
Festivalul Plopstock
a devenit deja
un brand local

       Ambasadorul român la Washington, Adrian
Vieriţă, al cărui post în capitala americană se apropie
de sfârşit, şi-a modificat barca pe jet de apă (Sea Doo
Speedster), achiziţionată în SUA, într-una cu motor
outboard şi o va aduce în România unde o va folosi
pe un lac din apropierea casei sale şi prin Delta Dunării.
       Alte ateliere similare i-au spus că o astfel de
schimbare a motorului este o operaţiune dificilă şi
foarte rară, dar Bryan Wood, proprietar şi mecanic-
şef al service-ului din centrul Marine Engine Service,
a avut o altă părere, afirmând că aici se fac lucruri
nemaiîntâlnite în alte părţi. Problema era c[ elicea
motorului bărcii pe jet de apă poate absorbi ierburile
de pe lac, ceea ce poate conduce la înfundarea
motorului, astfel că soluţia motorului outboard, care
este un propulsor exterior montat la pupa
ambarcaţiunii, a fost de preferat în condiţiile
deplasărilor pe ape cu multă vegetaţie cum e `n Delta
Dun[rii. Prin modificarea elicei, ambasadorul se va
putea bucura de barc[ ;i `n Rom]nia.
       În câteva săptămâni, ambasadorul îşi va încheia
misiunea, după aproape şase ani, el fiind însoţit la post
de so\ie ;i copii. A cumpărat barca din Virginia şi a
folosit-o pentru a-şi plimba familia pe râul Potomac. 

       Principesa Irina, cea de-a treia fiic[ a  Regelui
Mihai, şi soţul ei, John Wesley Walker, au fost arestaţi
joi în Statele Unite, pentru organizarea ilegală a unor
lupte de cocoşi. Cei doi au organizat cel puţin zece
lupte de cocoşi la ferma lor din apropiere de Irrigon,
în statul american Oregon, în perioada 1 aprilie 2012
- 19 mai 2013, potrivit procurorului. ~mpreun[ cu
c]\iva vecini de-ai lor, cei doi au fost acuzaţi de operarea
unor jocuri de noroc ilegale şi de sacrificarea ilegală a
unor animale prin luptă. Pentru fiecare cap de acuzare,
ei riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare
şi o amendă de 250.000 de dolari. ~n plus, soţii Walker
şi-ar putea pierde ferma, deoarece aceasta a fost folosită
în scopuri infracţionale. Valoarea acesteia era estimată
la 170.360 de dolari în 2011.
       John Walker, în vârstă de 67 de ani, a fost sergent
de poliţie. Principesa Irina are 60 de ani, s-a născut şi
a crescut în Elveţia şi s-a mutat în Oregon în 1983. Ea
este la a doua c[s[torie.
       Regele Mihai I şi întreaga familie regală speră că
justiţia din SUA şi instanţele din Oregon vor soluţiona
în cel mai just şi mai rapid mod cu putinţă cazul
principesei Irina, se arată într-un comunicat remis de
Casa Regal[.
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       O analiză a publicaţiei britanice e
Guardian îl plasează pe premierul Victor
Ponta, într-o listă scurtă a liderilor "însetaţi
de putere" din Europa de Sud-Est a căror
preocupare este întărirea şi chiar forţarea
prerogativelor pentru "a-şi croi un sistem
al intereselor proprii”.  Ponta este enumerat
printre exemple ca Vladimir Putin, Recep
Tayyip Erdoğan sau Miloş Zeman, într-un
articol care îl vizează, ca personaj principal,
pe premierul maghiar, Viktor Orban,
“puternicul premier la ale cărui prerogative
ar râvni orice politician”, dar care “şi-a forţat
adesea mandatul pentru a crea un sistem
în care să-şi perpetueze puterea”. 
       Analiza pleacă de la exemplul lui
Viktor Orbán care, “cu două treimi din
parlament în mână, poate face ce vrea”.
Ceea ce nu l-a scutit însă de observaţiile
critice ale Bruxelles-ului, unde ultima
propunere a fost monitorizarea acţiunilor
lui Orban de către Comisia Europeană.
       “În România, anul trecut, premierul
Victor Ponta a încercat ceea ce a fost
perceput drept o lovitură de stat la limita
Constituţiei pentru a-şi înlătura rivalul
politic, duşmanul – preşedintele Traian
Băsescu. A eşuat”, relatează e Guardian.

Maica Domnului `n tradi\ia popular[

Pentru grădinile sale, minunat amenajate pe malul Someșului, orașul a fost decretat sta\iune climaterică
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M[d[lina Ghenea a ajuns miercuri pe
Aeroportul Otopeni. De acolo a plecat direct
spre Slatina, pentru a lua parte la cununia
fratelui ei. :i chiar dac[ umbl[ zvonul c[ iu-
bitul ei, faimosul actor de la Hollywood Ge-
rard Butler, o va ̀ nso\i la fericitul eveniment,
M[d[lina a venit singur[. 

A ajuns la aeroport ̀ mbr[cat[ ̀ ntr-o ro-
chie lejer[ de var[, gata machiat[ pentru cu-
nunie ;i cu un frumos buchet de flori albe ̀ n
m]n[. De acolo a plecat direct spre Slatina.
Iar p]n[ c]nd a `nceput cununia, M[d[lina

a apucat s[ ̀ ;i schimbe ;i \inuta. A ales o ro-
chie ro;ie, lung[ ;i larg[, cu aplica\ii aurii ̀ n
jurul gâtului, la care a asortat o pereche de
sandale joase, aurii ;i ele. După cununia
care a ̀ nceput la ora 19, M[d[lina a explicat
;i motivele pentru care actorul sco\ian a
ales s[ nu o `nso\easc[ `n România.

Acesta a considerat c[ prezen\a lui
ar atrage ;i mai mult[ aten\ie din partea
presei ;i nu a vrut s[ transforme un
frumos eveniment de familie ̀ n circ
mediatic.

Victor Rebengiuc urcă pe scena Sălii Palatului în
Festival, alături de Corul şi Orchestra Filarmonicii
„George Enescu“ pentru a debuta ca narator în can-
tata „Gurre-Lieder“, de Arnold Schönberg. Eveni-
mentul va avea loc pe 7 septembrie. Acesta este
unul dintre puținele spectacole din Festival la care
se mai găsesc bilete! Le puteți procura de pe site-
ul www.eventim.ro" www.eventim.ro. 

Victor Rebengiuc ;i John
Malkovich, `n premier[ pe scena
Festivalului george Enescu

M[d[lina ghenea a mers singur[ la nunta fratelui ei
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~n anii '30 Satu Mare era 
celebru prin ;trandurile sale

Dac[ ar fi s[ deschidem o fe-
reastr[ a timpului cu vedere `nspre
S[tmarul interbelic, imaginea ce ni
s-ar ̀ nf[\i;a ar fi a unui curat or[;el
de provincie, cu o economie bazat[
`n principal pe produc\ia indus-
trial[ al[turi de mici afaceri de fa-
milie ;i diver;i precupe\i. O a;ezare
de c]mpie `n care via\a se scurgea
f[r[ prea mari fr[m]nt[ri. 

Pentru mul\i dintre intelectualii
ajun;i pe aceste meleaguri odat[ cu f[uri-
rea Rom]niei Mari pentru a pune um[rul
la apari\ia unei con;tiin\e rom]ne;ti ̀ ntr-
un ora; puternic maghiarizat, particula-
rit[\ile locale se vor oglindi cu prec[dere
`n articolele de opinie din presa vremii.
Astfel, `n num[rul de debut al revistei
s[tm[rene ’’Afirmarea’’ din martie 1936,
sub semn[tura lui Constantin Gh. Po-
pescu a ap[rut editorialul ’’Pentru cei ce
nu ne cunosc S[tmarul’’, o radiografie
onest[ a timpului din care spicuim mai
departe c]teva fragmente pentru a extrage
din jurnalistica acelor ani c]te ceva din
realit[\ile urbei< 

"Satu-Mare, ora;ul ̀ n care s’a sbuciu-
mat ;i s’a sf]r;it leul de la :i;e;ti, marele
patriot dr. Vasile Lucaciu, e, pentru ma-
joritatea popula\iei r[sle\it[ pe cuprinsul
acestei \[ri foarte pu\in cunoscut. Am au-
zit pe unii, confund]ndu-l probabil cu
Satu-lung de prin p[r\ile Bra;ovului, im-
agin]ndu-;i-l un fel de sat mai mare, mai
r[s[rit dec]t alte sate. Al\ii mai ini\ia\i, `l
presupuneau un fel de t]rgu;or mai mult
sau mai pu\in ̀ nstrinat, bun doar pentru
ostracizarea muta\ilor disciplinar.
Adev[rul fiind departe de imagina\ia
unora ;i deduc\iile altora, vom c[uta, a-l
prezenta acelor ce nu-l cunosc `nc[, pe
c]t posibil `n cadrul realit[\ilor. (…)
A;ezat la periferia de nord-vest a \[rii, de
o parte ;i de alta a lini;titului dar ̀ n;el[to-
rului Some;, `nglobeaz[ azi o popula\ie
de peste 60.000 de locuitori `mpr[;tia\i
pe o suprafa\[ absolut ;es[ de cca 1.200
ha. (…)" 

S[tmarul reprezenta un ora;

de m[rime medie `n cadrul
Rom]niei Mari

Consemn[ri care denot[ atunci, ca ;i
azi de altfel, slaba percep\ie a rom]nilor
din celelalte regiuni istorice rom]ne;ti ̀ n
identificarea aproximativ[ a ora;ului nos-
tru. De;i cifra de 60.000 de locuitori e
exagerat[ (recens[mintele vremii dau
aproximativ 53.000 de suflete), S[tmarul
reprezenta un ora; de m[rime medie `n
cadrul Rom]niei Mari, beneficiind de o
cre;tere demografic[ constant[ p]n[ spre
sf]r;itul deceniului trei, datorat[ `n spe-
cial migra\iei etnicilor rom]ni din mediul
rural dublat[ de un spor demografic con-
siderabil, precum ;i a dezvolt[rii
produc\iei industriale. Dar s[ urm[m fi-
rul editorialului< 

“Municipiu dr[gu\, e `ngrijit ca ma-
joritatea ora;elor noastre< centrul ;i arte-
rele mai principale. Cu toate acestea Sa-
tu-Mare e impun[tor. Parcul englezesc
din centru ;i alte mici parcuri din diferite
cartiere, edificiile publice imposante, ;co-
lile monumentale, str[zile ;i bulevardele
largi pres[rate prin mijloc ori margini cu
flori, caracteristice ora;elor ardelene, `i
dau un aspect de civiliza\ie occidental[.
Realiz[rile cari i-au schimbat `nf[\i;area
de oarecare t]rg, se datoresc ̀ n ̀ ntregime
administra\iei rom]ne;ti. Spiritul gos-
pod[resc ;i ambi\ios al fo;tilor primari,
au f[cut din Satu-Mare, inestetic ;i timid
de alt[-dat[, un ora; de toat[ splendoarea.
(...). ̀ n compara\ie cu alte ora;e, esceleaz[
prin mul\imea ;i varietatea fabricelor,
prin `mpun[toarele-i localuri de ;coli ;i
mai ales prin apreciatele-i ;tranduri, lo-
curi minunat amenajate pe malul
Some;ului pentru recreare ;i pentru b[i
`n timpul verii. ;trandurile constituie o
particularitate a S[tmarului. Pentru aceste
admirabile gr[dini, ora;ul a fost decretat
mai anii trecu\i, cu toat[ a;ezarea lui de
;es chiar sta\iune climateric[. 

