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James Madison, al patrulea
pre;edinte al Statelor Unite

150 de
ani de la
na;terea
marelui
istoric
Nicolae
Iorga

Ion C. Brătianu
s-a născut în anul
1821, pe 2 iunie
1821, și a fost
fiul lui
Constantin
„Dincă”
Brătianu și al
Anei Brătianu
(n. Tigveanu). A
urmat cursurile
primare la Pitești
avându-l ca dascăl pe
Nicolae Simonide. A intrat în armata
munteană în 1838 și a vizitat Parisul
pentru a studia. Întors în Muntenia, a luat
parte, împreună cu prietenul său, C.A.
Rosetti și alți politicieni proeminenți, la
rebeliunea română din 1848, fiind prefect
al poliției în guvernul provizoriu al acelui
an. În timpul domniei lui Alexandru Ioan
Cuza (1859-1866), Brătianu a fost un lider
liberal proeminent. A asistat în 1866 la
demiterea lui Cuza, fiind unul dintre
liderul Coaliției Monstruoase și la
alegerea Prințului Carol I al României,
sub domnia căruia a avut mai multe
mandate ministeriale în următorii patru
ani.  În 1876, ajutat de Constantin A.
Rosetti, a format un cabinet liberal, care a
rămas la putere până în 1888, fiind
ministru în timpul Războiul Ruso-Turc
din 1877, Congresului de la Berlin,
formarea Regatului Român, revizuirea
constituției și alte reforme. 

Premierul Boris Johnson s-a căsătorit
sâmbătă, 29 mai 2021, cu logodnica sa
Carrie Symonds într-o ceremonie secretă
care a avut loc la Catedrala Westminster
și la care au participat un număr restrâns
de persoane. Cununia religioasă a fost
oficiată în rit catolic de părintele Daniel
Humphreys și nici la biserică numărul
clericilor implicați nu a fost prea mare,
însă în orice caz, în jurul orei 13.30,
publicul a fost rugat să plece din catedrală. 

Jumătate de oră mai târziu ar fi sosit
cu o limuzină Carrie Symonds, care ar fi
purtat o rochie albă. Preotul care i-a cu-
nunat este cel care le-a botezat și fiul.
Tatăl și sora lui Boris Johnson au fost fo-
tografiați în momentul în care au ajuns,
sâmbătă, la reședința șefului guvernului.

Boris Johnson și Carrie Symonds au
fost primul cuplu necăsătorit care a locuit
în reședința prim-ministrului britanic.
Symonds, la cei 33 de ani, este cea mai tâ-
nără parteneră a unui premier britanic
din ultimii 174 de ani.

Ea este la prima căsătorie, în timp ce
Boris Johnson se însoară pentru a treia
oară. Din cea de-a doua căsătorie, cu avo-
cata Marina Wheeler, premierul britanic
mai are patru copii, doi băieți și două
fete. Au fost speculații că ar mai avea și
un al cincilea copil, dintr-o legătură în
afara căsătoriei. În orice caz, Boris Johnson
este primul premier, după 199 de ani, care
se însoară în timp ce este în funcție.

Având prețul de pornire de 25.000
euro, avionul particular al cuplului
Nicolae și Elena Ceaușescu a fost scos
marți la licitație. Acesta a fost
prezentat public pentru prima dată în
1982, an în care a și efectuat primul
zbor oficial, executat pe aeroportul
Băneasa, în fața conducerii statului.
România a devenit, astfel, primul stat
comunist care a fabricat un avion cu
reacție pentru transportul pasagerilor,
motoarele fiind realizate în România,
sub licență Rolls Royce. 

Trebuie menționat că este primul
avion de pasageri costruit în țara
noastră. Un alt avion Rombac 1-11,
contruit tot în România, va fi licitat și
el, însă acesta a fost folosit de către Ion
Iliescu, în primul său mandat.

      După ce că în anul 2015 China a
ridicat limita prin care fiecărei familii
îi era permis să facă un singur copil,
președintele Chinei, Xi Jinping a
anunțat că limita este acum la trei copii
pentru fiecare familie.
      În prezent, un cuplu poate avea doi
urmași, însă familiile chineze nu s-au
arătat încântate nici de măsura luată
în anul 2015. Majoritatea chinezilor
sunt de părere că sunt cheltuieli mari
pentru creșterea și educația unui copil,
astfel că nu sunt încântate de ridicarea
restricției anterioare.
      Politica abandonată în urmă cu 6
ani pentru cel mult un copil a fost în
vigoare zeci de ani, pentru a limita
populația, însă acum țara se confruntă
cu un fenomen grav de îmbătrânire.
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Cele mai vechi dovezi ale locuirii
spațiului oșenesc datează încă de
acum 8.000 - 12.000 de ani. Este vor-
ba despre locuire permanentă, încă
din timpuri străvechi, din paleolitic,
atestată prin dovezi materiale. Oșenii
au urmărit să se stabilească în apro-
pierea unor resurse materiale prin
care își putea asigura un oarecare
confort, respectiv viețuirea pe
aceeași vatră, cuprinsă în spațiul car-
pato-danubiano-pontic.

Deși casele, respectiv așezările oșenești
au suferit modificări de-a lungul timpului,
alegerea vetrei satului se făcea întotdeauna
în apropierea unei surse de apă, de lemne,
sau chiar de lut, pentru a putea facilita ri-
dicarea gospodăriilor. Astfel, oșenii își asi-
gurau un cadru propice pentru defășurarea
vieții economice și sociale.

La fel ca alte sate românești, și cele oșe-
nești s-au organizat după structura tradi-
țională, care cuprindea vatra satului, care
era compus[ din gospodării, biserici, fân-
tâni, cimitire, respectiv hotarul satului,
care era constituit din fânețe, păduri, pă-
șuni, arături etc.

Credințele care s-au păstrat până as-
tăzi, precum și sistemele de tradiții și obi-
ceiuri, legate de așezarea sătească și gos-
podărie asigură păstrarea și perpetuarea,
peste generații, a identității spirituale. Ast-
fel, s-a clădit în cadrul colectivității o anu-
mită stabilitate, pornindu-se de la centra-
lizarea cosmică a satului și ajungându-se
la simbolismul locuinței, ca element de
bază al fiecărei așezări, după cum preci-
zează Ștefan Haiduc, în volumul Destinul
în mentalitatea din Țara Oașului, apărut
la Editura Citadela, în anul 2017.

Unele așezări de pe cuprinsul teritorial
al Țării Oașului sunt vetre străbune, iar
altele au apărut din nevoia de valorificare
a spațiului. Vorbim aici de Racșa și Rac-
șa-Vii, Prilog și Prilog-Vii, Gherța Mare și
Gherța Mică. Aproape în fiecare localitate
există denumiri de străzi precum Joseni,
Suseni, Văleni, Dâmbeni, Pădure, Dum-
brava, Măgura, Pietroasa, Râu, Hâroasa.

Practici magice pentru apărarea
comunității de grindină, ciumă,
strigoi sau răufăcători

Hotarul satului era clar delimitat prin
văi, șanțuri, culmi, pâlcuri, movile etc. Era
locul în care nu de puține ori, se duceau la
îndeplinire anumite ritualuri magice de
apărare, împotriva strigoilor, răufăcători-
lor, stihiilor, sau de alte spirite malefice.
De asemenea, pentru apărarea comunității
de alte molime, cum era ciuma (sau că-

mașa ciumei), tot la marginea satului aveau
loc anumite practici magice, respectiv pen-
tru prevenirea grindinei sau a altor dău-
nători. Tocmai pe aceste considerente, nu
de puține ori, puteți vedea, la hotarele sa-
telor, diferite troițe sau cruci, care s-au ri-
dicat după pătrunderea creștinismului în
spațiul o;enesc. Oșenii aveau credința că
nici pășunile nu erau exceptate de la bân-
tuirea strigoilor, care se presupune că furau
laptele vacilor. Astfel, femeile făceau des-
cântece pentru îndepărtarea lor.

Compusă din casă și anexe gospodă-
rești, nici curtea și gospodăria tradițională
nu era ocolită de semnificații magice. Toate
energiile și evenimentele gravitau în jurul
gospodăriei, care constituie și acum ele-
mentul fundamental al fiecărui sat.

Situația financiară, precum și ocupa-
țiile de bază ale fiecărei familii se reflectau
în felul în care era oganizată fiecare gos-
podărie. Anexele precum poiata (denumiă
șură), oborocul sau hodorogul pentru fân,
grădina cu legume, livada generau și aces-
tea anumite ritualuri și practici magice
care trebuiau ferite de stihii sau rău-făcă-
tori, obiceiuri păstrate cu sfințenie, pe alo-
curi, și în zilele noastre.

Gardul care împrejmuia fiecare gos-
podărie era realizat din nuiele împletite,
care asigura accesul membrilor familiei și
nu numai, prin poartă. Stâlpii gardului
constituiau un loc propice pentru scuplta-
rea anumitor simboluri magice sau de cult,
prin care se invoca protecția, iar gospodă-
ria și membrii săi erau feriți de rele.

Unul dintre simolurile așezate la rang
de mare cinste de către oșeni era cercul,
care făcea trimitere la cultul soarelui. În
imediata vecinătate a locului unde era scul-
ptat în lemn, se lăsa un rug, pentru prote-
jarea de forțele întunericului.

Componentele gospodăriei
țărănești din Țara Oașului

Locuința cu o cameră și tindă repre-
zintă tipul cel mai frecvent de casă de lo-
cuit, unde familia tradițională se adăpos-
tea. La aceasta se adăuga o anexă, cu aco-
periș propriu, care servea drept bucătărie
de vară sau cămară. Poiata sau grajdul
servea la adăpostirea vacilor, cailor sau
boilor, și uneori era lipită de ea și o șură.
Păsările și porcii erau ținuți în cotețe, ham-
barul era folosit la depozitarea fânului, iar
șopra era pentru lemne.

Fiecare gospodărie tradițională nu pu-
tea să se lipsească de un cuptor pentru
copt pâinea și de o fântână care asigura
apa membrilor familiei.

