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Arestarea ;i execu\ia 
lui Lavrentie Beria

185 de ani de la na;terea 
lui Bogdan Petriceicu Ha;deu

Vechi tradi\ii pentru
luna februarie

~n anul 1986 Satu Mare era un ora; 
care se apropia de 160.000 de locuitori

La 5 februarie 1953,
Iuliu Maniu 

s-a stins din via\[ 
`n `nchisoarea din Sighet    

~n data de 5 februarie1953 s-a stins din via\[, la
închisoarea de la Sighet, Iuliu Maniu. Arhivele
Na\ionale îl evocă pe marele om politic public]nd
c]teva documente pe pagina de socializare a
institu\iei. Documentele  reflectă îndârjirea şi curajul
cu care în ultimii săi ani de activitate politică (1945-
1947) Iuliu Maniu s-a opus instaurării regimului
comunist în România. 

Au fost ani în care, pentru apărarea principiilor
democratice tot mai lezate de politica Guvernului
Petru Groza, liderul național-țărănist a trimis
sistematic memorii pentru a atrage atenția asupra
situației din România. Un asemenea memoriu îi
adresează la 23 august 1946 chiar lui Iosif
Visarionovici Stalin, căruia îi solicită respectarea
prevederilor Acordului de la Moscova şi asigurarea
libertății „unei vieți democratice şi de legalitate”. În
paralel a conştientizat opinia publică occidentală
despre abuzurile cu care se confrunta societatea
românească prin interviuri acordate unor ziare
prestigioase, precum „New York Times”, „Herald
Tribune” sau Agenției „Reuters”. A avut în această
perioadă strânse contacte cu reprezentanții
Misiunilor diplomatice ale Marii Britanii şi S.U.A. la
Bucureşti, fiind încredințat la început că aceste state
vor interveni pentra a salva democrația românească.
Sir Archibald Clark Kerr, ambasadorul britanic la
Moscova, a recunoscut mai târziu cât de greu i-a fost
să îl mintă pe Maniu când acesta l-a întrebat dacă
abandonează România.

A fost arestat în data de 14 iulie 1947, în urma
înscenării de la Tămădău, alături de alți lideri P.N.Ț,
printre care s-a numărat prietenul şi colaboratorul
său apropiat, Ion Mihalache.

Timp de 6 ani, ultimii săi ani de viață, a cunoscut
toate aceste privațiuni şi umilințele ca deținut politic
în închisoarea de la Sighet. 

Speciali;tii din Israel vin cu
ve;ti ̀ mbucur[toare. Ace;tia sus\in
c[ ar fi descoperit “medicamentul
minune” ̀ mpotriva noului CORO-
NAVIRUS. Acest medicament
poart[ denumirea de EXO-CD24
iar administrarea acestuia se face
la Centrul medical Hadassah din
Ierusalim. 

La momentul actual, se afl[ ̀ n
faza a doua de studiu. Doar 30 de
persoane, cu boli respiratorii grave,
au participat la acest e;antion iar
pentru ca medicamentul s[ apar[

pe pia\[ este nevoie de aprobarea
Comitetului de la Helsinki. Medi-
cul Herman Berkovitz are `ncre-
dere `n acest tratament, dar `ncu-
rajeaz[ pruden\a. 

„S-a făcut o cercetare şi s-a vă-
zut că din acest grup de 30 de oa-
meni, 29 au reac\ionat foarte bine
iar al treizecilea a reac\ionat bine,
pu\in mai t]rziu. Acum, medica-
mentul este programat s[ se fac[
cercet[ri pe mai mul\i bolnavi.
Deci suntem abia la ̀ nceput”, spune
Herman Berkovitz.

Dup[ cum se ;tie ̀ n Satu Mare s-a iscat o disput[ pe marginea
schimb[rii pavajelor originale, murdare, dar realizate din
materiale rezistente, marmur[, granit, dale de beton cu inser\ii de
pietri;, cu dale de beton.  

Am primit numeroase sesiz[ri pe adresa redac\iei. Red[m
opinia arhitectului Mariana Condrea< O zon[ de importan\[
deosebit[ `n via\a ora;ului ar fi trebuit s[ beneficieze de un
concurs organizat de OAR ;i UAR, cu dezbatere public[. Tema de
proiect ar fi fost “Restaurare Centru Nou” cu p[strarea studiului
proiectului ini\ial, recunoscut na\ional ;i interna\ional, “Atlas of
Brutalist Arhitecture” include ;i construc\ii din Rom]nia realizate
`n acest atribut arhitectural.

Fotografie de la construc\ia Centrului Nou, din colec\ia fotografului Gheorghe Iancu
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4 februarie 2021, apus magic peste Satu Mare. Fotografie de Oana P[curar

Iuliu Maniu `n veranda casei de la B[d[cin, 
fotografie din colec\ia Arhivelor Na\ionale 

“Leacul-minune” pentru 
COVID-19 vine din Israel?
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Luna februarie mai este cunos-
cută ;i ca fiind luna lupilor, sau
având denumirile “Faur”, “Făurar”,
ori “Fluierar”. Este luna unuia care
“ferică” ;i “desferică”. Antoaneta
Olteanu, în volumul Calendarele
poporului român, Editura Paideia,
București, 2001 - 2009, spune că în
luna februarie începe a se desfun-
da, treptat, pământul. După cum
se ;tie, în luna lui Faur, noaptea în-
gheață, ;i ziua dezgheață. :i a;a,
gradual, se ajunge de la înghețul
lui Decembrie, la căldura lui Mar-
tie ;i Aprilie.

Uneori, mai spune Antoaneta Olteanu,
"Făurar" vrea să-;i arate colții, ;i că este ;i
el, lună de iarnă, a;adar mai trimite câte
un pui de viscol, de zloată, de parcă ar veni
mijlocul iernii sau vestitul ger al Bobote-
zei.

Este anotimpul în care, atunci când
este gerul mai mare, ies puii de corb din
ouă. Acesta trebuie să depună efort cu oua-
tul ;i clocitul, deoarece dacă nu-i ies puii
la timp din ouă, riscă să fie mâncați de
furnici. Dacă puii ies în martie, ;i-i găsesc
furnicile în cuib, îi va mânca de vii, deoa-
rece ei nu vor putea să-;i ia zborul. Este ;i
motivul pentru care, în unii ani, sunt corbi
mai mulți, iar în alți ani, mai puțini. 

Sfaturi generale de care trebuie 
ținut cont în luna “Făurar”

Tot Antoaneta Olteanu vorbe;te des-
pre sfaturile generale de care țin cont ță-
ranii în această lună. Este bine a se cerne
bucatele de sămânță. De asemenea, este
bine a se împră;tia gunoi de grajd pe câmp,
pentru că atunci când se dezgheață, zeama
lui să intre în pământ. Aratul poate începe
când este timp frumos ;i, dacă mai este
nea peste câmp, este bine a fi adunată în
jurul pomilor, dacă nu s-a făcut acest lucru
în luna ianuarie.

Tot în a doua lună din an se curăță li-
vezile de pietre ;i mărăcini, iar pe unde
locul e ple;, se seamănă iarbă.

Berbecii vor fi lăsați la oile care trebuie
să fete în luna iulie, ;i vor fi păzite să nu
bea apă de pe neauă, căci există riscul să
piardă mielul, ori cele care deja au fătat, să
li se strice laptele.

Antoaneta Olteanu mai explică faptul
că, tot în această lună este bine a se tăia
mlădițe de altoit din partea dinspre miazăzi
a pomilor, care apoi se împlântă în nisip
ori pământ, până când gospodarul decide
că e vremea să le folosească.

Gospodarii trebuie să finalizeze cură-
țarea pomilor de omide ;i, când timpul o
permite, se pot sădi pomi.

Ca să crească armonios, altoii tineri
vor fi curățați de crengile netrebnice. De
asemenea, este bine a se face o răsadniță,
unde se seamănă ceapă, salată, cartofi, cas-
traveți, ro;ii, țelină, pătrunjel, care vor fi
protejate de frig ;i ger printr-un acoperă-
mânt.

Se spune că viforele
ce nu vin în luna “Faur”,
se vor răzbuna la Pa;ti

Se crede că, dacă bufnița va cânta în
luna februarie, e semn de primăvară tim-
purie. Dacă se aude un cânt vesel al piți-
goilor, în luna Februarie, în curând se va
desprimăvăra.

Dacă nu îngheață în această lună, este
semn că anul va fi mănos, iar zăpada bo-
gată preveste;te că semănăturile vor fi rod-
nice.

În mentalitatea țăranului român a ră-
mas înrădăcinată ideea potrivit căreia vi-
forele ce nu vin în Faur, se vor răzbuna la
Pa;ti, de Învierea Domnului. Tot legat de
vremea din luna februarie, se spune că

dacă va fi vânt intens, vara nu vom avea
parte de ploi multe ci, dimpotrivă, va fi
secetoasă.

În 10 februarie îl sărbătorim 
pe Sfântul Sfințit
Mucenic Haralambie

De numele Sfântului Mucenic Hara-
lambie se leagă o serie de tradiții foarte in-
teresante.

Este recunoscut, în mentalitatea po-
pulară, ca fiind făcător de minuni, apărător
de boli, ;i mai ales de ciumă.

A săvâr;it fapte mărețe, atât pentru
oameni, cât ;i pentru animale, astfel că Bi-
serica Ortodoxă a hotărât prăznuirea sa la
10 februarie.

Mai era cunoscut ;i recunoscut ;i pen-
tru credința sa de nestrămutat, dar ;i pen-
tru evlavia ;i dăruirea cu care împărtă;ea
altora din sfintele învățături cre;tine.

Tocmai de aceea, Tiranul Lucian l-a
supus unor chinuri groaznice pentru a se
lepăda de credință, dar cu toate acestea nu
l-a înduplecat pe sfânt.

Tradițiile legate de numele său sunt
nenumărate. Printre acestea se regăse;te
;i ținerea acestei zile prin post ;i nelucrare.
Se ;tie că cine va sărbători astfel ziua de 10
februarie, va fi sănătos tot timpul anului.
Din mo;i-strămo;i se spune că sfântul Ha-
ralambie este cel care ține ciuma ;i moartea
legate în lanț. Dacă oamenii nu cintesc
acestă zi a;a cum se cuvine, atunci le dă
drumul.

Prevestirile de timp ne spun că, dacă
va ploua în 10 februarie, atunci vom avea
parte de ploi timp de 40 de zile de acum
încolo.

Un obicei înrădăcinat în mentalitatea
populară este acela că, în această zi, se duc
la biserică, pentru a fi sfințite de preot, co-
laci ;i colivă. Acestea se împart apoi per-
soanelor care suferă de anumite afecțiuni,

pentru a le fi ameliorate durerile ;i sim-
ptomele.

