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Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

Iubirea plute;te `n aer de Sf]ntul Valentin

Iulia Olar a trecut cu succes 
de la exprimarea poetic[ 
la cea pictural[

Lilla Paul, cea
mai `n v]rst[
evreic[ din jude\,
a `mplinit 
100 de ani
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Valentine's Day al americanilor, importat ;i de `ndr[gosti\ii
rom]ni, devine ̀ n timp o zi numai bun[ de f[cut declara\ii de iubire.
An de an, iub[re\ii devin tot mai inventivi `n ceea ce prive;te pro-
gramul de Ziua ~ndr[gosti\ilor. La mare mod[ sunt ie;irile romantice,
destina\iile cele mai c[utate fiind capitalele europene care ajut[ mult
`n a alimenta cu romantism rela\iile, fie acestea de scurt[ sau lung[
durat[. Cei doi iubi\i `;i fac cu acest prilej ;i daruri, un alt aspect
important din punct de vedere financiar, un as `n m]neca tuturor
comercian\ilor care `;i apleac[ aten\ia asupra aprovizion[rii cores-
punz[toare. 

Prinţul Harry al Marii Britanii a primit miercuri seară pre-
miul pentru cel mai bun copilot mitralior, la finalul unui pro-
gram intensiv de antrenament pe elicopterele Apache, imple-
mentat în Marea Britanie şi Statele Unite, a anunţat serviciul
de presă al Palatului Saint James.

În perioada acestui curs de pregătire ce a durat 18 luni,
prinţul britanic s-a deplasat în statele americane California şi
Arizona pentru a învăţa să conducă elicoptere în situaţii de
luptă în zone muntoase şi deşertice, se afirmă în comunicatul
redactat de serviciul de presă al prinţului.PAGINA 5

Povestea Lillei Paul de via\[ este fabuloas[,
uime;te prin tr[irile ei, reunind fapte ;i locuri,
vremuri de mult uitate, dar ;i oameni pu;i `n
fa\a unui destin implacabil. Lilla Paul adun[ ̀ n
secolul s[u de via\[ o adev[rat[ carte de istorie,
str[lucirea anilor din perioada interbelic[, dar
;i ororile din lag[rele naziste. PAGINA 3
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Gepizii,
str[mo;ii 
no;tri uita\i, 
`nving[torii 
hunilor 

Scarlet Johansson evit[
prezent[rile de mod[

Axa lumii ;i por\i de leg[tur[ 
cu Universul `n Mun\ii Carpa\i

Autori s[tm[reni ;i c[r\ile 
lor `n bibliotecile de suflet
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"Deschideri confesive" este titlul culegerii
de interviuri semnat[ de poetul ;i criticul
literar Aurel Pop. Cartea include 10 in-
terviuri cu oameni de cultur[, printre care
;i s[tm[renii Ioan Bolo;, Betty Kirchma-
jer - Donca ;i Aurel Pop, `ntr-o alt[ pos-
tur[. A;a cum subliniaz[ autorul, majo-
ritatea interviurilor sunt realizate cu dife-
rite personalit[\i culturale.

Scarlett Johansson spune c[ nu este o
`mp[timit[ a prezent[rilor de mod[. Se de-
clar[ pasionat[ de mod[, dar detest[
prezent[rile de mod[. Scarlet are unul dintre
cele mai apreciate stiluri vestimentare show-
bizz, purt]nd cu mult gust \inute semnate de
D&G, Proenza Schouler etc. 

Cum pe 9 februarie a ̀ nceput S[pt[m]na
modei, aceasta a spus c[ va sta c]t mai departe
de Lincol Center, unde se vor desf[;ura pre-
zent[rile de mod[.

Conform unei teorii controversate, prin axa lumii,
favorizată de puternicul flux energetic au debarcat
extratereştrii, creând Oamenii Primordiali. 

După unii cercetători în frunte cu gen. V. Drago-
mir, Axa Lumii trece prin maximul energetic al pla-
netei, situat în Masivul Godeanu, după alţii ar trece
prin muntele sacru al dacilor – Kogaionon. Marele
istoric V. Pârvan scrie că eroul Hercule, de la care îşi
trage numele staţiunea Herculane era dac. PAGINA 6

      Un document secret în limba germană, potrivit
căruia Papa Benedict al XVI-lea va fi asasinat în
următoarele luni, a fost dezvăluit vineri de
cotidianul italian Il Fatto Quotidiano şi dezminţit
de Vatican, care l-a calificat drept "delirant şi
necorespunzător realităţii". 
      Cotidianul a publicat vineri acest document
"foarte confidenţial" datat 30 decembrie 2011 şi
care ar fi fost trimis de cardinalul columbian aflat
la pensie Dario Castrillon Hoyos secretariatului
statului şi secretarului particular al Papei Benedict
al XVI-lea în ianuarie. 
      Acest document - redactat în germană şi care
nu ar fi fost accesibil decât Papei şi câtorva
colaboratori apropiaţi ai acestuia - reia o declaraţie
alarmantă a arhiepiscopului de Palermo Paolo
Romeo în cadrul unei deplasări în China, în
noiembrie. Monseniorul Romeo le-ar fi spus
interlocutorilor săi că ar fi auzit de un complot şi
că Papa ar urma să moară în "următoarele 12 luni". 

Papa ar putea fi asasinat,
arat[ un document secret

      Rusia plănuieşte să trimită un om pe Lună, iar
oricine poate aplica pentru această călătorie în
spaţiu, anunţă Russia Today. "Oamenii ar trebui să
se întoarcă pe Lună. Dar nu ca în 1969, doar pentru
a lăsa o urmă. Putem face lucruri importante acolo,
cum ar fi să construim un laborator astronomic sau
să observăm Soarele”, a declarat Vladimir Popovkin,
şeful Agenţiei spaţiale ruseşti, Roscosmos.
      Roscosmos a precizat că primul rus trimis pe
Lună nu trebuie să fie neapărat un astronaut.
Agenţia spaţială rusească a deschis deja o listă pe
care se poate înscrie orice persoană care respectă
câteva condiţii< să aibă o diplomă de cercetător sau
de medic, să treacă mai multe teste psihologice, să
cunoască limba engleză şi... să nu poarte mai mult
de 45 la picior.

Rusia caut[ voluntari pentru 
o c[l[torie pe Lun[
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Prin\ul Harry, “cel mai bun copilot mitralior”

Dac[ Muzeul Jude\ean Satu Mare 
ar organiza o expozi\ie cu obiectele
;i datele despre gepizi s-ar bucura
de mare succes la public

Enigmaticul popor al gepizilor 
a l[sat urme ;i pe teritoriul 
jude\ului Satu Mare
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Enigmaticul popor al gepizilor a 
l[sat urme ;i ̀ n jude\ul Satu Mare~ntr-o monarhie, situa\ia politic[ pre-

tinde ca suveranul s[ dispun[ de resurse
care s[-l pun[ deasupra oric[ror nevoi,
el reprezent]nd `ns[;i no\iunea de stat.
Regalit[\ii i s-a asigurat str[lucirea,
pun]ndu-i-se la dispozi\ie trei categorii
de mijloace< lista civil[, Domeniul Co-
roanei ;i dreptul de locuire a palatelor
regale.

Lista civil[. Veniturile regelui, `na-
far[ de averea sa personal[, provin, `n
primul r]nd, din lista civil[. Cea a lui Ca-
rol I este fixat[ `nc[ de la 13 mai 1866, la
trei zile dup[ ce Regele a depus
jur[m]ntul `n fa\a Adun[rii Elective
(Constituanta). ~n ;edin\a din acea zi
pornind de la prevederile art. 14 al Con-
ven\iei de la Paris (legea fundamental[
atunci `n vigoare), potrivit c[ruia, odat[
cu alegerea domnitorului, adunarea era
chemat[ s[ fixeze ;i lista civil[ a acestuia
se lanseaz[ ;i se adopt[ propunerea ca
lista civil[ a Domnului Carol I s[ se ridice
la 3200000 lei anual. Legea ca atare intr[
`ns[ `n vigoare la o lun[ dup[ adoptarea
Constitu\iei, ;i anume la 29 iulie 1866.

Constitu\ia preciza `n mod expres
(art. 94) c[ lista civil[ este fixat[ prin lege
pentru durata fiec[rui domeniu. Suma
acordat[ trebuia s[ acopere nevoile ma-
teriale ;i obliga\iile protocolare ale ̀ ntre-
gii familii domnitoare. Cu toate acestea,
au existat `ncerc[ri de a ocoli litera legii
;i de a spori lista civil[ prin sistemul do-
ta\iilor. Astfel, la pu\in timp dup[ c[s[to-
ria lui Carol I (3 noiembrie 1869), un
grup de 65 de deputa\i consider[ c[ acest
act `i impune dinastiei noi `ndatoriri ;i
propune la 17 ianuarie 1870 o dota\ie
anual[ de 300000 lei, pentru Doamna
Elisabeta. Pre;edintele Consiliului de
Mini;tri, Dimitrie Ghica, prezent la
lucr[rile Adun[rii Deputa\ilor, declar[
c[ este autorizat (desigur de Carol I), a
declina oferta ;i c[ “o asemenea dota\iune
nu se va putea primi dec]t dup[ ce vom
pune ordine ̀ n finan\ele noastre.” Printr-
o indiscre\ie, presa a aflat c[ propunerea
a fost scris[ de Vasile Boerescu, ministru
de Justi\ie, care a ̀ nm]nat-o pre;edintelui
Camerei. De;i propunerea a fost retras[,
s-au lansat atacuri la adresa perechii prin-
ciare, dota\ia fiind `nf[\i;at[ ca un furt
`n dauna na\iunii. Ca urmare, Vasile Boe-
rescu, \apul isp[;itor, este nevoit s[ se re-
trag[ din guvern la 21 ianuarie 1870.

La 15 noiembrie 1892, Mesajul regal
adresat Corpurilor legiuitoare f[cea cu-
noscut[ apropiata c[s[torie a mo;teni-
torului tronului, Ferdinand, cu princi-
pesa Maria de Marea Britanie. Drept ur-
mare, din ini\iativa unui grup de
deputa\i, la care ader[ ;i guvernul se lan-
seaz[ un proiect de lege pentru o dota\ie
menit[ s[ asigure principelui mo;tenitor
;i so\iei sale o pozi\ie ;i o demnitate pe
m[sura prestigiului c];tigat de dinastie. 
(Va urma)

S.A.R. Mihai
Secretar Ag. :ef Principal (R)

Mure;an Traian 

Mijloacele financiare
;i materiale 

ale Casei Regale

Gepizii au fost un trib de neam
germanic, care a jucat un rol im-
portant în istoria Europei Cen-
trale şi în mod special în istoria
Transilvaniei. Originea lor este o
enigm[. 

:tim doar că au fost un popor în-
rudit cu goţii, foarte probabil au pornit
migraţia împreună cu ei din locul de
baştină ale populaţiilor de sorginte ger-
manică, din Scandinavia. În primele
secole ale erei creştine au fost localizaţi
teoretic de istorici  în nordul Poloniei
de azi, la gurile Vistulei. Izvoarele sunt
lacunare privind primele secole ale is-
toriei gepizilor. Unul dintre cele mai
importante descrieri este “Getica” lui
Iordanes, în care se relata despre istoria
goţilor, numele lor fiind confundat cu
geţii.