Cele mai multe dintre gospodăriile
oșenești erau ridicate pe un schelet din
bârne de stejar, având ca fundament o talpă
masivă din aceeași specie de arbore. Pentru
a se contrui o fundație masivă sau fodo-
mentul -  după cum era denumirea origi-
nală - meșterii pricepuți alegeau piatra de
rău cea mai rezistentă, ori o alegeau din
pădure, dacă aveau una în apropiere. Aco-
perișul sau heizașul era făcut din paie de
secară și se ridica în patru fețe înalte, astfel
că dădea clădirii un aspect țuguiat, tocmai
în ideea ca zăpada sau apa să nu-și găsească
locaș acolo.

Oșenii aveau un sistem cu totul inedit
de a-și proteja gospodăria. Ei o înconjurau
cu un gard împletit din nuiele de tufă sau
alun. Intrarea în gospodărie era asigurată
printr-o vraniță cu boc, care era de fapt
un trunchi masiv de stejar, dispus pe ori-
zontală și suspendat în echilibru în jurul
unui ax vertical. Acesta era, de fapt, o sec-
țiune de trunchi groasă și scurtă, și era
parțial băgată în pământ. "Partea mai lun-
gă, de trei-patru ori, era poarta propriu-
zisă, iar de partea cealaltă a axului era ca-
pătul mai scurt și mai gros, astfel încât cele
două părți să aibă greutate egală, încât
poarta se deschidea cu ușurință surprin-
zătoare. Pe partea dinspre stradă sunt în-
crustate motive geometrice, cu semnificații

estetice sau de protecție. În interiorul în-
găditurii este odorul / curtea, prin care se
înțelege terenul pe care se află construcțiile
și bătătura dintre ele", mai explică Ștefan
Haiduc, în volumul său Destinul în men-
talitatea din Țara Oașului, la pagina 28.

Din componenta unei gospodării ță-
rănești nu lipsea, desigur, terenul pe care
se cultivau legumele și fructele, grădina
de flori, precum și heghiul. Coșul de mălai
era, și acesta, nelipsit de la orice casă, la fel
și bujdeiul pentru uscat prune.

Desigur că tehnicile de a ridica gos-
podării țărănești au cunoscut o evoluție
în timp, după cum este și firesc. Dacă la
începuturi, casele erau construite din ma-
terialele care erau oferite cu generozitate
de mediul înconjurător, cum este lemnul,
piatra, ierburile, argila, ferigile, în timp
aceste materiale de origine naturală au fost
înlocuite. Desigur că fiecare membru al
familiei contribuia la ridicarea unei noi
gospodării, însă când era vorba despre
constituirea unei noi familii, care avea ne-
voie de o nouă locuință, mai mulți membri
ai comunității se adunau în clacă și con-
tribuiau la ridicarea casei, cu toate anexele
necesare.

Trebuie menționat faptul că până la
începutul secolului al XIX-lea, toate hei-
zașurile erau înalte, ridicate în patru ape,
iar abia apoi au apărut cele cu draniță lată,
din aceleași esențe de lemn, mai precizează
Ștefan Haiduc, în același volum.

Locuința monocelulară
era cea mai întâlnită

În principal, locuințele oșenești erau
constituite dintr-o singură încăpere, adică
monocelulare. Cu timpul, pentu un plus
de funcționalitate, camerei de locuit i s-a
adăugat o cămară, pentru depozitarea ali-
mentelor sau grânelor. De asemenea, pen-
tru protejarea camerei de frig și având rol
de depozitare a diferitelor produse, s-a
adăugat camerei și o tindă, iar mai apoi s-
a considerat necesară construirea unei alte
camere. Aici se păstrau lucrurile de preț
ale familiei, dar erau primiți și oaspeții, fi-
ind denumită și camera cea bun[.

"Cele mai multe construcții din gos-
podăria oșenească tradițională, în primul
rând locuințele, au fost construite de însăși
proprietarii lor și numai în mod excepțio-
nal de meșteri specializați. Majoritatea băr-
baților cunoșteau tehnica prelucrării lem-
nului pentru unelte, mobilier și construcții.
Deoarece construcția unei case a fost din-
totdeauna o problemă deosebit de grea, se
practica, veacuri de-a rândul, ajutorul ob-
ștesc, în special printre rude și vecini. Ob-
ștea resimțea ca pe o lege nescrisă această

îndatorire de a ajuta familiile sau persoa-
nele care trceau prin momente grele. În-
deosebi claca la transportat se practica în
colectiv larg, mai ales în zile de sărbătoare.
Încă un aspect demn de consemnat, pen-
tru relația cu obștea satului, este faptul că,
după ce s-a terminat de clădit și acoperit
casa, umplutura de pământ este netezită
cu grebla și în duminica următoare se
cheamă să se joace acolo danțul, hora sa-
tului și se calcă pământul din casă. Chiar
tinerii caută case nou ridicate și acoperite,
știind că acolo li se dă voie să gioace, având
și acoperiș pentru ploaie", mai consem-
nează Ștefan Haiduc.

Gospodăria tradițională,
cu multiplele sale semnificații

Pe lângă rol de adăpost, gospodăria
oșanului mai îndeplinea o multitudine de
alte funcții. Era locul de desfășurare a vieții
de familie, sau unde se prepara hrana zil-
nică pentru fiecare dintre membrii săi. De
asemenea, tot aici me;teri\ele pricepute
confecționau îmbrăcămintea, și trebuiau
să existe femei și fete pricepute la fiecare
casă. Totodată, evenimentele aflate în
strânsă legătură cu viața de familie sau cea
socială se derulau în gospodărie< naștere,
botez, nuntă, prohod, înmormântare,
practic toate ceremoniile din timpul vie-
țuirii pe pământ.

Tocmai din acest motiv, una dintre
preocupările centrale ale oșanului era ca
gospodăria lui să fie curată, dar și protejată
de orice factor care i-ar putea perturba bu-
nul mers al vieții.

Cum se alegea locul potrivit 
pentru ridicarea unei locuin\e?

Construirea unei noi gospod[rii pen-
tru o tânără familie presupunea alegerea
cu multă grijă a locului unde va trăi aceasta
o viață întreagă. Tocmai de aceea, casele
din localitățile din Țara Oașului erau răs-
firate, parcelele de teren fiind cedate din
grădinile caselor deja construite sau din
fânețe.

Dorința cea mai mare a oșanului era
ca locuința să-i ofere protecție, siguranță,
confort, astfel că destinul întregii familii
depindea de locația aleasă pentru ridicarea
construcției. Niciodată o nouă casă nu se
construia pe locul uneia vechi, care a fost
distrusă de calamități naturale, fie că ne
referim la incendiu, inundații, trăsnet, cu-
tremur sau pe locuri despre care se știe că
sunt blestemate. Aici intră acele locuințe
unde au avut loc crime ori sinucideri, ori
unde au fost înmormântate persoane de-

cedate. Se considera că astfel era pusă în
pericol viața membrilor familiei.

În concepția oșanului - căci oșanul era
un iscusit meșter în ridicarea locuinței,
dar mai ales foarte pretențios în alegerea
locației potrivite pentru aceasta - cel mai
bun loc pentru viitoarea casă era acela un-
de vitele rămâneau peste noapte la culcare.
Practic, acolo unde vitele își alegeau locul
de somn și se adunau mai multe, acela era
terenul potrivit pentru a fi mai apoi puri-
ficat de spirite malefice. Riturile de puri-
ficare practicate erau urmate de marcarea
teritoriului prin dispunerea unor pietre și
țăruși, astfel că spațiul nu mai era nepro-
tejat, mai explică Ștefan Haiduc. Abia din
acest moment, începea ridicarea casei.

La Cămărzana era obiceiul de a se pu-
ne bani la talpa casei, numai dacă familia
avea o situație financiară și își permitea
acest lucru.

De altfel, ridicarea locuinței prespunea
practicarea unei game largi de ritualuri de
întemeiere< Se obișnuia sacrificarea de ani-
male, care de obicei era un coco; pentru
protecția casei se folosea busuioc sau us-
turoi; pentru atragerea bunăstării erau uti-
lizate sarea, apa neîncepută, monede, grâu.
De asemenea, pentru sănătatea membrilor
familiei se foloseau crenguțe verzi, sau fire
de busuioc sfințit.

Tot pentru protecția locuinței, se con-
fecționa un steag din verdeață, bărbinoc,
ștergar, batiste, panglici colorate. Acesta
se punea în vârful acoperișului. De ase-
menea, meșterii care au coordonat întreaga
lucrare, primeau un litru de pălincă.

Mai trebuie specificat faptul că pentru
a fi siguri că noii proprietari de locuință
sunt protejați de orice fel de forțe malefice,
se băga un mâț în casă, și se lăsa să doarmă
peste noapte. Acest obicei era practicat în-
deosebi la Moișeni, în credința că dacă era
cazul, atunci să piară pisica, și nu marhele
sau omul. Abia noaptea următoare erau
lăsați proprietarii să doarmă în noua gos-
podărie.

Casa era binecuvântată de către preot,
pentru a proteja tânăra familie, precum și
pentru asigurarea properității acesteia.

În cele din urmă, toate rudele, priete-
nii, vecinii erau chemați la ospăț, iar gos-
podarii care își permiteau angajau ceterași,
pentru ca finalizarea construcției să fie
sărbătorită așa cum se cuvine.

***
Toate informațiile au fost preluate din

volumul "Destinul în mentalitatea din
Țara Oașului", volum semnat de Ștefan
Haiduc și care a văzut lumina tiparului
în anul 2017, la Editura Citadela, Satu
Mare.

A consemnat Mirela Filimon

TRADI}II
Casa era binecuvântată de către preot, pentru a proteja tânăra familie, precum și pentru asigurarea

properității acesteia.
În cele din urmă, toate rudele, prietenii, vecinii erau chemați la ospăț, iar gospodarii care își permiteau

angajau ceterași, pentru ca finalizarea construcției să fie marcată așa cum se cuvine.