De asemenea, pentru ca animalele din
gospodării să fie ferite de boli sau prădă-
tori, cre;tinii mai duc la sfântul lăca; de
cult mălai, grăunțe ;i sare, tot pentru a fi
binecuvântate. 

Se dau necuvântătoarelor ca hrană,
dar se ;i păstrează o parte, pentru a fi ofe-
rite ca leac, în caz de eventuale boli ale
acestora. Obiceiul acesta este păstrat ;i
practicat îndeosebi în satele din Transil-
vania.

Crescătorii de animale nu au voie să
ignore mugetele lor. Este important ca, de
ziua Sfântului Haralambie, oamenii să se
îngijească de necuvântătoare mai mult de-
cât de obicei, chiar dacă este interzisă cu-
rățarea grajdurilor. În schimb, dacă vitele,
caii sau oile cer să fie adăpate mai des, ori
să primească mai multă mâncare, îngriji-
torii trebuie să le dea tot ceea ce au nevo-
ie.

Tot pentru protejarea vitelor ;i pomi-
lor, oamenii cer preotului din sat să facă
aghiasmă la biserică, pentru a stropi cu ea
întreaga gospodărie, dar cine dore;te livezi
bogate în rod ;i ogoare îmbel;ugate, le
poate stropi ;i pe acestea. De asemenea,
cre;tinii o pot bea pentru sănătate.

Sfântul Haralambie este cunoscut ca
fiind un protector al celor bolnavi ;i, cei
ce se roagă lui, pot fi feriți de boli ;i neca-
zuri. Este ;tiut faptul că, în tradiția româ-
nească, sfântul este asociat cu imaginea
unui schelet, deoarece a apărut oamenilor,
de nenumărate ori, sub această formă. De
aceea, este asociat ;i cu moartea, precum
;i cu puterea de a depă;i anumite granițe
spirituale. Se spunea despre el că era ca-
pabil să scoată dracii din oamenii demo-
nizați ;i că era protectorul celor care au
inima inocentă ;i bună. Pentru a fi sub
protecția sa, ace;tia din urmă trebuie să se
roage sfântului ;i să nu mănânce nimic în
10 februarie, deoarece este zi de post ne-

gru.
În România, părticele din moa;tele

Sfântului Haralambie se află la Mănăstirea
Miclău;eni (Ia;i), Mănăstirea Ra;ca, Ca-
tedrala Episcopală din Galați, Biserica
Sfântul Dumitru "Posta" (Bucure;ti), Bi-
serica Sfinții Arhangheli "Oțelari" (Bucu-
re;ti), Biserica Sfântul Stelian "Lucaci" (Bu-
cure;ti). Sfântul Haralambie mai este cin-
stit ca sfânt ocrotitor ;i de Biserica Sfântul
Haralambie "Bălăneanu", de Biserica Fla-
manda ;i de Biserica Sfântul Haralambie
"Belu", din Bucure;ti.

În 11 februarie îi prăznuim
pe Sfântul Mucenic Vlasie
și Sfânta Teodora Împărăteasa

În ziua a unsprezecea a lunii februarie,
Biserica Ortodoxă îi pomene;te pe Sfântul
Sfințit Mucenic Vlasie Episcopul Sevastiei,
Sfânta Împărăteasă Teodora, sprijinitoarea
Ortodoxiei, cei doi sfinți prunci care au
pătimit împreună cu Sfântul Vlasie ;i a ce-
lor ;apte femei care au murit de sabie. Tot
în această zi, s-au aflat moa;tele Sfântului
prooroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Bo-
tezătorul. De asemenea, la 11 februarie,
este pomenit sfântul noul mucenic Ghe-
orghe robul, care a suferit mucenicia prin
foc, în cetatea Sofia, în anul 1515.

Sfântul Sfințit Mucenic Vlasie, Episcop
al  Sevastiei din Armenia, a  trăit în timpul
persecuțiilor îndreptate împotriva cre;ti-
nilor din cetate. 

Ace;tia s-au retras într-o pe;teră as-
cunsă, împreună cu episcopul lor, care a
fost găsit ;i predat autorităților. Dumnezeu
l-a binecuvântat cu darul tămăduirilor,
pentru bunătatea sa.

Se cunoa;te faptul că, în închisoare fi-
ind, a săvâr;it mai multe minuni, între care
;i tămăduirea unui copil care s-a înecat cu
un os de pe;te. Cu toate acestea, pentru că
nu a vrut să se lapede de dreapta credință,
a fost ucis prin decapitare.

De;i nu se cunosc foarte multe despre
viața lui, prin minunile pe care le-a săvâr;it,
a rămas în amintirea Bisericii ca grabnic
folositor.

Cre;tinii îl cinstesc ca pe un veritabil
protector al animalelor, deoarece atunci
când a trăit în pe;teră a vindecat mai multe
necuvântătoare rănite sau bolnave, pe care
le-a întâlnit. Este cunoscut ;i ca ocrotitor
al oamenilor aflați în suferințe trupe;ti.

În Balcani, sfântul este cinstit ca pro-
tector al holdelor. Există obiceiul ca, în
ziua de prăznuire, credincio;ii să ia câteva
semințe de cereale ;i să le ducă la Biserică,
pentru a fi binecuvântate de sfânt. Apoi se
duc acasă ;i se amestecă cu celelalte se-
mințe ce urmează a fi puse în pământ.

Atât Orientul cre;tin, cât ;i Occidentul
îl cinstesc într-un mod aparte. În Germa-
nia, de exemplu, deoarece numele Vlasie
este conectat etimologic cu verbul “blasen”,
care înseamnă “a sufla”, Sfântul Vlasie este
considerat ocrotitorul tuturor celor care
cântă la instrumente de suflat, dar ;i cel
care apără împotriva vânturilor năprasni-
ce.

Teodora a fost soția Împăratului Teofil,
sfărâmătorul de icoane, dar ea nu a fost
eretică, precum bărbatul său.

Teofil l-a izgonit pe Sfântul Metodiu,
partriarhul Constantinopolului, ;i în locul
său l-a numit pe un oarecare Lecanomatul.
Apoi, a dat ordin să fie arse toate icoanele.
Teodora însă, fiind ortodoxă, se ruga ;i se
închina lor, avându-le ascunse în cămara
sa. Făcea în toate nopțile rugăciuni către
Dumnezeu, ca să aibă milă ;i să se îndure
de ortodoc;i.

Pe fiul său Mihail l-a învățat ce este
credința ortodoxă, iar după moartea lui
Teofil, l-a chemat din exil pe Metodiu ;i a
adunat Sfântul Sinod, i-a anatemizat pe
sfărâmitorii de icoane.

A readus sfintele icoane înapoi la bi-
serică, iar apoi a lăsat împărăția în mâinile
fiului ei, Mihail.

Mirela Filimon

Biserica Ortodoxă aminte;te, la 11 fe-
bruarie, aflarea moa;telor Sfântului Proo-
roc Zaharia, tatăl Sfântului Prooroc Ioan
Botezătorul. Din păcate, informațiile des-
pre minunata aflare a moa;telor au fost
acoperite de negura vremurilor. Chiar da-
că nu se cunosc prea multe despre acest
eveniment de mare însemnătate pentru
creştinătate, este remarcabil faptul că tru-
pul proorocului a fost găsit intact, moa;te-
le sale sunt întregi ;i credincioşii din în-
treaga lume pot să se închine la racla sa,
precum ;i să se roage lui.

Moaştele întregi ale Sfântului Prooroc
Zaharia se află, în prezent, la Biserica San
Zaccaria din Veneția. Corpul tatălui lui
Ioan Botezătorul se află sub al doilea altar,
din dreapta. Aici mai sunt îngropați opt
dogi, în cripta care mai există ;i astăzi.

Este un edificiu încăpător, situat în
Campo San Zaccaria din apropiere de
malul lagunei, la sud-est de Bazilica San
Marco.

Prima biserică de pe acest loc a fost
ctitorită de dogele Giustiniano Parteci-
pazio, în secolul al IX-lea.

Biserica originală în stil romanic a
fost reconstruită pe la 1170 ;i a fost înlo-
cuită cu o biserică gotică în secolul al
XIV-lea.

Lăca;ul de cult a fost ata;at unei mă-
năstiri benedictine. Biserica actuală a fost
construită într-un amestec de stiluri gotic
;i renascentist, între anii 1458 ;i 1515.
Proiectul arhitectului Antonio Gambello
a avut un cuvânt greu de spus în acest
sens, concepând designul edificiului în
stil gotic. Partea de sus a fațadei cu ferestre
arcuite ;i coloane, precum ;i părțile su-
perioare ale interiorului au fost comple-
tate, 70 de ani mai târziu, în stil renas-
centist timpuriu de Mauro Condussi. Fa-
țada este un amestec venețian armoinos
de stiluri gotic târziu ;i renascentist.

Mirela F.

~n 11 februarie
s-au aflat moa;tele
Sf]ntului Prooroc

Zaharia
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De Sfântul Haralambie, cre;tinii dau animalelor  
m[lai, gr[un\e ;i sare, sfin\ite la biseric[ 

O parte din semin\e sunt p[strate ;i folosite la semănat, pentru culturi bogate
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ISTORIE
Procesul a durat două zile. Beria nu recunoa;te nici o acuza\ie,

spune că e nevinovat. S-a dat verdictul< pedeapsa capitală prin
împu;care. Beria a fost luat ;i dus în subsolul clădirii unde a fost
executat, după care a fost incinerat.

N. K. Kuzne\ov a transcris un
Raport care nu a fost publicat, el
a redactat acel material abia în
anul 1966, în care sunt prezentate
evenimentele petrecute în
Comandamentul Militar Sovietic
;i citează din amintirile
mare;alului Kiril Samionovici
Moskalenko, despre pregătirile
pentru arestarea ;i lichidarea
fizică a lui Beria. El descrie cum
(...) un grup de ofi\eri de avia\ie,
to\i veterani ;i eroi din cel de-al
Doilea Război Mondial, ;i-au
exprimat public nemul\umirile
fa\ă de ac\iunile arbitrare ale
organelor de securitate ;i ale
serviciilor de contraspionaj
militar, ale căror ;ef era Vasea
Djuga;vili, fiul lui I. V. Stalin ;i
protejatul lui Beria. Pe baza unei
liste întocmite de Vasea, Beria a
arestat mai mul\i ofi\eri,
începând cu generalul Novikov.
Generalul de corp de armată
Moskalenko, apar\inea de grupul
de ofi\eri nemul\umi\i, el a fost
tovară; de luptă cu mare;alii
Jukov ;i Koniev ;i a evocat
nemul\umirile avia\iei din jurul
Moscovei.