Cele 11 ;coli primare de stat pu\ine
`n raport cu popula\ia de ;colarizat, de
pe cuprinsul municipiului, ̀ n majoritatea
lor cu c]te 8-12 catedre, sunt instalate `n
ni;te cl[diri cari nu prea `nt]lnesc rivali-
tate. Nu e cazul s[ mai amintesc de ;colile

confesionale. În afar[ de unele modeste
ecscep\ii, ̀ n marea majoritate a cazurilor,
;colile noastre de prin ora;e ;i chiar `n
Bucure;ti sunt instalate `n cl[diri pu\in
corespunz[toare, cu totul nepotrivite. (...)
Co;urile multiplelor fabrici, `l prezint[
tuturor trec[torilor cu trenul dinspre Ora-
dea ori dinspre Sighet, ca pe un ora; in-
dustrial ;i comercial. Faptul acesta atrage
asupra-i mul\imea voiajorilor de tot felul.
(...) Diferitele soiuri de fabrici `n frunte
cu Unio marea fabric[ de vagoane ;i de
laminare, apoi Fra\ii Prin\ de tot felul de
vase de buc[t[rie ;i ma;ini ;i alte diverse
`ntreprinderi ̀ i justific[ reputa\ia pe care
;i-a creiat-o."

~ntre cele dou[ r[zboaie
mondiale un ora; puternic
industrializat

Z[bovim pu\in asupra acestor
r]nduri pentru a tu;a faptul c[ de;i situat
`ntr-o zon[ de c]mpie de mare poten\ial
agricol, S[tmarul era `ntre cele dou[
r[zboaie mondiale un ora; puternic in-
dustrializat, activ]nd aproape 4.000 de
`ntreprinderi industriale (un num[r con-
siderabil pentru acele timpuri) ;i peste
1.600 de `ntreprinderi comerciale. Eco-
nomia local[ va primi un impuls consi-
derabil odat[ cu ̀ nfiin\area ̀ n 1929 a ’’Ca-
merei de Comer\ ;i Industrie Satu Mare’’.
Pe l]ng[ cei doi colo;i industriali, fabrica
’’Unio ’’, cu peste 1.400 de angaja\i ;i a
treia din \ar[ la produc\ia de vagoane,
respectiv fabrica de ma;ini a fra\ilor
’’Prin\’’ (Princz), mai func\ionau fabrica
de \esut panglici a fra\ilor Weisz, fabrica
de s[punuri ’’Ardealul ’’, fabrica de cioco-
lat[ ’’Adalbert Reiter ;i Fiul’’, sta\ia de triere
a semin\elor ’’Freud Samuil ;i Fiul’’, fa-
brica de p[l[rii ’’David Grosz’’, fabrica de
dopuri de plut[ ’’Fiii lui Guth’’, fabrica de
ma;ini agricole ’’Elek Markovitz S.A. ’’,
precum ;i alte numeroase `ntreprinderi
mai mici. 

Prelucrarea lemnului, a pietrei, a con-
fec\iilor textile, a laptelui ori mor[ritul
erau de asemenea activit[\i economice
bine reprezentate `n Satu Mare. În ceea
ce prive;te via\a cultural[ a S[tmarului

interbelic, situa\ia se `nf[\i;a `n culori
ceva mai cenu;ii< 

Din p[cate, `n Satu Mare 
nu prea existau preocup[ri 
culturale

"Dar dac[ de o via\[ industrial[ ;i co-
mercial[ se poate vorbi cu `ndrept[\it[
m]ndrie, nu tot acela;i lucru s’ar putea
spune despre o via\[ cultural[. ~n Satu-
Mare nu prea ecsist[ preocup[ri culturale,
iar via\a rom]neasc[ nu-i acia care s’ar
impune. Aici, vorbind de ora;, trebuie s’o
spun cu regret, ne cam pierdem printer
streini. Satu-Mare, dac[ l-am aprecia
dup[ auz `n orele destinate plimb[rilor,
pe por\iunea parec[ anume limitat[, c[re-
ia `n jargon local i se zice corso, am zice
c[ nu prea ne apar\ine. Nu-i vorb[ la
aceast[ confuzie ajut[ foarte mul\i dintre
ai no;tri, din obi;nuin\[. Cei 14.000 de
rom]ni sunt `mp[r\i\i `n tabere, pe par-
tide, pe interese, pe credin\e etc. Armonia
necesar[ consolid[rii intereselor na\io-
nale, las[ ̀ n unele ocazii de dorit. (...) Cei
400 – 500 rom]ni intelectuali amatori de
art[ ori literatura ziarelor, dac[ nu-s mai
mult indiferen\i fa\[ de produc\iile artis-
tice, nu-s mai pu\in amatori de frecven-
tarea cluburilor, `n care S[tmarul, spre
norocul c]torva in;i, abund[. (...) 

Un singur cotidian rom]nesc, trecut
prin necesare metamorfoze, azi intitulat
Gazeta, e citit mai mult de plea;c[ ;i se
men\ine din reclame ;i mici subven\ii.
(...) Societatea cultural[ ASTRA ;i socie-
tatea coral[ Vasile Lucaciu ̀ nc[ animeaz[
prilejuind ocazii de afirmare rom]neasc[.
Încolo, via\a e cea provincial[. (...) Lumea
`ntr’o promiscuitate de confesiuni ;i
na\ionalit[\i se cultiv[ prin diferite clu-
buri, se distreaz[ pe la cinematografe, ori
se amuz[ prin familii am[r]ndu-se sau
complic]ndu-;i lini;tea cu nevinovate dar
caracteristice intrigi. Ocazii de serioase
manifesta\ii rom]ne;ti se impun. (...) Sa-
tu-Mare merit[ s[ fie vizitat, e necesar s[
fie cunoscut ;i se impune a fi mai `ndea-
proape supraveghiat."

Marius Balo;,
Muzeul Jude\ean Satu Mare

“Parcul englezesc din centru ;i alte mici parcuri din diferite cartiere, edificiile publice imposante, ;colile monumentale, str[zile ;i bulevardele largi pres[rate prin
mijloc ori margini cu flori, caracteristice ora;elor ardelene, `i dau un aspect de civiliza\ie occidental[“

“Realiz[rile cari i-au schimbat `nf[\i;area de oarecare t]rg,
se datoresc `n `ntregime administra\iei rom]ne;ti. Spiritul
gospod[resc ;i ambi\ios al fo;tilor primari, au f[cut din Sa-
tu-Mare, inestetic ;i timid de alt[dat[, un ora; de toat[
splendoarea”.
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Pe lângă politică Corneliu Coposu
s-a ocupat şi de jurnalism, cea mai pro-
lifică perioadă în acest domeniu înre-
gistrând-o între anii 1935-1938.

Pe lângă articolele cu teme politice
sau istorice, jurnalistul Corneliu Coposu
a scris şi materiale
de investigații, în
care incrimina
inechitățile din
Justiție sau trafi-
cul de influență al
unor potentați ai
perioadei interbe-
lice din Cluj sau
Bucureşti. 

Ziarist la Cluj
Consider că perioada clujeană, cea

de redactor la ziarul România Nouă, cu-
prinsă între anii 1935-1938 este una dis-
tinctă  din cariera jurnalistică a lui Cor-
neliu Coposu. Este perioada de debut,
dar şi cea mai prolifică. Între 17 octom-
brie 1935 şi 19 aprilie 1938 a reuşit să
publice în coloanele ziarului clujean
aproximativ 200 de articole, fără a deveni
un jurnalist de duzină.

Tematica articolelor publicate în
această perioadă (1935-1938) cuprinde
probleme de natură politică, în care face
un aspru rechizitoriu al guvernării libe-
rale, probleme sociale, economice, si-
tuația internațională, dar şi probleme
culturale sau sportive.

Dacă printr-o coincidență Corneliu
Coposu s-ar afla printre noi ca simplu
ziarist al anului 2013 ce ar mai scrie des-
pre liberali... Domnia sa a scris despre
liberali care aveau la conducere marea
familie a Brătienilor, când liberalii de azi
şi-au încălcat la propriu şi la figurat prin-
cipiile celor care au fondat acest partid
istoric, care a înfăptuit independența din
anii 1877-1878. Mulți dintre ei au ajuns
în temnițele comuniste numai că au avut
credința liberală, şi amintesc un singur
caz, marele istoric Gheorghe Brătianu. 

Scandal mediatic
Printre altele, în ediţia din 10 aprilie

1936 a ziarului amintit, Corneliu Coposu
scrie despre Flaviu Tamaş, un tânăr de
30 de ani din Satu Mare, care, beat fiind,
s-a urcat la volan, deşi nu avea permis
de conducere, şi a lovit mortal un gar-
dian. Sub titlul „Beizadeaua de la Satu
Mare“, Corneliu Coposu arată că şoferul
inconştient a reuşit să se ferească de ri-
gorile legii, fiind ajutat de unchiul său
Valer Pop, ministru de justiţie la acea
vreme. 

La ora actuală cine are interesul să
coordoneze Justiția că unele persoane să
influențeze actuala Justiție, ca unele per-
soane să scape de rigorile legii.

Articolul lui Corneliu Coposu nu a
rămas fără urmări, astfel că nepotul mi-
nistrului de Justiție şi-a primit pedeapsa
cuvenită.