~n Rom]nia, gepizii apar 
`n secolul III

Pe teritoriul ţării noastre gepizii
apar la sfârşitul secolului III când, după
ce i-a înfrânt pe burgunzi, regele Fas-
tidas i-a cerut în anul 290/91 lui Os-
trogota (regele goţilor) teritorii pentru
poporul lui. Negocierile au eşuat re-
pede, urmând ca teritoriul să fie cucerit
cu forţa armelor. Bătălia s-a dat lângă
localitatea Galtis, lângă râul Auha şi s-
a sfârşit cu înfrângerea gepizilor, care
s-au retras pe după “munţi înalţi şi pă-
duri dese”. Putem observa, că descrie-
rea este generală, lăsând loc interpre-
tărilor istorice. Un important detaliu
relatat de surse este participarea van-
dalilor în alianţă cu gepizii la acest răz-
boi. Vandalii în această perioadă au
trăit chiar pe teritoriul nord-vestic al
României alături de dacii liberi. S-a
consacrat teoria că, lupta s-ar fi dat de
fapt pentru stăpânirea politică a teri-
toriului Daciei romane abandonată de
împăratul Aurelian în anul 275.
“Munţii înalţi şi pădurile dese” ar fi
fost de fapt Munţii Meseş, unde dru-
murile romane vechi erau încă practi-
cabile. Teoriile istorice fiind construite
pe argumente logice, şi pe indicii to-
pografice foarte vagi, trebuie să vedem
care ar fi urmele materiale concrete lă-
sate de gepizi la sfârşitul secolului III -
prima jumătate a secolului IV pe teri-
toriul nord-vestic al României? Altă
ENIGMĂ. Un “popor” nu apare şi dis-
pare fără a lăsa urme arheologice. 

Relevarea enigmei ar putea fi con-
cepţia noastră modernă, de multe ori
profund greşită despre un “popor” bar-
bar din antichitate. Izvoarele romane
târzii identificau popoarele, în cel mai
bun caz, pe baza contactelor directe cu
ei, deseori doar pe baza unor descrieri
vechi sau poveştile negustorilor itine-
ranţi. Aceste contacte directe erau în
primul rând militare, cu elita război-
nică a unui trib. Cu acest grup de răz-
boinici era identificat apoi în izvoare
tot tribul barbar. 

Descoperirea de la Berveni

La sfârşitul secolului III, pe spaţiul
nord-vestic al României, în stadiul ac-
tual al cunoştinţelor, sunt identificaţi
arheologic dacii liberi şi vandalii, cu o
cultură materială puternic influenţată
reciproc şi `ntr-un stadiu de romani-
zare diferit, în funcţie de microregiuni
mai mult sau mai puţin izolate. În
această perioadă dispare obiceiul de
incinerare al morţilor şi se răspândeşte
treptat ritul inhumaţiei, care s-a gene-
ralizat în perioada creştinării popoa-

relor germanice din Europa. În acest
orizont arheologic complex unde sunt
de fapt urmele gepizilor? Greu de spus,
greu de “prins” o brumă de urmă ma-
terială a unei elite războinice. 

Totuşi un indiciu ar putea fi o des-
coperire recentă, realizată în judeţul
Satu Mare, mai precis în marginea  fos-
tei mlaştini Ecedea, în extravilanul lo-
calităţii Berveni. Arheologii au desco-
perit pe un grind din fosta mlaştină o
aşezare de mici dimensiuni, cu forme
de locuinţe străine, cu totul neobişnuite
mediului local din vremea respectivă.
Locuinţele sunt de suprafaţă, cu un
spaţiu destinat locuirii în faţă şi cu un
grajd pentru vite în spate. Acest tip de
construcţie este răspândit în nordul şi
nord-estul Europei în teritoriile ocu-
pate de goţi şi burgunzi în vremea res-
pectivă. Acesta este un sistem de lo-
cuire ancestral specific zonei Balticii
şi Scandinaviei, în care oamenii au în-
văţat, că în condiţiile unor ierni teribile,
pot acumula o fărâmă de căldură, li-
pind grajdul animalelor de locuinţe, în
cadrul aceleiaşi construcţii. Astfel pe-
retele nordic, direcţie dinspre care bă-
tea vântul, era bine protejat, aspect
foarte important în condiţiile în care
până în zorii Evului Mediu căldura în
case se făcea precar, doar prin vetre
deschise care dădeau o căldură slabă,
căci pentru evacuarea fumului înecă-
cios aveau nevoie de un spaţiu deschis
mare în acoperiş. Descoperirile de la
Berveni sunt spectaculoase, se remarcă

monede de argint romane. Sistemul de
locuire descoperit la Berveni sugerează
că dinspre ţinuturile sătmărene au gra-
vitat războinicii gepizii către fosta Da-
cie romană, atraşi de mirajul şi bogăţia
Imperiului Roman. Noua descoperire
arheologică de la Berveni este în acord
cu informaţiile date de Iordanes depre
o alianţă gepido-vandală, ce ar putea
fi localizată în nord-vestul Rom]niei,
dar şi cu o înfrângere istorică petrecută
undeva la marginea Transilvaniei.

Centrul regatului a fost 
`n zona :imleu Silvaniei

Până la sfârşitul secolului IV gepizii
sunt foarte rar menţionaţi în izvoarele
scrise. Evenimentele majore din Istoria
Europei au decurs în aceast[ perioadă
la Dunărea de Jos şi în Balcani unde s-
au dat nenumărate războaie cu goţii,
însă fiii şi nepoţii împăratului creştin
Constantin cel Mare au încercat în za-
dar să stăvilească valurile de germanici
care pătrundeau în imperiu. Gravitatea
evenimentelor este ilustrată prin pie-
rirea mai multor împăraţi romani pe
câmpurile de luptă. 

Cu gepizii foarte probabil că roma-
nii au reuşit să menţin[ o relaţie de pa-
ce în schimbul unor subsidii şi donaţii
de obiecte de valoare către familia re-
gală barbară. În această perioadă cen-
trul regatului gepidic era undeva în zo-
na actualului orăşel Şimleu Silvaniei.

Acum două secole au fost descoperite
două tezaure germanice regale, cu mai
multe kilograme de obiecte din aur ca-
re erau strânse de mai multe generaţii
de conducători. Primul tezaur era în-
gropat la venirea hunilor, regii gepizi
încercând să ascundă tezaurul regal în
aşteptarea unor vremuri mai liniştite.
Cei care au ascuns acest prim tezaur
nu au mai revenit să-şi dezgroape
avuţiile, poate pentru c[ a venit la pu-
tere o altă ramură a dinastiei regale,
vasal[ hunilor.

Expozi\ie la Muzeul Jude\ean 

Într-un nou episod de săptămâna
viitoare vor fi prezentate elemente din
istoria de după stabilirea în Transilva-
nia a gepizilor, poporul care a reuşit
să-i spulbere din Europa pe huni, după
ce aceştia cu câţiva ani înainte, pe vre-
mea regelui Attila, au fost spaima con-
tinentului, de la Constantinopol şi Ro-
ma la Oceanul Îngheţat. 

Miercuri 22 februarie va avea loc
la Muzeul Judeţean vernisajul ex-
poziţiei „GEPIZII Războinici şi arti-
zani” în care sunt reunite pentru prima
dată la Satu Mare piese din vremea ge-
pizilor, atât din zona Sătmarului, dar
şi aduse din colecţiile principalelor
muzee din Transilvania intracarpatică,
muzee care adăpostesc piese spectacu-
loase ce ne amintesc de enigmaticul
popor al gepizilor.  

Arheolog Robert Gindele

Cataram[ ;i fibul[ din argint aurit apar\in]nd gepizilor. Obiectele au fost aduse din Cluj ;i Alba pentru 
a fi expuse la Muzeul Jude\ean Satu Mare

Arheologii au descoperit pe un grind din fosta mlaştină Ecedea o
aşezare de mici dimensiuni, cu forme de locuinţe străine, cu totul ne-
obişnuite mediului local din vremea respectivă. Locuinţele sunt de
suprafaţă, cu un spaţiu destinat locuirii în faţă şi cu un grajd pentru
vite în spate. 
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Cea mai `n v]rst[ evreic[ din jude\, 
Lilla Paul< 100 de ani `ntre agonie ;i extaz
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Nu de mult, `n paginile coti-
dianului nostru relatam despre
momentul aniversar cu totul spe-
cial al doamnei Lilla Paul din Satu
Mare care a `mplinit venerabila
v]rst[ de 100 de ani. S-a ̀ nt]mplat
s[ fie pe 25 ianuarie c]nd a fost
felicitat[ de familie, de reprezen-
tan\i ai Prim[riei Satu Mare ;i de
Comunitatea Evreilor din Satu
Mare, Lilla Paul fiind de origine
evreic[ ;i probabil cel mai `n
v]rst[ membru al comunit[\ii
s[tm[rene.

Povestea ei de via\[ este fabuloas[,
uime;te prin tr[irile ei, reunind fapte
;i locuri, vremuri de mult uitate, dar ;i
oameni pu;i ̀ n fa\a unui destin impla-
cabil. Lilla Paul adun[ `n secolul s[u
de via\[ o adev[rat[ carte de istorie,
str[lucirea anilor din perioada inter-
belic[, dar ;i ororile din lag[rele de ex-
terminare. ~ns[ peste toate st[ puterea
unui om de a l[sa `n urm[ suferin\a
pentru a face loc speran\ei ;i ̀ ncrederii
`n mai bine. ~n pofida v]rstei ̀ naintate,
ea este foarte lucid[ ;i plin[ de via\[,
`ns[ din cauza unui accident mai vechi,
se deplaseaz[ foarte greu. Am desco-
perit bucuria ei de a tr[i prin vocea
unicei sale nepoate Monica Varga, pro-
fesoar[ de englez[ la Liceul cu Program
Sportiv din Satu Mare.  

Tot de la ea am aflat c[ are ̀ n lucru
traducerea manuscriselor str[bunicii
ei, care a descris `n am[nun\ime toate
chinurile `ndurate `n lag[rele naziste
din timpul celui de-al Doilea R[zboi
Mondial.

S-a n[scut la 25 ianuarie 1912
`n Oradea

Lilla Paul pe numele ei de fat[ Rona
s-a n[scut la 25 ianuarie 1912 `ntr-o
familie de evrei `nst[ri\i din Oradea.
P[rin\ii,  Rona Adolf ;i Isabella
(n[scut[ Bernath) erau negustori re-
numi\i `n zon[. Ace;tia de\ineau unul

dintre cele mai faimoase magazine de
`mbr[c[minte situat `n plin centrul
ora;ului Oradea, ̀ n Castelul Vulturului,
av]nd piese vestimentare aduse de prin
str[in[t[\uri, mare parte din ele, crea\ii
ale unor case de mod[ din Viena. 

Afacerile familiei Bernat s-au extins
p]n[ `n Bucure;ti, unde aveau un alt
magazin de haine. Elegan\a surorilor
Rona (pentru c[ Lilla avea o sor[ mai
mic[ pe nume Eva) ;i a hainelor purtate
de acestea era cunoscut[ ̀ n tot \inutul,
cele dou[ reprezent]nd un etalon al
modei, dar ;i al bun[st[rii.

Lilla ̀ ntrune;te profilul tipic femeii
evreice. La educa\ia lor au contribuit
dou[ guvernante< una francez[ ;i una
german[, iar liceul l-a urmat ̀ n Elve\ia.
Datorit[ educa\iei primite, Lilla a
`nv[\at s[ vorbeasc[ fluent 6 limbi<
rom]n[, maghiar[, francez[, englez[,
german[ ;i italian[. ~n tinere\e desco-
per[ lumea prin c[l[toriile pe care le
face `n mai multe \[ri. Nu a fost anga-
jat[ niciodat[, duc]nd via\a unei
adev[rate doamne. Se c[s[tore;te des-
tul de timpuriu, ̀ ns[ dup[ foarte pu\in
timp divor\eaz[ de so\ul ei, nemai-
put]nd suporta patima acestuia pentru
distrac\ii ;i jocurile de c[r\i. 