Locuința cu o cameră și tindă reprezintă tipul cel mai frecvent de casă de locuit, unde familia tradițională se adăpostea. 
La aceasta se adăuga o anexă, cu acoperiș propriu, care servea drept bucătărie de vară sau cămară
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IN MEMORIAM
“O, sfintele mele cărţi, mai bune şi mai rele, pe care soarta prielnică mi le-a scos înainte, cât vă datoresc
că sunt om, că sunt om adevărat, ca oamenii din ţările unde nu s-a întrerupt niciodată cultura, 
şi de aceea, cu toată lista unei averi, moştenită sau câştigată, cu câtă nesfinţită iubire, cu câtă nesăţioasă
patimă v-am cules de pe toate drumurile, din toate tristele colţuri ale părăsirii noastre, din împrăştierea
atâtor furtuni şi catastrofe casnice, pentru a face din voi ce a lăsat mai preţios omenirea de pretutindeni
şi de oriunde, în casa mea, deseori mutată, până la permanenţa unui dar prietenesc, biserica celor 
patruzeci de mii de glasuri.” - Nicolae Iorga

La 5 iunie 2021, aniversăm
150 de ani de la nașterea lui
Nicolae Iorga, personalitate de
excepție a neamului românesc,
cărturar român, savant de
renume mondial, istoric (al
istoriei românilor, orientalist,
bizantinolog, turcolog, al
istoriei universale, arheolog),
istoric literar, scriitor,
economist, politolog, etnograf,
istoric de artă, pedagog, om
politic.

Nicolae Iorga s-a născut pe 5/17
iunie 1871 la Botoșani și a murit în 27
noiembrie 1940, la Strejnicu, județul
Prahova. 

Tatăl său, Nicu Iorga, era avocat,
iar mama, Zulnia Arghiropol era fiica
Elenei Drăghici, femeie cultă,
cunoscătoare a limbilor germană și
franceză și care a publicat traduceri
din limba franceză. A întocmit și o
anthologie literară. Fratele ei,
Manolache Drăghici a publicat Istoria
Moldovei pe timp de cinci sute de ani
până în zilele noastre.

Nicolae Iorga urmează clasele
primare la Școala Marchian din
Botoșani (1878-1881), primele cinci
clase secundare la Liceul Larian din
Botoșani (1881-1886) și clasa a VI-a la
Liceul Național din Iași. 

După susținerea bacalaureatului
(1888) se înscrie la Universitatea din
Iași la Facultatea de Istorie și
Literatură. După un an obține diploma
de licență (1889) și este pedagog la un
pension (1889-1890). În anul 1890 se
căsătorește cu Maria V.Tasu, fiica
jurnalistului Tasu.

În anul 1890, Nicolae Iorga
primește bursa Iosif Nicolescu, cu care
pleacă patru ani în Franța și Germania
(1890-1894). La Paris se înscrie la
École Practique des Hautes Études,
secția de istorie – filologie. Pentru
elaborarea tezei, Nicolae Iorga
efectuează două călătorii la Londra și
Roma (1891). 

În 1910, devine membru plin
al Academiei Române

Se înscrie la Universitatea din
Berlin în ianuarie și frecventează cinci
luni cursurile, după care, în iunie trece
la Universitatea din Leipzig (1893). În
acest an, pe 25 martie devine diplomat
al Școlii practice de înalte studii din
Paris, iar pe 4 august obține titlul de
doctor al Universității din Leipzig.
Continuă să studieze arhivele din
Dresda, München, Nürnberg,
Innsbruck, Veneția, Milano, Torino
(1894). 

Revine în țară în 28 septembrie și i
se oferă suplinirea catedrei de istorie
universală la Universitatea din
București, unde ține prima lecție
universitară la 1 noiembrie 1894. La 7
aprilie 1897 este ales membru
corespondent al Academiei Române. 

Perioada următoare își
concentrează atenția asupra
călătoriilor și studiilor în țară (1900 –
1907). Se stabilește la Vălenii de
Munte, unde pune bazele unui
așezământ de cultură, denumit
Universitatea populară (1907).

Nicolae Iorga este ales deputat
până în 1940. În 1910, devine membru
plin al Academiei Române. Participă
pentru prima dată la un congres
internațional de istorie la Londra
(1913). Împreună cu Vasile Pârvan și

G. Murgoci, Nicolae Iorga pune bazele
Institutului Sud-est european (1914). 

Înființează Revista Istorică (1915),
pe care o va conduce până în anul
1940. Nicolae Iorga devine președinte
al primei Adunări a deputaților din
România Mare (1918). În anul 1920,
pune bazele primului teatru popular.

În anul 1921, ține prima lecție la
Sorbona, iar în 1923 este numit
membru corespondent al Academiei
Suedeze. 

În anul 1927, Iorga efectuează
călătorii în Franța, Danemarca, Suedia,
Elveția și Italia. Primește titlul de
Doctor Honoris causa al Universității
din Geneva la 1 martie 1927. Tot în
anul 1927, ia parte la Congresul de
Bizantologie de la Belgrad, ca
reprezentat al Academiei de Inscripții
din Paris. 

De asemenea, vorbește la Napoli
despre Italia de Sud și România. În
anul 1928, continuă să țină lecții la
Sorbona, apoi la Madrid, Lisabona,
Coimbra, Porto și Milano și participă
la Congresul Internațional de Istorie
de la Oslo. În anul 1929, ține
numeroase lecții la Pris, în Spania și
Italia. În anul 1930, călătorește trei luni
în America de Nord și ține lecții la
numerose universități, strânse în My
american lecture. 

La 17 aprilie 1931, 
este numit Președintele
Consiliului de Miniștri

Nicolae Iorga inaugurează Casa
română din Veneția (aprilie 1930), ia
parte la Congresul Internațional de
Istorie de la Londra și primește titlul
de Doctor honoris causa al
Universității din Oxford (3 mai 1930).
Conferențiază la Berna și Zürich.

La 17 aprilie 1931, este numit
Președintele Consiliului de Miniștri,
iar la 25 decembrie 1932 i se conferă
titlul de Doctor honoris causa al
Universității din Roma. În anul 1933
participă la Congresul de Istorie din
Polonia, iar în 1934 călătorește din nou
în Franța și Italia.

În anul 1935, Iorga lansează ideea
înființării unei universități latine la
Coimbra, iar în 1936 este inițiatorul
Adunării de la București a comitetului
de istorie, la care au participat istorici
de renume ca Temperley, Amantos,
Koht, Dembinski, Leskaris. 

La 1 aprilie 1937, inaugurează
Institutul pentru Studiul Istoriei
Universale, care-i va purta numele.
Ultimii ani sunt consacrați scrierii
istoriei românilor și a unor lucrări
privind Bizanțul, care îi va conferi lui
Iorga, pe lângă faima de un mare
istoric al istoriei universale și pe cea de
redutabil bizantinolog. În noiembrie
1940, Iorga este asasinat.

Opera lui Nicolae Iorga a început
să se închege încă din anii studiilor
liceale și universitare, apoi a căpătat
direc\ii precise în timpul studiilor în
străinătate. Aprecierile din țară și de
peste hotare sunt numeroase și
întotdeauna elogioase. Lucrările de
doctorat de la Paris (Philippe de
Mézières 1327 – 1405 et la croisade en
XIV-eme siècle) și Leipzig ( Thomas
III, Marquis de Saluces) vădesc un
spirit enciclopedic și profund umanist. 

La Congresul Internațional de
Istorie de la Londra, Iorga prezintă
Bazele necesare unei noi istorii a
Evului Mediu, prin care se pun bazele
unui nou concept de istorie universală. 

În 1921, la împlinirea vârstei de 50
de ani, lui Iorga i se oferă la București
un volum omagial în care
personalitățile culturii românești aduc
omagiu savantului de renume mondial. 

În 1923, la Congresul Internațional
de Istorie de la Bruxelles, Nicolae Iorga
uimește auditoriul prin elocința și
puterea de evocare a trecutului
medieval, prin profunda analiză a
evenimentelor în comunicarea
România dunăreană în veacul al VI-lea
și barbarii.

Vorbește la Institutul Franței
despre Părăsirea Daciei de Aurelian,
iar la Geneva despre Așezămintele din
sudul-estul Europei (1924). Nicolae
Iorga conferențiază la Cercle artistique
din Bruxelles despre Figuri
reprezentative ale istoriei românilor, la
Strassbourg despre Rase și politică în
sud-estul european, la Geneva despre
Definiția literaturii bizantine (1925).

Cu prilejul călătoriilor din apus, un
romanist îl compara cu un vast copac,
adânc înrădăcinat însă în pământul lui
(1927). 

Cu prilejul conferirii titlului de
Doctor honoris causa al Universității
din Oxford (1930) i se face în latinește
un vibrant și emoționant elogiu
academic în care Iorga este prezentat
ca un bărbat, în multe învățat și în
multe scriitor, numit Titus Livius al
Daciei, care a scris opere istorice în
patru limbi, mergând până la izvoarele
cele mai ascunse. 

El a scris numai despre faptele
românilor, nu a înfățișat numai
monumentele, ci a străbătut cu
curiozitatea lui Plinius arta, a cercetat
obiceiurile și așezămintele tututror
neamurilor din părțile de miazăzi și
soare răsare ale Europei. 

Istoricul Bruchesi afirma că Iorga
ar fi fost în fruntea gloriei Renașterii
dacă ar fi trăit în acea epocă. În sfârșit,
cu prilejul împlinirii a 60 de ani (1931)
i s-au oferit mai multe volume
omagiale în care semnează
personalități de prestigiu din țară și
străinătate. 

La fel, principalul istoriograf al
operei lui Iorga, Barbu Teodorescu,
afirmă că savantul a căutat să fie un
istoric în sensul lui Ranke și Michelet,
un vizionar, un profet, dar și un poet
al istoriei. Opera lui Nicolae Iorga de o
mare vastitate și varietate este greu de
cuprins exhaustiv. Nicolae
Iorga și-a legat numele de savant și
istoric român și de numele localității
„Sătmar”. Pentru prima dată, la
jumătatea secolului al XIX-lea,
părintele Moise Sora Nouacu, slujitor
la Biserica din Hurezu Mare, în
scrierile sale înlocuirește numele de
„Szatmar” cu “Sătmar”. Urmează
susținerea acestei denumiri și de către
Petru Bran, șeful Catedrei de Limbă și
Literatură Română de la Liceul Regal
Ungar, în anul 1859.

După înfăptuirea istorică a Statului
Național Unitar Român, Nicolae Iorga
schimbă numele „Sătmar” în “Satu
Mare”.

