeles. Abia atunci putem să ne retragem în propria noastr[ experiență.

Pa;i care conduc spre
ascultarea activ[

Ascultarea activă necesită
încredere și respect
Ascultătorul are nevoie să aibă încredere că vorbitorul se va exprima într-un mod respectuos, fără a ataca.
Vorbitorul e necesar să vorbească cu
respect și să aibă încredere că ascultătorul este cu adevărat interesat să primească ceea ce `i va fi împărtășit. Acordul nerostit asupra acestor reguli de
bun sim\ `l vizeaz[ at]t pe ascult[tor

c]t ;i pe receptor. Dacă una dintre p[r\i
`ncalc[ acest cod moral, o astfel de ascultare va fi imposibilă.
Obiectivul de bază al ascultării active
este să ne ajute să intr[m în pielea vorbitorului, astfel încât să putem simți experiența lui și să reflect[m asupra a ceea

~nainte de a asculta activ pe cineva
care ne-a r[nit sau cu care suntem `n
conflict, e necesar s[ ne acord[m o
pauz[ pentru a ne asigura că ne afl[m
într-o stare de spirit calmă, deoarece
este foarte greu să ascult[m când sângele ne fierbe `n vene.
Un al doilea pas ar fi s[ `ncerc[m
s[ ne implic[m `n procesul de ascultare
toate simțurile, asigurându-ne că telefoanele mobile sunt oprite și că nu există alte distrageri. Apoi ne asigur[m c[

am recep\ionat corect mesajul,
men\in]nd contactul vizual ;i pun]nd
întrebări clarificatoare atunci când nu
înțelegem ceva.
Acest mecanism de oglindire reflectă înapoi ceea ce s-a spus cuvânt
cu cuvânt pentru a ob\ine asigurarea
unui mesaj primit corect, neatins de
nicio distorsiune. De exemplu< „Ceea
ce te-am auzit spunând este că te-ai
simțit furios când nu am cur[\at
buc[t[ria așa cum am spus că voi face.
Este corect?”. Prin oglindire, evit[m
orice tip de deformare sau interpretare
subiectiv[ a mesajului, cre]nd astfel `n
cadrul conversa\iei un spa\iu obiectiv
cu rol securizant ;i vindec[tor pentru
ambii parteneri implica\i.
Ioana Zaharia
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Chris Hemsworth, detalii din
spatele cortinei

Are 37 de ani ;i a fost descoperit `n
anul 2004, cu rolul lui Kim Hyde,
`n serialul australian “Home and
Away”, `ns[ a cunoscut faima
atunci c]nd l-a interpretat pe
locotenentul George Kirk `n filmul
Star Trek XI `n 2009. Este cel mai
bine cunoscut la nivel mondial
pentru rolul lui Thor, în filmele
adaptate după benzile desenate
Marvel Thor din 2011 și
Răzbunătorii lansat în 2012 și
pentru interpretarea sa din filmele
Albă ca Zăpada și Războinicul
Vânător și Cabana din pădure.
Chris Hemsworth s-a născut în
Melbourne, fiind fiul lui Leonie, o
profesoară de engleză și al lui Craig
Hemsworth, asistent social. A crescut
în Melbourne, dar și în teritoriile din
Nord, într-o comunitate aborigenă
numită Bulman. El a declarat ”cele mai
vechi amintiri ale mele sunt despre o
ferm[ de vite din marele Outback,
după care ne-am mutat iar în
Melbourne, și iar în nord și înapoi. În
mod sigur majoritatea copilăriei miam petrecut-o în Melbourne, dar cele
mai vii amintiri sunt din Bulman cu
imagini cu crocodili și bivoli. Două
moduri de viață extrem de diferite”. A
terminat liceul la Heathmont College,
înainte ca familia lui să se întoarcă în
Nord. Mai târziu se mută cu familia în
Insula Phillip. Este mijlociul dintre cei
trei frați, fratele lui mai mare fiind
actorul Luke Hemsworth, iar fratele
său mai mic fiind actorul Liam
Hemsworth.