Lilla ajunge s[ tr[iasc[ totu;i o
nou[ poveste de iubire. Se
`ndr[goste;te de un medic slovac evreu
pe nume Alfred Quitt, cu vreo 17 ani
mai `n v]rst[ dec]t ea, dar extrem de
galant care avea s[-i ofere o via\[ plin[
de lux, cople;ind-o cu numeroase sur-
prize. Dup[ ce s-au c[s[torit s-au mutat
`n Slovacia ̀ n localitatea Nove Zamky,
unde so\ul ei avea cabinetul medical.
Via\a lor curge lini;tit, tr[ind din plin
toate bucuriile. Cum la acea vreme a
avea un autovehicul nu era la
`ndem]na oricui, Lilla este r[sf[\at[ de
so\ul ei cu plimb[ri lungi cu ma;ina,
satisf[c]ndu-i astfel ;i cele mai mici
capricii. "Erau `n stare s[ fac[ 120 de
kilometri cu ma;ina numai pentru a
bea o cafea `n cea mai frumoas[ cafe-
nea din lume ;i anume New York Caffe
din Budapesta", ne poveste;te Monica,
nepoata Lillei.

O supravie\uitoare
a ororilor din lag[rele 
Auschwitz ;i Birkenau

O dat[ cu `nceperea celui de-al
Doilea R[zboi Mondial, via\a ei se
schimb[. ~n anul 1944, Lilla, so\ul ;i
familiile lor sunt deporta\i `n lag[rele
de la Auschwitz ;i apoi la Birkenau.
Aici `i va pierde pe to\i cei dragi, tat[l,
sora, so\ul, reu;ind s[ scape din ghea-
rele mor\ii doar ea ;i cu mama. "Bunica
a sc[pat ca prin minune. Mi-a povestit
c[ dup[ ce au fost da\i jos din tren, oa-
menii erau pu;i pe dou[ r]nduri. Unii
erau trimi;i la gazare, al\ii `n bar[ci.
Lilla a stat l]ng[ mama ei ;i totu;i au
fost desp[r\ite. Pe bunica au pus-o `n
r]ndul de la gazare, iar pe mama ;i sora
ei separat. Nu ;tiu cum bunica a avut
at]ta for\[, probabil ;tiind ce urmeaz[,
a fugit din acel r]nd spre cel[lalt `n
care se afla mama ;i sora ei. A fost
prins[ ;i b[tut[ cu pu;ca ;i readus[ `n
acela;i r]nd. A doua oar[ c]nd a reu;it
s[ fug[, a sc[pat ;i astfel a putut s[ fie
al[turi de mama ei. Ele dou[ au sc[pat.
Absolut to\i ceilal\i au murit", ne po-
veste;te Monica.

Ororile din lag[rele de extermina-
re, chinurile ;i via\a mizerabil[ aveau
s[ lase r[ni ad]nci `n sufletul Lillei.

Momentele tr[ite acolo au fost po-
vestite familiei, despre cum au fost pu;i
s[ tr[iasc[ sub pragul umilin\ei, \inu\i
aproape dezbr[ca\i, tun;i la zero,
fl[m]nzi ;i bolnavi. M]ncarea, care era
aproape inexistent[ i-au f[cut pe oa-
meni s[ fie numai piele ;i os. ~ns[ cei
cu o constitu\ie fizic[ mai puternic[
au reu;it s[ supravie\uiasc[. 

O vreme, Lilla ;i mama ei au lucrat
`n cadrul lag[rului `ntr-o fabric[ de
piese de avion. Aici au avut norocul,
dac[ se poate spune a;a, s[-;i
`nc[lzeasc[ pe col\ul unei plite cojile
de cartofi pe care le primeau pe post
de m]ncare.

Abia dup[ ce a ie;it de la Auschwitz
a aflat c[ ̀ ;i pierduse so\ul ;i pe to\i cei
dragi. Ea  nu avea dec]t 33 de ani ;i 40

de kilograme. Lilla ;i mama ei s-au
`ntors acas[ la Oradea pe jos, `ns[ ni-
mic nu mai era ca `nainte. Pierduser[
totul. Au reu;it s[ recupereze c]teva
tablouri de familie, unul dintre acestea
fiind str[puns de un glonte. 

Se c[s[tore;te a treia oar[

~n timpul petrecut ̀ n lag[r, Lilla se
`mprietenise cu o farmacist[, ;i ea tot
evreic[ iar dup[ ce s-au ̀ ntors au \inut
leg[tura ajung]nd astfel s[-l cunoasc[
pe fratele acesteia. Pe numele Paul
Adalbert, n[scut Wittemberg acesta
avea s[-i fie cel de-al treilea so\.

De profesie inginer, Paul Adalbert
lucra la fabrica de conserve din Valea
lui Mihai. ~mpreun[ au avut un singur
copil, pe Eva n[scut[ ̀ n 1948, nume ce
i-a fost dat dup[ numele surorii ei care
murise `n lag[r. ~mp[rt[;ind aceea;i
experin\[, mai ales c[ ;i so\ul ei a cu-
noscut experien\a lag[relor naziste, au
reu;it s[ fie mai uni\i, s[ se sprijine
unul pe cel[lalt, tr[ind o iubire pro-
fund[ ;i sincer[.

Aceast[ c[s[torie avea s[ o `mpli-
neasc[ pe doamna Lilla. ~mpreun[ cu
so\ul ei vor ̀ nvinge toate vicisitudinile
vie\ii, pentru c[ anii comunismului
aveau s[-;i pun[ amprenta din plin
asupra lor. Sunt despropriet[ri\i, astfel
c[ nu mai r[m]n practic cu nimic. O
vreme au tr[it ̀ n Arad. Venirea la Satu
Mare s-a datorat Lillei, care prime;te
din partea unei veri;oare o proprietate
mic[ (un hectar cu pomi fructiferi  ;i
o mic[ c[su\[ ̀ n zona de agrement din
spatele :trandului, numit[ Bercu Ro;u,
`ns[ ei au locuit la bloc. ~n 1979 sunt
din nou despropriet[ri\i de statul co-
munist. Acest moment avea s[-i pro-
voace o mare `ntristare lui Paul Adal-
bert ;i se stinge din via\[ 2 ani mai
t]rziu. "Bunica nu s-a l[sat. Ea a fost
mereu st]lpul familiei. Bunica se ocupa
de educa\ia mea, ea mi-a insuflat ;i iu-
birea pentru limbile str[ine. Bunica es-
te ;i acum foarte prezent[, vrea s[ ;tie
tot ce se `nt]mpl[, s[ fie la curent cu
toate ;tirile, cu absolut tot. Iar ziarul

"Informa\ia Zilei" trebuie s[ fie `n fie-
care zi `n fa\a ei pentru a-l citi", spune
cu entuziasm interlocutoarea noastr[.

Re`nt]lnirea 

~n anul 2008, familia doamnei Lilla
Paul reu;e;te s[ dea de unul dintre
membrii familiei celui de-al doilea so\,
printr-un certificat care atesta decesul
lui Quitt Alfred `n lag[rul de la Aus-
chwitz. Acest document avea s[-i par-
vin[ familiei prin intermediul Institu-
tului Yad Vashem din Israel. Pe docu-
mentul respectiv figura o rubric[ cu
numele persoanei care a anun\at de-
cesul ;i un num[r de telefon. Cu timpul
acest act a fost uitat de familie prin ser-
tarele casei ;i a fost reg[sit `n urm[ cu
c]\iva ani. Monica, nepoata doamnei
Lilla Paul a fost m]nat[ de curiozitatea
de a vedea cine este persoana care a
anun\at decesul ;i dac[ mai este `n
via\[. A;a c[ nu a `nt]rziat s[ pun[
m]na pe telefon ;i s[ afle c[ acel om
nu este altcineva dec]t fiul fratelui celui
de-al doilea so\ ;i c[ mai era `n via\[. 

"Am sunat ;i am vorbit `n englez[
cu o doamn[.  Am `nceput s[-i spun
pe cine caut ;i cine sunt. Atunci c]nd
i-am povestit de bunica mea ;i cine
este d]nsa, mi l-a dat la telefon pe ne-
potul bunicii. Bucuria a fost imens[
pentru ambele familii. Nepotul d]nsei
mi-a spus c[ aceast[ veste poate fi con-
siderat[ un r[spuns la toate rug[ciunile
lui din to\i anii care s-au scurs de la
r[zboi, pentru c[ el ;i-a pierdut toat[
familia. Faptul c[ a reg[sit-o pe bunica
a fost ca ;i cum cineva i-ar fi redat o
parte din familia pierdut[. :i d]nsul
este la o v]rst[ `naintat[, are 82 de ani
acum, dar cu toate acestea a urcat `n
primul avion ;i a venit `n Rom]nia s[
o vad[ pe bunica. Prima vizit[ a fost
f[cut[ ̀ n urm[ cu patru ani, tot atunci
promi\]nd s[ revin[ de ziua c]nd Lilla
`mpline;te 100 de ani. :i ;i-a \inut pro-
misiunea",  spune ̀ n ̀ ncheiere interlo-
cutoarea noastr[.

Mihaela Ghi\[

Elegan\a surorilor Rona (pentru c[ Lilla avea o sor[ mai mic[ pe nume Eva)
;i a hainelor purtate de acestea era cunoscut[ ̀ n tot \inutul, cele dou[ reprezent]nd
un etalon al modei, dar ;i al bun[st[rii. Lilla `ntrune;te profilul tipic femeii
evreice. La educa\ia lor au contribuit dou[ guvernante< una francez[ ;i una ger-
man[, iar liceul l-a urmat `n Elve\ia.
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Iulia Olar a trecut cu succes de la
exprimarea poetic[ la cea pictural[
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S]mb[t[ seara, `n ciuda unei
vremi siberiene, destul de mult[ ;i
bun[ lume s-a adunat ̀ n sala mic[
de la Casa de Cultur[ a Sindicate-
lor, devenit[ “Sala Zamfirescu” de
c]nd s-a mutat `n aceast[ loca\ie
Centrul Cultural municipal. Pri-
lejul `nt]lnirii iubitorilor de art[
a fost un eveniment inedit, situat
la confluen\a mai multor mijloace
de expresie artistic[.

:i-au dat ̀ nt]lnire pe mica scen[ artele
plastice, muzica ;i, oarecum `n fundal,
poezia. Toate av]nd ;i reprezentan\i `n
public. Evenimentul s-a intitulat “Pictur[
life”. Aparent e o formulare gre;it[ (`n lim-
ba englez[ dac[ vrei s[ spui c[ se ̀ nt]mpl[
ceva “pe viu” spui “live”), dar chiar ;i
gre;it[ are semnifica\ia ei. Pentru c[ pro-
tagonista serii, Ramona Iulia Olar, ;i-a
g[sit ̀ n pictur[ un nou mod de exprimare
a vie\ii sale interioare, iar `n acest sens
cuv]ntul “life” se potrive;te cum nu se
putea mai bine.

Urcu; pe treptele
piramidei lui Maslow

Iulia s-a n[scut `n 1963 ;i `;i va serba
aniversarea ̀ n aceast[ lun[. A absolvit cur-
surile Liceului “Mihai Eminescu” ;i a stu-
diat apoi la Universitatea din Bucure;ti,
mai `nt]i matematica, apoi psihologia,
profes]nd ani buni ̀ n acest din urm[ do-
meniu.