S.A.R. Mihai
Secretar AG. Şef  Principal (R)

Mureșan Traian

Corneliu Coposu,
ziarist, justi\iar

interbelic
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imaginea Maicii Domnului
în tradi\ia popular[

~ntruc]t cre;tinii ortodoc;i se
afl[ `n plin sezon al s[rb[torilor
`nchinate Maicii Domnului, care
au `nceput `n aceast[ s[pt[m]n[
cu Adormirea ;i se vor `ncheia `n
8 septembrie cu Na;terea, credem
c[ ar fi interesant de v[zut `n ce
m[sur[ cultul Fecioarei Maria se
reg[se;te ca o prelungire a vechii
mitologii precre;tine din spa\iul
rom]nesc.

În mitologia românească sacralitatea
feminină este reprezentată de Mama Pă-
mânt, care, împreună cu Tatăl Cer for-
mează centrul, nucleul credinţelor po-
pulare româneşti. Aceste două divinităţi
coboară în timp până în vremurile pe-
lasgilor.

Nicolae Densuşianu, după ce studia-
ză întreaga literatură antică cu referire la
pelasgi şi la Dacia, concluzionează< “Cea
mai arhaică religie, ale cărei urme morale
ni se prezintă la toate popoarele europe-
ne, este adoraţiunea primitivă a Cerului
şi a Pământului , ca elemente generatoa-
re”. Conform gândirii teologice pelasge
Zeul Cerului întruchipa principiul mas-
culin şi principiul feminin, care prin hie-
rogamia lor au dat naştere tuturor zeilor
şi oamenilor.

Mitologia dacic[

Scotocind prin izvoarele antice aflăm
că zeul suprem al dacilor era Zamolxe,
identificabil prin cele spuse de Herodot
cu Tatăl Cer. Lexicograful lui Suidas ne
aduce la cunoştinţă că Zamolxe este ;i
numele unei divinităţi feminine, iar
această divinitate feminină ce poartă ace-
laşui nume cu Marele Zeu nu este alta
decât Mama Pământ, numită în antichi-
tate şi cu numele de Geea, căci “pe lângă
puterea creatoare a Cerului, ca forţă lu-
minoasă şi creatoare,cultul primitiv mai
adora şi puterea productivă telurică a pă-
mântului sub numele de Gaia, GeTellus
şi mai târziu Terra”. 

N. Densuşianu afirmă< “Originea
acestei divinităţi, ca principiu şi perso-
nificare,se reducea la nordul Dunării de
Jos, acolo unde Homer şi Hesiod pun ge-
neza zeilor, la vechiul râu numit Okeanos
Potamos sau Istru, unde se afla insula
cea sfântă a Geei cu merele de aur” la
care face referire basmul românesc “Prâ-
slea cel voinic şi merele de aur” şi care a
fost preluată în mitologia greacă sub nu-
mele de Grădina Hesperidelor.

Poetul grec Asius ne spune că Pelasg,
părintele eponim al pelasgilor, al căror
centru politic, administrativ şi religios
se afla în Dacia, s-a născut din pământul
negru pe crestele munţilor înalţi pentru
a fi începător rasei muritorilor. Grecii îi
considerau pe pelasgi “Primii oameni”
şi oameni divini, iar pe urmaşii lor de la
nordul Dunării i-au numit geţi, adică Fiii
lui Ge/Geea. De fapt românii, urmaşi ai
dacilor şi ai pelasgilor, şi azi îşi consacră
noii născuţi pământului pe care îl consi-
deră mamă a tuturor, aşezând viitoarea
mamă, în ceasul naşterii, pe pământ pen-
tru ca acesta să primească primul pe noul
născut în calitate de mamă a tuturor.

În perioada ocupaţiei romane în Da-
cia, ca divinitate naţională, Mama Pă-
mânt purta denumirea de Terra Dacia,
epitet prin care romanii desemnau
aceeaşi idee ca ;i grecii prin numele de
geţi. Este cunoscut că autorii romani nu-
meau pe locuitorii de la nord de Dunăre
daci.

Ca urmaşi ai pelasgilor, românii nu
;i-au uitat moştenirea ancestrală. Ei încă
păstrează, în obiceiurile lor şi în mito-
credinţele vehiculate toate prerogativele
Mamei Pământ.

Tradi\ii ale Mamei P[m]nt

Pământul este luat ca martor la jură-
minte, la blesteme, considerat fiind ca
mamă protectoare a omului de la naştere
şi până la moarte. În actul nupţial pă-
mântul avea un rol important, împreu-
narea dintre tinerii căsătoriţi având loc
pe pământul gol, pentru ca tinerii însu-
răţei sa fie sănătoşi şi căsătoria lor să fie
trainică ca şi pământul. Când un om se
chinuia să moară era întins pe pământ
pentru a i se uşura sfârşitul.

La români exista şi obiceiul de a duce
cu sine pământ din patrie, atunci când
mergea în străinătate, sau de a dormi pe
pământul adus din patrie, obicei pomenit
şi de Bram Stoker în romanul său “Dra-
cula”. Atunci când personajul ajunge la
Londra purta cu sine lăzi în care aduse
pământ din patrie. Pământul aruncat
peste coşciug, atunci când sicriul este co-
borât în groapă, este de asemenea o in-
vocare a Mamei Pământ de a nu apăsa
prea greu peste răposat. 

În datinile de nuntă ale poporului
român există unele formulări ce ţin de
cultul pământului> “Ia-ţi, copilă, ziua bu-
nă/ De la soare, de la lună,/ De la cer, de
la pământ,/ De la tot ce e mai sfânt,/ De
la mamă, de la tată,/ de la viaţa ta de fată”,
iar la antipod, în riturile de înmormân-
tare auzim< “Ia-ţi, copilă, iertăciune/ de
la tot ce e pe lume,/ de la bunul nost pă-
mânt/ în care vei fi mormânt”.

Toate acestea sunt reminiscenţe ale
vechiului cult pelasgic al Mamei Pământ
păstrate de-a lungul timpului, din neoli-
tic şi p]nă în vremurile actuale, când se
practică din ce în ce mai puţin, de ele
mai având cunoştinţă doar bătrânii sa-
telor. Legendele româneşti au păstrat şi
diferite denumiri sub care poate fi iden-
tificată Mama Pământ. Fie că este vorba
de Maica Precista, Maica Domnului, Fe-
cioara Maria, sau de personaje care au o
alură mult mai puţin creştină - Maica
Bătrână, Baba Dochia, Dochiana, Decia-
na, Zâna Zânelor sau altele - toate se re-
duc la una şi aceeaşi divinitate< Pământul
Mumă.

Odată cu încreştinarea Daciei şi
apariţia poporului român rosturile şi im-
aginile Pământului Mamă sunt preluate
de către Maica Domnului, tema şi fabu-
laţia miturilor vechii divinităţi a pămân-
tului fiind preluate aidoma de Maria.

Deşi aceste legende despre care dis-
cutăm redau în mare parte o biografie
sacră creştină a Maicii Domnului, în tex-
tele poporale şi chiar în simbolistica cu
care biserica creştină o îmbracă pe Sfânta
Maria întâlnim inevitabil elemente şi as-
pecte din legendele şi iconografia Mamei
Pământ.

Maica Domnului
`n miturile populare

După credinţele românilor pământul
este al Maicii Domnului pentru că ne
hrăneşte, în vechile credinţe pelasge Geea
fiind mamă hrănitoare şi educatoare a
oamenilor. Deci, identitatea dintre Geea
şi Maica Domnului este mai mult decât
străvezie. În această ordine de idei şi oa-
recum în ordine firească se înscrie şi dis-
cursul Papei Ioan Paul al II-lea de pe ae-
roportul Otopeni din 7 mai 1999, care
numeşte România “Grădina Maicii
Domnului”, iar profetul indian Sundar
Singh plasează şi el, de asemenea, Ro-
mânia sub protecţia Maicii Domnului şi
a ierarhiilor de sfinţi cereşti.

Să râmânem puţin la tradiţia reli-
gioasă creştină, înrădăcinată şi în men-
talul popular, şi să observăm că Maica
Domnului î;i menţine şi aici atributele
pelasgice ale Mamei Pământ. Vom ob-
serva în primul rând că în majoritatea
icoanelor Maica Domnului este repre-
zentată ca purtând un veşmânt roşu. Din
punct de vedere al simbolisticii cromatice
culoarea roşie este identică cu culoarea
neagră, iar atât în limbajul popular cât şi
în cel eclesiastic Maica Domnului poartă
supranumele de Fecioară. Sub aspectul
său înnoit vechea divinitate a pământu-
lui, Geea, se va numi Artemis/Diana, Fe-
cioara prin excelenţă în vechea mitologie
greco-romană. Culoarea veşmântului
Maicii Domnului o identifică cu Muma
Pământ, născătoare a (Dumne)Zeului
Om, Isus Christos, întocmai după cum
Geea era considerată născătoarea zeilor
şi oamenilor. Însuşi naşterea lui Iisus în
peşteră este o certificare a acestui fapt,
pentru că peştera însăşi este situată
în/sub pământ.

Pe de altă parte, Fecioara Maria este
reprezentată, mai ales în biserica catolică,
purtând deasupra capului şapte stele.
Acestea o situează de asemenea în ime-
diata vecinătate a Mamei Pământ, întru-

cât cele şapte stele simbolizează Ursa Ma-
re, stelele Polului Getic.

În descântecele româneşti Maica
Domnului este reprezentată ca având în
mână un bucium de aur din care atunci
când sună se adună toate zânele din cele
patru zări şi pământul se leagănă. Este
imaginea iconografică a Geei pomenită
de, Suidas care spune că această divinitate
era reprezentată ca o femeie ţinând în
mână un bucium de aur.

O variantă transilvăneană a colindu-
lui păstoresc “Mioriţa” spune> “Plecat-
or, plecat-or/Mici colindători/ Tât din
casă în casă/ În cale le iasă/ Preasfânta
Maria/… Maica tot imblare/ Din grai în-
trebare/ N-aţi fost voi văzutu fiu mnieu
chierdutu…”. Una si aceeaşi imagine cu
cea din balad[< “Iar daca-i zări/Daca-i
întâlni/ Maicuţă bătrână/ Cu brâul de lâ-
nă/ Din ochi lăcrămând/Pe câmp aler-
gând/ şi la toţi zicând</ Cine-a cunoscut/
Cine mi-a văzut/Mândru ciobănel / Tras
printr-un inel.”