Nemul\umiri se găseau ;i în alte
armate, gata să se organizeze într-o
revoltă. Mare;alul Jukov a afirmat că a
trebuit să suporte ;icanele ;i ofensele
nebuniilor lui Beria. Pentru că un
profesor de istorie a scris despre meritele
deosebite ale lui Jukov, la Stalingrad ;i
Berlin, fără a aminti despre I. V. Stalin,
a fost arestat. Grupul de ofi\eri superiori
condus de Jukov ;i Moskolenko la care
s-a alăturat ;i Bulganin, au dat un
ultimatum guvernului U.R.S.S. cerând<
oprirea urmăririi ilegale a ofi\erilor
nevinova\i, eliberarea tuturor ofi\erilor
aresta\i ;i scoaterea din armată ;i
judecarea lui Vasea Djugasvili.

De remarcat că guvernul U.R.S.S. ;i
Malenkov au cedat. Din relatările
mare;alului Novikov “(…) s-a reu;it
înlăturarea ;i eliminarea celor mai mari
criminali ;i du;mani ai Armatei Ro;ii –
Beria, Malenkov, Abakumov ;i acoli\ii
lor, pentru a cură\a patria sovietică de
această bandă de criminali ;i mercenari”
Mare;alul Moskalenko avea încredere că
Poporul Sovietic va saluta cu bucurie
această schimbare.

Beria a fost destituit
`n ;edin\a istorică de la 
Kremlin din 21 iunie 1953

Despre pregătirea ;edin\ei să-l
urmărim pe Moskalenko care declară<
(…) “Am profitat de tulburările din
Germania de Est ;i de mi;cările
unită\ilor sovietice de ocupa\ie, pentru
a aduce la Moscova, două divizii de
tancuri, sub pretextul unei “regrupări
strategice”. Avia\ia sub comanda mea
stătea pe pozi\ii de a;teptare. A fost o
întâlnire în noaptea de 20 – 21 iulie 1953
între Bulganin, Jukov, Hru;ciov ;i cu
mine. Discu\ia principală a fost ce facem
cu Beria. Hru;ciov a propus să fie
imediat lichidat. Bulganin ;i Jukov au
fost împotrivă. Ei au propus ca Beria să
fie judecat de un tribunal popular. Noi
avem nevoie de Beria viu pentru a ne
mărturisi crimele lui Malenkov”.

Despre ;edin\a istorică de la

Kremlin din 21 iunie 1953 în care Beria
a fost destituit din toate func\iile ;i
arestat, Hru;ciov la Congresul al XXII-
lea al P.C.U.S., când a fost reales ca
secretar general al partidului, a declarat<
(...) „Faptul că un grup important de
unsprezece mare;ali ;i generali vor veni
la Moscova – Kremlin, fără să-l alerteze
pe Beria ;i pe garda lui. A trebuit să
schimbăm programul ;edin\ei pentru că
ne puteam a;tepta la evenimente tragice.
Astfel a fost realizată convocarea
anun\ând că va fi o ;edin\ă comună a
Biroului Politic, a Guvernului ;i a unei
echipe speciale a Comitetului Apărării
Na\ionale, pentru a discuta situa\ia din
Germania de Est ;i implica\iile
interna\ionale. (...) În urma măsurilor
de siguran\ă, la mai multe intersec\ii au
fost postate tancuri pentru a ne feri de o
contralovitură din partea lui Beria. (...)
Malenkov a sosit după mine. El a
chemat pe ;eful gărzii ;i i-a ordonat ca
grupul de militari să fie introdus în sala
3 pentru că ;edin\a va avea loc în sala 1.
(...) Beria a sosit printre ultimii invita\i
;i s-a adresat lui Malenkov < trebuie luate
măsuri urgente privind situa\ia din
Germania de Est. (...) La orele 12
Malenkov declară că ;edin\a este
statutară ;i poate analiza situa\ia politică
a partidului ;i din \ară. (...) Propun mai
întâi să discutăm cazul tovară;ului
Beria. (...) Ceea ce se discută acum în
Berlinul de Est, este faptul că tovară;ul
Beria a trădat interesele Uniunii
Sovietice nu e o întâmplare. (...) Beria ;i-
a omorât to\i du;manii lui. (...) Beria nu
a fost niciodată comunist, ci un arivist
calculat ;i egoist, care a văzut în partid
calea ideală ca să-;i realizeze planurile
de megaloman, de criminal ;i de spion.
(...) Bulganin, Molotov, Kaganovici ;i
Pervukin au adus ;i ei învinuiri lui Beria.
(...) Mikoian a propus să se treacă la alt
punct de pe ordinea de zi. (...) M-am
repezit la masa prezidiului ;i am apăsat
pe „soneria de rezervă”. (…) În acel
moment, u;ile sălii de ;edin\ă s-au
deschis, iar mare;alii ;i generalii s-au
repezit înăuntru, to\i cu pistoalele în
mâini, ba ;i cu mitralieră, în frunte cu
mare;alul Jukov, care a strigat < Sus
mâinile !(...) Moskalenko ;i-a îndreptat
arma spre Beria. (...) Malenkov în
calitatea lui de Pre;edinte al Consiliului
de Mini;tri al U.R.S.S. a spus < Vă ordon
să-l aresta\i pe Beria ;i să-l preda\i
instan\elor juridice competente. (...)

Beria recunoa;te în timpul anchetei
că (...) a fost împins pe la spate cu
pistoale ;i mitralieră ;i că a fost aruncat
ca pe un sac într-un col\ al
secretariatului. (...) Această scenă a fost
scrisă de Beria în 25 iunie 1953 ;i a
trimis-o lui Malenkov.

Prima epurare a celor
mai înal\i conducători
din Ministerul de Interne
s-a realizat pe sectoare
;i pe func\ii

Grupul de mare;ali ;i generali la
în\elegere cu majoritatea membrilor
Biroului Politic, au asigurat controlul
tuturor punctelor strategice din
Moscova ;i de pe cuprinsul U.R.S.S.-
ului, au organizat destituirea ;i arestarea
;efilor de securitate, care avea tendi\a de
a deveni o for\ă puternică a Uniunii
Sovietice. (...) Cu toate că s-a scris pu\in
despre ;edin\a la care ne-am referit, a
fost una dramatică ;i a fost urmată de
arestarea tuturor celor apropia\i de
Beria”.

V.N. Merkulov care de mult timp era
un colaborator al Ministerului

Securită\ii, a avut o contribu\ie
importantă în destituirea lui Beria. El a
devenit noul Ministru Adjunct al
Securită\ii. Apoi a fost brusc arestat,
judecat ;i condamnat la moarte,
împreună cu Beria, a;a cum s-a
comunicat în ziarul Pravda din 23
decembrie 1953.

:edin\a Biroului Politic din 21 iunie
1953, a fost aprobată de Plenara
Comitetului Central al P.C.U.S., care a
acceptat hotărârea adoptată. Krugolov a
fost chemat la Malenkov, anun\ându-l
oficial că este numit în func\ia de
Ministru de Interne. El a ajutat la
epurarea ;i arestarea tuturor ;efilor din
Moscova, din capitalele republicilor ;i
ale provinciilor autonome. Când
Malenkov îl anun\ă pe Serghei Krugolov
de Rezolu\ia Comitetului Central al
P.C.U.S. ;i a Guvernului U.R.S.S., a
anun\at arestarea tuturor Mini;trilor de
Interne.

Această primă epurare a celor mai
înal\i conducători din organele
Ministerului de Interne s-a realizat pe
sectoare ;i pe func\ii. Toate aceste
măsuri au fost ordonate de Malenkov. N.
Hru;ciov a făcut lista ;i a fost
contrasemnată de Malenkov, apoi
înmânată unor mandatari speciali,
trimi;i cu avioane speciale în toate
capitalele republicilor.

Plecarea mandatarilor a fost
anun\ată de C.C. al P.C.U.S. prin telex
cifrat pentru a-;i îndeplini misiunea de
epurare a unor cadre ;i cu acordul
Secretariatelor Comitetelor Centrale ale
Republicilor ;i cu mini;tri adjunc\i ai
internelor. A fost o singură excep\ie în
Republica Socialistă Sovietică Georgia,
patria lui I. V. Stalin ;i L. Beria. Acolo
viceministrul B. Z. Kobulov l-a arestat
pe ministrul V. G. Dekanezov ;i pe
primul adjunct, apoi pe baza ordinului
venit de la Moscova, a fost arestat ;i V.
G. Dekanezov. După declara\iile lui
Merkulov a fost ;i el arestat, iar în total
au fost aresta\i peste 3500 de securi;ti ;i
func\ionari. Cel mai mare număr de
destituiri ;i arestări au fost la Serviciul
de Contrainforma\ii, ac\iune condusă de
ministrul Bulganin.

Hru;ciov referindu-se la Beria ;i la
acele momente tragice spune < “Beria a
fost transportat într-o ambulan\ă, a fost
bandajat ;I legat ca o mumie, pentru a
nu fi recunoscut. A cerut un creion ;i
hârtie. A primit. A a;ternut pe hârtie
faptele pentru care a fost acuzat. A
început să scrie note. Prima notă era
adresată lui Malenkov< Igor nu mă
cuno;ti ? Nu suntem noi, prieteni? De ce
ai avut încredere în Hru;ciov? El te-a
atras în asta? De asemenea, mi-a trimis
;i mie două note prin care se jura de
cinstea sa”.

Procesul lui Beria 
a durat dou[ zile

Cu abilitatea Procurorului General
de a conduce o anchetă obiectivă asupra
cazului Beria, nu a inspirat nici o
încredere, a;a că a fost înlocuit de
Procurorul Rudenko, care a declarat că
“Beria avea o fa\ă oribilă, ca un animal
de pradă pentru care nimic nu era sacru,
s-au descoperit metodele pe care le
folosea ca să-;i atingă \elul prin orice
mijloace servindu-l pe I.V. S talin.

Procesul a durat două zile. Beria nu
recunoa;te nici o acuza\ie, spune că e
nevinovat. S-a dat verdictul< pedeapsa
capitală prin împu;care. Beria a fost luat
;i dus în subsolul clădirii unde a fost
executat, după care a fost incinerat.

:i în România au avut loc procese de
tip stalinist< în primul rând a tuturor
acelora care au înfăptuit România Mare,
arestarea întregii conduceri a P.N.|. în
frunte cu Iuliu Maniu, arestarea ;i
executarea Mare;alului Ion Antonescu,
arestarea ;i executarea lui Lucre\iu
Pătră;canu arestarea ;i condamnarea la
moarte a cuplului Ceau;escu la
Târgovi;te.