Ca student[ la psihologie se va fi fa-
miliarizat cu ideile lui Abraham Maslow
despre piramida nevoilor umane. Pe pri-
mele trepte ale acesteia savantul american
a;az[ nevoile de baz[, care \in de instinctul
de conservare, urm]nd apoi `mplinirea
social[, mai apoi cea intelectual[ ;i, `n
v]rf, ceea ce el nume;te “auto-actualizare”,
exprimarea celor mai profunde resurse
creatoare ale sinelui personal. Primele
trepte sunt atinse de majoritatea oameni-
lor, dar pu\ini `;i recunosc nevoia de
`mplinire a sinelui creator, ;i mai pu\ini
fiind cei care chiar fac ceva pentru a o sa-
tisface.

~n anul 2003 Iulia Olar avea cu sigu-
ran\[ `mplinite nevoile de baz[, ;i un rol
social bine stabilit, de;i ar fi putut p[rea
sec ;i repetitiv unei naturi sensibile. Acum
intr[ `n scen[ “Informa\ia Zilei”,  printr-
o ;tire despre Cenaclul “Afirmarea”, care
i-a c[zut Iuliei sub ochi ̀ ntr-o bun[ zi. :i-
a adunat `ncerc[rile poetice ;i a venit la
redac\ie la o `nt]lnire cu poetul Ion Bala,
liderul cenaclului, redactor al ziarului ;i
realizator ̀ n acea vreme al unei pagini de
literatur[ cu apari\ie s[pt[m]nal[. Aici au
ap[rut primele poeme semnate Iulia Olar
;i a;a a `nceput activitatea ei cenaclier[.

C]nd ;i-a activat poten\ialul poetic
nu s-a mai putut opri. Mai ales dup[ ce l-
a cunoscut pe Francisc Edmund Balogh,
mai t]n[rul coleg de cenaclu, cu care urma
s[ se c[s[toreasc[. Au urmat ani foarte
prolifici `n ale poeziei< prima carte (“Dar
din dar”, Editura Solsti\iu, 2004), apari\ii
`n cele dou[ volume ale antologiei “Cu-
vinte din Nord” realizate de Cenaclul
“Afirmarea”, multe miniaturi publicate pe
internet, un limbaj concis ;i `n continu[
maturizare, dezvoltarea sa concretiz]ndu-
se `n alte dou[ c[r\i, ambele ap[rute la
Editura Scriptorium din Baia Mare< “Pe
timp de triste\e” (2005) ;i “Din buzunarele
crinolinei” (2006).

Cele trei volume au beneficiat de cri-
tici favorabile, unul din recenzori, Aurel
Pop, scriind< “Limbajul în care Iulia Olar
î;i încifreaz[ majoritatea poemelor nu pa-
re a fi unul sofisticat, cuvintele, de;i sim-
ple, poart[ o înc[rc[tur[ emo\ional[ pu-
ternic[, ascunz]nd o multitudine de taine.
Discursul liric dovede;te c[ autoarea
st[pâne;te autoritar ̀ ntregul instrumentar

pentru disec\ia cuvintelor”. De altfel, Aurel
Pop a fost prezent ;i la evenimentul de
s]mb[ta trecut[.

Orizontul din Toronto
`n filtru impresionist

~n 2006 Iulia ;i Francisc s-au mutat ̀ n
Canada, iar ̀ n cur]nd s-a adeverit butada
“1 ;i cu 1 fac 3”< s-a n[scut micul Damian.
Familia s-a stabilit ̀ n Toronto, un ora; ex-
trem de cosmopolit, cu peste 100 de na\ii
reprezentate, dar `n care socializarea ra-
reori trece de cadrele locului de munc[.
Schimbarea mediului cultural ;i lingvistic,
eforturile maternit[\ii (la o v]rst[ destul
de ̀ naintat[) ;i un nou ciclu de studii (c[ci
diplomele din Rom]nia nu mai erau va-
labile aici) au sec[tuit resursele poetice
ale eroinei noastre. Dar nevoia celui ce a
gustat din aerul de v]rf de piramid[ nu se
d[ b[tut[ a;a u;or.

~ntr-o zi de toamn[ din 2009, cu Da-
mian deja m[ricel, Iulia s-a hot[r]t s[ se
apuce de pictur[. :i-a adus un vraf de
c[r\i, ;i-a luat cele necesare ;i a `nceput
un studiu autodidact. Nu era totu;i o no-
vice, urmase un an cursurile doamnei
Szodoray Paradi Hajnalka la :coala de
Arte din Satu Mare. Ca una care surprin-
dea realitatea `n cuvinte fulgurante, nu e
de mirare c[ s-a sim\it atras[, `n pictur[,
de impresioni;ti ;i de cel care a dus la cul-
me ;i la paroxism tehnica lor< Vincent Van
Gogh.

A ales s[ foloseasc[ vopseluri acrilice,
mai aspre ;i mai u;or de m]nuit, ;i s[ pic-
teze f[r[ prea mult respect pentru cutu-
mele academice. E clar, v[z]ndu-i crea\iile,
c[ la ea culoarea primeaz[ ̀ n fa\a formei.
S-a ̀ nscris ̀ ntr-o asocia\ie artistic[ a zonei
Willowdale, a avut tablouri `n expozi\ii
colective ;i a participat la “Art Battle 2011”
`n vara anului trecut, la Toronto. Este vor-
ba de un concurs `n care arti;tii picteaz[
pe viu, `n fa\a publicului, iar clasamentul
se face dup[ principiul “vox populi, vox
Dei”, printr-un soi de barometru al votului.
Iulia a ajuns `n finala de patru, o perfor-
man\[ remarcabil[. A pictat atunci cele-
brul peisaj al ora;ului Toronto v[zut dins-
pre Lacul Ontario, dar trecut prin filtrul
impresionist, cu culori acutizate ;i ape ce
surprind mai cur]nd mi;c[ri suflete;ti
dec]t limpezimea valurilor. O variant[ “in-
stant” a temei a  fost creat[ ;i s]mb[t[, pe
ritmurile asigurate de Francisc al[turi de
Cserey Csaba ;i Cristian Pintea.

Revenit[ ̀ n Rom]nia, Iulia s-a ̀ nscris
`n Asocia\ia Arti;tilor Plastici “Casa
Crea\iei S[tm[rene” ;i a expus trei lucr[ri
`n Salonul de Iarn[ din luna decembrie.
Preg[te;te o expozi\ie personal[ pentru
luna august a acestui an, dar momentan
penelul se odihne;te. Se g]nde;te s[ com-
bine cele dou[ arte pe care le-a practicat,
ilustr]nd grafic o posibil[ antologie din
cele trei volume poetice. P]n[ atunci se
ocup[ de Damian, care are acum 5 ani ;i
nu mai are mult p]n[ va merge la ;coal[.
Dup[ spusele mamei lui, b[ie\elul prefer[
via\a de copil `n Rom]nia.

* * *
Din tot ce s-a ̀ nt]mplat s]mb[t[ seara,

un lucru r[m]ne impresionant< bucuria
jocului artistic. At]t din partea Iuliei, c]t
mai ales din partea celor doi foarte tineri
desenatori ce i-au urmat exemplul. Multor
snobi le place s[ priveasc[ de sus arti;tii
“amatori” sau “diletan\i”. Dar “amator” tri-
mite la ideea de iubire, iar “diletant” vine
din cuv]ntul care `n rom]n[ `nseamn[
“delectare”. Dragostea ;i pl[cerea frumo-
sului sunt valori de care lumea chiar are
nevoie. Altfel se pot na;te mon;tri. Un
singur exemplu< Adolf Hitler ;i-a dorit ̀ n
tinere\e s[ fie pictor. Apoi a dorit s[ ̀ ncerce
arhitectura. O minim[ `ncurajare ar fi
`nsemnat o mare u;urare pentru istoria
lumii. Aviz hipercriticilor.

Vasile A.

A ales s[ foloseasc[ vopseluri acrilice, mai aspre ;i mai u;or de m]nuit, ;i s[
picteze f[r[ prea mult respect pentru cutumele academice. E clar, v[z]ndu-i crea\iile,
c[ la ea culoarea primeaz[ `n fa\a formei.

S-a ̀ nscris ̀ ntr-o asocia\ie artistic[ a zonei Willowdale, a avut tablouri ̀ n expozi\ii
colective ;i a participat la “Art Battle 2011” `n vara anului trecut, la Toronto.
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Balul, `n cadrul c[ruia a avut loc ;i Concertul solistei Csepregi
Eva, a deschis ;irul manifest[rilor pe care patronul hotelului, Vasile
Bud dore;te s[ le organizeze lunar `n aceast[ loca\ie. 

Un bal cum n-a mai v[zut S[tmarul
la Terasa-Cort de la Hotelul Dana

De o petrecere comparabil[ cu
o nunt[ deosebit de bine reu;it[,
de un bal cum nu a mai v[zut
S[tmarul, au avut parte cei care
au participat la Farsangi Bal, or-
ganizat la sf]r;itul s[pt[m]nii
trecute la Terasa-Cort amenajat[
`n curtea Hotelului Dana I din Sa-
tu Mare, la intrarea `n ora;. 

Balul, `n cadrul c[ruia a avut loc ;i
Concertul solistei Csepregi Eva, a deschis
;irul manifest[rilor pe care patronul ho-
telului, Vasile Bud dore;te s[ le organi-
zeze lunar `n aceast[ loca\ie. 

500 de invita\i s-au 
sim\it minunat

La evenimentul de vinerea trecut[ au
participat peste 500 de invita\i, fiind pre-
zen\i ;i edilii municipiului< primarul Iuliu
Ilyes ;i viceprimarul Gabor Kereskenyi,
`mpreun[ cu so\iile lor, precum ;i per-
sonalit[\i marcante ale vie\ii culturale
s[tm[rene. Au fost prezen\i numero;i
`ntreprinz[tori, precum ;i grupuri ̀ ntregi
de angaja\i de la anumite firme. Au fost
reprezentate de asemenea ;i toate cate-
goriile de v]rst[, `ncep]nd de la adoles-
cen\i p]n[ la cei trecu\i de prima tinere\e,
dar toat[ lumea s-a distrat excelent. 

~n timp ce s-a servit cina, forma\ia
Amulett a delectat publicul cu melodii
care i-au provocat la dans chiar ;i pe cei
care la ̀ nceput s-au sfiit s[ se ridice de la
mas[. Cina a fost gustoas[ ;i ̀ mbel;ugat[,
dup[ care invita\ii au putut servi un vin
ro;u de cas[. La concertul sus\inut de
c]nt[rea\a Csepregi Eva toat[ lumea a

fost `n picioare, toat[ lumea a c]ntat ;i
dansat `mpreun[ cu ea, iar acea or[ ;i
jum[tate c]t a \inut recitalul a trecut pe
neobservate. Cu toate c[ cele mai multe
melodii prezentate au fost ;lag[rele anilor
'80, ele s-au dovedit a fi bine cunoscute
;i `ndr[gite chiar ;i de t]n[ra genera\ie.
Dup[ concert c]nt[rea\a a stat de vorb[

cu invita\ii care au abordat-o, a dat au-
tografe ;i a f[cut dedica\ii pe cartea scris[
despre cariera ei. Apoi a ̀ nceput din nou
petrecerea. Toat[ lumea a c]ntat ;i a dan-
sat, distrac\ia a fost la cote maxime p]n[
`n zori. 