Legenda Cr[ciunoaiei

Una dintre legendele Naşterii Curate
ne arată pe Maica Domnului oprindu-se
la gospodăria a doi bătrâni – “Crăciun şi
Crăciunoaie, oameni cumsecade de alt-
fel, dar care cu nici un chip nu au vrut s-
o primească în casă spre a nu le spurca
cuprinsul cu naşterea unui prunc zămislit
din greşală. De aceea, închizându-i uşa,
Maria Fecioara, simţindu-se cu totul ne-
putincioasă de a merge înainte, s-a retras
într-un şopron de vite, unde s-a culcat
în ieslea boilor, în paie. Aici, începând
durerile naşterii,Maica Domnului a pur-
ces a se văita. Crăciunoaia, auzind-o ;i
ştiind ce însemnează o naştere de copil,
i s-a făcut milă de dânsa, şi fără a vesti
pe Crăciun – uncheşul – a ieşit afară şi
s-a dus la Sfânta Fecioară în iesle. Acolo
a ajutat-o la naştere, a tăiat buricul prun-
cului, a culcat lăuza pe paie şi a învelit-
o, cu un cuvânt a îndeplinit tot rostul
moşitului. După aceea a mers în casă şi
i-a spus lui Crăciun ce a săvârşit, însă
uncheaşul nu era om de înţelegere. A
apucat-o pe babă de mână, a dus-o la tă-
ietor şi acolo i-a ciuntit mâinile din în-
cheieturi ;i apoi înspăimântat de acestea
toate care s-au petrecut la casa lui, a ple-
cat şi s-a dus în sat. În urmă, moaşa Cră-
ciunoaie a umplut cum a putut un ceaun
cu apă, l-a pus cu gura pe foc şi când a
crezut că apa este numai bună pentru
scăldătoare i-a spus Maicii Domnului să
încerce apa şi să vadă cum este. Maica
Domnului însă i-a răspuns< Încearcă
dumneata, moaşă Crăciunoaie. Crăciu-
noaia şi-a băgat mâinile în apă şi deodată
văzu că partea tăiată a mâinilor îi creşte
la loc, mult mai curată şi mai frumoasă
ca la început. De la această întâmplare
se crede pretutindeni că moaşele au
mâini de aur curat”.

Crăciunoaia este vechea divinitate a
pământului care împreună cu Crăciun
formează cuplul primordial, care prin
hierogamia lor au dat naştere zeilor şi
oamenilor totodată. Pe de altă parte, Mai-
ca Domnului prezentată în această le-
gendă este identică cu aspectul nou, res-
tructurat şi reformat al Geei, anume Ben-
dis/ Artemis/ Diana, divinitatea naturii
în formă feminină.

Interesant este şi faptul că atât în co-
lindele româneşti, cât şi în calendarul
sărbătorilor de peste an, Maica Domnu-
lui ne apare adorată sub ambele variante
cunoscute îndeobşte sub denumirea de
Sântă Măria Mare (15 august) şi Sânta
Măria Mică (8 septembrie). :i pentru a
fi mai expliciţi este bine să spunem că,
s[rbătoarea Sântă Măriei Mari semnifică
moartea Maicii Domnului, iar Sântă
M[ria Mică naşterea ei. Astfel, cercul mi-
tologic se `nchide.

Reprezentare iconografic[ a Adormirii Maicii Domnului

Într-o icoană a M[n[stirii Neam\ este
reprezentată Sfânta Fecioară cu trei
mâini, ținând în brațe pe Pruncul Iisus.
Nu este o greşeală a pictorului, ci este o
mărturisire peste veacuri a unei minuni
petrecute în urmă cu 1.300 de ani. Este
o copie a icoanei Panaghia Tricherousa
găzduită, în prezent, de Mănăstirea Hi-
landar din Muntele Athos, la care se ruga
Sfântul Ioan Damaschin în secolul al VII-
lea. Apărător al sfintelor icoane, Sf. Ioan
Damaschin a fost pedepsit de către ico-
noclaşti prin tăierea mâinii. Atunci Sf.
Ioan, ținând mâna sa tăiată, a căzut în-
aintea acestei icoane a Maicii Domnului
cerând să-l vindece, şi Maica Domnului
a vindecat mâna Sfântului, care s-a alipit,
în chip minunat, la locul ei. Drept mul-
țumire, Sf. Ioan a adăugat la icoana Maicii
Domnului o mână din argint, în partea
de jos, astfel încât dă impresia că Maica
Domnului are o a treia mână. De atunci,
în această icoană, purtând numele “Cu
trei mâini”, sub mâinile Maicii Domnului
este reprezentată şi mâna Sfântului Ioan
Damaschin.  În urma persecuțiilor por-
nite împotriva icoanelor, Sf. Gherman I,
Patriarh al Constantinopolului, trimite
copia icoanei din Lida – în jurul anului
739 – la Roma pentru a fi protejată. În
timpul Patriarhului Metodie I Mărturi-
sitorul, aceasta a fost adusă de la Roma
la Constantinopol, unde a rămas timp
de peste 500 de ani. Pe la anul 1400, îm-
păratul Ioan Paleologul, împreună cu Pa-
triarhul Metodie, a trimis Sfânta Icoană
Mitropolitului Iosif al Moldovei, cu da-
ruri pentru domnitorul Alexandru cel
Bun.

Icoana sfântă a Maicii Domnului a
fost găzduită de Mitropolia Sucevei până
în anul 1415, când Mitropolitul Iosif, îm-
preună cu Alexandru Muşat Vodă, au
dăruit-o Mănăstirii Neamț, unde se află
şi astăzi.

Guan Yin, ̀ n japonez[ Kannon, este
personificarea milei absolute `n bud-
dhismul extrem-oriental. Ca divinitate
provine din India, unde ini\ial era un
t]n[r (Avalokitesvara), dar pe lungul
drum spre Japonia, prin China ;i Co-
reea, a devenit o `ndr[git[ zeitate fe-
minin[. Este zei\a milei, dar poate s[
ofere imortalitate prin Apa Vie\ii pe
care o poart[ cu ea. Este ̀ nf[\i;at[ ca o
femeie supl[, `mbr[cat[ `n roba de
c[lug[r, purt]nd un vas (`n care se afl[
Apa Vie\ii) ;i un mugur de lotus.

Uneori este reprezentat[ ca av]nd
`n bra\e un copil (`ntocmai ca `n ico-
nografia specific[ Fecioarei Maria), ca
reprezentare a milei sale ;i a ajutorului
pe care `l ofer[ copiilor ;i celor neaju-
tora\i. ~n ipostaza numit[ Juichimen
Kannon, este `nf[\i;at[ cu unsprezece
chipuri, ce reprezint[ prezen\a ei per-
manent[ `n ajutorul oamenilor. Batto
Kannon are ca ornament de p[r un cap
de cal ̀ n miniatur[ ;i este protectoarea
carelor ;i cailor, dar ;i protectoare
`mpotriva v[rsatului. Niorin este por-
tretizat[ cu patru m]ini, din care una
sub b[rbie, ;i este protectoarea pesca-
rilor.

Cele mai mari temple japoneze de-
dicate zei\ei sunt cel din Asakusa, un
district din Tokyo, ;i Sanjusangendo
(culoarul celor 33.333 Kannon), o ga-
lerie lung[ cu multiple reprezent[ri ale
zei\ei cu o mie de m]ini (ilustrare a
compasiunii universale, imagine pre-
zent[ ;i ̀ n iconografia tibetan[ pentru
p[rintele ei, Avalokitesvara). Num[rul
33 este sacru pentru zei\[ ;i ea apare
av]nd 33 de manifest[ri.

icoana Fecioarei
Maria cu trei m]ini

la M[n[stirea neam\

guan Yin, varianta 
buddhist[ a Sfintei
Fecioare Milostive

Pagin[ realizat[ de Vasile A.

Poetul grec Asius ne spune că Pelasg, părintele eponim al pe-
lasgilor, al căror centru politic, administrativ şi religios se afla în
Dacia, s-a născut din pământul negru pe crestele munţilor înalţi
pentru a fi începător rasei muritorilor. Grecii îi considerau pe
pelasgi “Primii oameni” şi oameni divini, iar pe urmaşii lor de la
nordul Dunării i-au numit geţi, adică Fii lui Ge/Geea.
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În mai puțin de o lună începe
Festivalul „George Enescu” (1-28
septembrie), cel mai impor-
tant eveniment internațional
organizat de România. În pre-
mieră, John Malkovich, cele-
brul actor american nominali-
zat de două ori la Premiile Os-
car va veni în țară, pentru a in-
terpreta un criminal în serie pe
scena Ateneului Român.

Nominalizat de două ori la Premiile
Oscar, actorul John Malkovich este una
dintre figurile legendare ale cinemato-
grafiei americane contemporane. Este
pentru prima dată când John Malkovich
vine în România şi va interpreta în Fes-
tivalul Enescu rolul unui criminal în serie
în piesa “The Infernal Comedy - Con-
fessions of a Serial Killer”, pe scena Ate-
neului Român din Bucureşti, de la ora
17.00. Piesa, care a avut premiera în 2006
în Los Angeles, este scrisă
special pentru John Malko-
vich. Actorul american este
narator şi singurul personaj
al firului epic, iar piesa este
un “musical” cu arii ai unor
compozitori celebri (Vivaldi,
Haydn, Mozart, Van Beetho-
ven), interpretate de orchestra
de cameră Wiener Akademie
condusă de Martin Haselbock
şi de sopranele Laura Aikin şi
Aleksandra Zamojska. Specta-
colul este subtitrat în limba ro-
mână.

Victor Rebengiuc,
în cea mai pasională 
poveste de dragoste

În acelaşi timp, unul dintre
cei mai cunoscuți şi iubiți actori
români urcă pe scena Sălii Pala-
tului în Festival, alături de Corul
şi Orchestra Filarmonicii „George
Enescu“ pentru a debuta ca narator
în cantata „Gurre-Lieder“, de Ar-
nold Schönberg. Evenimentul va
avea loc pe 7 septembrie. Acesta
este unul dintre puținele spectacole
din Festival la care se mai găsesc bi-
lete! Le puteți procura de pe site-ul
www.eventim.ro" www.eventim.ro. 