Bibliografie< 
1. * * * * * * - Enciclopedia marilor
personalități din istoria, știința și
cultura românească de-a lungul
timpului, volumul II, G – O, Editura
Geneze, București, 2000
2. * * * * * * - Enciclopedia Universală
Britannica, volumul 8, I – K, Editura
Litera, București, 2010

Mircea Pîrlea
Lacrima Teocan Istrăuan
Prof. Dr. Ioan Corneanu

Nicolae Iorga s-a bucurat în străinătate de mare popularitate ;i a înfiinţat lăcaşe 
de cultură românească< Școala română din Paris, Academia Română de la Roma, 
iar în ţară<Institutul de Studii Est Europene, Institutul de istorie Universală, 
Universitatea populară de la Vălenii de Munte

N. Iorga ;i regele Carol al II-lea< “Îl aflu liniștit, deși, vorbind, ochii i se umplu
de lacrimi, dar glasul, încet ca de obicei, așa încât pe alocuri abia dacă îl aud, e
liniștit și sigur. Îi spun de la început că nu înțeleg nimic . - Nici eu. adaug că so-
coteam pe Antonescu un om de onoare și sigur . - :i eu. - Dar de ce i s-a
încredințat puterile pe care apoi le a întrebuințat astfel? - Am vrut să evit răs-
punderea. - Aceasta, spun eu, a fost marea greșeală de la care au pornit toate ce-
lelalte. - Și acum, Maiestatea Voastră pleacă unde și când . - Nu se poate spune.
(...) Îi urez să revie curând și sănătos, dar atunci să asculte de aceia care i-au fost
credincioși și atunci i-au dat sfaturi care n-au fost urmate. Iar dacă, așa cum
sunt lucrurile acum, nu m-ar găsi, să-mi păstreze o bună amintire.”
(N. Iorga, Jurnalul ultimilor ani (1938 1940), București< Humanitas, 2019, 
pp. 339, 340, 341)

Nicolae Iorga, personalitate 
de excep\ie a neamului românesc
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RE}ETE
În știința modernă, cercetările din ultimii 15 ani realizate în țări precum< Germania, Elveția, Israel, Polonia,

Serbia sau Statele Unite, au scos în evidență proprietățile medicinale uluitoare ale socului.
În scopuri medicinale, se folosesc de la soc florile, fructele și scoarța, bogate în ulei volatil, tanin, mucilagii,

flavonozide, amine, etilamină, vitamina C și vitaminele din complexul B, izobutilamină.

Socat[ cu miere

Dorada pr[jit[
cu ceap[ ;i ardei iute

Mod de preparare<

Se poate face o socată foarte gustoasă
acasă chiar dacă nu va conține zahăr, sau
drojdie. Și este mult mai sănătoasă!

Lămâile se taie felii subțiri, cu tot cu
coajă. Pentru a fi posibil acest lucru, lămâile
trebuie să fie bio, deci nestropite. Vor lăsa
și acestea o aromă ușor amăruie, dar și
acrișoară în același timp. Cele două arome
se vor contopi foarte bine cu gustul dulce
dat de soc.

Mierea se dizolvă bine într-o cantitate
mică de apă. Recomandat este să se pună
mierea într-un borcan de 5 litri, și să se
pună puțină apă peste. Fie amestecați până
se topește, fie agitați borcanul.

După ce mierea s-a topit, se adaugă
florile de soc, anasonul, feliuțele de lămâie,
precum și restul de apă, pentru a fi plin
borcanul de 5 litri. Borcanul poate fi păstrat
pe balcon sau în bucătărie, imporant este
să stea puțin în bătaia soarelui. Borcanul
se deschide o dată pe zi și se amestecă în
el. Este normal să facă puțină floare de-
asupra. Se poate aduna cu o lingură, dar
nu este nimic dacă se mai face. Socata se
lasă în borcan cel puțin 3 zile și 3 nopți,
numai dacă este cald afară, cel puțin 30 de
grade. Cert este că trebuie să fermenteze
și vă veți da seama de asta când se văd bu-
lele deasupra. Cu cât vreți să fie mai aci-
dulată, cu atât se poate lăsa mai mult în
borcan. Când considerați că este gata, se
poate strecura. Este bine de stors cât mai
multă zeamă și din lămâi, la fel și din florile
de soc, pentru a fi cât mai aromată. Apoi
se pune în recipiente de sticlă și se păs-
trează la frigider.

Ingrediente<
15 flori de soc

(dacă sunt uscate se pun 30)
2 lămâi bio

700 gr de miere
4,5 litri de apă

2-3 steluțe de anason

Mod de preparare<

Peștii se curăță de solzi, atât la in-

terior cât și la exterior. Se crestează cu
un cuțit bine ascuțit, pe ambele părți
ale coloanei vertebrale, ca să se pătrun-
dă mai rapid. Se pune sare și piper, apoi
se trec prin făină. Ceapa se taie în 4
sau în 8, iar usturoiul se taie rondele
mici. Ardeiul gras, dar și cei 3-4 ardei
iuți se toacă și ei foarte mărunt, astfel
încât gustul să intre bine de tot în pește.
Legumele astfel mărunțite și peștele se
pun în tigaie după ce uleiul s-a încins
puțin. Se lasă la prăjit până când pielea
devine crocantă. Pentru servire, se poa-
te orna cu busuioc.

Poftă bună!

Ingrediente
pentru 4 persoane<

2 dorade (400 gr fiecare)
250 ml de ulei de măsline

făină albă 0000
sare, piper alb
ardei gras iute

câteva cepe mici spre medii
4 căței de usturoi

1 legătură de busuioc
3-4 ardei iuți

Cartofi cu unt
;i smântân[

Mod de preparare<

Se curăță cartofii și se fierb în apă

cu sare. Se încălzește untul, se adaugă
cartofii scurși și se toarnă smântâna. Se
condimentează cu sare și piper negru
și se lasă vasul pe foc, până când dă în
clocot.

Mărarul se toacă mărunt și se pune
peste cartofii cu smântănă. Acest fel
dem mâncare se servește cald. 

Poftă bună!

Ingrediente<

8-10 cartofi mici
50 gr de unt

200 gr de smântână
o linguriță de sare

1/2 linguriță de piper negru
mărar verde

Ciorb[ r[d[u\ean[

Mod de preparare<

Carnea porționată de pui se pune
la fiert în apă rece cu care. Când începe
să fiarbă, se ia spuma de deasupra, ori
de câte ori este nevoie.

Între timp, se curăță și se taie legu-
mele mai mărunt și după ce dispare
spuma, se adaugă în oala cu bucățile
de carne de pui.

Se lasă totul la fiert până când car-
nea și legumele sunt pătrunse bine.
Carnea se scoate apoi și se lasă puțin
la răcit, iar legumele se strecoară de
zeamă. Aceasta se pune din nou în oală
și se drege cu smântâna amestecată cu
gălbenușuri. După ce carnea s-a răcit
se poate tăia mărunt în fâșii subțiri și
se pune din nou în oală. Se mai lasă la
fiert încă un clocot și mâncarea este
gata.

Se consumă caldă, cu puțină smân-
tână și ardei iute, după preferințe.

Ingrediente<

un pui și jumătate
3 morcovi

3 cepe
1 țelină medie

sare
3 gălbenușuri

250 g de smântănă
ardei iute 

Socul este recunoscut, deopotrivă în
folclorul românesc și european, drept plantă
de leac și plantă magică. Nenumărate mituri
și legende despre soc au fost purtate din
Orientul Mijlociu și până în nordul Europei
și al Africii.

Socul (Sambucus L.) este o plantă din
grupa arbuștilor, cu 20-30 de specii. Face
parte din familia Adoxaceae. Cea mai
cunoscută specie este socul negru
(Sambucus nigra). Popular, socul mai este
cunoscut și sub denumirile de coramnic,
holer, soace. Crește pe lângă case și garduri

sau la marginea pădurilor.
Florile hermafrodite, albe, ce apar la

începutul verii, sunt parfumate, pe când
frunzele au un miros neplăcut atunci când
sunt frecate în mâini.

Fructele se prezintă sub forma unor
bobițe negru-violacee, dispuse în ciorchine.
Socul, apreciat ca remediu natural, a fost
folosit din cele mai străvechi timpuri în
medicina tradițională.

În știința modernă, cercetările din
ultimii 15 ani realizate în țări precum<
Germania, Elveția, Israel, Polonia, Serbia
sau Statele Unite, au scos în evidență
proprietățile medicinale uluitoare ale
socului.

În scopuri medicinale, se folosesc de la
soc florile, fructele și scoarța, bogate în ulei
volatil, tanin, mucilagii, flavonoide, amine,
etilamină, vitamina C și vitaminele din
complexul B, izobutilamină.

Frunzele, sub formă crudă, se aplică pe
răni, fiind calmante și cicatrizante.

Diverse preparate care au la bază coaja
de soc sunt recomandate în stările de vomă,
pentru eliminarea paraziților intestinali și
celor care suferă de afecțiunile splinei. Coaja
macerată în alcool se bea pentru
detoxifierea organismului.

Florile de soc sunt folosite frecvent în
medicina naturistă, ca remediu pentru o
serie de afecțiuni.

Substanțele conținute de florile acestei
plante< bioflavonoizii, colina, acizii grași
omega-3 și omega-6, pectina și taninurile,
sunt extrem de benefice pentru sănătate și
tratează alergiile, tulburările respiratorii,
sinuzita și tusea productivă. Florile folosite
deseori la băuturi răcoritoare funcționează
ca un agent expectorant. Florile acestei
plante foarte populare în țara noastră au
acțiune sudorifică, diuretică, anti-
inflamatoare. Florile de soc au câștigat o
reputație importantă în tratarea unor boli
inflamatorii și congestionante ale aparatului
respirator, fiind utile în special în stări
febrile. Pentru a potența efectele diuretice,
florile de soc se amestecă cu măceșe, coajă
de mesteacăn, troscot sau coada calului.

Sunt eficiente în combaterea rinitei, a
faringitei, a laringitei sau a bronșitei
produse de infecția cu viruși gripali din
grupele A sau B. Infuzia rece din flori de soc
poate fi folosită pentru tratarea ochilor
inflamați sau infectați. Extractul din flori de
soc este folosit pentru îmbunătățirea
funcționării rinichilor, contribuind la
eliminarea nisipului și la dizolvarea
calculilor renali. Ceaiul din flori de soc are
un rol extrem de important în tratarea
afecțiunilor vezicii urinare. În privința
colesterol, spre deosebire de alte remedii,
socul nu determină scăderea valorilor
acestuia, ci împiedică în mare parte
oxidarea sa în organism. Florile de soc
curăță sângele de toxine, ferind corpul de
artrită. Sub formă de tinctură, florile de soc
sunt indicate pentru calmarea durerilor
musculare. Băile fierbinți cu flori de soc
sunt un remediu pentru reumatism.