Ini\ial destul de greu ne-am imaginat
un spa\iu `nchis, unde peste 500 de per-

soane ar putea dansa f[r[ s[ se calce `n
picioare, dar dup[ cum s-a dovedit,
exist[, ;i ar mai fi ̀ nc[put ̀ nc[ 50-100 de
invita\i, f[r[ s[ fie ̀ nghesuial[. Adev[rul
e, c[ fiind vorba de un cort, nu ne-am
a;teptat nici la prea mult[ elegan\[, dar
cum am trecut pragul, am r[mas deosebit
de pl[cut surprin;i. Interiorul `mbr[cat

`n voal alb, covorul ;i mesele aranjate c]t
se poate de aspectuos confer[ spa\iului
un ton de elegan\[ cu totul special, po-
trivit pentru organizarea chiar ;i a celor
mai preten\ioase evenimente. Ringul de
dans este acoperit cu parchet, dar lumea
nu a c[utat s[ se limiteze cu distrac\ia
doar la ringul de dans. 

Cortul este foarte bine
`nc[lzit `n ciuda gerului

La fel de pl[cut[ a fost surpriza ;i pri-
vind temperatura interioar[ a cortului.
~n timp ce afar[ era un ger crunt de -17
grade C, ̀ n[untru lumea st[tea ̀ mbr[cat[
`n haine cu m]nec[ scurt[, fiind o tem-
peratur[ foarte pl[cut[, de circa 20-22
grade C. ~nc[lzirea este asigurat[ cu ni;te
sufl[toare uria;e, dar ;i ventila\ia este
foarte bine rezolvat[, vara fiind posibil[
chiar ;i deschiderea pere\ilor laterali ai
cortului. 

Localul fiind amplasat `ntr-o zon[
unde nimeni nu reclam[ c[ seara se face
g[l[gie ;i totu;i `n ora;, nu undeva de-
parte, ̀ n mijlocul c]mpului sau a p[durii,
este c]t se poate de potrivit pentru orga-
nizarea unor evenimente la care lumea
poate s[ se distreze, f[r[ s[ fie nevoit[ s[
plece acas[ tocmai atunci c]nd se dis-
treaz[ cel mai bine. Pe de alt[ parte,
afl]ndu-se `n ora; este ;i foarte u;or ac-
cesibil, un loc tocmai potrivit chiar ;i
pentru o nunt[ de vis. Un alt avantaj este
;i faptul c[ organizatorii pot asigura ;i
cazarea oaspe\ilor sosi\i din alte localit[\i,
deci ̀ ntrune;te tot confortul necesar pen-
tru organizarea oric[rui eveniment de
`nalt[ calitate.

Eva Laczko

La concertul sus\inut de c]nt[rea\a Csepregi Eva toat[ lumea a fost `n picioare

Dintr-un col\ `n altul al lumii iubirea
plute;te `n aer de Sf]ntul Valentin

~n 14 februarie, zi pe care o cu-
noa;tem ca fiind Ziua
~ndr[gosti\ilor - Valentine’s Day,
galezii ̀ l comemoreaz[ pe Sf]ntul
Dwynwen, acesta fiind patronul
`ndr[gosti\ilor. ~n Fran\a, Valen-
tine’s Day e s[rb[torit[ ca o
s[rb[toare a iubirii, numindu-se
Ziua Sf]ntului Valentin. 

Mergem mai departe ̀ n Danemar-
ca ;i Norvegia, unde ̀ n 14 februarie se
marcheaz[ Valentinsdag, practic tot o
s[rb[toare a iubirii. Suedezii o numesc
Ziua tuturor inimilor, iar slovenii cred
c[ aceast[ dat[ are rolul de a marca de
fapt startul re`nvierii naturii. 

Dragostea la rom]ni 
- de Dragobete

~n Rom]nia, s[rb[toarea tradi\io-
nal[ a iubirii e de Dragobete, adic[ 24
februarie. De unde acest nume pentru
iubire? Numele vine de la un personal
din folclorul rom]nesc, care se presu-
pune c[ e fiul Babei Dochia. Din punct
de vedere etimologic, o parte din nu-
mele de Dragobete se reg[se;te `n
cuv]ntul rom]nesc "dragoste". De ani
buni `ncoace, rom]nii au preluat din
mers s[rb[toarea american[ Valenti-

ne's Day. 
~n cele ce urmeaz[ v[ propunem

s[ afla\i care este legenda Sf]ntului Va-
lentin. Se spune c[ era odat[ un
`mp[rat roman ce se numea Claudiu
al doilea. Lupt[tor `nd]rjit, ne`nfricat,
Claudiu a purtat de-a lungul vremii
multe r[zboaie. Legenda aminte;te ;i
de armata sa puternic[ format[ din
bravi eroi care ̀ ns[ erau ̀ mpiedica\i s[

mearg[ pe frontul de b[t[lie. B[rba\i
`ndr[gosti\i, cu familii acas[, cu so\ii
;i unii cu copii, solda\ii nu prea doreau
s[ mai lupte. Fiindc[ ̀ mp[ratul nu vro-
ia s[ se `mpace cu g]ndul c[ solda\ii
s[i `;i iubesc mai mult familia dec]t
rolul pe care `l au `n cadrul armatei,
Claudiu a luat o decizie important[
pentru el, ;i anume s[ le interzic[ sol-
da\ilor din Roma s[ se mai `nsoare.

A;a credea el c[ ace;tia vor lupta mai
bine. 

~n acea vreme, un preot cre;tin pe
nume Valentin era de o alt[ p[rere.
Acesta credea c[ dreptul ca oamenii s[
se c[s[toreasc[ este dat chiar de Dum-
nezeu ;i nimeni, nici chiar `mp[ratul,
nu poate s[ interzic[ na;terea unei
c[snicii. Astfel, Valentin a decis s[ `i
sprijine pe solda\ii romani ;i s[ le ofere
posibilitatea de a se c[s[tori `n secret.
~n locuri numai de el ;i de cupluri ;tiu-
te, preotul Valentin a unit prin c[s[to-
rie foarte multe perechi ce ̀ ;i jurau iu-
bire ve;nic[. Dar soarta avea s[-i fie
crunt[ pentru c[ `mp[ratul Claudiu l-
a g[sit ;i a decis s[ fie arestat. Chiar
dac[ ̀ mp[ratului ̀ i pl[cea de Valentin,
el e cel ce l-a ;i condamnat la moarte.
I-a cerut s[ renun\e la cre;tinism ;i s[
`mbrace haina de soldat. Valentin nu a
vrut cu niciun chip s[ fac[ asta ;i a fost
condamnat la moarte pentru c[ nu a
luat decizia de a renun\a la cre;tinism.
P]n[ ̀ n ziua execu\iei lui, care se spune
c[ ar fi fost pe 14 februarie ̀ n anul 269
sau `n anul 270, Valentin a trimis o
mul\ime de scrisori de adio prietenilor
s[i. La finalul fiec[rei scrisori trecea ̀ n
loc de semn[tur[ urm[toarele cuvinte<
"Adu-\i aminte de Valentin al t[u!".
Evident, nu se ;tie dac[ aceast[ legend[
are o baz[ istoric[ real[, dat fiind faptul

c[ nici detalii despre via\a Sf]ntului
Valentin nu sunt prea multe. 

O cin[ `n doi la un 
restaurant select...

A;adar, Valentine's Day al ameri-
canilor, importat ;i de `ndr[gosti\ii
rom]ni, devine `n timp o zi numai
bun[ de f[cut declara\ii de iubire. An
de an, iub[re\ii devin tot mai inventivi
`n ceea ce prive;te programul de Ziua
~ndr[gosti\ilor. La mare mod[ sunt
ie;irile romantice, destina\iile cele mai
c[utate fiind capitalele europene care
ajut[ mult ̀ n a alimenta cu romantism
rela\iile, fie acestea de scurt[ sau lung[
durat[. Cei doi iubi\i `;i fac cu acest
prilej ;i daruri, un alt aspect important
din punct de vedere financiar, un as ̀ n
m]neca tuturor comercian\ilor care ̀ ;i
apleac[ aten\ia asupra aprovizion[rii
corespunz[toare. 

Totul prinde contur de Sf]ntul Va-
lentin, `n aer plute;te iubirea. ~n zilele
noastre iubirea ̀ nseamn[ bani. Printre
preferin\ele rom]nilor de Valentine's
Day se num[r[ ie;irile la restaurante
selecte, ̀ nchirierea camerei la un hotel
important cu preg[tiri pentru o noapte
de vis ;i daruri pre\ioase f[cute per-
soanei iubite. 

Ioana Pop Vladimirescu
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Autori s[tm[reni ;i c[r\ile lor 
`n bibliotecile de suflet

~ntr-o lume a internetului, un-
de foarte multe familii sunt ra-
cordate la acest sistem de infor-
mare ;i comunicare, mul\i se
`ntreab[ dac[ sunt necesare
c[r\ile. C]nd spunem acest lucru
ne g]ndim `n special la cele de
poezie, proz[, studii etnografice
;i de alt[ natur[. 

Cu diverse ocazii am auzit ;i a\i auzit
spun]ndu-se c[ tinerii nu sunt interesa\i
de a lua ̀ n m]n[ o carte. Prin accesarea
calculatorului `;i g[sesc rezumate sau
te miri ce alte studii care le sunt necesare
la ;coal[, indiferent de nivelul de studiu.
:i totu;i exist[ oameni pasiona\i de
scris, de cercetare, care consider[ c[
sunt obliga\i s[ scrie. S[ lase genera\iilor
viitoare o serie de informa\ii care vor fi
m[rturii privind via\a ;i spiritualitatea
pe anumite arii geografice. P]n[ ;i scrie-
rile literare sunt considerate ca activit[\i
`n folosul oamenilor. Nu sunt `nc[
pu\ini cei care prefer[ ca `n clipele de
relaxare s[ citeasc[ o carte ̀ n defavoarea
televizorului. Iat[ c]teva motive pentru
care scriitorii `;i continu[ cu
`nc[p[\]nare munca de crea\ie.

~n cele ce urmeaz[ v[ prezent[m
c]teva c[r\i ap[rute ̀ n ultima perioad[,
semnate de autori s[tm[reni. L[s[m pe
seama dumneavoastr[ s[ aprecia\i dac[
autorii au f[cut un efort util sau `n za-
dar.

“Bes[z de muut uitate”

Sub acest titlu a v[zut lumina tipa-
rului cu pu\in timp `n urm[ o lucrare
semnat[ de Irina Finta, Floarea Onca ;i
cunoscutul Iacob Pop, din Bixad.

A;a cum spune numele c[r\ii, ne-
obosi\ii autori au c[utat s[ aduc[ `n
aten\ie public[, dar `n egal[ m[sur[ s[
conserve pentru posteritate, o multitu-
dine de texte, ̀ n care graiul locului este
p[strat cu sfin\enie. ~ntr-o lume a glo-
baliz[rii, o evolu\ie a limbajului local ;i
nu `n ultimul r]nd invazia de cuvinte
`n special din limba englez[ ̀ n vocabu-
larul uzual, aceast[ lucrare cu o deose-

bit[ valoare documentar[ este de im-
portan\[ major[.

A;a cum subliniaz[ ̀ n "Precuv]nta-
re" poetul ;i omul de cultur[ Ovidiu
Suciu, "Iacob Pop este un pasionat al
etnografiei ;i folclorului `n general, ;i
mai ales al zonei sale de ob]r;ie. A cules
folclor autentic... A fost prezent cu An-
samblul "|[rii Oa;ului" ̀ n SUA, Fran\a,
Spania, Italia, Ungaria, Ucraina, R. Mol-
dova etc...~n glosarul de fa\[ se afl[ `n
anex[ texte literare ce `ntregesc sensul
demersului autorilor, acela de a oferi
un material documentar elevilor".