Este pentru prima dată când pu-
blicul din România poate asculta
„Gurre-Lieder“, într-o interpretare
spectaculoasă< actorul Victor Reben-
giuc, Corul şi Orchestra Filarmonicii
„George Enescu“ vor fi alături de unii
dintre cei mai importanţi solişti interna-
ționali ai momentului – Nikolai Schu-
koff, Violeta Urmana, Janina Baechle,
Thomas Meyer. Totul sub bagheta cu-
noscutului dirijor francez Betrand de Bil-
ly, care conduce Orchestra Simfonică Ra-
dio Viena şi face parte din board-ul Aca-
demiei Europene de Teatru Muzical. Di-
rijorul Corului va fi românul Iosif Ion
Prunner, căruia în 1997 maestrul Cri-
stian Mandeal i-a încredințat conducerea
Corului Filarmonicii. Victor Rebengiuc
îşi va folosi vocea inconfundabilă, în pos-
tura de narator, pentru a spune povestea
unei legături primejdioase< iubirea dam-
nată dintre regele danez Waldemar şi
amanta sa, Tove – ucisă, în cele din urmă,
de regină. 

Arnold Schönberg a compus „Gur-
re-Lieder“ pornind de la varianta tradusă
în limba germană a poemului danez
omonim, de Jens Peter Jacobsen. Se spu-
ne că personajele au la bază conducători
reali din Danemarca anilor 1500, chiar
dacă povestea celor doi amanţi a intrat
în legendă, devenind unul dintre mitu-
rile-marcă ale Danemarcei, alături de

„Cântecul Nibelungilor“. 
Cea mai performantă orchestră for-

mată din tinerii muzicieni români, în
concert 

O  seară specială în Festival va fi şi
cea de 8 septembrie, când în Festival are
loc un concert extraordinar din seria
Mari Orchestre ale Lumii – Orchestra
Română de Tineret, alături de cunoscu-
tul dirijor american Lawrence Foster, Di-
rector Artistic al Festivalului „George
Enescu“ pentru ediţia din 1998.

 Una dintre cele mai apreciate orches-
tre formată din tineri muzicieni, Orches-
tra Română de Tineret va interpreta de
la ora 19.30, la Sala Mare a Palatului, lu-
crări de Ravel, Brahms şi Dediu. Născut
în 1941 în Los Angeles - părinţii săi erau
de origine română -, dirijorul Lawrence

Foster este un remarcabil interpret al mu-
zicii lui George Enescu, fiind Director
Artistic al Festivalului "George Enescu"
la ediţia din anul 1998. Dirijorul ameri-
can a fost decorat de statul român, în
2003, pentru aportul adus muzicii româ-
neşti şi creaţiei enesciene în mod deose-
bit, cu Ordinul Meritul Cultural în grad
de Mare Ofiţer. Puteți găsi în continuare
bilete pentru acest spectacol, pe siteul
Eventim.  Tot în seara de 8 septembrie,
de la ora 22.30, la Ateneul Român publi-
cul va putea asculta  „Alessandro“, o dra-
mă muzicală în trei acte, de G.F. Händel,
după un libret de Paolo Rolli. George Pe-
trou, dirijorul acestei drame muzicale,
are un repertoriu remarcabil de muzică
barocă, clasică şi romantică, fiind adeptul
unei interpretări documentate istoric.

Din distribuţie fac parte< Max Emanuel
Cenčić, Julia Lezhneva, Laura Aikin, Pa-
vel Kudinov, Xavier Sabata, Juan Sancho
şi Vasily Khoroshev. Bilete sunt disponi-
bile pe  www.eventim.ro/ro/bilete/festi-
val-george-enescu-by-midnight-bucu-
resti-ateneul-roman-529822/performan-
ce.html" site-ul Eventim.

George Enescu,
în interpretarea unui dirijor
laureat cu Grammy

În Festival publicul va avea şansa să
asculte o interpretare nouă, inedită a une-
ia dintre cele mai frumoase lucrări com-
puse de maestrul George Enescu, Sim-
fonia nr. 1 în Mi bemol Major op. 13. Pe

6 septembrie, cunoscuta Orchestre de
Paris, una dintre cele mai bine
cotate orchestre din lume, va urca
pe scena Sălii Mari a Palatului, de
la ora 19.30. La pupitru se va afla
dirijorul de origine estoniană Paa-
vo Järvi, laureat cu Grammy şi
considerat unul dintre cei mai sen-
sibili muzicieni ai momentului –
Järvi  crede cu tărie că muzica ar
trebui să însemne, în primul rând,
emoție. Încă se mai pot cumpăra
bilete la evenimentul din 6 septem-
brie, acestea fiind disponibile pe si-
te-ul Eventim. Concertul este o oca-
zie rară de a asculta una dintre lu-
crările singurului compozitor român
care a intrat în patrimoniul universal
internațional, George Enescu, chiar
în interpretarea celor mai bine cotați
artişti contemporani ai lumii.

Un regal de Vivaldi, cu 
ansamblul Europa Galante

Tot vineri, 6 septembrie, de la ora
17.00, la Ateneul Român, cel mai „vânat”
compozitor şi clarinetist al momentului,
JÖrg Widmann – de curând, prestigioasa
Carnegie Hall din New York a dedicat o
serie întreagă interpretării compozițiilor
sale – se va alătura pentru prima dată, în
ipostază de dirijor, unei orchestre româ-
neşti< Filarmonica de Stat „Transilvania”
Cluj. Widmann va dirija inclusiv o lu-
crare a compozitorului român Ulpiu
Vlad, “Lumina drumurilor”, precum şi
două lucrări compuse de el însuşi – o ali-
niere la valorile şi la muzica internațio-
nală pe care Festivalul „George Enescu”
o promovează constant. 

Seria Concertele de la Miezul Nopții
aduce de la ora 22.30,  la Ateneul Român,
un regal de Vivaldi, în interpretarea unui
ansamblu cameral legendar, Europa Ga-
lante. Fondat de dirijorul şi violonistul
Fabio Biondi, ansamblul a urcat pe cele
mai mari scene ale lumii, de la Scala din
Milano, la Royal Albert Hall din Londra.
În aceeaşi seară de 6 septembrie,  pasio-
nații de operă pot urmări montarea
“Otello”, de Giuseppe Verdi, la Opera Na-
țională din Bucureşti. Regia este semnată
de Vera Nemirova, în timp ce la pupitru
se va afla dirijoarea Keri-Lynn Wilson.
În rolul principal este distribuit tenorul
german Peter Seiffert, distins cu un Pre-
miu Grammy pentru înregistrarea inter-
pretării operei „Tannhäuser”, de Wagner,
sub bagheta maestrului Daniel Baren-
boim. Bilete pot fi achiziționate tot de
pe site-ul Eventim.

Spectacol și la Craiova 

Festivalul “George Enescu” îşi pro-
pune, cu fiecare ediție, să ajungă cât mai
mult şi la publicul din restul țării. Astfel
la Craiova, pe 6 septembrie, este progra-
mat concertul Filarmonicii “Oltenia”, sub
bagheta dirijorului olandez Theo Wol-
ters. Solişti vor fi românii Liviu Prunaru
(vioară) şi Ceciliu Ovidiu Işfan (violă),
iar în program se regăseşte superba Sim-
fonie concertantă în Mi bemol Major
pentru vioară, violă şi orchestră de
W.A.Mozart. 

Festivalul Internațional “George
Enescu”  se află la cea de-a XXI-a ediție
şi aduce pe scenele româneşti unii dintre
cei mai mari artişti ai momentului, de la
pianistul şi dirijorul Daniel Barenboim
la pianista fenomen Yuja Wang, alături
de orchestre de top, cap de afiş oriunde
în lume – Staatskapelle Berlin, Royal
Concertgebouw Orchestra, Pittsburgh
Symphony Orchestra. Festivalul este sin-
gurul eveniment unde pot fi urmăriți, cu
această densitate, pe scenele româneşti,
timp de o lună, cei mai performanți mu-
zicieni contemporani.

Doi mari actori, în premier[ pe scena
Festivalului george Enescu< John Malkovich

;i Victor Rebengiuc

~ntrebarea pentru concursul din aceast[ s[pt[m]n[< Ce mare
actor american vine în premieră în România, la Festivalul “George
Enescu”?

Răspunsurile se pot trimite pe adresa "redactiasm@informatia-
zilei.ro" cu subiectul "Festivalul Enescu". Câştigătorii, stabiliți prin
tragere la sorți, vor primi bilete la spectacole din cadrul Festivalului
Enescu. 



EVENIMENT

18 august 2013/Informa\ia de Duminic[ 5

~nceput `n 2010 aproape improvizat, gen “dac[ tot ne str]ngem
la bere, hai s[ ;i c]nt[m”, Plopstock a crescut constant. Anul trecut
a cuprins ;i un minifestival de film, iar `n acest an campania me-
diatic[ de promovare a fost exemplar[. Un spot simpatic ;i relaxat
a rulat pe panouri electronice, la TV, radio ;i pe Internet, iar joi la
prima or[ deja veniser[ oaspe\i din Cluj ;i Baia Mare. 

Cobori Podul Dece-
bal, iar `nainte de Li-
ceul Economic o iei la
dreapta, pe o alee
proasp[t recondi\io-
nat[. Sau, ;i mai bine,
mergi pe digul
Some;ului ;i cobori di-
rect `n aren[. Dac[ e;ti
mai nebunatic, te ros-
togole;ti pe iarba digu-
lui. Oricum, aterizarea e sigur[,
`n f]n. Ai ajuns la Plopstock, unde
toat[ lumea face fain.

Cei doi plopi aproape lipi\i str[juiesc
indispensabila “f]nt]n[ cu bere”, care ;i-
a deschis special un “Plopobar”. Poate vrei
s[ te sim\i elegant? Te a;teapt[ ni;te
m[su\e de sticl[, pe balo\i, nu departe de
c]teva lavi\e `n cel mai rustic stil posibil.
|i-e foame? Pe dreapta e “Ploporulota” -
poate era mai haios s[ fie botezat[ “Plo-
popopota” - unde meniul, fa\[ de al\i ani,

a crescut `n consis-
ten\[, micii ;i
c]rn[ciorii venind `n
sprijinul tradi\ionale-
lor tartine cu untur[
;i ceap[, cu vinete sau
cu zacusc[, ce se
m[n]nc[ repede, u;or
;i-s s[\ioase. Dup[ be-
re, suc ;i haleal[, ̀ n caz
de nevoie, undeva la
fereal[, dincolo de dig,
e “Plopobuda”. Iar
pentru cei cu proble-
me de orientare - for-
tuite sau nu - s-au
montat ;i semne de
circula\ie.
Muzic[ bun[, prie-

teni, distrac\ie ;i rela-

xare - acesta a fost de la bun `nceput spi-
ritul Plopstock. Un festival pornit acum
trei ani dintr-un pur entuziasm tineresc,
ajuns acum un eveniment a;teptat ;i
pre\uit ;i de vecini. Foarte aproape de
centru, dar cumva ferit, terenul af]nat de
l]ng[ F]nt]na cu bere, amenajat cu m]na
lor de organizatori ;i amicii lor, s-a trans-
format `ntr-o oaz[ de voie bun[. Emble-
ma Plopstock troneaz[ `n stil graffiti pe
o cl[dire care altfel era dezolant[, iar spi-
ritul “chillout” e marcat printr-o zon[ spe-
cial[ unde po\i fuma - literalmente - ca
turcii, din narghilele aromate. Nucul din
apropiere, departe de a fi gelos pe plopii
ce dau numele festivalului, ofer[ generos
r[coare ;i refugiu. Oamenii frumo;i ce
se adun[ acolo ;i-au g[sit ;i un nume pro-
priu< Plopocarii.