A vrut s[ fie designer de mod[
Ast[zi, Chris este cunoscut
datorit[ rolul super-eroului Thos, dar,
dac[ ;i-ar fi urmat primul instinct, nu
ar fi ales deloc actoria. Actorul
australian ;i-a petrecut copil[ria la o
ferm[ de vite. Acest lucru i-a adus
familiei sale un venit considerabil, `ns[
p[rin\ii lui voiau s[ economiseasc[,
deoarece nu voiau s[ aib[ datorii sau
facturi nepl[tite. Pentru c[ nu `;i
permitea haine “la mod[“, Hemsworth
a hot[r]t s[ ia problema `n propriile
m]ini ;i a;a a ajuns s[ `;i coas[
propriile haine. El a declarat pentru
revista GQ< “~mi aduc aminte cum `mi
cump[ram sau primeam diferite
materiale ;i cum am `ncercat s[ le cos.
La `nceput, nu eram foarte priceput,
am crezut c[ `mi voi coase chiar ;i
picioarele, dar am avut un moment `n
care m-am g]ndit c[ moda ar fi un
domeniu `n care a; excela”.

Dispute cu fra\ii
;i `ndeplinirea unor dorin\e
Conform celor spuse de Chris, dar
;i de c[tre fratele lui mai mic, Liam,
copil[ria lor nu a fost tocmai lipsit[ de
evenimente nepl[cute. Liam a
recunoscut faptul c[, de cele mai
multe ori, conflictul dintre el ;i Chris
avea adeseori o natur[ violent[, ceea
ce nu era deloc ceva pl[cut pentru
p[rin\ii acestora. “Copil[ria noastr[ a
fost pu\in vicioas[, exact ca `n cartea
“Jocurile foamei”, a declarat Liam. ~n
timpul unui conflict, cei doi fra\i se
aflau `n buc[t[rie, cert]ndu-se din
cauza unui toaster, Liam a luat un cu\it
;i l-a aruncat `n direc\ia fratelui s[u.
“Puteam s[ `l r[nesc ;i atunci mi-am
dat seama c[ am ajuns `ntr-un punct
`n care chiar exageram”.
Este bine-cunoscut faptul c[ rolul
lui Thor l-a f[cut celebru pe Chris
Hemsworth. Ceea ce nu se ;tie este
faptul c[ Liam aproape i-a furat rolul
din franciza Marvel. ~ntr-un interviu
pentru Vanity Fair, Chris a recunoscut
faptul c[ prima audi\ie pentru rolul lui
Thor nu a fost a;a cum ;i-ar fi dorit,
spre deosebire de Liam, care a ajuns
printre cei favori\i.
Produc[torii filmului Drew
Goddard ;i Joss Whedon au fost ;oca\i
s[ nu `l reg[seasc[ pe Chris `n top, ci
doar pe fratele lui mai mic.
Hemsworth i-a lini;tit, asigur]ndu-i
c[ Liam putea s[ duc[ la cap[t acest
rol, `ns[ produc[torii filmul au fost
fermi ;i nu au cedat p]n[ c]nd Chris
Hemsworth a primit rolul unuia
dintre cei mai iubi\i super-eroi de la
Hollywood.
Chris nu a ales la `nt]mplare
meseria de actor. El ;i-a dorit un loc
de munc[, bine pl[tit, care s[ `i
permit[ s[ `;i ajute p[rin\ii. Actorul a
vrut s[ achite datoriile familie. “~n
fiecare zi a copil[riei mele, `mi auzeam
p[rin\ii discut]nd despre facturi ;i
datorii iar asta a fost o grij[ at]t pentru
ei, c]t mai ales pentru mine. Atunci
m-am hot[r]t s[ `mi caut un loc de
munc[ at]t de bine pl[tit `nc[ s[ `mi
pot permite s[ le achit datoriile iar ei
s[ nu mai aib[ grija zilei de m]ine. :i
a;a am ajuns s[ merg la fiecare audi\ie
posibil[ care mi s-a invit `n cale”.