Pe cuprinsul a peste 75 de pagini,
autorii prezint[ un dic\ionar de cuvinte
(bes[zi) care ̀ n bun[ parte s-au pierdut
din limbajul actual.

Sunt apoi transcrise o serie de texte
`n neao;ul grai o;enesc, care f[r[ oste-
neala autorilor s-ar fi pierdut ̀ n negura
vremurilor. Iat[ o secven\[ dintr-o po-
veste a locului< "La Coast[, la Boine;ti,
o fo un Urie;, o ;edzut. :` atunci o scos
plugul de mai naite, p]n[ atunci n-o
ie;`t ;ohan om de-aici din sat (cu plu-
gu). :-apoi o m[rs o fat[ a Urie;ului,
aculo la oamenii aceia unde-o arat, ;-o

dzs`s c[ dip ce :` ie atunci o ;` apucat
plugu ;` boii-n poal[ ;` i-o dus acas[".

“Deschideri confesive” 

"Deschideri confesive" este titlul cu-
legerii de interviuri semnat[ de poetul
;i criticul literar Aurel Pop (foto pag.1).
Cartea include 10 interviuri cu oameni
de cultur[, printre care ;i s[tm[renii
Ioan Bolo;, Betty Kirchmajer - Donca
;i Aurel Pop, `ntr-o alt[ postur[.

A;a cum subliniaz[ autorul "Majo-
ritatea interviurilor sunt realizate cu
personalit[\i culturale de diferite v]rste,
at]t din S[tmarul br[zdat de apele do-
moale ale Some;ului c]t ;i din \ar[. Au
v[zut lumina tiparului ̀ n revista "Cita-
dela" al c[rei redactor ;ef sunt, dar ;i ̀ n
revistele "Oglinda literar[" de la Foc;ani,
revista "Plumb" de la Bac[u ;i "Vatra
Chiorean[" de la Copalnic M[n[;tiur.
Toate interviurile cuprinse ̀ n acest tom
au fost postate ̀ n pagina mea personal[
`n perioada anilor 2010-2011, de pe sit-
te-ul "agonia.ro". Noutatea acestui vo-
lum const[ `n faptul c[ la finele acestui
an (2011 n.r.) am cuprins dou[ inter-

viuri date de mine unor publica\ii de
prestigiu din \ar[ "Cafeneaua literar["
de la Pite;ti ;i "Jurnalul Na\ional" de la
Bucure;ti `n ideea ca cititorul s[ afle
c]te ceva despre autorul acestui volum,
con;tient c[ lucrarea poate constitui
surs[ documentar[ pentru istoricii li-
terari dar ;i pentru curiozitatea citito-
rilor".

“Enigma p[s[rii Phoenix” 

"Enigma p[s[rii Phoenix" este cel
de al treilea volum semnat de prozatorul
Ioan Marian Chiorean, un scriitor care
locuie;te ̀ n Satu Mare din anul 1984. E
mult, e pu\in? Greu de r[spuns.
Adev[rul este c[ Ioan Marian Chiorean
este om al cet[\ii de aproape 28 de ani.
~n acest interval de timp ;i-a v[zut de
treburile de serviciu. A r[mas mult[
vreme departe de cercurile literare. A
preferat s[ scrie ;i s[ publice. S-a con-
sultat prea pu\in cu s[tm[renii care tru-
desc ̀ n acest domeniu. Nimeni ̀ nc[ nu
spune dac[ a fost bine sau nu acest de-
mers. Adev[rul este c[ la prezentarea
volumului "Enigma p[s[rii Phoenix",

numero;i s[tm[reni ;i-au manifestat
nedumerirea despre aceast[ apari\ie `n
peisajul s[tm[rean. Cartea a fost carac-
terizat[ ca sem[n]nd cu un jurnal de
dragoste, `n care ac\iunea se petrece `n
cele mai diverse locuri, ̀ n special ̀ n in-
sula Madagascar, acolo unde oamenii
;i locurile difer[ pe alocuri de ceea ce
`nseamn[ popula\ia european[. Sunt
suficiente pasajele `n care, descrierea
locurilor ;i a evenimentelor se
aseam[n[ cu episoadele documentare
prezentate de televiziunile specializate.

Critica de specialitate va fi aceea ca-
re `;i va spune cuv]ntul `n ceea ce pri-
ve;te calitatea scriiturii ;i nu numai. Ci-
titorii pot remarca doar faptul c[ este
vorba despre o lectur[ u;oar[ ;i antre-
nant[. 

“Umbre pe suflet” 

"Umbre pe suflet", carte semnat[ de
Teodor Curpa;, a;a cum spune autorul
"Se dore;te o aducere aminte de tot ceea
ce ̀ ncape ̀ n no\iunea de "O via\[", carte
pe care fiecare om o are ̀ n mintea sa ;i,
cred, c[ s-a g]ndit, pun]nd amintirile,
evenimentele tr[ite, cap la cap s[ le
a;tearn[ pe h]rtie.... Cartea se dore;te
o trecere ̀ n revist[ a tot ce mi-a c[l[uzit
pa;ii, incluz]nd activitatea de pre;edin-
te de club "Olimpia", o serie de ani, `n
perioada 1970-1980, ani de mare ;i
adev[rat fotbal `n Rom]nia...o readu-
cere aminte a unor excursii f[cute greu
`n perioada aceea `n Italia, Germania,
Austria, Elve\ia, Iugoslavia, Ungaria, ̀ n
toat[ Uniunea Sovietic[ - Moscova, Sa-
marcand, Buhara, Ta;kent, Alma-Ata,
Talin, Riga, Vilnius, Leningrad, Kiev
;.a." 

Nu lipsesc din carte nici activit[\i
ale autorului pe t[r]m literar ca poet ;i
prozator prolific, ordine primite pe par-
cursul profesional, cel de profesor de
liceu, universitar ;.a. Este vorba despre
o carte cu profund[ ̀ nc[rc[tur[ emo\io-
nal[ ̀ n care profesorul ;i scriitorul Teo-
dor Curpa; se apropie de cititor, dove-
dind c[ este om ca to\i ceilal\i, c[ are
ceva s[ ne spun[.

Ioan Ani\a;

Despre “~ntoarcerea Fiilor”, autor dr. Ioan Bolo;
Romanul „Întoarcerea fiilor”

este un subiect literar ce stăpâ-
neşte toate elementele prozei. Me-
canismele textuale au o mare po-
tenţialitate, cunoaşterea lumii a
depins şi de ritmul şi stilul epicu-
lui, acel galop al imaginilor, dia-
logul personajelor. Dezvăluie cu
măiestrie portretul fizic şi moral
al personajelor, realităţilor lor cu
mediul înconjurător.

Cartea scriitorului Ion Boloş vorbeşte
cu glasul vieţii, care îndeamnă la sfidarea
morţii, este glasul istoriei pus în cuvinte
sfinte. O luptă dusă pe viaţă şi pe moarte,
un anotimp istoric când, nici măcar nu
poţi bănui dacă va veni primăvara, când
fiecare se salvează cum poate. Nimănui
nu-i pasă de nimeni şi de nimic. Citez<
„Tuciuriule, tu eşti şarpele care răzbună,
tu eşti cel slab, cel viclean, tu eşti fratele
ucigaş şi tu trebuie să urci pe muntele de
piatră fugărit de ai tăi...” (p.138), stări ce
se amplifică şi îţi trezesc sentimentul ne-
liniştii.

Personajele provin din lumea satului,
acel „Mastang tatăl şi fiul, Avram, Ioan,
Marika, Nina a Lupoaicei... ” prin care
autorul redă frământările lor care au tre-
cut prin focul luptelor, al neliniştilor.

Scriitorul dr. Ion Boloş a făcut un popas

la umbra existenţei istorice care s-au im-
primat într-un fond sufletesc de o acti-
vitate receptivă şi dureroasă.

Iată că această carte a străbătut un
drum spinos prin conţinutul ei, dar când
ajunge la inimile cititorilor le imobili-
zează sufletele pentru că autorul a ştiut
să-şi orienteze creaţia printr-o manifes-
tare emoţională. Dragostea faţă de mamă
şi în general de femeia ţărancă, trudită,
este simţită în plinătatea nuanţelor pline
de graţii, vede în iubirea de mamă o re-
velare a luminii, ceea ce dovedeşte pro-
funzimea sentimentelor care îl stăpânesc.

Sensibilitatea autorului devine colorată
cu însemnele simbolismului. În decursul
anilor a dovedit un adevărat talent şi că
romanele scrise de domnia sa sunt ca o
biruinţă a frumuseţii, o valoare, o des-
tăinuire lirică şi prin mijlocirea metafo-
rei. Romanele scriitorului dr. Ion Boloş
mai au la temelie descoperirea adevărului
dar şi a imaginarului. Altfel spus, prin-
cipiul moral colaborează cu principiul
artistic. Preferinţa scriitorului dr. Boloş,
cum am menţionat şi mai sus, se îndreap-
tă către lumea satului pe cât de simplă,

pe atât de complicată după cum spun
simboliştii. Acolo găseşti pe ceilalţi şi, cu
deosebire, te regăseşti pe tine însuţi. Un
loc de meditaţie, un loc al speranţei.

Aşa se face că, şi personajele romanului
sunt luate din viaţa satului. E ceea ce pu-
tem numi „duelul inteligenţei”. Prin li-
bertatea gândului autorul a descoperit
agresiunile istorice şi redescoperirea
esenţei umane. Sub zodia expresivităţii
se unesc izvodirile vieţii.

Din paginile cărţii nu lipsesc nici mo-
tivele patriotice. Totul e o exprimare spi-
rituală ancorată de trilurile naturii, su-
netul de salbă al naturii îl cheamă mereu
pe autor să-şi pună amprenta în slovele
cărţii, deoarece scriitorul dr. Ion Boloş
este logodit încă din copilărie cu frumu-
seţile naturii care fac parte din calendarul
vieţii lui.

Cu însufleţirea unei tinereţi, limbajul
scriitorului a dat mult farmec cărţii chiar
dacă unele pasaje sunt tulburătoare. Pă-
trunde în spiritul personajelor, trăieşte
odată cu ele frământările şi bucuriile lor,
încearcă o spiritualizare a suferinţei.

Romanul „Întoarcerea fiilor”, e cânt, e

durere, bucurie şi un gând ce colorează
cuvintele. Solul romanului este domeniul
sufletului, care face să vibreze sensibili-
tatea în chip romantic, ceea ce face ca ro-
manul să atingă condiţia marii arte prin
gravitatea tonului şi viziunea originală.

Fructul romanului parcă ar fi o mate-
rializare ce desenează simboluri, se trans-
pune în timp, cuvintele dau o luminozi-
tate ce îţi stârneşte emoţii.

Iată că dr. Ion Boloş, ca scriitor cu
talent, a fost binecuvântat să deştepte în
oameni pasiunea pentru lectură care de-
vine un instrument de cunoaştere, de în-
nobilare, de îmbogăţire sufletească.

Tonul romanului fraternizează cu li-
rismul într-o expresie mult nuanţată, au-
torul fiind un pedant al stilului încărcat
de istorie. Nota intelectuală dă o nuanţă
deosebită romanului, înregistrează cu
adevărat emoţii, totul este fixat pe pro-
funziunile inimii. Astfel spus scriitorul
dr. Ion Boloş indică un grafic plin de un
adevărat talent, în toate romanele pe care
peniţa fermecată a dânsului şi-a pus am-
prenta. 