Merită o autoreflec\ie asupra
proceselor staliniste de după 1989. Este
vorba despre arestarea ;i condamnarea
lui Adrian Năstase, Liviu Dragnea ;i a
altor personalită\i române;ti. A uita
înseamnă a repeta ! (Va urma)

Prof. dr. Ioan Corneanu,
Ing. Mircea Pîrlea, Av. Nicolae Decsei

Arestarea ;i
execu\ia lui

Lavrentie Beria Bogdan Petriceicu Ha;deu s-a
născut la 16 februarie 1836, la
Cristine;ti, județul Hotin,
Bucovina ;i a murit la 25 august
1907, la Bucure;ti. Ha;deu face
parte dintr-un vechi ;i nobil
neam autohton. Tatăl său a fost
Alexandru Ha;deu, iar mama
Elisabeta Dane; a fost fiica unui
nobil lituanian.

Copilăria ;i-a petrecut-o în satul
natal, apoi împreună cu tatăl său care,
fiind profesor, a funcționat prin mai
multe ora;e. De;i Ha;deu este una din
cele mai însemnate personalități ale
culturii române;ti, formația sa
intelectuală e mai greu de urmărit.
Alexandru Ha;deu a contribuit mult la
cre;terea ;i educarea fiului său, i-a
dezvoltat gustul pentru citit. Ha;deu
cite;te mult, acumulează, fără a fi
selectiv. Pentru ordonarea vieții, este
trimis la ;coala de ofițeri ;i devine
iunker, dar nu se împacă cu cariera
militară ;i părăse;te ;coala. Intră în
rândurile studențimii ;i în asociațiile
studențe;ti este foarte activ în discuții
pe toate temele. Ha;deu dovedea
erudiție, de;i nu urmărea o învățătură
organizată. Părăse;te după un timp
lumea studențească ;i pleacă, din
Muntenia în Moldova, mai întâi, la
mo;ia cneazului Moruzi, apoi se
stabile;te la Ia;i în anul 1857.

Bogdan Petriceicu Ha;deu face
mari eforturi pentru a se adapta vieții
de funcționar public, ca bibliotecar, mai
întâi, ;i apoi profesor, viață ce îi impune
anumite limite. Începe activitatea
publicistică, punând bazele revistei
„România” (unde publică primul său
studiu istoric “Despre Io în titlul
domnilor români ai moldovlahiei ;i
Bulgariei” (1858). Sfâr;e;te cariera
didactică ;i este numit judecător la
Cahul (1858) ;i destituit ca
„nedestoinic”. Revine la catedră, ca
profesor de istorie, geografie ;i
statistică, la ;coala reală din Ia;i (1859).

În anul Unirii Principatelor
redactează a doua revistă “Foae de
istoriă română” (1859). În anul următor
pune bazele altei reviste “Foiță de istoriă
;i literatură” (1860). Ha;deu pierde
postul de profesor ;i bibliotecar, dar
este numit în comisia pentru alcătuirea
unei hărți a Daciei vechi, împreună cu
Simion Bărnuțiu ;i Nicolae Ionescu
(1860). Ha;deu călătore;te în Galiția ;i
la Cracovia pentru cercetări ;tiințifice
;i de artă (1861). Deschide un „Institut
privit de educațiune” pentru elevi
(1861). Recâ;tigă posturile de profesor
;i bibliotecar (1862). Începe publicarea
revistei “ Din Moldova” (1862), căreia îi
schimbă numele în “Lumina” (1863).
Este destituit din posturile de profesor
;i bibliotecar pentru nuvela “Duduia
Mamuca” ;i are loc primul proces
literar din România (1863). Alexandru
Odobescu, ministrul instrucțiunii
publice, îl nume;te pe Bogdan
Petriceicu Ha;deu membru în Comisia
istorică de cercetare a documentelor
mănăstirilor închinate (Comisia
documentală – 8 august 1863). Apare
nr. 1 al revistei umoristice “Aghiuță” la
Bucure;ti, avându-l pe Ha;deu director
;i proprietar (3 nov. 1863). Din
însărcinarea lui Odobescu, Ha;deu
scoate primul număr al revistei
“Archiva istorică a României” ( 8 august
1864).La 10 iunie 1865, Ha;deu se
căsătore;te cu Iulia Faliche din Ro;ia
Abrudului. Scoate revista umoristică
“Satyrul” (1866). 

Continuare `n pagina 7

185 de ani 
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~ntr-un articol din 1986,
publicat `n ziarul de limba
maghiar[ Szatmari Hirlap,
autorul, Sike Lajos, anun\a c[ Satu
Mare se preg[te;te s[ dep[;easc[
160.000 de locuitori. Articolul
saluta inaugurarea noului Centru
Civic. S[tm[renii se m]ndreau cu
faptul c[ aveau cea mai `nalt[
cl[dire din \ar[, Palatul
Administrativ. Fiecare ora; are o
cl[dire-simbol reprezentativ[.
Toate cl[dirile deosebite sunt
administrative, cl[dite de stat. Ce
ar fi Viena f[r[ palatele contruite
de Habsburgi? Dar Satu Mare f[r[
Dacia, botezat[ la inaugurarea de
la `nceputul secolului 20 Panonia. 

O vreme cl[direa reprezentativ[
pentru Satu Mare a fost Dacia, construit[
de ora;, proprietate a ora;ului.   Dup[
revolu\ia din 1989 cl[direa a trecut, prin
metode deloc cinstite, `n proprietate
privat[. Acum este o ruin[. A;adar, ne
place sau nu, Palatul Administrativ
r[m[ne simbolul ora;ului Satu Mare.  A;a
cum Turnul Eiffel, criticat de parizieni
dup[ ridicarea lui, r[m]ne simbolul
Parisului. Vina ei este c[ a fost construit[
`n timpul regimului comunist. Mul\i ne-
am n[scut `n timpul regimului comunist,
dar asta nu `nseamn[ c[ nu suntem
oameni. La fel se `nt]mpl[ ;i cu aceast[
construc\ie arhitectural[ de excep\ie. Este
arhitectur[ pur[, plin[ de simboluri
populare ;i religioase. 

~n urm[ cu ceva ani, eram la mas[ `n
sala de protocol de la subsol cu cine
crede\i? Cu Victor Ponta. ~nc[ dotat cu
tulee de adolescent, a observat c[ aplicele
de pe pere\i erau `n form[ de cruce. Da,
avea dreptate, marele arhitect Nicolae
Porumbescu, sub masca artei populare, a
inserat elemente religioase. ~ns[;i cl[direa,
g]ndit[ ca o imens[ sculptur[, are forma
unei jum[t[\i de cruce. C]t a fost de
autoritar regimul comunist, oamenii nu au
renun\at la credin\[, strecur]nd simboluri
religioase, ancestrale,  ̀ n crea\ia literar[, `n
art[, `n arhitectur[. 

Dup[ cum se ;tie `n Satu Mare s-a
iscat o disput[ pe marginea schimb[rii
pavajelor originale, murdare, dar realizate
din materiale rezistente, marmur[, granit,
dale de beton cu inser\ii de pietri;, cu dale
de beton. Problema `n sine nu este
schimbarea pavajelor, ci faptul c[ nu noul
proiect nu respect[ stilul complexului
arhitectural.   Se potrive;te ca nuca-n
perete. Este ca ;i cum i-ai pune Mona Lisei
must[\i pe bune, nu `ntr-o caricatur[.
Noile dale de beton sunt foarte bune, dar
le po\i pune `n curte, `n garaj.  Dac[ tot se
dore;te modernizare, se putea respecta
m[car de form[ spiritul `ntregului.  

Putea fi continuat proiectul realizat de
arhitectul Horațiu Răcă;an, care a f[cut o
trecere lin[ dinspre Centrul Vechi spre
Centrul Nou. Dar asta pare s[ fie deja o
problem[ `nchis[. De la marele arhitect
Nicolae Porumbescu, de la arhitectul
Vasile Mitrea la arhitectul, al c[rui nume,
din p[cate, nu-l cunosc, care a desenat  pe
calculator noua imagine a S[tmarului este
o distan\[ ca de la cer la p[m]nt. 

Palatul Administrativ este f[r[
niciun dubiu o oper[ de art[

Chestiunea este `nchis[. A;a cum
`nchis[ este ;i ambi\ia ora;ului Satu Mare
de a deveni, sau de a r[m]ne, un ora;
mare, comparabil cu vecinii din nord ;i
din sud, Baia Mare ;i Oradea. A pierdut
competi\ia ;i nu pare s[ mai aib[ vreodat[
;ansa de a reintra `n competi\ie cultural[,
turistic[ economic[, social[ cu ora;ele
`nvecinate. Palatul Administrativ este f[r[
niciun dubiu o oper[ de art[, la fel cum
este ;i cl[direa Dacia ;i alte cl[diri
m[iestrit  construite, cu grij[ profesional[
pentru un anumit stil, respect]nd spiritul
cultural al unei epoci.   ~n art[, c]nd ai
pornit pe un drum, totul este s[ nu ie;i din
stil. Pentru c[ ajungi la kitsch, la ur]t, la
f[r[ gust. :tim c[ nenorocitul de

coronavirus afecteaz[ gustul ;i mirosul.
A;a ceva nu trebuie permis s[ se `nt]mple
`n cazul artei, literaturii, arhitecturii.
Avem altceva care s[ dureze peste veacuri
dec]t aceste valori culturale? Le vom l[sa
mo;tenire urma;ilor dale de beton? M[car
betonul comunist era ornamentat, g]ndit
ca o nou[ form[ de art[, `mbr[\i;at[ nu
doar de \[rile comuniste. 

A face trotuare bune, a betona str[zile,
este f[r[ `ndoial[ un lucru bun. Dar nu
este suficient.   C]nd intr[ `ntr-un ora;,
turistul, dar mai ales omul locului, poate
c[lca lini;tit pe un trotuar de beton, bine
f[cut, f[r[ g[uri `n care s[ se `mpiedice,
dar trebuie s[-;i ridice mai `nt]i ochii `n
sus, spre cer, apoi s[ ;i-i coboare spre
fa\adele cl[dirilor, s[ vad[ c]t de artistic
sunt realizate, s[ intre `n muzee ;i galerii
de art[, s[ se a;eze la o cafenea f[cut[ cu
bun gust, dac[ se poate `n stilul ora;ului
respectiv.  

Ce stil va avea Satu Mare? Nu ;tiu cine
ar trebui s[ ne r[spund[. Sau poate c[ ar
trebui s[ r[spund[ la aceast[ `ntrebare to\i
cei care tr[iesc `n Satu Mare ;i vor s[
tr[iasc[ `n continuare aici. 