Via\a de familie
Elsa Pataky este so\ia lui Chris
Hemsworth de zece ani. Cei doi s-au
cunoscut prin intermediul unui
terapeut care se ocupa cu dialectele iar
Chris a cerut-o pe actri\a din “Fast

and Furios” la doar nou[ luni dup[
prima lor `nt]lnire.
Unii au considerat c[ a fost prea
devreme, `ns[ Hemsworth ;i-a dorit
cu ardoare s[ renun\e la statutul de
burlac.
Cuplu are trei copila;i, o feti\[
India Rose, `n v]rst[ de opt ani, ;i
gemenii Tristan ;i Sasha, care au venit
pe lume `n luna martie, 2014.
Atunci c]nd nu este ocupat[ cu
propriile proiecte, Elsa `;i ajut[ so\ul
pe platourile de filmare. ~n timpul
film[rilor pentru “Thor”, Natalie
Portman a lipsit iar cea care i-a luat
locul la o scen[ a fost chiar Elsa. ~n
scena respectiv[ Thor o s[rut[ pe Jane
(interpretat[ de Natalie Portman) iar
fanii abia la lansarea filmului au aflat
c[ so\ia lui Chris Hemsworth a avut o
apari\ie `n film.
Hemsworth nu este doar un supererou `n filmele de la Hollywood. ~n
via\a real[ este un super-tat[ iar
tatuajele de pe pielea lui o
demonstreaz[ foarte bine. At]t el, c]t
;i so\ia lui au tatuate numele copiilor
`n limbaj runic. Iar Chris ;i-a mai
ad[ugat la colec\ia de tatuaj un desen
realizat chiar de fiica lui. “Discutam cu
un prieten, specialist `n tatuaje, nu
g[seam nimic care s[ `mi plac[, dar a
ap[rut fiica mea, mi-a f[cut un desen
cu markerul pe bra\ iar prietenul
acesta al meu l-a imprimat pentru
totdeauna pe pielea mea”, a declarat
Chris, vizibil m]ndru de realiz[rile
fiicei lui.

Proiecte viitoare
Este, a;adar, unul dintre cei mai
iubi\i actori de la Hollywood, dar ;i un
familist convins. Dar ce `l a;teapt[ `n
viitor pe actorul australian?
Ei bine, pe data de 11 februarie,
2022, Chris va intra din nou `n pielea
personajului care l-a f[cut celebru, `n
film “Thor< Love and Thunder”.
Filmul ar fi trebuit lansat `n anul 2021,
dar produc\ia a fost am]nat[, `ns[ nu
este sigur c[ filmul va fi gata p]n[ la
`nceputul anului 2022.
Conform celor spuse de la Daily
Mail, Natalie Portman, care, la r]ndul
ei, va reveni `n rolul lui Jane, iubita lui
Thor, a fost surprins[ `n Australia `n
luna septembrie a.c., iar Chris
Hemsworth a postat o fotografie pe
Instagram `n care o `nf[\i;a pe
produc[toare Taika Waititi muncind
din zor. Acest fapt i-a `nc]ntat pe fani,
care sunt ner[bd[tori s[ `;i vad[
super-eroii prefera\i din nou pe marile
ecrane.

Sarah Hyland ;i-a am]nat nunta
Actri\a din “Modern Family” ;i-a
am]nat nunta la un an dup[ ce s-a
logodit cu Wells Adams. Cuplu s-a
cunoscut prin intermediul re\elelor de
socializare, Hyland fiind deja
`ndr[gostit[ de prezentatorul de la
radio.
Data ini\ial[ a nun\ii ar fi trebuit
s[ fie 8 august 2020, dar cuplu au ales
s[ s[rb[toreasc[ fericitul moment la o
cram[, al[turi de c]\iva prieteni dragi
;i membri familiei. “A fost prima dat[
c]nd am ie;it din cas[ de la
declan;area pandemiei ;i am vrut s[
fie ceva special. Am ales o cram[, neam chemat cele mai importante
persoane din via\a noastr[ ;i cam at]t.
Rochia ;i voalul le-am cump[rat de pe
Etsy iar domni;oarele mele de onoare
au f[cut rost chiar ;i de un buchet de

flori. A fost o dup[-mas[ frumoas[,
dar evenimentul propriu-zis este
am]nat pentru urm[toare perioad[“, a
declarat Sarah pentru revista People.
“Sunt lucruri mult mai importante
la acest moment. Vrem s[ ne
c[s[torim la un moment dat, s[ avem
nunta visurilor noastre ;i s[ `i avem pe
to\i cei dragi nou[ al[turi. Acum vrem
doar s[ ajut[m cum ;tim noi mai bine,
s[ `i ajut[m pe cei care nu sunt la fel
de noroco;i ca ;i noi”, a mai ad[ugat
actri\a. Aceasta are foarte mare grij[
de la declan;area pandemiei,
sus\in]nd c[ este mai interesat[ de
situa\ia politic[ ;i epidemologic[ din
America, dec]t de aspecte privind
nunta ei ;i, cu fiecare ocazie, `;i
`ncurajeaz[ fanii s[ poarte masc[ ;i s[
se dezinfecteze.