Ana Vacarciuc

Dr. Ioan Bolo; ofer[ un nou roman 
interesant

"Deschideri confesive" este titlul culegerii de interviuri semnat[
de poetul ;i criticul literar Aurel Pop. Cartea include 10 interviuri
cu oameni de cultur[, printre care ;i s[tm[renii Ioan Bolo;, Betty
Kirchmajer - Donca ;i Aurel Pop, `ntr-o alt[ postur[.
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Pachița Păpătoiu a lucrat o viață în-
treagă la spălat vase în cantina GAS-ului
Drăgăneşti. 

Luna trecută a călcat-o căruța, iar du-
pă ce s-a trezit din comă a constatat că
ştie să spună în 28 de limbi moarte „Nu
vă supărați, gutuile sînt proaspete?“. Dar
acest lucru n-a ajutat-o la nimic. 

Mai important a fost că, în urma ac-
cidentului, a prins a spăla vase de la dis-
tanță, cu puterea minții. Datorită acestei
înzestrări, ea îşi poate face acum meseria
st]nd tolănită pe canapea, scrie Kamika-
ze.ro. "Aş vrea să fac o mică completare
la ce ați spus dumneavoastră. Pe lîngă
faptul că ştiu să rostesc în 28 de limbi
moarte fraza cu gutuile, am început să
folosesc foarte des cuvîntul «terifiant».
Nu ştiu ce înseamnă acest cuvînt, dar văd
că-l utilizez frecvent. În ceea ce priveşte
spălatul vaselor prin telepatie, da, e ade-
vărat. Au fost şi accidente, mai ales la în-
ceput, cînd nu eram obişnuită. De pildă,
am scăpat pe jos o fructieră care s-a spart.
Pur şi simplu, mi-a alunecat din minte,
că era udă.“

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Miturile sumeriene, egiptene,
mayaşe, chineze, vorbesc despre
fluviul ceresc al creaţiei, denumit
când coloana de susţinere a cerului,
când croodil sau dragon. 

Cert este că toate aceste denumiri se
referă la cordonul ombilical care făcea le-
gătura dintre Cer şi Pământ, fiind o poartă
de legătură cu Universul, nimeni alta decât
ceea ce anticii o denumeau Axis Mundi
(Axa Lumii). Conform unei teorii contro-
versate, prin axa lumii, favorizată de pu-
ternicul flux energetic au debarcat extra-
tereştrii, creând Oamenii Primordiali. Du-
pă unii cercetători în frunte cu gen. V. Dra-
gomir, Axa Lumii trece prin maximul
energetic al planetei, situat în Masivul Go-
deanu, după alţii ar trece prin muntele sa-
cru al dacilor – Kogaionon.

Adamclisi, “pământul lui
Adam”, conţine codul genetic

Conform Scripturii, Dumnezeu a creat
din lut prima fiinţă omenească, pe Adam,
care în limba ebraică înseamnă Om. În
2003, cercetătorii amerciani şi francezi au
ajuns, independent unii de alţii, la conclu-
zia senzaţională că elementele de bază ale
vieţii biologice se ascund în pământul
obişnuit, confirmând concepţia biblică a
originii omului. Isabela Iorga ajunge la
concluzia că, prin numele de Adam se
înţelege ADN-ul uman, care conţine însuşi
codul genetic al organismului, intrat în
subconştientul popoarelor drept Arborele
Vieţii. Scriitorul E. Delcea remarcă pe bună
dreptate că respectivul „arbore” este unul
dintre cele mai vechi elemente decorative
prezente în arta populră românească. Prof.
T. Diaconu, pe baza unei metode proprii
de analiză a scrierii hieratice (sfinte), scrie
despre cuvântul Adamclisi că are două
părţi clare, Adam şi Clisi, iar înţelesul este
„pământul lui Adam”. Or, încă din paleo-
liticul mijlociu (100.000-40.000 î.e.n.),
peşterile Cheia (La Izvoare) şi Târguşor
(La Adam) din Dobrogea au fost locuite.
Dr. D.D. Farcaş, vicepreşedintele Asociaţiei
pentru Studiul Fenomenelor Aerospaţiale
Neidentificate din România, apreciază că
prezenţa extratereştrilor  veniţi din „zona
stelei Sirius din Constelaţia Orion pe Terra
datează de cel puţin 25.000 de ani. 

Herculane, cel mai încărcat
punct energetic din lume ?

Cercetătorii geneticieni de la Berkeley
(California), comparând tipul de ADN

mitocondrial – care se transmite numai
pe linie maternă – au ajuns la concluzia pe
atât de indiscutabilă, pe atât de senzaţio-
nală că toţi oamenii de pe Pământ se trag
dintr-o singură femeie, care a trăit acum
350-200 de mii de ani. Deci Eva biblică, a
cărei nume înseamnă în ebraică „viaţă”, a
existat, completând perfectul echilibru al
Creaţiei şi e posibil ca acele fiinţe perfecte
de tip Havva (Eva), create din eter şi apă, să
fie chiar „îngerii din ceruri”, respectiv cei
144.000 de sori cu care a coborât Dumne-
zeu pe Pământ. Adam şi Eva trăiau pe mi-
rificul Eden, unde totul era învăluit într-o
lumină roz, rezultată din reflexia razelor
pe suprafaţă boleţi de gheaţă din jurul Ter-
rei. 

Marele istoric V. Pârvan scrie că eroul
Hercule, de la care îşi trage numele staţiu-
nea Herculane era dac. Celebrul bioener-
getician Iulian Urziceanu, primit de însuşi
Papa Ioan Paul al II-lea, a constatat că „la
Băile Herculane la Cascadă, spre 7 izvoare
(...) este cel mai încărcat punct energetic
din lume”. În zonă, la Peştera Hoţilor, s-a
semnalat prezenţa unor vânători şi pescari
acum 10.000 de ani, iar puţin mai departe,
la Toteşti în ţinutul Haţegului, au fost găsite
brăţări de aur în chip de capete de viperă
din specia Amodites, specie comună în
tot SV Daciei şi, după cum se ştie, şarpele

a fost vârful de lance care a dus în Grădina
Raiului l „păcatul de moarte”. După Ho-
mer, sciţii ocupau întreaga regiune de nord
a lumii vechi cunoscute sub numele de
„Terra antiqua”. 

Centrul energetic-informaţio-
nal al Terrei se află în Bucegi

Întorcându-ne la miturile antice, tre-
buie specificat că Axis Mundi era canalul
de energie cosmică. N. Densuşianu
menţionează că „după ideile astronomice
şi geografice ale Antichităţii clasice, Polul
Nordic, în jurul căruia se învârtea Univer-
sul, atingea Pământul lângă Dunăre, pe te-
ritoriul geţilor, în particular pe Munţii Rhi-
paei (Carpaţii Meridionali). Conform ace-
loraşi idei, osia sau axa în jurul căreia se
învârtea Cerul, trecea prin centrul Pămân-
tului, deci şi Universul şi Terra aveau o axă
comună – Axis Mundi sau Axa Lumii. Cei
care susţin că leagănul omenirii se află în
spaţiul carpato-danubiano-pontic, locali-
zează axa respectivă pe muntele sfânt al
dacilor, Kogaion. A preciza este o problemă
controversată. După patru ani de cercetări
sidue, ing. C. Pânculescu este convinsă că
Kogaionul, centrul energetic-informaţio-
nal al Terrei, se află în Bucegi, mai precis

pe vârful Bucura-Dumbrava din apropie-
rea vârfului Omu. Relatările unor perso-
nalităţi demne de toată încrederea indică
că s-au încărcat energetic pentru o perioa-
dă de timp, după ce au vizitat platoul Bu-
cegilor, iar în jurul Sfinxului, a fost observat
un halou de lumină cu efecte benefice asu-
pra organismului. Este posibil ca datorită
fluxlui energetic favorabil, la primii paşi
ai evoluţiei umanităţii prin „poarta Koga-
ionului” să fi venit reprezentanţii unei ci-
vilizaţii extraterestre, care a îndrumat ome-
nirea. Alţii localizează această poartă în
Peştera Ialomicioarei din Bucegi, unde au
loc fenomene paranormale, unul fiind că
lămpile se sting în timp ce lumânările ră-
mân aprinse. Mai aproape de realitate sunt
cei care localizează Kogaionul în masivul
Godeanu, cel mai sălbatic şi mai puţin cer-
cetat din Carpaţii româneşti, teoria lui Al.
Borza care localizează arbitrar muntele
sfânt pe Vârful Gugu `n masivul Ţarcu
(Banat), nerezistând criticii Gen. V. Dra-
gomir a demonstrat ştiinţific că punctul
geografic cel mai înalt din punct de vedere
al planetei este Masivul Godeanu. Feno-
menul a fost demonstrat de V. Dragomir
pe cale astro-geodezică şi gravimetrică în
Godeanu creându-se un câmp magnetic
atât de puternic încât câmpul gravitaţional
capătă ondulaţii.

V]rful Bucura-Dumbrava din apropierea v]rfului Omu, considerat a fi centrul informa\ional al Terrei

Memetica este o ştiinţă foarte
nouă care a fost introdusă în anul
1976, de către omul de ştiinţă Ri-
chard Dawkins.

Ea se referă la modul cum informaţii-
le culturale transmise din generaţie în
generaţie ne afectează vieţile, uneori abă-
tându-ne de la calea adev[rată a vieţii
noastre, de la scopul nostru real şi mo-
tivul pentru care existăm...

Potrivit Wikipedia, termenul de "me-
mă", introdus în anul 1976 de către Ri-
chard Dawkins, se referă la o unitate de
informaţie culturală, capabilă de a se pro-
paga de la o minte la alta. Dup[ Dawkins,
memele pot fi fragmente de idei, limbaje,
melodii, linii ale modei, abilităţi, valori
morale şi estetice sau orice altceva. Mema
se autopropag[ ca o unitate de informaţie

culturală, şi se comportă sub multe as-
pecte asemenea unei gene (unitate de in-
formaţie genetică). Întelegem astfel că
mema este un mesaj cultural care este
transmis din generaţie în generaţie, care
are puterea de a ne cuceri minţile. În sine,
asta e un lucru bun. Memele vorbesc des-
pre capacitatea noastr[ de a transmite şi
altora idei, asemeni unor virusuri care
acţionează incredibil de subtil. Să cu-
noaştem efectul viruşilor minţii asupra
noastr[ ne face să fim conştienţi şi ne
ajută să ne descoperim adevăratul sens.

Ce sunt viruşii minţii?

Deşi poate fi o provocare pentru mo-
dul nostru de a înţelege lumea şi pe noi
înşine, să aflăm ce impact au memele
asupra minţii noastre poate fi important.

Despre memetică a scris mai pe larg

Richard Brodie, în cartea sa devenită
best-seller, "Virusul mintii".  Memetica
deconstruieşte ADN-ul societăţii umane.
Dacă bombele atomice ne afectează tu-
turor vieţile, viruşii minţii ne afectează
vieţile în moduri mult mai personale şi
mai acute... 

Viruşii minţii afectează guvernele,
sistemul educaţional, oraşele, ducând la
cele mai grave probleme sociale, susţine
acesta. Richard Broadie pendulează între
ştiinţ[ şi etică şi analizează evenimentele
petrecute, avansând această teorie a me-
melor. Putem înţelege astfel cum a fost
posibil ca ideile nebuneşti ale lui Hitler
să aibă atât de mult succes în timpul Celui
De-al Doilea R[zboi Mondial, de exem-
plu. Viziunea patologică a acestui om s-
a transformat în meme care au fost pre-
luate, fără urmă de discernământ de către
mare parte din populaţia Europei.Cartea lui Richard Brodie 

Oamenii de ştiinţă de la Universita-
tea Manchester au realizat o nouă cer-
cetare, condusă de doctor Carl Percival,
şi au ajuns la concluzia că o moleculă
din atmosferă, mai puţin cunoscută, ar
putea juca un rol important în reducerea
poluării şi a încălzirii globale.