D. P[curaru

“Ora;ul cu fa\a
c[tre Some;”

“Cel de-al doilea oraş al nostru de
lângă Someş, Satu Mare cu aproape 150
000 de locuitori, nici până acum nu a dus
lipsă de turnuri, având în vedere că doar
în Centrul oraşului se ridică către cer o
jumătate de duzină de astfel de construcții
ca nişte amintiri ale stilurilor arhitecturale
din diferite epoci sau chiar ale unor idei.
Între acestea unul dintre cele mai
cunoscute este turnul suplu al pompierilor
ridicat la începutul secolului, care este
confundat şi azi de către străini cu un
minaret. 

Însă, de câțiva ani oraşul are un simbol
nou< turnul de 97 de metri al Palatului
administrativ, cu care nu se mai poate lua
la concurs niciun turn construit mai
înainte. Se spune că acest turn este
modern în aşa fel că – a se observa mai
bine partea de sus şi extremitățile
exterioare – poartă şi caracteristicile
arhitecturii populare şi artei
maramureşene de cioplire a lemnului,
fiind a doua clădire ca înălțime din țară
după hotelul Intercontinental din
Bucureşti. Proiectantul său este o
excelență a arhitecturii din patria noastră,
profesor Nicolae Porumbescu, de numele
căruia se leagă mai multe clădiri publice
frumoase, de exemplu palatele de cultură
din Suceava şi din Baia Mare. De turnul
acesta impozant sunt legate şi două aripi
mai mici, găzduind împreună sediul
organelor de partid şi de stat. Palatul
administrativ, cum este numit mai simplu,
nu doar că stă în picioare dar şi trăieşte
deja de un an, având în vedere că s-a dat
în folosință în primăvara anului 1985. Și
în curând se va umple de viață şi cealaltă
podoabă a Centrului Nou, Casa de
Cultură a Sindicatelor, care în apariția ei
exterioară şi interioară este şi mai
împodobită şi mai dinamică decât Palatul
administrativ. Este adevărat că în cursul
proiectării profesorul mai în vârstă a fost
asistat de un arhitect tânăr, Ruprecht
Károly, arhitectul şef al județului care mai
înainte a fost directorul Institutului de
proiectări al județului. Cea de-a treia
clădire publică, supermagazinul Someşul,
care s-a finalizat tot anul trecut, este la fel
creația unui colectiv mai mic de lucru
condus de Nicolae Porumbescu. 

Piața nu prea mare – de unde nu
lipsesc candelabrele la un nivel înalt din
fier forjat, suporturi de flori cu nişte forme
frumoase, şi nici pavajul ornamental – este
înconjurată de nişte blocuri cu fațade
variate. După această concepție s-a
construit pe o porțiune destul de lungă şi
aleea de pe malul Someşului, întregind şi
totodată legând celelalte părți ale oraşului
de Centrul Nou. 

Este probabil că se vor purta încă
multe discuții în cercul specialiştilor

despre acest Centru Nou. De exemplu< în
ce măsură sunt dimensiunile lui adecvate
omului zilelor noastre, cum oglindesc
clădirile de aici epoca noastră, cum îşi
găsesc ele locul în peisaj şi cum se leagă ele
de tradițiile Sătmarului. Însă nici acum nu
există discuții în privința faptului că este
vorba de un complex de clădiri al noului
Sătmar cu cea mai mare fantezie şi cu nişte
trăsături specifice care poartă
caracteristicile de curaj, de dinamică, de
avânt şi altele ale epocii. 

O altă caracteristică favorabilă a
Centrului Nou al Sătmarului este că,
legându-se de Centrul Vechi secesionist –
însă spre bucuria noastră lăsându-l
neschimbat – se întoarce cu fața spre
Someş, creând astfel o legătură vie între
oraş şi natur[. Luciul larg de apă al râului
şi covorul de iarbă al malului dizolvă
monotonitatea betonului, a rigurozității
liniilor drepte inginereşti. Pentru prima
oar[ în decursul istoriei lui multiseculare
şi furtunoase, oraşul îşi întoarce fața către
Someş, considerându-l parte organică al
lui. Este adevărat, că această opurtunitate
s-a creat şi ea prima dată după ce au fost
construite digurile de apărare necesare de
după inundația memorabilă din 1970. La
fel este adevărat că era nevoie şi de
descoperirea acestei posibilități oferite de
natură. Poate nu este întâmplător că acestă
posibilitate a fost descoperită de ochii
unui specialist născut şi crescut aici, adică,
că noul Centru trebuie construit aici şi nu
în altă parte. Este vorba de arhitectul şef al
județului Ruprecht Károly pomenit deja
mai sus, c[ruia în timpul studenției – la
Institutul Ion Mincu din capitală – i-a
venit ideea de a construi aici Centrul Nou.
Nu era vorba doar de o idee. El a ales ca
subiect al lucrării sale de diplomă
amenajarea malului Someşului cu
construcții noi.

— Și care a fost motivația? –
`l întreb pe arhitectul șef
în biroul său de la etajul IX
al turnului Palatului
administrativ, din a cărui
fereastră deja se poate observa
și realitatea că în ciuda tuturor
părerilor contrare, Centrul
Vechi și cel Nou armoniz]ndu-
se unul cu celălalt. 

— În esență, faptul că malul
Someşului a fost partea cea mai rar
construită a oraşului. Pe vremea copilăriei
am umblat, am alergat şi am jucat mult
fotbal în apropierea râului. În cele mai
multe locuri am tot ocolit nişte mormane
de gunoi, şanțuri şi lemne sau rădăcini
putrezite aruncate de valuri la mal. Atunci
doar acest aspect m-a deranjat, mai târziu
însă, după ce am început să fac cunoştiință
cu arhitectura şi cu istoricul localităților şi
faptul că oraşul se închide vizavi de râu,
vizavi de acest frumos cadru natural,
întorcându-şi de-a dreptul spatele către el,
spre deosebire de faptul că de la Londra
până la Galați, de la Leningrad până la
Cairo, sau la Oradea şi Timişoara, mai
aproape de noi, apa, râul este peste tot un
element vital, mai mult strada principală,
cea mai importantă arteră a oraşelor. Deci,
m-am bucurat că tocmai realizarea de noi
construcții pe malul Someşului poate fi
tema lucrării mele de diplomă. Însă aici şi
profesorii mei au avut un merit deosebit,
pentru că nu m-au forțat în nişte şabloane,
au sprijinit munca creativă de sine
stătătoare ca noi, studenții, să ne apucăm
de nişte soluții cât mai îndrăznețe. Le-a
plăcut ideea că eu concep construcțiile de
pe malul Someşului cu legături cu centrul
vechi fără să mă ating de el. 

— Iată ideea s-a realizat, cu
excepția unor lucrări mai mici,
noul Centru al Sătmarului este
o realitate în toată splendoarea
lui. Așa l-ați visat dvs., cum se
vede acum de aici, din turn? 

— Noi toți l-am visat aşa, împreună.
Pentru că la realizarea ideii de bază a fost

nevoie şi de un arhitect excelent cum este
Nicolae Porumbescu, la fel şi de o echipă
de arhitecți locali. Imaginația creatoare a
profesorului Porumbescu s-a materializat
în primul rând prin cele trei edificii
repezentative, însă la proiectarea
blocurilor de locuit şi a altor edificii au
participat mai mulți. Printre ei Varga
Lajos, Gábosi Tamás, Gheorghe Iacobuț,
Nagy Zsolt, Gyüre Lajos, Gheorghiu
Aurelian, Földesi Katalin şi Mátyás
András. Preponderent tineri, şi iată, i-am
însărcinat cu nişte lucrări inovatoare care
pretind o mare pricepere profesională. 

După mine, toți au făcut treabă bună,
;i-au pus întregul lor talent în slujba
oraşului lor. Nu doar trăsăturile
arhitecturale definesc personalitatea şi
trăsăturile Centrului Nou, ci noi am avut
în vedere şi respectarea obişnuințelor
populației. De exemplu faptul că oamenii
îşi petrec cu plăcere timpul în Centru, îşi
dau întâlniri aici, îşi discută problemele de
zi cu zi. Pentru asta există aleile, punctele
de răgaz, arcadele, ceainăria, cafeneaua şi
tot atâtea colțuri de adăpost, unde omul se
poate retrage la câte o discuție. Aşa se şi
întâmplă, numai că totul este puțin
neobişnuit încă. Însă faptul că după masa
şi duminica se plimbă din ce în ce mai
mulți sub arcadele blocurilor din Centrul
Nou sau pe treptele de marmură care duc
la malul Someşului, nemaivorbind de
porțiunea digului trasformată într-o alee
acoperită cu pavaj ornamental, arată fără
echivoc, că sătmărenii vor iubi şi vor
îndrăgi noul lor centru de oraş. Pentru că
omului îi place să-şi petreacă de regulă
timpul liber în nişte locuri unde nu simte
vreo constrângere. Este important şi faptul
că toate edificiile mai importante, multe
instituții şi birouri administrative se găsesc
într-un loc, însă nu într-un loc izolat, ci ̀ n
mijlocul unui cartier de locuin\e. Acest
lucru are şi o relevanță politico-socială,
pentru că organele județene de partid şi de
stat, oficiile administrative au ajuns şi mai
aproape de oameni, având legături mai
strânse cu populația. Iar astăzi, când
timpul are un caracter hotărâtor în viața
noastră, este un câştig şi pentru populație
că în mare poate să-şi rezolve diferitele
probleme într-un singur loc. 

— Ia să vedem de aici
din fereastră, care sunt acele
elemente care în ciuda stilului
lor cu totul diferit fac ca
Centrul Nou să fie înrudit
cu cel Vechi? 

— De exemplu jocul acoperişurilor şi
al calcanelor, înălțimea variabilă a
clădirilor. Dacă observăm, abia găsim în
Centrul Vechi două clădiri cu o înălțime
similară. Acest lucru este valabil şi în
privința Centrului Nou. O trăsătură
înrudită este şi caracterul închis al
suprafeței sau faptul că nicio latură nu este
una dreaptă. Acest lucru este observat
doar de puțini oameni, dar este aşa. Pe
lângă păstrarea tradițiilor arhitecturale,
atmosfera pieței se poate îmbunătăți
substanțial cu covoare de flori cu efect. 

Biroul arhitectului şef al județului este
simplu şi puritan, tot mobilerul este unul
practic, fără lux, fără fast. O singură piesă
de mobilier merită atenție< un scaun
cioplit. Însă acest scaun asigură rang şi
autoritate biroului pentru că el – cu
spătarul său cu stema veche a oraşului cu
cei doi haiduci de veghe la un bastion – nu
a ajuns aici de orşiunde, ci tocmai din sala
de consiliu a vechii primării, trecând peste
vremuri urâte şi mai urâte. Știu fără să mai
întreb ce îi aminteşte acest scaun lui
Ruprecht Károly zilnic. Faptul că el trebuie
să vegheze de pe acest post responsabil la
tradițiile progresiste ale oraşului, care
trăiesc nu doar în nişte clădiri, pietre sau
candelabre, ci şi în sătmărenii care îşi
iubesc oraşul prin fapte. Și bineînțeles să
aibă grijă ca oraşul să se îmbogățească
exclusiv prin valori adevărate.” 