Patru ani de creștere

~nceput `n 2010 aproape improvizat,
gen “dac[ tot ne str]ngem la bere, hai s[
;i c]nt[m”, Plopstock a crescut constant.
Anul trecut a cuprins ;i un minifestival
de film, iar `n acest an campania media-
tic[ de promovare a fost exemplar[. Un
spot simpatic ;i relaxat a rulat pe panouri
electronice, la TV, radio ;i pe Internet,
iar joi la prima or[ deja veniser[ oaspe\i
din Cluj ;i Baia Mare. A contat ;i impli-
carea Prim[riei, dar succesul evenimen-
tului r[m]ne meritul muncii echipei de

tineri s[tm[reni care au
pus la punct tot ce
`nseamn[ Plopstock.
Vlad, Tommy, Radu,
Matei ;i amicii lor au re-
creat atmosfera trimbu-
lind[ a anilor marelui
model Woodstock, iar
selec\ia trupelor invitate
a cuprins at]t nume cu-
noscute s[tm[rene - Ine-
dit, Ultimul Nivel, Ran-
dom, Tudor Todu\ (cu

trupa lui cea nou[, Illuminati) - c]t ;i in-
vita\i din jude\ele vecine, capul de afi; fi-
ind clujenii de la Mushroom Story, sau
tineri afla\i la prima apari\ie scenic[.

Vlad Bretan, unul din organizatori,
ne-a spus c[ echipa Plopstock \ine mult
s[ p[streze caracterul prietenos al festi-
valului, gratuitatea intr[rii ;i tonul relaxat
al muzicii promovate - mai cur]nd rock
alternativ, punk, ska, reggae dec]t genuri
mai grele ale rockului - pentru a r[m]ne
un loc unde partea frumoas[ din tineri
s[ primeze. Desigur, exist[ poten\ial de
cre;tere, iar consilierul local Gergo Butka
amintea, u;or
vis[tor, de `ncepu-
turile festivalului
Sziget. Dac[ Sam-
fest Rock avea spe-
cificul s[u dedicat
zonei hard&heavy,
Plopstock trage
spre etosul hippy ;i
alternativ. To\i cei
cu care am vorbit ̀ n
prima sear[ de fes-
tival au fost de p[re-
re c[ e loc pentru
ambele evenimente
`n Satu Mare. S[ ve-
dem dac[, ̀ n anii ce
vin, va fi posibil[
coexisten\a lor.

Vasile A.

Festivalul
Plopstock
devine un

brand local
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grasse, o citadel[ care tr[ie;te
din parfumuri `nc[ din Evul Mediu

Grasse este capitala parfumu-
rilor, ora;ul mirosurilor `mbie-
toare care te ̀ ntâmpină ;i te atrag
catre magazinele de parfumuri.
:i, evident, c[tre Muzeul Parfu-
murilor.

Grasse este un ora; frumos, cu un
aer de vacan\[, ce miroase a parfumuri
scumpe. Pentru c[ totul acolo se re-
zum[ la acest cuvânt< parfum. Turi;ti
din ̀ ntrega lume vin aici pentru a pluti
printre mirosurile specifice Fran\ei.

Muzeul Parfumurilor v[ ajut[ s[
descoperi\i diferite miresme,
purt]ndu-v[ prin istoria acestora, care
demonstreaz[ vechimea artei parfu-
mului. Muzeul vorbe;te vizitatorilor
despre tot felul de mirosuri, ̀ ns[ are ;i
o expozi\ie extraordinar[ de sticle de
parfumuri, de la primele astfel de
obiecte care au ap[rut, p]n[ la cele ac-
tuale. Muzeul g[zduie;te ;i o mic[ ser[
`n care se g[sesc majoritatea plantelor
aromatice folosite `n industria parfu-
murilor. Vizitatorii pot mirosi cele mai
ciudate p]n[ la cele mai pl[cute mi-
resme. Muzeul conserv[ tradi\iile fran-
ceze legate de arta parfumului ;i cu-
noa;terea produselor naturale.Totoda-
tă, acesta dezvăluie secretele unui ,,ac-
cesoriu” important din via\a noastr[
de fiecare zi. Cine nu se simte atras de
cele mai frumoase mirosuri?

Shopping- parfumuri

~n Grasse, dup[ vizitarea muzeului,
intra\i ̀ n parfumeriile franțuze;ti, pre-
cum Fragonard ;i Gallimard, unde
g[si\i zeci de parfumuri pe care nu le
cunoa;tem ;i al c[ror miros te îmbie
s[ le ̀ ncerci. Răm]ne ̀ ntip[rit în minte
de la Grasse procedura prin care flori-
lor li se fură mireasma şi care se nu-
meşte, poetic aproape, „enfleurage à
froid”. Asta, şi gustul dulce-acrişor al
unei tarte cu pere, cu care a început
vizita în oraşul din sudul Franţei. Căci
e un oraş cu gust şi cu miros Grasse, o
citadelă care trăieşte din parfumuri în-
că din Evul Mediu> în care fiecare fa-
milie are cel puţin un membru care lu-
crează sau a lucrat în industria parfu-
mată. 

Un oraș ca o călătorie în timp

După două ore petrecute în auto-
buz, între Nisa şi Grasse, cu ochii la
măslinii seculari din toate curţile, am
coborât cu o ţintă clară< Musée Inter-
national de la Parfumerie – adică MIP,
cum scrie pe pliante. Iar MIP, a fost re-
novat recent ;i colecţia de aproximativ
50.000 de piese este judicios împărţită,
în săli cu nume frumoase, atrăgătoare<
„L’Orient, berceau de la parfumerie”,
„La Grèce et la naissance de l’art du
flacon”. Pentru că, da, muzeul acesta e
cu adevărat o călătorie în istoria par-
fumului, cu mii de sticluţe şi flaconaşe
(egiptene, greceşti, romane şi, în gene-
ral, de pe toate continentele), un rai al
recipientelor miniaturale, în toate for-
mele, în toate culorile, ca nişte bijuterii. 

Legătura cu zeităţile în Egipt
și cultul (parfumat) al 
corpului în Grecia Antică

Întâi de toate, am respirat aer par-
fumat, care ieşea în valuri din nişte fi-
ride, aproape de nivelul podelei, un
semn că muzeul acesta interactiv va
privilegia, dintre simţuri, pe cel al mi-

rosului. Şi mirosul fiecăruia a fost greu
pus la încercare mai cu seamă în ur-
mătoarele două săli, care recreau o seră.
Alături de fiecare plantă (iasomie, va-
nilie, santal, etc) este un tubuşor în care
`ţi vârai nasul şi în care mirosul era
mult potenţat, intensificat. Ieşi de acolo
cu totul ameţit, şi vrei repede-repede,
un borcan cu boabe de cafea, ca să-ţi
revii. Următorul punct al călătoriei e
terasa muzelui, cu vedere către munte.

O pauză de aer simplu, fără pretenţii,
fără arome, şi, gata, mai departe. De-
abia acum începe povestea< urmează
numeroase săli cu recipiente şi cu frân-
turi de istorie povestite pe pereţi. 

Prima oprire< Egiptul Antic 

Civilizaţia egipteană a fost cea care
a jucat un rol major în dezvoltarea şi
răspândirea parfumului. În vremurile

acelea, produsele parfumate aveau mai
cu seamă o menire religioasă, fiind par-
te esenţială a ritualurilor prin care egip-
tenii credeau că întreţin legătura cu ze-
ii. Preoţii îşi omagiau divinităţile în
timpul fumigaţiilor zilnice, utilizând
arome puternice, despre care credeau
că favorizează înălţarea sufletului –
răşină de stejar, olibanum, galbanum,
labdanum, smirnă. Uleiurile parfuma-
te, unguentele şi fardurile timpurii fă-

ceau parte, de asemenea, din ritualuri<
în fiecare dimineaţă, preoţii le foloseau
pentru împodobirea statuilor de zeităţi,
după care purcedeau în a-şi orna pro-
priile feţe> îşi asigurau astfel protecţia
zeilor – iar această credinţă, puternică,
întreţinută cu perseverenţă, explică de
altfel şi practica îmbălsămării< acea
operaţiune care menţinea corpul in-
tact, prin folosirea de substanţe parfu-
mate, care împiedicau putrezirea.

Următoarea sală< Grecia Antică ;i
cultul ei pentru corpul uman. Idealul
grecesc al frumuseţii e acela al unei
frumuseţi parfumate. O frenezie a mi-
rosurilor pune stăpânire pe Grecia du-
pă cuceririle din Asia, după descope-
rirea drumului mirodeniilor şi al pro-
duselor aromate. În timpul grecilor,
parfumul se desacralizează< dintr-un
atribut al preoţilor, al elitelor, devine
produs de masă> iar aromele câştigă în
bogăţie, în complexitate. 

Lux parfumat în Roma 
Antică, pavăză contra 
epidemiilor în Evul Mediu

În Roma, parfumul e atribut al dez-
măţului. În doar o mie de ani, dintr-o
aşezare simplă de pescari Roma devine
caput mundi. Şi, pe măsură ce-i creşte
puterea, morala i se alterează> romanii
se bălăcesc la propriu în lux parfumat,
mai cu seamă după descoperierea ra-
finamentului oriental. Parfumuri pen-
tru corp, uleiuri şi balsamuri pentru
păr, mâncăruri rafinate, bogat condi-
mentate, aceasta era viaţa cotidiană a
romanilor, povestită, pe frânturi măcar,
de recipientele din colecţia muzeului
din Grasse.