Pagin[ realizat[ de Mirela Filimon

B[ile fierbin\i
cu flori de soc sunt

un bun remediu
pentru reumatism
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EVENIMENT
Ziua Mondială a Mediului Înconjurător este o zi marcată în calendar pe data de 5 iunie, în fiecare an, 
pentru a face un apel de conștientizare a importanței respectării mediului înconjurător, dar și de-a lua măsurile necesare
pentru a-l proteja. Un eveniment însemnat, marcat începând din anul 1974 de Organizația Națiunilor Unite (ONU), care
este găzduit în fiecare an într-o țară diferită, cu activității axate pe o temă anume. Ziua Mondială a Mediului Înconjurător
2021 are loc în Pakistan, cu tema „Restaurarea Ecosistemelor”.

~n preajma Zilei Mondiale a
Mediului, care se s[rb[tore;te pe
data de 5 iunie, Asocia\ia ecologic[ ;i
umanitar[ “Copacul vie\ii” din Satu
Mare a lansat o provocare elevilor
din institu\iile de `nv[\[m]nt de pe
cuprinsul jude\ului de a reda prin
intermediul unor esee, poezii, sau
desene, teme importante care s[
eviden\ieze importan\a ;i necesitatea
protej[rii mediului `n care tr[im.

Chestionat[ `n leg[tur[ cu
receptivitatea elevilor la aceste teme de
real[ actualitate, Elisabeta Bekessy,
pre;edinta asocia\iei, ne-a precizat c[ la
acest apel au r[spuns numero;i elevi,
crea\iile lor reflect]nd preocuparea tinerei
genera\ii pentru ̀ mbun[t[\irea condi\iilor
de mediu, ;i con;tientizarea faptului c[
s[n[tatea mediului este indispensabil[
s[n[t[\ii omului.

Informa\ia Zilei s-a al[turat
demersului asocia\iei amintite, astfel c[ `n
limita spa\iului redac\ional disponibil vom
reda c]teva din crea\iile tinerilor
s[tm[reni. Men\ion[m c[ pe data de 5
iunie, cu ocazia marc[rii importantei zile
din calendarul evenimentelor ecologice de
peste an, elevii vor citi ;i vor dezbate la
orele de biologie, dirigen\ie, ori `n cadrul
altor discipline, temele surprinse `n
crea\iile lor, cu prec[dere cele publicate `n
Informa\ia Zilei de Duminic[. Pentru a fi
aduse `n aten\ia comunit[\ii s[tm[rene,
lucr[rile elevilor vor fi mai apoi expuse, din
data de 10 iunie, `n Gr[dina Romei, unde
va avea loc ;i premierea celor mai reu;ite,
;i acordarea de diplome din partea
organizatorilor.

5 Iunie, Ziua Mondial[ a Mediului
Elevii s[tm[reni s-au `ntrecut `n eseuri, poezii ;i desene care aduc `n prim-plan necesitatea protej[rii mediului

Bidea Antonia-cl.I.C-Petrean Camelia Apa-Ursu Mihai Ioan-cl.IIProf.Erdei Delia
Deme Rebeka-cl.I.C-

prof.Petrean Camelia

Jitariu Victoria-cl.I.A-prof.Petrean Camelia Seucan Tudor-cl.I.C-prof.Petrean Camelia
Kovari Bretan David-cl.I.A

-prof.Petrean Camelia
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ISTORIE
“Nimeni nu e judecat pe drept cât trăiește< abia după moarte este pomenit sau dat uitării. Poate de mine vă veţi aminti
deoarece v-am iubit cu toată puterea inimei mele și dragostea mea a fost puternică, plină de avânt: mai târziu a devenit
răbdătoare, foarte răbdătoare.” - Regina Maria a Rom]niei

(Urmare din num[rul trecut)

Semnatarii prezentului studiu își
propun să prezinte in extenso Declarația
baronului Iosif (Ioseph) Fay în
Parlamentul României, cuprinsă în
Documentele Adunării Deputaților nr.
11/ 1920<

„ Domnilor Deputați,
Înainte de toate, vă rog să iertați greșelile
Cuvântării mele, deoarece în limba
română numai de câteva luni vorbesc. Eu
vreau să vă vorbesc numai câteva lucruri
despre Poporul Secuiesc. Vreau să vă
atrag atenția asupra acestui popor de
omenie, harnic și sârguincios.
Având în vedere că interesele sale vitale
vor fi ocrotite în interiorul noului Stat
Român, secuii au primit în liniște și cu
încredere Unirea Transilvaniei cu Regatul
Român. (Aplauze puternice și prelungite)
Partea cea mai mare a vieții secuilor s-a
petrecut ca un copil vitreg al Statului
Ungar. Cum că așa a fost, aceasta o
dovedește pe scurt și faptul că
parlamentarii unguri au ieșit aproape fără
excepție din sânul acestui popor. Nu
tăgăduiesc că au fost și sânt și de aceea
accentuând lozinci de agitare au voit să
tulbure liniștea înțeleaptă a Secuimii, prin
lipsa de cunoștințe. Dar, Domnilor
Deputați, aceștia nu au nici o însemnătate
serioasă. Procedeele acestea, drept
vorbind, nici nu se poate numi agitațiuni.
Deoarece agitație nu este. Este însă o
frazeologie năbădăioasă cu care
conducătorii unguri care și-au pierdut
oștile mai încearcă să impună a lor putere
și fac pe disperații politici. Poate că acești
agitatori cred că pot înnebuni prin
cuvinte Poporul Secuiesc. (Aplauze
puternice)

Poporul Secuiesc știe să cumpănească
greutatea stringentă a schimbărilor
universal – istorice și a evoluțiunii,
precum se vede și din faptul că mica
noastră națiune, înconjurată de popoare
străine, nu s-a putut păstra decât făcând
numai politică reală.

Domnilor Deputați,
De multe secole Secuimea trăiește strânsă
într-un colț în Munții Ardealului. În acest
enorm timp partea cea mai mare a vieții,
Secuimea a petrecut-o ca un copil vitreg
al Statului Ungar. (Aplauze prelungite și
puternice)

Viața tradițională separată a acestui
popor a căzut jertfa tendințelor ungare de
unificare șovinistă, aproape tot așa ca și
existența altor popoare vechi, locuitori pe

teritoriul Ungariei. (Aplauze puternice și
strigăte de bravo)

Cât de dezvoltată a fost conștiința
existenței separate a Secuilor față de orice
popor și chiar și față de fratele său ungur
este destul să o dovedesc cu indicația
Declarantului fapt istoric că oștirile
secuiești au luptat la 1600 pentru Unirea
Țărilor Române alături de Mihai Viteazul.
(Aplauze furtunoase și îndelungate și
strigări de bravo)

Domnii mei, dacă așa a fost în Evul
Mediu, când de fapt piața națională a
secuimii exista și când deosebirile de
interese o puteau duce pe astfel de
dureroase loviri, cu atât mai mult s-au
dezvoltat aceste deosebiri în Evul Nou,
dându-și cele mai mici urme de viață
secuiască separată au fost șterse. Poporul
secuiesc poate fi una din pietrele cele mai
sigure la edificarea României Mari.
(Aplauze puternice și strigăte de bravo)

Chiar și în timpul cel mai din urmă,
guvernele ungurești nu au recunoscut
importanța Secuimii, întratât chiar din
Ungaria, puternic dezvoltată de la 1867
încoace, așa zicând numai această regiune
a rămas nedezvoltată, neglijată fără o rețea
de diferite nevoi, deoarece fără valoare și
fără instituții culturale, la înălțimea
nivelului modern, așa că funcționarii
unguri trimiși de la Budapesta în teritoriul
secuiesc, considerau numirea lor în
teritoriul nostru ca o dizgrație, aș putea
spune ca o deportație. (Aplauze
puternice)

Domnilor Deputați, prin Hotărârea
Conferinței de Pace de la Paris, România
a devenit stăpâna Țării Secuilor și prin

această îndreptare conducerea a devenit
Guvernului României. Limitele unei
Cuvântări Parlamentare ar fi îngustă ca să
înșirăm toate câte ar fi de făcut, dar a căror
realizare cu considerație și bunăvoință ar
contribui mult și la buna stare a Secuimii
și la înflorirea ei, dar și la ridicarea culturii
și cinstei Statului Român. (Aplauze
puternice)

Dintre problemele care așteaptă
soluții, le vom pomeni numai pe câteva
din cele mai însemnate. După părerea
mea, pe prima poziție ar fi nevoia de
construire a rețelei de căi ferate, care să
aibă ca rezultat legătura Secuimii cu
porturile mari. (Aplauze puternice)
Legătura aceasta ar fi cu atât mai
însemnată cu cât este sigur ca și până aici
interesele vitale ale Secuimii tindeau spre
Sud (Aplauze) și că ei, fiind un popor par
excellence comercial, trecerea pe drumuri
muntoase, grele de umblat, trecură cu
carele lor Carpații, ca să-și satisfacă
trebuințele lor. Domnilor Deputați, tot
atât de însemnat aș socoti și sprijinirea
eficace din partea Statului Romîn, a
bisericilor și a școlilor, deoarece din cauza
neglijării seculare de care am vorbit,
Secuii nu sunt în stare să-și susțină
instituțiile de cultură cu succes , și numai
cu propria putere. Totodată ar fi și
chestiunea funcționărimii Secuiești, într-
o nație atât de omogenă ca cea secuiască,
îndrăznesc să afirm că ar fi în interesulcel
mai înalt al Statului Român să existe o
îmbunătățire și în administrație și justiție,
ar fi favorabilă existența în masă a
elementului Secuiesc, sârguincios,
respectuos politicește, un puternic

element de încredere. (Aplauze puternice)
Însă dacă susținând echitatea Statului

Român, Poporul Secuiesc și-ar putea
conduce afacerile sale cu o astfel de soluție
a chestiunii, nu ar duce la iredentism, ci
din contră la încopcierea trainică, o mai
bună înțelegere, care ar lipi pe Secui de
Statul Român, căruia ar avea să-i
mulțumească pentru renașterea vieții sale
tradiționale. (Aplauze puternice)