Sike Lajos. 
Traducere Veres Istvan

~n anul 1986 Satu Mare avea 150.000 locuitori. Cum am sc[zut la sub 100.000 `n 35 de ani?
Dup[ cum se ;tie `n Satu Mare s-a iscat o disput[ pe marginea schimb[rii pavajelor originale din Centru Nou



Cocktail Arizona Sunset

Fidea de orez cu somon

Mod de preparare<

Într-o carafă se amestescă Spri-
te-ul şi sucul de portocale. Separat se
pune ghea\[ în cele patru pahare, se
toarnă peste ea puțin sirop Grenadine
şi apoi se adaugă şi amestecul din ca-

rafă. La final, se adaugă şi cireşele ori
feliile de portocale.

Acest cocktail se prepară simplu,
în doar câteva minute, şi este absolut
delicios. Este unul dintre cele mai apre-
ciate şi populare cocktailuri nonalcoo-
lice în rândul consumatorilor.

Ingrediente pentru
4 pahare<

500 ml Sprite
500 ml suc de portocale

Sirop Grenadine
Cireşe sau felii de portocală

pentru decor
Gheață măcinată sau cuburi

Mod de preparare<

Se pune fideaua într-un vas cu
apă care a dat în clocot, apoi se opreşte
focul şi se lasă 3-4 minute. Se scoate şi

se scurge, apoi se răceşte sub un jet de
apă, şi se pune într-un castron. Mază-
rea se fierbe, în apă cu sare, până când
se înmoaie, se scurge şi se pune peste
fidea.

Somonul se taie fâşii şi ceapa ron-
dele subțiri. Ceapa se căleşte în ulei în-
cins, după care se adaugă somonul, fi-
deaua de orez, şi mazărea. Se călesc la
foc iute, timp de câteva minute.

Se condimentează cu sos de soia,
mărarul tocat mărunt şi se adaugă icre-
le de somon. Se amestecă uşor toate
ingredientele şi se serveşte.

Puteți păstra câteva icre pentru de-
cor, deoarece sunt de culoare portoca-
lie, şi astfel scot preparatul în eviden-
ță.

Poftă bună!

Ingrediente pentru
4 persoane<

350 g de fidea de orez
200 g somon proaspăt
150 g de mazăre verde 
(la borcan/ congelată/ 

la conservă)
1 fir de ceapă verde

4 linguri ulei de măsline extra-
virgin

3 linguri sos de soia
50 g icre de somon
1 legătură de mărar

sare

Mix de fructe pr[jite

Mod de preparare<

Se curăță manual ananasul şi se taie
triunghiuri mici. Se spală mărul şi se taie
felii subțiri. Se curăță banana şi se taie ron-
dele oblice. Prunele se rup în câte trei bu-
căți fiecare. Pentru aluat se cern cele două

tipuri de făină amestecate cu drojdia şi za-
hărul pudră. Se păstrează trei linguri de
făină albă. Berea chinezească sau apa mi-
nerală, în funcție de ce folosiți, se toarnă
în fir subțire, bătând permanent cu telul,
până când se obține un aluat cremos şi li-
picios. Fructele se tăvălesc în făină, apoi se
trec prin aluat. Se scurg bine de surplusul
de aluat, şi se prăjesc în ulei încins, până
când încep să capete o culoare aurie. Se
scot şi se pun la scurs pe hârtie absorbantă.
Se presară cu zahăr pudră, amestecat cu
diverse arome, după gust.

Ingrediente pentru
4 persoane<

o jumătate de ananas
1 banană

1 măr
50 de prune uscate
100 g făină de orez

120 g făină albă
2 linguri zahăr pudră

1 linguriță drojdie uscată
apă minerală sau bere 

chinezească
ulei de floarea soarelui

zahăr

Ciorb[ de porc
cu prune uscate

Mod de preparare<

Prunele se pun la înmuiat, pentru 4-
5 ore, în apă călduță. Se spală carnea şi
apoi se şterge cu o cârpă uscată şi curată,
după care se taie cuburi cu latura de apro-
ximativ 2,5 centimetri. Ceapa se toacă
mărunt şi rădăcinoasele se dau pe răză-
toarea mare. Într-o cratiță se încinge ule-

iul şi se rumenesc bucățile de carne, la
foc iute. Carnea rumenită se scoate pe o
farfurie caldă, iar în locul acesteia se pune
în tigaie zarzavatul dat pe răzătoare. Se
adaugă 2 litri de apă caldă, carnea, con-
dimentele, apoi se acoperă oala şi se fier-
be ciorba timp de 45-50 de minute. În
acest timp, puteți prepara un aluat de
consistență medie, din făină, ouăle bătute
şi untul călduț. Se rup din acesta găluşte
cu lingura şi se adaugă ciorbei. Se mai
lasă la fiert încă 12-15 minute, adăugând
prunele înmuiate înainte de final. După
ce găluştele şi carnea sunt pătrunse şi
moi, se pune şi oțetul, apoi se opreşte fo-
cul. Ciroba se lasă câteva minute să se
răcorească, apoi se amestecă împreună
cu smântâna, presărând pătrunjel.

Ingrediente<

400 g. de pulpă de porc
1 morcov curățat
o ceapă curățată

un păstârnac curățat
250 g de prune uscate

2 ouă
o cană de făină

2 linguri de ulei de floarea
soarelui

2 pahare smântână fermentată
un sfert de de pachet de unt

o lingură oțet de vin roşu
o lingură pătrunjel tocat

o jumătate de linguriță de piper
o linguriță de sare de ocnă

Toată lumea ;tie cât este de
important un somn lini;tit, ;i
uneori pare de-a dreptul greu de
ajuns în punctul în care să ne
trezim plini de energie ;i pregătiți
pentru următoarea zi de muncă,
mai ales dacă optăm pentru un
remediu naturist.

Acest lucru nu este însă imposibil.
Dacă nu se reu;e;te eliminarea cauzelor
care au dus la insomnii, ori un somn de
proastă calitate, remediile naturiste sunt
de mare folos. Cel mai adesea, somnul
este tulburat de stress, care poate fi
gestionat destul de greu. Seara, când
punem capul pe pernă, în loc să
dormim ca ni;te copila;i, gândurile
încep să ni se plimbe prin minte, astfel
că devenim agitați ;i nu reu;im în sfâr;it
să adormim.

Vestea bună este că natura ne pune
la dispoziție o gamă variată de soluții
dintre cele mai eficiente. Uleiul de
lavandă este în capul listei, ceea ce nu ar
trebui să fie deloc surprinzător. Se ;tie
că această plantă are proprietăți
lini;titoare asupra psihicului uman, fapt
dovedit de studii temeinice care s-au
efectuat în acest sens.

Lavanda poate fi transformată în cel
mai versatil ulei esențial, datorită gamei
largi de utilizări. Aduce un somn de
calitate, ajută la relaxarea corpului,
atenuează durerile de cap, durerile
musculare, reduce anxietatea,
controlează astmul, îmbunătățe;te
digestia, dar are ;i multe alte beneficii.

Un studiu publicat recent arată că
îmbunătățiri imediate se pot obține
chiar de la primele utilizări ale uleiului
de lavandă. Aduce ameliorări în peste
60% din cazuri.

Cum se folose;te uleiul
esențial pentru somn?

Uleiul esențial de lavandă poate fi
folosit în mai multe feluri, pentru a

îmbunătăți calitatea somnului. Poate fi
fracționat în ulei de cocos, migdale,
jojoba, sâmburi de caise etc. Se picură
câteva picături de ulei esențial ;i apoi se
masează spatele gâtului ;i tălpile. Este
una dintre cele mai recomandate
metode pentru a aduce din nou un
somn de calitate în viața noastră.

:i inhalarea prin aromadifuzor este
foarte bună. Se pot pune difuzoare în
fiecare cameră, chiar ;i în dormitor. Se
pun câteva picături ;i în câteva minute
vă veți cufunda în lumea viselor.

Florile de lavandă vă pot ajuta să
obțineți un somn de calitate ;i în forma
propriu-zisă. 

Producătorii comercializează aceste
flori, găsindu-le diferite ambalaje
atractive. Astfel, fie iau forma unor
săculeți, fie devin umplutură în pernele
special concepute pentru a se dormi pe
ele.

Pagin[ realizat[ de Mirela Filimon

Uleiul de lavand[,
un bun remediu
pentru un somn

odihnitor
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RE}ETE
Lavanda poate fi transformată în cel mai versatil ulei esențial, datorită gamei largi

de utilizări. Aduce un somn de calitate, ajută la relaxarea corpului, atenuează durerile
de cap, durerile musculare, reduce anxietatea, controlează astmul, îmbunătățe;te
digestia, dar are ;i multe alte beneficii.

Un studiu publicat recent arată că îmbunătățiri imediate se pot obține chiar de la
primele utilizări ale uleiului de lavandă. Aduce ameliorări în peste 60% din cazuri.
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PERSONALIT~}I
Viaţa lui Haşdeu a fost marcat[ de o tragedie foarte mare, unica lui fiică,

Iulia Haşdeu a murit la numai 18 ani de pneumonie, la 29 septembrie 1888.
Iulia a fost un copil genial şi precoce< la 5 ani scria nuvele, la 11 ani compunea
piese de teatru, iar la 16 ani devenea prima româncă înscrisă la prestigioasa
Universitate Sorbona.

Urmare din pagina 3

Ha;deu este fondator ;i membru în
comitetul societății „Transilvania”, ce avea
drept scop răspândirea literaturii ;i
culturii române în Transilvania (1867).
Este deputat „ro;u” în Colegiul III (1867).
Ha;deu face o călătorie de studii în Serbia,
Ungaria, Austria, Boemia, Bavaria ;i
Franța (1868), apoi în Serbia la
mănăstirea Opora (1869), Ha;deu
editează primul număr al ziarului „Traian”
(16 aprilie 1869). Este respins pentru a
deveni membru al Societății Academice (
august 1869).

Iulia Ha;deu o ilustră poetă 

La 14 noiembrie 1869, se na;te la
Bucure;ti, Iulia, fiica lui Bogdan
Petriceicu Ha;deu ;i a Iuliei Ha;deu, care
devine în scurta ei viață, o ilustră poetă ;i
om de cultură. Iulia a fost un copil genial
şi precoce< la 5 ani scria nuvele, la 11 ani
compunea piese de teatru, iar la 16 ani
devenea prima româncă înscrisă la
prestigioasa Universitate Sorbona.