Parfumul care ascunde 
celelalte mirosuri. Grasse, 
capitala producţiei

În timpul Renaşterii, parfumul de-
vine din nou armă. De data aceasta îm-
potriva unei duhori cvasi-generalizate.
Toaleta individuală e cu totul abando-
nată< teama de apă – apa e considerată
periculoasă, nesănătoasă, factor de
contagiune – se instalează şi rămâne
puternică până la revoluţia igienistă
din timpul Iluminismului. Deocam-
dată însă, produsele parfumate trebuie
să ascundă mirosurile degajate de cor-
purile nespălate. Se folosesc pentru
acesta arome puternice, ca ambra,
moscul, iasomia, tuberozele. Lupta nu
e, evident, lipsită de rafinament< în ju-
rul anului 1530, sub influenţa Caterinei
de Medici câştigă teren în Europa mo-
da mănuşilor parfumate. 

Istoria parfumului 
din Grasse

Secolul XVII a fost unul favorabil
dezvoltării oraşului< burghezia pros-
peră, parfumurile devin din ce în ce
mai răspândite, iar nevoia de materii
prime tot mai mare. Se cultivă iasomie,
trandafiri ;i tuberoze iar profesioniştii
oraşului se organizează într-un grup
omogen, care primeşte, în 1729, statu-
tul oficial de „gantiers-parfumeurs”, pe
care îl păstrează până la Revoluţie. Du-
pă acest eveniment parfumierii din
Grasse îşi mută activitatea în mănăsti-
rile de care fuseseră deposedaţi mem-
brii clerului. De atunci istoria continu[
ne`ntrerupt[ p]n[ azi c]nd Grasse a
devenit ora;ul capital[ a parfumurilor. 

Text prelucrat de V. Shibata

~n Grasse, dup[ vizitarea muzeului,  intra\i ̀ n parfumeriile fran-
tuze;ti, precum Fragonard ;i Gallimard, unde g[si\i zeci de parfu-
muri pe care nu le cunoa;tem ;i al c[ror miros te îmbie s[ le ̀ ncerci.
Răm]ne ̀ ntip[rit în minte de la Grasse procedura prin care florilor
li se fură mireasma şi care se numeşte, poetic aproape, „enfleurage
à froid”.
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Experţi în climatologie trag un sem-
nal de alarmă< schimbarea accelerată a
climei în viitor ar putea să conducă în
cele din urmă ca Pământul să devină o a
două planetă Venus. Atmosfera de pe
Terra se va încinge până la câteva sute de
grade, iar oceanele se vor evapora, scrie
în numărul său recent National Geograp-
hic, citat de portalul economic rus Rbc.

Unul dintre cei mai titraţi experţi în
ştiinţe climatice, James Hansen a averti-
zat nu demult în volumul său ‘Furtuni
ale viitorului’ că în curând omenirea va
arde toate rezervele de petrol, gaze şi căr-
bune, ceea ce ar putea declanşa un proces
de încălzire a climei necontrolabil.

Iniţial, colegii profesului Hansen nu
au fost de acord cu acesta, afirmând că
un astfel de lucru este imposibil, în prin-
cipiu. Cu toate acestea, cercetătorul Colin
Goldblatt de la Universitatea Victoria din
Canada, implicat de asemenea în cerce-
tări privind aceeaşi problemă, a declarat
recent că previziunile profesorului Han-
sen sunt corecte.

Potrivit acestuia, în modelul anterior
de schimbare a climei, pe care l-a dez-
voltat împreună cu un grup de cercetă-
tori, nu se lua în considerare cantitatea
de energie emisă de Pământ absorbită de
vaporii de apă şi dioxidul de carbon.

Dacă energia venită pe Pământ de la
Soare este echivalentă cu cea emisă de
Terra în spaţiu se ajunge la un echilibru
termic. În cazul în care energia emisă de
planeta noastră va fi menţinută de dio-
xidul de carbon şi vaporii de apă, Pă-
mântul se va încălzi din ce în ce mai mult.

Astfel, cu cât omenirea va arde mai
mult combustibil cu atât mai mult dioxid
de carbon va fi în atmosferă şi cu atât
mai mare va fi temperatura planetei noas-
tre. Pe măsura încălzirii climatice, ocea-
nele îşi intensifică evaporarea, crescând
cantitatea de vapori de apă în atmosferă.
Toate acestea vor conduce la formarea
unui fel de strat de izolare în jurul Pă-
mântului, încălzindu-l tot mai mult.

Un astfel de model, în opinia lui Han-
sen, va duce inevitabil la apariţia "sin-
dromului Venus"< oceanele se vor eva-
pora, atmosfera va fi compusă în princi-
pal din bioxid de carbon în amestec cu
minerale şi acizi agresivi, iar temperatu-
rile vor ajunge la câteva sute de grade (în
cazul lui Venus – aproximativ 475 grade
la suprafaţă).

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Berea ar putea favoriza proce-
sele de memorare și stimula
atenţia, potrivit rezultatelor stu-
diului privind efectele consumului
moderat de bere asupra sănătăţii
organismului uman, a cărui fina-
lizare a fost anunţată de Centrul
de Studii despre Bere, Sănătate și
Nutriţie.

“Iată că, după ce multă vreme am avut
ca referinţă doar studii efectuate de echipe
de cercetători din Spania, Statele Unite
ale Americii sau Germania, de acum şi
cercetătorii români au un cuvânt de spus
pe această temă”, a afirmat în conferinţa
de presă susţinută cu acest prilej preşedin-
ta Centrului, dr. Corina Aurelia Zugravu,
care a subliniat că este vorba despre primul
demers de acest gen din România.

Berea amplifică impactul
amintirilor autobiografice
plăcute asupra creierului

Studiul indică faptul că un consum
moderat de bere ar putea favoriza proce-
sele de memorare prin încorporarea da-
telor recente în memoria pe termen lung,
a punctat Maria Diana Bercea, coordo-
nator al studiului, doctorand la Universi-
tatea “Al. Ioan Cuza” din Iaşi.

Totodată, studiul evidenţiază faptul
că un consum moderat de bere în rândul
persoanelor active ar putea amplifica im-
pactul amintirilor autobiografice plăcute
asupra creierului. Astfel, luând în consi-
derare faptul că procesul de memorare
presupune compararea informaţiilor noi
cu ceea ce este deja cunoscut, studiul in-
dică faptul că un consum moderat şi res-
ponsabil de bere ar putea favoriza acest
proces.

Mai mult, potrivit cercetării, un con-
sum moderat de bere ar putea permite o
creştere a utilizării dinamice a tuturor re-
surselor de atenţie ale sistemului nervos
central. Astfel, participanţii la studiu care
au consumat o cantitate moderată de bere
au prezentat o alocare de două ori mai
puternică a resurselor ce ţin de atenţie,
faţă de grupul de control.

“Este foarte important de subliniat
faptul că rezultatele studiului trebuie pla-

sate într-o perspectivă mai largă, a impli-
caţiilor mai profunde. Astfel, de-a lungul
timpului, cercetări importante derulate la
nivel internaţional au făcut legătura între
consumul moderat de bere şi diminuarea
declinului cognitiv asociat înaintării în
vârstă. Dacă avem în vedere faptul că stu-
diul nostru sugerează posibile efecte ale
consumului moderat de bere în ceea ce
priveşte memoria şi nivelul de atenţie, in-
dicatori de evaluare a sănătăţii cerebrale,
putem spune că rezultatele prezentate as-
tăzi subliniază şi rolul pe care consumul
moderat de bere l-ar putea avea în dimi-
nuarea declinului cognitiv”, a arătat dr.
Corina Zugravu.

La rândul său, Alin Popescu, secreta-
rul general al Centrului de Studii despre
Bere, Sănătate şi Nutriţie, a declarat< “Cred
că am reuşit să atingem două aspecte im-
portante prin intermediul prezentului stu-
diu. Pe de o parte, prin intermediul unuia
dintre criteriile care au stat la baza selecţiei
grupului de studiu – consumator moderat 

de bere – am identificat practic efectul
cumulat în timp al consumului moderat
de bere, pentru că deşi testul a fost făcut
la un anumit moment în timp, istoricul
personal al fiecărui subiect nu poate fi ne-
glijat. Pe de altă parte, cred că am reuşit
să aducem elemente importante care pot
completa cu succes concluziile altor cer-
cetări făcute pe teme asemănătoare”.

Eşantionul folosit pentru studiu a fost
format din 29 de bărbaţi consumatori de
bere, cu vârste între 18 şi 64 de ani, cu un
consum săptămânal moderat cuprins în-
tre 4 şi 14 pahare de bere, în limitele con-
sumului moderat de alcool pentru bărbaţi
indicat de OMS.

Testele au fost efectuate cu ajutorul
neuroimagisticii de ultimă generaţie, care
implică analiza semnalelor obţinute prin
scanarea creierului uman, utilizând fluxul
de sânge (analizat de un RMN funcţional),
profilarea comportamentului (cu ajutorul
unor teste de neuro assessment) şi activi-
tatea electrică de la nivelul scalpului.

Berea a apărut în urmă
cu circa 6.000 de ani

Berea a apărut acum cca. 6.000 de ani.
Vine cel mai probabil de la pâine care s-a
udat şi a început să fermenteze, de unde
a apărut procesul de fermentare.

Cele mai vechi urme de bere, care pro-
vin din anii 3.500-2.900 î.Hr., au fost des-
coperite de curând în Tepe, Mesopotamia
(astăzi în Iranul de vest).

Chinezii au produs berea numită ‘Kui’
cu aproximativ 5.000 de ani in urmă. În
Mesopotamia, o tabletă de lut veche de
4.000 de ani indică faptul că meseria de
berar era una foarte respectată şi că cei
mai buni berari erau femei. In vechiul Ba-
bilon, femeile berar erau de asemenea şi
preotese. Zeițele Siris şi Nimkasi erau pa-
troanele berii, iar unele tipuri de bere erau
rezervate exclusiv unor ritualuri divine.

În toată lumea 20.000 de feluri de bere
sunt îmbuteliate în 180 de feluri. 

În toată lumea 20.000 de feluri de bere sunt îmbuteliate în 180 de feluri

Arheologii români au făcut o
descoperire de senzație în județul
Hunedoara. Aici a fost descoperit
un oraș imens, cel mai vechi din
Transilvania, și chiar mai vechi
decât piramidele egiptene!

De cele mai multe ori, arheologii ro-
mâni au ocazia de a descoperi istoria Ro-
mâniei, ascunsă sub straturi de pământ,
doar când autoritățile vor să mai con-
struiască una-alta. E şi cazul celui mai
vechi oraş din Transilvania, ridicat pe la
anul 4.200 î.Hr, înainte să apară pirami-
dele din Egipt (2.630 – 2.611 î.Hr.). Aşe-
zarea a fost descoperită în timp ce mun-
citorii săpau pentru amenajarea autos-
trăzii Sibiu- Nădlac.