Mark Ruffalo, m[rturisiri emo\ionante
La 52 de ani, Mark Ruffalo are o
căsnicie de 20 de ani, trei copii şi trei
nominalizări la Oscar. Dar drumul până
aici a fost unul lung, sinuos şi plin de
drame
Este cunoscut datorit[ lui Hulk dar
şi din filme ca Foxcatcher, The Kids Are
All Right, Spotlight şi Eternal Sunshine
of the Spotless Mind. Are o carieră de
succes, pe care a început-o, însă, cu greu,
obţinând primul mic rol în 1989, după
nu mai puţin de... 800 de audiţii la care a
fost fără să obţină vreun răspuns. Iar în
tot acest timp, Mark şi-a câştigat
existenţa muncind ca barman. Cinci ani
mai târziu, însă, atunci când lucrurile
începeau, în sfârşit, să se aşeze încetul cu
încetul din punct de vedere profesional
pentru el, prietenul lui cel mai bun a
murit, ceea ce l-a făcut să preţuiască şi
mai mult viaţa.
În anul 2000 s-a căsătorit cu actriţa
Sunrise Coigney, cea care l-a inspirat să
persevereze, urmându-şi visul chiar
atunci când lucrurile păreau fără
speranţă. "Ea a crezut neîncetat în mine
şi m-a încurajat neîntrerupt. Nu ştiu
dacă aş fi reuşit fără ea", a mărturisit
actorul. La scurt timp după ce s-a
însurat, însă, Mark a avut cel mai ciudat
vis< se făcea că avea o tumoare pe creier
care îi punea viaţa în pericol. Zguduit
fiind de ceea ce visase, Mark s-a dus
pentru investigaţii la doctor şi a
descoperit că totul era adevărat. Avea o
tumoare pe creier. Din fericire, după mai
multe teste, a rezultat că tumoarea era
benignă, dar în continuare era necesară

o intervenţie pentru extirparea ei. Numai
că exact în acea perioadă, soţia lui era
însărcinată cu primul lor copil - şi,
nedorind să o sperie şi să o supună unui
stres pe Sunnrise, Mark a decis să amâne
operaţia pe creier până după naşterea
copilului. Dar, după ce fiul Keen a venit
pe lume în 2001, la doar câteva
săptămâni distanţă, Mark s-a programat
pentru operaţie. Doctorii au reuşit să
extirpe tumoarea în totalitate, însă auzul
actorului a fost grav afectat şi... la trezirea
din operaţie, avea întreaga faţă
paralizată! Aceea a fost o perioadă în
care Ruffalo s-a retras din lumina
reflectoarelor.
După revenirea miraculoasă, s-a
întors în 2003 la Hollywood cu şi mai
mare avânt. Viaţa îi surâdea din nou - în
2005, Sunrise a adus pe lume al doilea
copil, o fiică pe nume Bella Noche, iar în
2007, a născut-o pe Odette. Un an mai
târziu, însă, o altă dramă avea să-l
lovească< în 2008, fratele lui, Scott, a
murit împuşcat în cap în faţa casei sale
din Beverly Hills, iar crima a rămas până
azi nerezolvată. Pierderea fratelui l-a
devastat, aruncându-l din nou în
depresie. Dar încetul cu încetul, cu
ajutorul familiei, şi-a revenit. "Niciodată
nu treci, de fapt, peste aşa ceva. Doar te
obişnuieşti cu durerea... Dar e important
să ai puterea să iei tot acest tragism şi săl transformi într-o energie care să te
împingă înainte. Să faci şi mai multe, ca
pierderea să nu fi fost în zadar!", a
declarat actorul, care vorbeşte mereu
deschis despre lupta lui cu depresia.