Ha;deu este membru ;i primul
pre;edinte al societății “Românismul” (15
noiembrie 1869). Scoate primul număr
din “Columna lui Traian” (2 martie 1870).
Ha;deu este ținut în arest, bănuit de a fi
f[cut parte din complotul generalului Al.
Candiano-Popescu. Cu ocazia călătoriei
de studii în Serbia ;i Ungaria descoperă la
Belgrad un fragment din “Pravila lui
Matei Basarab”, la Budapesta un
manuscris pe care Ha;deu în nume;te
“Anonymus Lugoshiensis” (1871). Apar
primele două fascicole dintr-o lucrare
fundamentală a lui Ha;deu, “Istoria critică
a Românilor” (1872). În anul următor
apare „Istoria critică a Românilor din
ambele Dacii, sec. al XIV-lea”, Tom. I, vol.
I, prilej cu care este decorat de Carol I cu
medalia de aur, iar parlamentul votează
un premiu pentru continuarea operei
(1873). În anul 1874 apare volumul al II-
lea al “Istoriei critice”.

Bogdan Petriceicu Ha;deu deschide
la Universitate cursul de „Filologie
comparativă”, îmbrăți;ând limbile
sanscrită, zendică, armeană, elenă, latină,
albaneză, celtică, germanică, slavică ;i
limbile romanice, toate în raport cu limba
română (1874). Titu Maiorescu
(ministrul învățământului public)
suspendă cursul lui Ha;deu (1875).
Gheorghe Chițu (ministrul
învățământului public) reintroduce cursul
lui Ha;deu la Universitate (11 mai 1876).
Ha;deu este ales membru al Academiei
Române, secția filologică (13 septembrie
1877). Ha;deu participă la cel de-al IV-lea
Congres Internațional al Orientali;tilor de
la Florența (sept. 1878). Apare vol. I din
“Cuvinte den bătrâni” (1878). Merge la
Londra unde studiază la British Museum
manuscrisul evangheliei din 1574 (1880).
Este ales membru al „Societății de
lingvistică din Paris”, la propunerea lui
Bréal (1882). În 1882, Ha;deu devine
membru al „Societății enciclopedice
române”.

Ha;deu este trimis la Paris, la
inaugurarea monumentului lui Jules
Michelet. Cu acest prilej, face cercetări în
arhivele din Genova (iulie 1882). Ha;deu
este membru al “Academiei Imperiale de
;tiințe din Petersburg” (decembrie 1882).
Devine Pre;edinte al comitetului
“Societății Presei Române” (10 februarie
1883). Academia Română îi acordă
sarcina de a redacta “Dicționarul limbii
istorice ;i poporane a românilor”(1884).
Face o călătorie la Viena, München ;i
Elveția pentru a studia organizarea
învățământului (1884).

Bogdan Petriceicu Ha;deu este ales
deputat la Craiova, însă Camera îl
invalidează (noiembrie 1884). Apare vol.
I din “Dicționarul limbei istorice
poporane a românilor” (Etymologicum
magnum Romaniae), principala lucrare

filologică aparținând lui Ha;deu (1886).
Tot în acest an, participă la al VII-lea
Congres al Orientali;tilor de la Viena. 

La 29 septembrie 1888, se stinge din
viață la Bucure;ti, Iulia, fiica lui Ha;deu.
El se îmbolnăve;te ;i nu î;i poate ține
cursul la Universitate, pe care îl reia, abia
în anul 1892. Ha;deu este proclamat
membru onorific al Academiei din New
York (1895). Inaugurează la Universitate
cursul despre Elementele dacice în limba
română (1896). Se retrage la Câmpina în
anul 1897 ;i vine la Bucure;ti doar pentru
a ține cursuri la facultate ;i conferințe. Se
retrage de la Arhivele Statului (1899) ;i de
la catedră (1900). Ha;deu ține ultima
conferință la Ateneul Român, “Papa de la
Neva” (1901). În anul 1902, moare la
Câmpina soția sa, Iulia B. P. Ha;deu. În
anul 1906, î;i scrie testamentul, iar la 25
august 1907 se stinge din viață ;i este
înmormântat la cimitirul ;erban Vodă din
Bucure;ti, lângă fiica ;i soția sa.

Opera lui Ha;deu este 
impresionant de vastă

Opera lui Ha;deu este impresionant
de vastă, izvorând dintr-un spirit erudit.
După moartea lui, marii învățați s-au
străduit a stabili valoarea unei asemenea
opere, dar ;i care din domeniile în care s-
a manifestat sunt primordiale. Nicolae
Iorga îl găsea, în primul rând, filolog ;i nu
istoric, dar recuno;tea că “în atâtea
domenii a fost deschizător de cale sau
înnoitor”. Filologul Sextil Pu;cariu
considera, dimpotrivă, că Ha;deu a ajuns
mai târziu, la lingvistică, pornind de la
studiile istorice ;i că el “nu a fost filolog,
ci lingvist ;i istoric”. E drept, cursurile sale
de filologie comparată nu mai rezistă
astăzi la nivelul la care a ajuns cercetarea<
nici teoriile privind originea poporului
albanez, nici etimologiile sale preromane
;i germane. În “Cuvente den bătrâni”, el
apare ca un mare ;i competent filolog.
“Marele Dicționar Etimologic” al lui
Ha;deu va rămâne, nu atât pentru bogăția
materialului cuprins în el, ci mai cu
seamă, pentru talentul cu care a fost
compus. Ha;deu a fost la începutul
activității sale aproape numai istoric.
Concepția de istoric național reiese din
numeroasele studii privind epoca veche ;i

cea medievală, dar ;i istoria modernă a
românilor. Iar rolul personalității reiese
din monografia sa istorică închinată lui
Ioan Vodă cel Cumplit.

Dar dacă pentru a ajunge la filologie
a pornit de la istorie, ca istoric adaugă
calitatea de arhivist de seamă ;i strângător
de documente. Arhiva istorică a
României dezvăluie în Ha;deu, nu numai
un tehnician editor, ci un arhivist de
primă valoare, un filolog ;i un arheolog în
selectarea materialelor pentru publicat cât
;i `n sinteza faptelor, un filozof al istoriei.
Ca filozof al istoriei, Ha;deu se declară
împotriva concepției lui Darwin ;i a
“evoluției materiale”, ajungând la un
pozitivism istoric original, vădit, în
lucrarea “Originea civilizației”, unde
urmăre;te realizarea unui sistem propriu
de gândire, avântându-se în metafizică.

Ha;deu apare în calitate de
economist. După ce acumulează teoriile
economice care circulau în epocă ;i
cunoa;te realitățile din țările
industrializate. Ha;deu se apleacă asupra
situației României în epoca ma;inismului
;i a dezvoltării producției de postav,
pielărie, cherestea, hârtie, morărit.
Declarându-se adversar al teoriei
țării”eminamente agricole”, el arată că
drumul României este cel al Burgheziei
industriale, care promova industrializarea
țării. Ha;deu este cel dintâi economist de
la noi care discută problema statului agrar
;i a celui industrial, cu toate consecințele
lor.

Mircea Eliade < „Ha;deu
este poet, romancier, eseist,
moralist, critic, gânditor,
profet, filosof al istoriei...”.

Bogdan Petriceicu Ha;deu a preluat
de la tatăl său, Alexandru Ha;deu,
preocuparea ;i pasiunea pentru cercetarea
folclorului românesc. În lupta sa politică,
Ha;deu caută motive de ripostă în
literatura populară, socotind că la racilele
societății ;i politicianismului îngust nu
există satiră mai ascuțită decât satira
anonimă a poporului. Țăranul român,
reprezentantul cel mai autentic al
poporului, poartă după Ha;deu “în
mintea ;i-n sufletul său toate elementele

care înfloresc apoi în cultură”. Iar poezia
populară e o enciclopedie vădind ce este
întregul popor prin acea fire a sa, pe care
împrejurările pot s-o ascundă sau să o
întunece fără să fie în stare ca s-o ;teargă.

Ha;deu a fost fără îndoială istoric ;i
critic literar. Pe linia aceasta, Ha;deu
plănuie;te o lucrare de proporții, “Istoria
literaturii române sub ;tefan cel Mare”,
Tomul I, Introducțiune. Limba ;i
literatura populară. Opera n-a fost
finalizată, dar în paginile rămase în
manuscris, critica la adresa unor autori ;i
opere este remarcabilă. De mare valoare
este teza lui Ha;deu privind începutul
literaturii române care poate fi marcat de
cea mai veche literatură în expresie slavă.
De la critica literară Ha;deu trece ;i la
estetică, putând fi considerat primul
estetician român. Caracteristic lui Ha;deu
este însă ;i un literat, creator al unor
frumoase opere beletristice. De;i atacată,
“Răzvan ;i Vidra” rămâne cea mai
reprezentativă ;i izbutită realizare
dramatică a sa. Ha;deu a fost profesor ;i
pedagog, interesat în îmbunătățirea
sistemului de învățământ, dar ;i orator
înainte de a fi om politic.

Mircea Eliade găse;te o formulare de
sinteză< „Ha;deu este poet, romancier,
eseist, moralist, critic, gânditor, profet,
filosof al istoriei...”. Ha;deu face parte din
“cele mai române;ti genii creatoare”... este
“românul cel mai învățat al secolului XIX”.

Lucrări de referință< Luca Stroici,
părintele filologiei latino-române, Buc.,
1864> Ioan Vodă cel Cumplit< aventurile,
domnia, resbellele, moartea lui, rollulu
seu în istoria universală ;i vieța poporului
românu (1572-1574), Buc., 1865, ediție
nouă, postfață ;i bibliografie de Doina
Curtipăceanu, Buc., 1978> Răzvan ;i
Vidra, poemă dramatică în cinci cânturi,
Buc., 1869> Poesie, Buc., 1878> Românii
bănățeni, Buc., 1896> Scrieri literare,
morale ;i politice, vol. I-II, Ed. critică cu
note ;i variante de Mircea Eliade, Buc.,
1937> Scrieri alese, Ed. de prof. I. Byok, cu
un studiu introductiv de George
Munteanu, vol. I, Buc., 1968>
Etymologicum Magnum Romaniae.
Dicționarul limbei istorice ;i poporane a
românilor (Pagini alese), Ed. îngrijită de
Andrei Rusu, studiu introductiv de Paul
Cornea, vol. I-II, Buc., 1970> Duduca

Mamuca. Din memoriile unui studinte,
Ed. îngrijită, prefață, note ;i glosar de Ion
;euleanu, Cluj, 1973> Cuvente den bătrâni.
Limba română vorbită între 1550 – 1600,
Studiu paleografico-lingvistic, cu
oservațiuni filologice de Hugo
Schuchardt, Ed. îngrijită, studiu
introductiv ;i note de G. Mihăilă, Buc.,
1983> Istoria critică a Românilor, Studiu
introductiv ;i note de Manole Neagoe, ed.
îngrijită ;i studiu introductiv de Grigore
Brâncu;, Buc., 1984> Scrieri filosofice, Ed.
îngrijită, selecția textelor, studiu
introductiv, note ;i comentarii, însoțite de
o terminologie filosofică ha;deană de
Vasile Veti;anu, Buc., 1985> Sic cogito,
postfață dr. Mihai Neagu Basarab, Buc.,
1990.