Ca cetățean credincios al Statului
Român și ca Secui care îmi iubesc
neamul, am venit în acest loc, nevoind să
țin seama de acea teroare nestăpânită a
societății cu care repausații conducători
unguri au voit cu orice preț să siluiască pe
Secui și să se bată cu morile de vânt
(Aplauze puternice). Noi Secuii am adus
cu noi încredere și ca răspuns dorim tot
încredere. (Aplauze puternice)

Domnilor Deputați, părerile
Dumneavoastă nu trebuie să le întemeiați
pe aparență, ci trebuie să vedeți, să
cunoașteți Poporul Secuiesc, care este
harnic și cu suflet cinstit, de aceea zic<
ajutați-ne ca armele agitatorilor să le luăm
prin ceea ce când nu veți privi la noi ca
învingătorul la învins și că vă veți întoarce,
ca prieteni la prieteni (Aplauze
îndelungate cu strigăte de bravo), la acest
Popor Secuiesc, care tare mult a suferit și
care este vrednbic de o soartă mai bună.
Făcându-se astfel, eu sunt convins că în
scurt timp, Poporul Secuiesc va fi una din
pietrele cele mai sigure la edificarea
României Mari. (Aplauze puternice și
prelungite, strigăte de bravo)”

Opinii despre Declarația 
baronului secui Ioseph Fay, 
deputat în Parlamentul 
României

După Declarația baronului Ioseph
Fay, a luat cuvântul Nicolae Iorga, care a
spus< “Domnilor, mulțumesc în numele
Dumneavoastră domnului deputat baron
Ioseph Fay pentru cuvintele spuse în
numele Secuilor, care alături de Ștefan cel
Mare au luptat și au murit viteșește la
Podul Înalt în anul 1475 pentru apărarea
Moldovei și a românismului și care în cea
mai mare parte sunt vechii noștri frați,
care și-au pierdut limba lor. Îi mulțumesc
domnului baron pentru încrederea ce o
pune în Statul Român, care va ști să
prețuiască acesată încredere.” (Aplauze
puternice)

Despre Ioseph Fay, într-un interviu

publicat în ziarul „Financiar”, nepotul său,
scriitorul Ștefan Fay, a declarat< “Bunicul
meu după tată, s-a născut în Transilvania
și s-a căsătorit cu Gabriela Kemeny,
descendentă din familia Ioan Kemeny,
care mai întâi a fost căpitan de Făgăraș,
apoi Principe al Transilvaniei. Ioan
Kemeny se trage dintr-o familie
românească Micula de pe râul Someș,
apoi numele său a fost ungurizat în
Kemeny.

Baronul Iosif de Fay, la îndemnul lui
Octavian Goga și a fratelui său Eugen, a
lui Octavian Tăslăuanu și a altor patrioți
români din Transilvania, a fost propus și
ales ca Deputatul Secuimii din Odorheiul
Secuiesc, în Parlamentul României.
Discursul său în limba română, pe care
abia o învățase pentru acea ocazie, pe 19
februarie 1920, nu numai că a fost
ovaționat, dar și remarcat și apreciat de
Nicolae Iorga, care pe atunci era
Președintele Parlamentului României.
Regele Ferdinand i-a propus bunicului
meu intrarea în diplomație. A fost numit
Responsabilul Legației Române la Tokio
și învățând pe lângă alte 13 limbi și limba
japoneză. A fost ales de Ansamblul
Corpului Diplomatic din Japonia să țină
discursuri la aniversarea Mikado-ului.
Apoi a ajuns și Prim-Secretar al
Ambasadei Române la Bruxelles, unde se
pare că a fost asasinat. 

Pentru meritele sale de excepție în
slujba Statului Român, Regele Ferdinand
l-a decorat cu Coroana României și
Steaua României. În Japonia a fost decorat
cu Ordinul Soarelui Răsare.”

Autorii prezentului material,
consideră că ar fi foarte util ca textul
Declarației baronului Iosif Fay, să apară și
în Istoria Secuilor, ca un model de frăție
între Români și Secui, ca respect pentru
adevăr și dreptate.

Respectarea însemnelor naționale, a
Constituției și a legilor este o datorie sacră
pentru fiecare cetățean din România,
indiferent de etnie. Să ascultăm pe omul
secui, baronul Iosif Fay, numai așa vom
putea să ne unim forțele pentru
dezvoltarea Patriei Comune România.
Fiecare cetățean indiferent de etnie
trebuie să înțeleagă că respectul reciproc
și unirea comună ne pot da siguranța unei
vieți prospere ca Națiune și ca Țară
Europeană.

Prof. Dr. Ioan Corneanu
Ing. Mircea Pîrlea
Av. Nicolae Decsei

Sala Unirii este una dintre cele
mai importante clădiri din
România. Este locul în care s-a
hotărât Unirea Transilvaniei cu
România în 1918. :i poate fi
considerat un loc cu valoare
simbolic[ deosebit[, de reg[sire ;i
de pelerinaj.

La vremea aceea, a Unirii, era cea
mai spaţioasă clădire din Alba Iulia,
singura ce putea să-i găzduiască sub
acoperişul său pe cei 1.228 de delegaţi
oficiali ai naţiunii române, care
reprezentau întreaga Transilvanie, atât
geografic, cât și social, profesional,
religios și politic. Momentul central al
zilei de 1 Decembrie 1918 l-a
reprezentat citirea Rezoluției Unirii în
plenul Adunării, de către Vasile Goldiș. 

Ulterior, actul fundamental a fost
adoptat  în unanimitate de către cei
prezenți. Documentul de căpătâi al
Unirii este gravat pe peretele interior al
Sălii.

Spațiul central al Sălii este dedicat
momentului 1918. Vizitatorii pot vedea

însemne ale martorilor Unirii< steaguri,
medalii, dar și credenţionale, mandatele
în baza cărora s-a făcut accesul în Sala
Unirii. Biroul avocatului Aurel Lazăr din
Arad vorbeşte despre primul mare pas
spre realizarea Unirii Transilvaniei cu
România< redactarea Declaraţiei de
autodeterminare a românilor din
Transilvania, la 12 octombrie 1918.
Actul a fost citit câteva zile mai târziu în
Parlamentul de la Budapesta și marca
direcţia pe care se angajau românii
transilvăneni în perioada ce urma<
desfacerea totală de Ungaria şi
pregătirea demersurilor pentru
realizarea Unirii cu România.

Sala este străjuită de o galerie de 21
busturi ale fruntaşilor de la 1918<
oameni politici, oameni de arme şi de
cultură şi reprezentanţi ai clerului.

Clădirea, ridicată la 1900, a servit în
prima fază a existenței sale drept
cazinou militar, locul de festivităţi şi
recepţii al armatei austro-ungare. După
Unire, Sala a fost consistent
înfrumusețată în 1922, când la Alba
Iulia s-au încoronat Regele Ferdinand și

Regina Maria, ca Regi ai României Mari.
Aici s-a ținut banchetul regal. Clădirea
este organizată ca spațiu expozițional
din 1968, an în care s-au împlinit 50 de
ani de la Unirea Transilvaniei cu
România. 

Din păcate, nu s-a făcut nicio
fotografie în Sala Unirii la 1 Decembrie
1918, deoarece fotograful tocmit de
autorităţile române, Arthur Bach nu s-a
prezentat. 

Singurele poze de atunci, în număr
de 5, au fost făcute în afara sălii, de
Samoilă Mârza. Aparatul cu care au fost
făcute unicele fotografii la 1 Decembrie
1918 este expus în Sala Unirii, fiind
achiziţionat în anul 1968 de către
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia.

Între anii 1993-1994 au avut loc
ultimele intervenţii, când este realizată
o nouă pictura-frescă, pe aceeaşi temă,
de artistul Horea Cucerzan. Tot atunci,
deasupra şemineelor a fost aşezată stema
actuală a României, iar în sala interioară
au fost aduse busturile regelui Ferdinand
şi reginei Maria, creaţie a sculptorului
Vlad Ciobanu.

Sala Unirii a găzduit banchetele oficiale date cu ocazia Încoronării (15 octombrie 
1922), Serbărilor Unirii (20 mai 1929) și a dezvelirii Obeliscului lui Horea, 
Cloșca și Crișan (14 octombrie 1937)

Baronul Iosif (Ioseph) Fay în Parlamentul României

Sala Unirii de la Alba Iulia, un simbol al Rom]niei

Rom]nia, patria tuturor celor care o locuiesc
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PERSONALIT~}I
În urma ratificării Articolele Confederației din 1781, Madison s-a angajat să consolide-
ze Uniunea afirmând puterea implicată în Congres pentru a impune cereri financiare
statelor prin constrângere militară. Această mișcare eșuând, el a lucrat neîncetat pentru
un amendament care conferă puterea de a crește veniturile și a scris o adresă elocventă
prin care să solicite statelor să evite dezintegrarea națională prin ratificarea articolului
trimis. Cavalerul de la Luzerne, ministru francez în Statele Unite, a scris că Madison a
fost „considerat ca fiind omul celei mai solide judecăți din Congres.

James Madison Jr.  a fost un om
de stat, diplomat, expansionist,
filosof și unul dintre p[rin\ii
fondatori ai Americii. A fost al
patrulea pre;edinte american, cu
mandatul `n perioada 1809-1817.

Rolul de „Tată al Constituției” l-a
ob\inut pentru rolul său esențial în
elaborarea și promovarea Constituției
Statelor Unite și a Declarației de
Drepturi a Statelor Unite. A co-scris
“The Federalist Papers”, a cofondat
Partidul Democrat-Republican și a
servit ca al cincilea secretar de stat al
Statelor Unite în perioada 1801-1809.

Născut într-o familie proeminentă
de plantatori din Virginia, Madison a
servit ca membru al Casei delegaților
din Virginia și al Congresului
continental în timpul și după războiul
revoluționar american. 

El a devenit nemulțumit de guvernul
național slab instituit de articolele
confederației și a ajutat la organizarea
Convenției constituționale, care a
produs o nouă Constituție pentru a
înlocui articolele confederației. “Planul
Virginia” al lui Madison a servit ca bază
pentru deliberările Convenției
constituționale și el a fost unul dintre cei
mai influenți indivizi la aceast[
convenție. Madison a devenit unul
dintre liderii mișcării pentru ratificarea
Constituției și s-a alăturat lui Alexander
Hamilton și John Jay în scrierea The
Federalist Papers, o serie de eseuri pro-
ratificare care a fost una dintre cele mai
influente lucrări de știință politică din
istoria americană.