Moleculele, „biradicali Criegee”, ar
putea duce la formarea de aerosoli, şi în
cele din urmă la nori, ce ar putea avea
capacitatea de răcire a planetei. Com-
puşii reacţionează mult mai repede de-
cât s-au aşteptat oamenii de ştiinţă.

Biradicalii Criegee au fost indicaţi
pentru prima dată în anii 50, dar de abia
acum s-a reuşit izolarea şi măsurarea
lor. Cercetarea arată că aceste molecule
reacţionează ca nişte agenţi „de curăţire”,
neutralizând poluanţii atmosferici, cum
ar fi dioxidul de azot şi dioxidul de sulf.

Un produs secundar al procesului
este crearea de picături de aerosoli care
„duc la apariţia” unor nori care răcesc
planeta. Moleculele cunoscute ca şi „in-
termediari” chimici, ar trebui să aibă o
influenţă semnificativă asupra climatu-
lui. Totuşi, până acum nu au fost obser-
vate în mod direct.

Noul studiu a presupus urmărirea
modului în care reacţionează interme-
diarii Criegee simpli cu diferite mole-
cule atmosferice inclusiv oxid de azot,
dioxid de azot şi dioxid de sulf. Oamenii
de ştiinţă au descoperit că ratele de
reacţie erau mult mai rapide decât s-au
aşteptat, ceea ce i-a dus la concluzia că
biradicalii Criegee ar putea avea un im-
pact mai mare decât se credea anterior.

Detectarea biradicalilor Criegee şi
măsurarea vitezei cu care aceştia
reacţionează a fost posibilă datorită unui
aparat unic, proiectat de cercetătorii
Sandia, care foloseşte lumina de la un
accelerator de particule „sincrotron”. Lu-
mina intensă, reglabilă de la sincrotron
a permis cercetătorilor să diferenţieze
reacţiile. Oamenii de ştiinţă au desco-
perit că biradicalii Criegee reacţionează
mult mai rapid decât s-a crezut anterior
şi pot să accelereze formarea de sulfat şi
nitrat în atmosferă. Aceşti compuşi vor
duce la formarea de aerosoli şi într-un
final la formarea norilor cu potenţial de
răcire a planetei.

Autorii studiului au subliniat faptul
că „substanţele chimice eliberate în mod
natural de plante ajută la producţia de
biradicali Criegee”, ceea ce înseamnă că
„ecosistemele naturale pot juca un rol
important în oprirea încălzirii globale”.
(Sursa< Daily Mail)

Axa lumii ;i por\i de leg[tur[
cu Universul `n Mun\ii Carpa\i

Molecule detectate în
atmosfer[ pot contribui

la r[cirea planetei

După unii cercetători în frunte cu gen. V. Dragomir, Axa Lumii
trece prin maximul energetic al planetei, situat în Masivul Godeanu,
după alţii ar trece prin muntele sacru al dacilor – Kogaionon.

Memele, puterea extraordinar[ăcare ne controleaz[ mintea

O femeie
de serviciu spal[ă

vasele prin telepatie
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Demi Moore, sf[tuit[ de Bruce Willis s[ cear[
ajutor specializat înainte de c[derea psihic[
La scurt timp după ce actri\a s-a

despăr\it de Ashton Kutcher, fostul ei
so\ – Bruce Willis a vizitat-o ;i a sfă-
tuit-o să ceară ajutor pentru starea ei
de sănătate, care începuse să se în-
răută\ească. „A fost îngrijorat pentru
ea ;i voia să o ajute să se simtă mai
bine. Mul\i dintre prietenii ei au făcut
la fel, însă nu a vrut să-i asculte”, a
declarat o surs[ apropiată celor doi.

Willis este tatăl celor 3 fiice rezul-
tate din mariajul lor, din care două,
Rumer, 23 ;i Tallulah 18, s-au mutat
la el cât timp mama lor `;i tratează
problemele de sănătate (Scout, 20, es-
te plecată la facultate). Din luna no-
iembrie, de la vestea divor\ului, Demi
a apărut la mai multe evenimente pu-
blice alături de Rumer, fiica cea mai
mare, aceasta fiind stâlpul ei de sprijin
în zilele dificile ce au urmat. La înce-
putul săptămânii trecute, Demi a fost
dusă cu ambulan\a la spital, după ce
se presupune că a avut o criză cauzată
de extenuarea fizică ;i psihică, pre-
cum ;i de consumul de energizante.
Actri\a a decis să înceapă un trata-
ment pentru a dep[;i această cădere
nervoasă, fiind internat[ la centrul
Circle Lodge aflat `n statul american
Utah. „:tie că se află într-o situa\ie
gravă ;i că are nevoie de ajutor. De-
zintoxicarea este singurul lucru pe
care-l poate face acum. Este complet
izolată ;i vorbe;te doar cu câteva per-
soane”, a declarat un apropiat al ve-
detei pentru site-ul E!Online.

Artista ;i-a respectat statutul de legen-
dă a muzicii pop ;i a făcut din nou senza\ie,
la 53 de ani, prin recitalul spectaculos pe
care l-a sus\inut la gala Super Bowl, du-
minica trecut[, în ora;ul Indianapolis, în
fa\a a 70.000 de spectatori ;i a peste 100 de
milioane de telespectatori americani, po-
trivit Mediafax.

În pauza finalei campionatului de fot-
bal american, disputată între echipele New
England Patriots ;i New York Giants, cân-
tărea\a ;i-a făcut apariţia pe scena montată
pe gazonul artificial al arenei acoperite de-
filând într-un car antic, tras de solda\i ro-
mani. Debarasându-se de toga tivită cu
motive aurii pe care o purta, Madonna a
coborât de pe tronul ei ;i, acompaniată de
o trupă de dansatori, a interpretat celebra
ei piesă "Vogue" din 1990, într-un decor
inspirat de arhitectura Romei antice.

A urmat piesa "Music", hitul Madonnei
din anul 2000. Înso\ită de dansatori acro-
batici ;i lăsându-;i de o parte diadema ;i
toga, a apărut în costum de gimnastă, pur-
tând cizme cu tocuri înalte, ;i nu a părut
deloc jenată de accidentarea la coapsă din
timpul repeti\iilor. Pe scenă s-au aflat în
timpul acestei piese ;i cei doi muzicieni

din grupul electro-dance LMFAO, care au
cântat alături de diva americană. "În 25 de
ani pe scenă, nu am muncit niciodată atât
de mult ;i nu am repetat niciodată cu o
astfel de minu\iozitate", declarase Madon-
na cu câteva zile înainte de acest show. 

Din programul ei nu a lipsit nici cân-
tecul "Give Me All Your Luvin", lansat vi-
neri, primul single extras de pe noul ei al-
bum "MDNA". Pentru această piesă, Ma-
donna a purtat costum de majoretă ;i a
fost înso\ită pe scenă de cântărea\a ameri-
cană de muzică rap Nicki Minaj ;i de alter
ego-ul ei britanic, M.I.A., într-o ambian\ă
;i decoruri inspirate de "Glee", un serial
considerat un fenomen în rândul adoles-
cen\ilor din Statele Unite. M.I.A. care nu
ezită niciodată când vine vorba să lanseze
o provocare, a arătat degetul mijlociu spre
una dintre camerele de filmat. În urmă cu
opt ani, scurta apari\ie accidentală, pe ecra-
ne, a unuia dintre sânii cântăre\ei Janet Jac-
kson, în timpul show-ului din pauza me-
ciului, a generat un val uria; de polemici
;i discu\ii. Postul NBC a reac\ionat de altfel
foarte repede după acest incident< "Ne ce-
rem scuze pentru acest gest deplasat de la
pauză. A fost un gest spontan, pe care sis-

temul nostru de protec\ie nu a putut să îl
capteze imediat". Pe scenă a urcat apoi o
fanfară, condusă de cântăre\ul Cee Lo Gre-
en, iar Madonna, după ce a îmbrăcat într-
un timp record o rochie gospel lungă, a in-
terpretat primele acorduri din piesa ei "Like
a Prayer" din 1989. Acompaniată de un cor
de cântăre\i gospel, acest hit din anii '80 a
închis într-un mod armonios un spectacol
eclectic ;i ritmat, care a durat pu\in peste
12 minute, pregătit de coregraful Jamie
King ;i trupa canadiană Cirque du Soleil -
Madonna a dispărut de pe scenă într-un
uria; nor de fum alb, iar cuvintele "World
Peace" (Pace în lume) au plutit deasupra
întregului stadion.

Posibilitatea de a cânta în pauza Super
Bowl este considerată o ;ansă imensă pen-
tru arti;tii invita\i, datorită uria;ei popu-
larită\i de care se bucură acest meci de fot-
bal în rândul spectatorilor americani. În
2009, peste 153 de milioane de telespecta-
tori din Statele Unite au vizionat recitalul
sus\inut de trupa britanică The Who în
pauza galei Super Bowl. Nume sonore pre-
cum U2, Prince ;i The Rolling Stones au
concertat cu ocazia acestui eveniment în
ultimii ani.

Show incendiar sus\inut de Madonna 
`n cadrul galei Super Bowl

Noile speran\e feminine
de la Hollywood

Ca în fiecare an, celebra publica\ie
„Vanity Fair” a alcătuit lista cu noile sta-
ruri hollywoodiene. 

Cele 11 femei care au fermecat ma-
rele ecran cu prezen\ele lor proaspete i-
au făcut pe critici să folosească tot felul
de adjective pozitive, complimente ;i lau-
de sunt Rooney Mara, Mia Wasikowska,
Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Eli-
zabeth Olsen, Adepero Oduye, Shailene
Woodley, Paula Patton, Felicity Jones, Li-
ly Collins ;i Brit Marling. Toate cele 11
vedete apar în aceea;i fotografie realizată
de celebrul fotograf Mario Testino. Ele

apar în rochii lungi, din saten, care re-
flectă lumina, iar ceea ce iese în eviden\ă
la fiecare sunt ochii bine contura\i de
machiaj, buzele rujate din plin ;i coafu-
rile, totul evoc]nd glamour-ul Holly-
wood-ului anilor ’20.

Dintre actri\ele alese de revist[ pen-
tru a face parte din noul val de vedete de
primă mărime, două au primit nomina-
lizări la Oscarurile din februarie - Roo-
ney Mara a fost nominalizată pentru rolul
principal din ”The Girl with the Dragon
Tattoo”, iar Jessica Chastain pentru rolul
secundar din ”The Help”.

Russell Brand refuz[ banii fostei so\ii 
Actorul britanic, care a intentat di-

vor\ul la sfâr;itul lunii decembrie după
doar 14 luni de mariaj, nu a semnat un
contract prenup\ial, astfel că ar putea să-
;i însu;ească din conturile c]nt[re\ei Katy
Perry peste 20 de milioane de dolari. Cu
toate acestea, actorul a declarat pentru
TMZ.com că nu vrea nimic de la Katy ;i
`;i dore;te ca despăr\irea lor să fie cât mai
amicală posibil. Divor\ul va fi oficial abia
pe 30 iunie, deoarece sunt obliga\i de lege
la o perioadă de a;teptare de 6 luni.

La nici două luni de la vestea
divor\ului, Brand, care s-a tratat în trecut
pentru dependen\ă de sex ;i abuz de sub-
stan\e, a fost deja surprins curtând alte
femei, iar Katy a aflat despre noile aven-
turi ale fostului ei so\ de la prietenii ei.