Bibliografie critică< Apostolescu, N. I.,
Ha;deu ;i Tocilescu, Buc., 1913> Brâncu;,
Grigore, Bogdan Petriceicu Ha;deu,
Antologie stabilită ;i îngrijită de ..., Buc.,
1972> Capidan, Th., B. P. Ha;deu ca
lingvist indo-europenist ;i filolog,
comunicare ținută la Academia Română,
Buc., 1936> Dragomirescu, Iuliu, Ideile ;i
faptele lui B. P. Ha;deu, Partea I 1836 –
1863, Buc., 1913> Drăgan, Mihai, B. P.
Ha;deu, Ia;i, 1972> Gane, Nicolae, Discurs
cu răspuns de Iacob C. Negruzzi, Buc.,
1909> Iorga, Nicolae, 2 concepții istorice,
Cuvântare ținută la 17 mai 1911 la
intrarea în Academia Română cu răspuns
de A. D. Xenopol, Buc., 1911> Idem, B. P.
Ha;deu cu prilejul comemorării lui, Buc.,
1927.

Ing. Mircea Pîrlea
Biblioteca Județeană Satu Mare

Bibliografie<

Opri;an, I. – B. P. Ha;deu sau setea
de absolut< Tumultul ;i misterul vieții,
Bucure;ti, Editura Vestala, 2001

Pecican, Ovidiu – B. P. Ha;deu
istoric, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții
de ;tiință, 2004

Poghirc, Cicerone – B. P. Ha;deu<
Lingvist ;i filolog, Bucure;ti, Editura
;tiințifică, 1968

* * * * -  Enciclopedia marilor
personalități din istoria, ;tiința ;i cultura
românească de-a lungul timpului,
Volumul II, G – O, Bucure;ti, Editura
Geneze, 2000

Viaţa lui Haşdeu a fost marcat[ de o tragedie< `n 29 septembrie 1888, unica 
lui fiică, Iulia Haşdeu a murit la numai 18 ani de pneumonie

Bogdan Petriceicu Ha;deu s-a născut la 16 februarie 1836, la Cristine;ti, județul 
Hotin, Bucovina ;i a murit la 25 august 1907, la Bucure;ti

Bogdan Petriceicu Ha;deu, filolog, istoric, folclorist, 
economist, filozof, profesor, orator ;i om politic
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Starul american Marilyn
Manson a fost abandonat de casa de
discuri cu care colabora, după
acuzaţiile de abuz făcute de actriţa
Evan Rachel Wood, care i-a fost
parteneră mai mulţi ani.

Wood, actriţă, cântăreaţă şi
activistă, a povestit în ultimii ani că a
fost victima violenţei domestice, însă
luni a dezvăluit că în spatele
abuzurilor suferite a stat Brian Hugh
Warner, cunoscut drept Marilyn
Manson. Loma Vista Recordings, care
a lansat cele mai recente trei albume
ale lui Manson, a anunţat, pe data 1
februarie, că încheie colaborarea cu
acesta. „În lumina acuzaţiilor
tulburătoare făcute astăzi de Evan
Rachel Wood şi alte femei care spun
că Marilyn Manson le-a abuzat, Loma
Vista va înceta din acest moment să
mai promoveze albumul său actual.
Având în vedere această evoluţie
îngrijorătoare a lucrurilor, am decis să
nu mai lucrăm cu Marilyn Manson la
proiecte viitoare”, a fost transmis într-
un comunicat, citează cei de la Variety.
Începând cu anul 2015, Manson a
lansat trei albume cu casa de discuri,
inclusiv „We Are Chaos” (2020). 

Pagina sa de prezentare a fost
eliminată de pe site-ul companiei, la
câteva ore după dezvăluirea făcută de
Wood. Wood a declarat în 2016,
pentru revista Rolling Stone, că a fost
violată în trecut şi că a fost victimă a

violenţei domestice. 
Fiind suspectat de presă, Manson

a emis toamna trecută un comunicat
în care nega orice greşeală. Printr-un
mesaj postat pe Instagram, actri\a a
transmis< „Numele celui care m-a
abuzat este Brian Warner,  cunoscut
lumii ca Marilyn Manson. A început
să mă curteze când eram adolescentă
şi, în mod groaznic, m-a abuzat ani.
Am fost îndoctrinată şi manipulată
spre supunere. Nu îmi mai este teamă
de represalii, defăimare sau şantaj.
Sunt aici să vorbesc despre acest om
periculos şi să apelez la multele
industrii care l-au susţinut, înainte de
a mai distruge alte vieţi. Sunt alături
de numeroasele victime care nu vor
mai rămâne tăcute”. 

Relaţia dintre ei a devenit publică
în 2007, când actriţa avea vârsta de 19
ani, iar cântăreţul, 38. S-au logodit în
2010, iar un an mai târziu s-au
despărţit. ~n replic[, Manson a
răspuns acuzaţiilor cu un comunicat<
„Evident, arta şi viaţa mea au fost mult
timp magneţi pentru controversă, dar
aceste recente acuzaţii aduse mie sunt
denaturări oribile ale realităţii.
Relaţiile mele intime au fost mereu
complet consimţite de parteneri cu
viziuni similare. Indiferent de cum - şi
de ce - alţii aleg acum să prezinte
eronat trecutul, acesta este adevărul”.
La începutul anului 2018, actriţa
Charlyne Yi, cunoscută din serialul
„House”, l-a acuzat pe Marilyn

Manson că a hărţuit-o când a vizitat
platourile de filmare ale producţiei în
calitate de fan. Asta după ce în toamna
anului 2017, Manson a anunţat că
încetează colaborarea cu basistul
Twiggy Ramirez, după ce acesta din
urmă a fost acuzat de viol de Jessicka
Addams, fosta solistă a trupei Jack Off
Jill cu care a avut o relaţie. În februarie
2018, Wood a povestit în Congresul

Statelor Unite ale Americii despre
experienţa pe care a trăit-o ca victimă
a abuzului sexual. În 2019, ea a creat
Phoenix Act, un proiect de lege prin
care este cerută extinderea termenului
de prescripţie a violenţei domestice de
la trei ani la cinci ani. 

Guvernatorul statului California,
Gavin Newson, a semnat legea în
octombrie 2019, iar ea a intrat în

vigoare în ianuarie 2020. 
Marilyn Manson este un artist

controversat, devenit celebru prin
ţinute vestimentare şi atitudini
şocante în concertele sale, iar versurile
pieselor sale, care vorbesc adeseori
despre droguri şi violenţă, sunt
încărcate de o tematică filosofică
profundă şi numeroase simboluri
mistice. 

Leonado DiCaprio i-a scris o
scrisoare deschisă lui Joe Biden.
Actorul îi cere oficialului să fie
„preşedintele climatului".

Leonardo DiCaprio i-a cerut lui
Joe Biden să fie „preşedintele
climatului". Actorul american, angajat
de mai mulţi ani pentru planetă, a
publicat pe Instagram o scrisoare
deschisă succesorului lui Donald
Trump, cerându-i să acţioneze în
favoarea ecologiei. 

Aceasta este semnată de
personalităţi din lumea
divertismentului şi cercetători,
precum şi activişti, scrie news.ro

„A venit momentul pentru a face

faţă crizei climatului", a scris starul
hollywoodian. „Astăzi, mă alătur
liderilor din lumea afacerilor,
guvernanţilor, sindicatelor şi mişcării
mediului pentru a cere preşedintelui
Joe Biden să fie un lider al climatului
de care avem nevoie şi pe care îl cere
ştiinţa". 

„Sarcina care urmează este
enormă< nevoia de combatere a crizei
sanitare şi crizele economice mondiale
devastatoare, şi de a uni americanii în
acest sens, este urgentă", a continuat
starul. 
"Pe măsură ce ne recuperăm după

Covid-19 şi reclădim economia
mondială, trebuie să şi acţionăm în
favoarea schimbării climatice", a
punctat DiCaprio. 

„De altfel, nu este vorba de misiuni
distincte, ci de una şi aceeaşi. Este cel
mai important deceniu din istoria
umanităţii pentru a face faţă crizei
climatice". 

Actorul precizează că Biden se
poate impune drept "preşedintele
climatului", cel "care a îndepărtat
umanitatea de la marginea falezei". 
"Puteţi transforma sistemele

energetice ale lumii, combustibilii
fosili şi energiile curate, creând mai
multe locuri de muncă, reducând
poluarea şi luptând contra
inegalităţilor economice, rasiale şi
sanitare", a explicat el. Biden a semnat
în prima zi de mandat revenirea SUA
în Acordul climatic de la Paris.

Marilyn Manson are probleme `n carier[ 
dup[ acuza\iile aduse de fosta iubit[

Leonardo DiCaprio, mesaj c[tre Joe Biden

Actorul american Dustin
Diamond, cunoscut din serialul
"Salvaţi de clopoţel/ Saved by the
Bell", care fusese diagnosticat cu
cancer în urmă cu trei săptămâni, a
murit la vârsta de 44 de ani, potrivit
celor de la Variety.

Actorul, care l-a interpretat pe
Samuel “Screech” Powers în celebrul
serial din anii 1990, fusese spitalizat.
“În tot acest timp, cancerul s-a
răspândit rapid în corp. Singura
consolare a fost că a durat puţin”, a
spus reprezentantul său. 

“Dustin nu a suferit. Nu a trebuit

să zacă cu dureri. Pentru asta,
suntem recunoscători”. 

Serialul “Saved by the Bell” a avut
patru sezoane, din 1989 până în
1993, şi urmărea povestea unui grup
de prieteni la liceu şi pe directorul
lor. Diamond şi-a reluat rolul în
continuările “Saved by the Bell< The
New Class” şi “Saved by the Bell< The
College Years”, dar nu a mai apărut în
recentul serial. 

El a fost concurent la Celebrity
Big Brother în 2013. Diamond a fost
căsătorit cu Jennifer Misner din 2009
până la despărţirea lor din 2013.

Dustin Diamond
a `ncetat din via\[