Via\a ;i educa\ia viitorului 
pre;edinte

James Madison a fost cel mai mare
dintre cei 12 copii, av]nd ;apte fra\i ;i
patru surori. Tatăl său era un plantator
de tutun, crescut pe o plantație, numită
apoi Mount Pleasant, pe care o
moștenise la vârsta adultă. Cu
aproximativ 100 de sclavi  și o plantație
de 5.000 de acri (2.000 ha), tatăl lui
Madison era cel mai mare proprietar de
pământ și un cetățean de frunte în
Piemont. Bunicul matern al lui Madison
era un proeminent plantator și
comerciant de tutun. La începutul anilor
1760, familia Madison s-a mutat într-o
casă nou construită pe care a numit-o
Montpelier.

De la vârsta de 11 până la 16 ani,
Madison a studiat cu Donald Robertson,
un instructor scoțian care a servit ca
tutore pentru mai multe familii de
plantatori proeminenți din sud. 

Madison a învățat matematică,
geografie și limbi moderne și clasice - a
devenit extrem de fluent în latină. La 16
ani, s-a întors la Montpelier, unde a
studiat sub reverendul Thomas Martin
pentru a se pregăti pentru facultate. ~n   
1769, s-a înscris ca student la Princeton
(numit apoi Colegiul din New Jersey).

Studiile sale la Princeton au inclus
latină, greacă, teologie și lucrările
Iluminismului. Un mare accent a fost
pus atât pe discurs, cât și pe dezbatere>
Madison a fost un membru frunta; al
American Whig Society, care a concurat
în campus cu un omolog politic,
Societatea Cliosophic. În timpul
petrecut în Princeton, cel mai apropiat
prieten al său a fost viitorul procuror
general William Bradford. Împreună cu
un alt coleg de clasă, Madison a
întreprins un program intens de studiu
și a absolvit diploma de licență în arte de
trei ani a colegiului în doar doi ani,
absolvind în 1771. Madison a avut în
vedere fie intrarea în cler, fie practicarea
legii după absolvire, dar a rămas în

schimb la Princeton pentru a studia
ebraica și filosofia politică sub
președintele colegiului, John
Witherspoon. S-a întors acasă la
Montpelier la începutul anului 1772.

Impactul pe care James 
Madison l-a avut asupra 
politcii americane

Deși în tinerețe Madison era înclinat
spre centralism, poziția sa federală a fost
consolidată< acesta a fost cel pe care l-a
apărat la Convenția constituțională din
1787. În acest caz, proiectele au fost
prezentate de Madison și au servit ca
bază a viitoarei Constituții.

După ratificarea Constituției în
1788, Madison a fost membru al
Camerei Reprezentanților din primul
Congres. A ocupat această funcție,
pentru statul Virginia, între 1789 și
1797.

În această perioadă a fost un strâns
colaborator al președintelui George
Washington și redactor al Declarației
drepturilor, denumire cu care este
cunoscut setul primelor zece
amendamente la Constituție.

El a fondat Partidul Democrat-
Republican împreună cu Thomas
Jefferson, în opoziție cu Partidul
Federalist al lui Alexander Hamilton.
Jefferson a fost ales președinte în 1800 și
a fost numit secretar de stat Madison.
Din acel birou, Madison a gestionat
Achiziția din Louisiana, care a dublat
dimensiunea țării.

În 1775 a făcut parte din Comitetul
de securitate al regiunii Orange și în
1776 a participat la Adunarea din
Virginia, unde a susținut măsuri
revoluționare> acolo a compus
Constituția Virginiei. De asemenea, a
făcut parte din Camera Delegaților în
1776 și 1777. În următorii trei ani a
lucrat în Consiliul de Stat iar `n 1780 a
fost ales să meargă la Congresul
continental pentru a reprezenta
Virginia> Congresul declarase
independența Statelor Unite ale
Americii în 1776.

El a fost cel mai tânăr delegat, dar
participarea sa a fost esențială în timpul
dezbaterilor. Timp de doi ani, începând
cu 1784, a participat pentru a doua oară
la Casa delegaților din Virginia.

De asemenea, este demn de
remarcat faptul că s-a remarcat la
Conferința de la Mount Vernon din
1785 și a participat la Adunarea de la
Annapolis în 1786. Mai presus de toate,
Madison este amintit pentru că a incitat
la convocarea Adunării Constituționale
din 1787 și a scris despre deficiențele din
articolele confederației.

A existat un consens între “părinții
fondatori” că articolele Confederației nu
funcționează. Acestea au fost norma
fundamentală a Statelor Unite după
independența sa. Oamenii importanți ai
lui Alexander Hamilton și George
Washington se temeau că țara va
rămâne în faliment> pe atunci, nu exista
o metodă eficientă de plată a datoriilor
de război.

Madison a studiat tot felul de
modele de guvernare și a îndemnat la
convocarea unei noi convenții
constituționale. Studiile sale au fost
recunoscute în dezbaterile Convenției
de la Philadelphia, remarcându-se
printre delegați în ciuda faptului că avea
doar 36 de ani.

Principala propunere a lui Madison
a fost Planul Virginia, care a servit ca
bază pentru redactarea textului
constituțional. Madison a fost un
promotor că statele nu aveau
suveranitate totală și că, prin urmare, au
delegat unele dintre funcțiile lor unui
Congres federal.

Odată ce Constituția a fost aprobată,
lupta pentru ratificare a început în
fiecare dintre state. James Madison a
colaborat, de asemenea, cu Alexander
Hamilton și John Jay pentru a scrie o
serie de eseuri publicate în ziare din anul
1787 până în 1788.

Încercări publicate sub titlu Procese
federale (Ziarele federaliste) au fost 85
de articole care au promovat ratificarea
Constituției cu argumente politice.

Mulți istorici afirmă că promovarea
acesteia a fost una dintre principalele
cauze ale ratificării Constituției Statelor
Unite în statul Virginia și, mai târziu, la
New York.

James Madison a fost ales
reprezentant în statul Virginia după o
campanie controversată marcată de
redistribuire. Acest lucru a fost
influențat de opoziția guvernatorului
Virginiei, Patrick Henry. Madison a
devenit una dintre cele mai proeminente
figuri din Camera Reprezentanților. 

Inițial, Madison nu a fost de acord
cu o decizie de drepturi din diverse
motive, unul fiind c[ era  promovată de
c[tre antifederaliști.

Unul dintre motivele opoziției sale a
fost că declarația a fost menită să
protejeze cetățenii de un guvern prost.
Madison a crezut că guvernul central nu
va fi un guvern rău, deci declarația nu
era necesară. De asemenea, el credea că
este oarecum compromis să se enumere
drepturile cetățenilor, deoarece ar putea
presupune că un drept nescris ar fi un
drept pe care cetățenii nu îl au. Pe de altă
parte, același lucru s-ar putea întâmpla
ca la nivel de stat> chiar dacă drepturile
sunt scrise, multe guverne de stat le-ar
ignora.

Cu toate acestea, declarația a fost
necesară în Congres de către
congresmani anti-federali. Prin urmare,
Madison a presat pentru o declarație
corectă. El credea că Constituția nu
poate proteja guvernul național de
democrația excesivă sau de mentalitatea
locală. Declarația de drepturi ar putea
diminua problemele.

Proiectul a fost introdus la 8 iunie
1789> 20 de amendamente au fost
explicate în acesta. Madison a propus ca
acestea să fie incluse în Constituție. Deși
multe dintre amendamente au fost
aprobate, acestea nu au fost incluse în
Magna Carta. Au fost scrise separat și
trimise Senatului spre aprobare.

Senatul a aplicat 26 de modificări și
a redus amendamentele la doar 12. La 24
septembrie 1789, comitetul a finalizat și
a scris un raport pentru a fi evaluat de
Camera Reprezentanților și Senat.

Mai târziu, la 25 septembrie 1789,
printr-o ședință de rezoluție, Congresul
Statelor Unite a aprobat versiunea finală
a decretului de drepturi. Printre
drepturile consacrate în amendamente
se numără libertățile de exprimare, de
întrunire, de purtare a armelor și de
presă, printre altele.

Perioada petrecut[ 
la Casa Alb[

În timp ce administrația lui Jefferson
era pe punctul de a se termina,
președintele a anunțat că nu va mai
candida din nou. În Partidul Democrat-
Republican au început să promoveze
candidatura lui James Madison la
președinție în 1808. Republicanul John
Randolph a obiectat. În cele din urmă,
“clica” prezidențială l-a ales pe Madison
ca reprezentant al acestora în locul lui
James Monroe, care fusese ambasador în
Marea Britanie.

Madison a apărut în formulă alături
de vicepreședintele lui Jefferson, George
Clinton. Au câștigat alegerile cu 122 de

voturi electorale din 175> s-au impus și
la votul popular, cu 64,7%.

Concurentul său a fost Charles C.
Pinckney al Partidului Federalist.
Pinckney fusese ambasador în Franța și
apăruse alături de Rufus King, care
fusese și ambasador în Marea Britanie.

Una dintre provocările cu care s-a
confruntat Madison cu guvernul său a
fost gestionarea tensiunilor dintre Statele
Unite și Marea Britanie. Problema rezidă
în confiscarea navelor și echipajelor
americane. În timpul mandatului său, el
a abrogat Legea Embargo și o nouă lege,
Legea non-comercială, a facilitat
embargoul comercial asupra Marii
Britanii și Franței. În cele din urmă a fost
ineficient, deoarece negustorii americani
au negociat cu aceste națiuni.

Relațiile cu Marea Britanie au
devenit mai sângeroase în 1812. Relațiile
comerciale au fost complet afectate și
sfârșitul războaielor napoleoniene nu a
fost văzut în Europa.

Nesustenabilitatea situației a făcut ca
Madison să declare război la 18 iunie
1812. Marea Britanie a răspuns timid cu
trupe din Canada, dar cu mare forță prin
marina sa.

În mijlocul războiului, au avut loc
alegerile prezidențiale din noiembrie
1812. Partidul Democrat-Republican
fusese împărțit> Madison a apărut
împreună cu guvernatorul din
Massachusetts, Elbridge Gerry.

Pe cealaltă parte a străzii se afla și
Democrat-Republicanul DeWitt
Clinton, fost primar al New York-ului.
Era în coaliție cu Partidul Federalist, care
îl conducea pe Jared Ingersoll în funcția
de candidat la vicepreședinție.

Alegerile din 1812 au fost cele mai
strânse până atunci. Madison a câștigat
cu 128 de voturi electorale din 217 și
doar 50,4% din voturile populare,
comparativ cu 47,6% pentru Clinton.

Cea mai mare provocare pentru
președintele reales Madison a fost să
ducă la bun sfârșit războiul care începuse
în 1812. Cu toate acestea, imaginea nu a
fost clară la început.

Conflictul a escaladat până când în
1814 trupele britanice au intrat în
capitală și au efectuat Arderea
Washingtonului. În aceasta Casa Albă și
alte dependențe publice au fost arse.

În cele din urmă, și după înfrângerea
lui Napoleon Bonaparte în Europa, s-a
deschis un halou de negocieri între

Marea Britanie și Statele Unite. Acest
lucru a dus la semnarea Tratatului de la
Gent în 1814, în care au fost menținute
granițele dinainte de război.

În 1817, Madison era ocupat cu
planificarea și executarea unui consiliu
special în scopul creării Universității din
Virginia. Thomas Jefferson a făcut parte
din acest proiect și a fost primul rector
al universității, care a fost deschis în
1825.

După moartea lui Jefferson,
Madison a devenit rectorul universității.
În tot acest timp James a rămas puțin
îndepărtat de viața publică, până când
în 1829 a fost delegat la Convenția
constituțională de stat.

De asemenea, a participat la
Societatea Americană de Colonizare, al
cărei scop era să returneze sclavii
eliberați în Africa. Madison a cofondat
această societate în 1816 cu Robert
Finley, Andrew Jackson și James
Monroe și a devenit președintele
acesteia în 1833.

Retragerea din via\a public[

După încheierea mandatului său de
președinte, Madison s-a retras la
plantația sa din Virginia. Cu toate
acestea, el a rămas totuși implicat în
discursul politic. El și-a reprezentat
regiunea la Convenția constituțională
din Virginia (1829). El a vorbit, de
asemenea, împotriva anulării, ideea că
statele ar putea reglementa
neconstituțional legile federale.
Rezoluțiile sale din Virginia au fost
adesea citate ca un precedent pentru
acest lucru, dar el credea mai presus de
toate în puterea uniunii. A preluat un rol
de conducere în formarea Universității
din Virginia, mai ales după moartea lui
Thomas Jefferson în 1826. 

Deși Madison a rămas viguros și
activ în timpul pensionării sale
anticipate, după împlinirea a 80 de ani
în 1829, a început să sufere din ce în ce
mai multe perioade de febră și
reumatism. În cele din urmă a fost
închis la Montpelier, deși a continuat să
lucreze când a putut până în iarna 1835–
1836. La 27 iunie 1836, a petrecut câteva
ore scriind o notă de mulțumire lui
George Tucker, care îi dedicase biografia
lui Thomas Jefferson. A `ncetat din via\[
a doua zi.

Raluca D.

James Madison, considerat
“tat[ al Constitu\iei americane”

James Madison era la putere într-un moment important. Chiar dacă America 
nu a pus capăt războiului din 1812 ca „învingător” suprem, ea s-a încheiat cu 
o economie mai puternică și independentă. În calitate de autor al Constituției, 
deciziile lui Madison luate în timpul președintelui s-au bazat pe interpretarea 
documentului și a fost bine respectat pentru asta. În cele din urmă, Madison a 
încercat să urmeze Constituția și a încercat să nu depășească limitele stabilite 
în fața lui, așa cum le-a interpretat
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Andrea Meza, reprezentanta
Mexicului, a fost încoronată Miss
Univers 2021, duminică seara, 16
Mai, 2021, în Statele Unite. Ediţia
din 2020 a acestui concurs a fost
anulată din cauza pandemiei.

Andrea Meza are 26 de ani şi a
devenit câştigătoarea concursului de
frumuseţe din acest an. A fost
îmbrăcată într-o rochie roşie,
strălucitoare şi a fost în finală cu fetele
din Brazilia şi Peru. 

Gala s-a desfăşurat la Seminole
Hard Rock Hotel & Casino din
Hollywood, un oraş din statul american
Florida. Concursul a fost prezentat de
actorul Mario Lopez şi de Olivia Culpo,
fostă Miss Univers 2012. 

Thuzar Wint Lwin, reprezentanta
Myanmar, a profitat de prezenţa la
competiţie şi a vorbit de lovitura de stat
din ţara ei. „Oamenii din ţara mea mor
şi sunt împuşcaţi de armată în fiecare
zi”, a spus concurenta în videoclipul său
de prezentare - difuzat înainte de finala
concursului -, care a inclus fotografii ce
o prezentau în timp ce participa la
manifestaţii împotriva juntei militare. 

„Drept urmare, aş dori să îndemn
pe toată lumea să vorbească despre
Myanmar’’, a adăugat tânăra. Cel puţin
796 de persoane au fost ucise de forţele
de ordine în Myanmar după lovitura de
stat de la 1 februarie, potrivit unui

ONG, iar peste 3.800 de persoane au
fost arestate.

Mesajul Bianc[i Tirsin, 
reprezentanta Rom]niei

„Cea mai uimitoare călătorie s-a
încheiat! Îmi voi aminti ultimele două
săptămâni cât timp respir. Nu mi-am
imaginat niciodată că aș putea crește
atât de mult într-o perioadă scurtă de
timp - și totuși, am învățat multe despre
lumea în care trăim și despre mine. Aș
dori s-o felicit pe Andrea Meza noua
noastră Regină a Universului - ai fost
remarcabilă și acest câștig este
binemeritat. Ți-ai făcut țara mândră! Și
sper că am făcut-o și pe a mea mândră.
Dedic această realizare remarcabilă
familiei și României mele. Vă iubesc pe
toți mai mult decât vă puteți imagina.
La revedere, Florida, ai fost o gazdă
remarcabilă! Acum plecăm să cucerim
noi culmi. Vă mulțumesc tuturor
pentru timp și sprijin. Nu o voi uita
niciodată!”, a scris Bianca Tirsin pe
contul său de Facebook.

Bianca Tirsin a purtat o rochie
creată tot de o arădeancă, creatoarea de
modă Arina Varga, cea care a avut
ajutorul arădencei Patricia Gabor
(accesoriul de pe cap) și al
bucureștencei Mădălina Andronic
(imprimeu).

Celebra artistă pop Ariana
Grande este oficial căsătorită cu
Dalton Gomez, cu care are o relație
de peste un an. Vedeta a avut o
ceremonie intimă, la sf]r;itul lunii
mai 2021, cu mai puțin de 20 de
persoane, doar cu apropiații.

Ariana Grande, în vârstă de 27 de
ani, este oficial căsătorită, după ce i-a
spus "Da" iubitului său, Dalton
Gomez, în decembrie 2020. Cei doi au
preferat să aibă o căsătorie intimă, în
casa sa din Montecito, California, la
care au participat mai puțin de 20 de
persoane.

O persoană apropiată celor doi a
confirmat faptul că aceștia au avut o
ceremonie intimă, de care s-au

bucurat ambele familii< „Cuplul şi
ambele familii nu ar putea fi mai
fericiţi”.

Ariana Grande și actualul ei soț,
agent imobiliar de profesie, s-au
întâlnit când acesta a ajutat-o să își
caute o locuință.

Despre relația celor doi a început
să se vorbească la începutul anului
trecut, când au fost văzuți împreună în
Los Angles.

Confirmarea că cei doi formează
un cuplu a venit după ce Ariana
Grande a lansat melodia „Stuck With
U”, împreună cu Justin Bieber, iar în
videoclip a aprăut și Dalton Gomez.

Prima poză pe care vedeta pop a
postat-o împreună cu iubitul său a
venit abia în luna iulie 2020, când cei

doi sărbătoreau aniversarea de 27 de
ani a Arianei.

În trecut, Ariana Grande a fost
logodită cu actorul Pete Davidson. În
octombrie 2018, cei doi s-au despărțit
după cinci luni de relație. Înainte,
artista a avut o relație de doi ani cu
Mac Miller, un cântăreț american care
a murit la vârsta de 26 de ani în urma
unei supradoze. La vremea respectivă,
artista se despărțise de Miller după ce
acesta a fost arestat pentru că a condus
sub influența substanțelor interzise.

În ceea ce îl privește pe Dalton
Gomez, s-a născut și a crescut în
California de Sud și potrivit descrierii
sale de pe site-ul Aaron Kirman
Group, a lucrat timp de cinci ani în
domeniul imobiliar de lux.

Andrea Meza, reprezentanta Mexicului, 
`ncoronat[ Miss Universe 2021

Ariana Grande s-a c[s[torit 
dup[ un an de rela\ie

Actorul scoţian Kevin Guthrie
a fost condamnat la trei ani de
închisoare. Artistul, care a jucat în
serialul ”Misfits” sau în franciza
“Fantastic Beasts”, derivată din
universul Harry Potter, a fost găsit
vinovat de agresiuni sexuale,
anunţă BBC. 

Guthrie, 33 de ani, a fost acuzat că
a agresat sexual o femeie într-un
apartament din Glasgow, Scoţia, în
septembrie 2017. O învinuire negată
de actor, care a fost văzut şi în serialul
Netflix “The English Game” şi filmul
“Dunkirk” de Christopher Nolan. El a
precizat că nu a făcut decât “să ajute”
o femeie care părea a fi bolnavă. Însă,
ADN-ul actorului a fost găsit pe
lenjeria intimă a victimei. El a fost
găsit vinovat la capătul unui proces de

patru zile şi a fost înscris în registrul
delicvenţilor sexuali din Scoţia pe o
durată nedeterminată. 

“Tribunalul trebuie să
demonstreze că femeile pot fi protejate
în caz de abuzuri sexuale”, i-a spus
actorului şeriful Tom Hughes, în
timpul procesului. “Infracţiunea de
care sunteţi vinovat a cauzat un
adevărat stres acestei tinere. Ea nu se
simţea bine şi crede că i-a fost pus ceva
în pahar în acea noapte”.

În urma condamnării sale pentru
agresiune sexuală în aprilie 2021,
Guthrie a fost abandonat de BBC
Scotland din rolul său din Inside
Central Station, despre care a povestit
primele două sezoane. 

Spectacolele cu Guthrie au fost, de
asemenea, eliminate din BBC iPlayer.

Kevin Guthrie, condamnat 
la trei ani de `nchisoare