Ora;ul se întinde
pe 100 de hectare

Situl aflat în Turdaş, Hunedoara, se
întinde pe 100 de hectare, are fortificații,
cartiere, iar printre ruine au fost găsite
multe vase şi statuete valoroase. “Un sis-

tem de apărare din acea vreme, pe o aşa
mare suprafață, nu s-a putut cerceta în
Europa< costă foarte mult. Noi am avut

această şansă datorită autostrăzii”, a de-
clarat Sabin Adrian Luca, coordonatorul
cercetărilor.

Civilizației Turdaş îi aparține şi cea
mai veche scriere din lume (aproximativ
7.000 de ani). Este vorba despre celebrele
tăblițe de lut (foto) descoperite, în anul
1961, la Tărtăria, localitate situată între
Alba Iulia şi Orăştie. Acestea sunt in-
scripționate cu semne asemănătoare cu
cele ale scrierii sumeriene, dar cu cel pu-
țin o mie de ani mai vechi decât orice al-
fabet. Scrierea a rămas, deocamdată, ne-
descifrată.

“Oraşul dacilor de la Turda;!” Da!
Am fost acolo! Vă trimit, în premieră ab-
solută, ceea ce am văzut la Turda;, pe
traseul excavațiilor autostrăzii.Am fost
cu prof. Victor Crăciun şi senatorul
Avram Crăciun, alăturat fotografului Vir-
gil Jireghie de la Arad.Priviți înscrisurile
şi comparați-le cu cele de la Tărtăria şi
Oțeleşti de Iaşi!

Sau chiar cele de pe inelul de aur de
la Ezerovo. Este numitorul comun al exis-
tenței noastre inteligente de peste 20 de
mii de ani.

Iată cum, aşa cum spunea fondatorul
con;tiinței naționale, unicul Eminescu,
pietrele au început să vorbească. Şi nu
numai de azi sau de ieri.

Situl aflat în Turdaş, Hunedoara, se întinde pe 100 de hectare, are fortificații,
cartiere, iar printre ruine au fost găsite multe vase şi statuete valoroase

Berea favorizeaz[ procesele de
memorare ;i stimuleaz[ aten\ia

Studiul evidenţiază faptul că un consum moderat de bere în
rândul persoanelor active ar putea amplifica impactul amintirilor
autobiografice plăcute asupra creierului. 

Doi oameni de afaceri au intenția
să revoluționeze agricultura dacă au-
toritățile îşi vor da acordul ca fermierii
să poată folosi drone în activitățile lor
la fermă, scrie agrointel.ro.

InventWorks şi Boulder Labs sunt
cele două companii care au creat nişte
dispozitive care zboară deasupra tere-
nurilor cultivate şi informează agricul-
torul care sunt zonele cu probleme, res-
pectiv invadate de buruieni.

Dronele ar survola terenurile cul-
tivate şi, printr-un dispozitiv de înre-
gistrare şi fotografiere, ar oferi o im-
agine a situației recoltei. Aşa s-ar putea
vedea exact care sunt zonele cu uscă-
ciune sau cu buruieni, permițând fer-
mierului să intervină localizat şi astfel
să scutească multe cheltuieli. Costurile
intervențiilor agricole ar putea fi scă-
zute cu până la 80 de procente printr-
o folosire redusă a erbicidelor, pestici-
delor şi prin irigarea locală a porțiuni-
lor afectate de secetă. ”Există foarte
mulți fermieri care cultivă suprafețe
mari şi nu au posibilitatea să şofeze în
jurul lor sau să intre direct în mijlocul
recoltei.

P[mântul ar putea
s[ se transforme în
a doua planet[ Venus

S-au inventat dronele
care supravegheaz[ă
recolta 

arheologii au descoperit un ora; imens în Transilvania
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Antonio Banderas şi Melanie Griffith
formează un cuplu de mai bine de 17 ani.
Ei apar constant în public împreună şi dau
de ̀ n\eles c[ se iubesc la fel ca ̀ n prima zi.
Chiar de ziua lui, Antonio Banderas a par-
ticipat, împreună cu soţia lui, Melanie Grif-
fith, la o gală de caritate (Starlite Gala) ce
a avut loc într-o staţiune exclusivistă din
sudul Spaniei. Celor doi le st[ foarte bine
împreună, chiar dup[ 17 ani de rela\ie,
scrie unica.ro.

Chiar pe 10 august, când a împlinit 53
de ani, Antonio Banderas a participat la o
gală caritabilă din Marbella, împreună cu
soţia sa, Melanie Griffith (56 ani). Cei doi
au pozat împreună pe covorul roşu, în
ipostaze tandre, arătând tuturor că iubirea
rezistă, chiar şi după 17 ani de căsătorie!

Banderas şi Griffith s-au cunoscut în
1995, pe platourile de filmare ale filmului
Too Much, şi un an mai târziu s-au căsă-
torit în cadrul unei ceremonii restrânse ce

a avut loc la Londra. Cei doi au împreună
o fată, Stella Banderas, iar Melanie Griffith
mai are doi copii, din căsătoriile anterioare.
Actriţa are pe braţul drept un tatuaj cu nu-
mele soţului ei.

Fosta primă doamnă a Franței, Carla Bruni, în vârstă de 45 de ani, revine, după mandatul de pre;edinte al so\ului ei, Nicolas
Sarkozy, la via\a de cântărea\ă ;i fotomodel de talie interna\ională, fiind protagonista celei mai noi campanii a casei de modă Bul-
gari.

Campania la bijuteriile Bulgari este primul contract major de modelling de la începerea mandatului de pre;edinte al lui Sarkozy
(2007-2012) - a relatat Mediafax.

Îmbrăcată elegant ;i cu un chip radiant, Carla a exprimat bucurie ;i încredere în sine în fotografiile în care apare purtând
felurite bijuterii distinse Bulgari, asortate cu ceasuri, gen\i ;i ochelari de soare. Decorul ales pentru campanie este Roma, Carla
fiind fotografiată fie în timpul shopping-ului în magazinul Bulgari Condotti, sau bând un espresso, fie luând parte la o petrecere
sau eveniment monden pe unul dintre acoperi;urile capitalei.

“Sunt foarte mândră ;i foarte fericită pentru că am fost aleasă să reprezint imaginea Bulgari pentur Haute Joaillerie”, a spus
Bruni, care ;i-a întrerupt cariera de modelling începută la 19 ani fie ca să se concentreze pe muzică, fie din cuaza mandatului de
pre;edinte al so\ului ei.

Recent, Carla Bruni a fost surprinsă de fotografi în timpul vacan\ei pe o plajă din sudul Fran\ei, înainte să apară alături de so\ul
său, Nicolas Sarkozy, la un concert din cadrul festivalului de la Ramatuelle. Fotografiile o înfă\i;ează pe Carla Bruni într-o formă
de invidiat, fosta primă doamnă a Fran\ei purtând un costum de baie din două piese, de culoare albă. A;ezată pe malul stâncos al
apei, cântărea\a franceză poate fi văzută zâmbind ;i vorbind cu prietena ei ;i pregătindu-se de scufundare.

Cel de-al patrulea album al Carlei Bruni a fost lansat la începutul acestui an, iar Carla a dezvăluit că a preferat să a;tepte ca so\ul
ei să părăsească biroul preziden\ial înainte de a lansa acel disc.

Cântărea\ă ;i fotomodel, Carla Bruni a debutat ;i în cinema, cu un rol în filmul “Midnight in Paris”, regizat de Woody Allen.

Carla Bruni revine la cariera
de fotomodel

O publica\ie americană sus\ine că ac-
torii Michael Douglas ;i Catherine Ze-
ta-Jones au decis să divor\eze, după o
căsnicie care a durat 13 ani.

Cel mai recent număr al revistei Star
îi are pe copertă pe cei doi actori, iar pu-
blica\ia, citat[ de Mediafax, sus\ine că
celebrul cuplu trece printr-un divor\. Nu
este însă prima dată când apar zvonuri
despre despăr\irea celor doi actori.

Revista Star sus\ine că Michael Dou-
glas ;i Catherine Zeta-Jones vor avea de
împăr\it o avere de 300 de milioane de
dolari, iar actorul s-a mutat deja din lo-
cuin\a familiei.
Informa\ia privind zvonurile divor\ului
a fost preluată ;i de publica\iile franceze
Le Parisien ;i Voici.

Michael Douglas ;i Catherine Zeta-
Jones s-au căsătorit în noiembrie 2000 ;i
au împreună doi copii - Dylan, născut în
august 2000, ;i Carys, născută în aprilie
2003.

Cuplul a avut numeroase încercări
pe parcursul căsniciei. Catherine Zeta-
Jones a trebuit să facă fa\ă luptei - în cele
din urmă victorioasă - so\ului ei, actorul
american Michael Douglas, cu un cancer
la gât. În ianuarie 2012, Douglas a
anun\at într-un interviu televizat, acordat
postului american NBC, că a învins can-
cerul de gât cu care a fost diagnosticat în
august 2010. După aflarea cumplitei
ve;ti, Catherine a decis să facă o pauză
în carieră, pentru a-;i ajuta so\ul în lupta
acestuia împotriva cancerului, refuzând
câteva roluri majore.

În afară de anun\ul despre boala sa,
Michael Douglas a mai făcut public în
septembrie anul trecut faptul că fiul său
Dylan, în vârstă de zece ani, "are nevoi
speciale". Actorul a declarat că familia

sa a luat decizia de a se muta din Insulele
Bermude la New York pentru ca fiul lor
Dylan să poată primi îngrijirea medicală
de care are nevoie.

În 2011, Catherine Zeta-Jones a dez-
văluit că suferă de tulburare bipolară.
Tulburarea bipolară - sau maniaco-de-
presivă - se caracterizează prin schimbări
extreme de dispozi\ie, de la depresii se-
vere până la episoade maniace, în cursul
cărora bolnavii tind să aibă o dispozi\ie
euforică, să fie hiperactivi, agita\i ;i fără
să simtă necesitatea somnului. 

Totodată, în cursul episoadelor de-
presive, persoanele care suferă de această
tulburare sunt triste, se simt fără
speran\ă, vinovate ;i/sau fără valoare, ;i
au un nivel scăzut de energie.

Zvonuri privind desp[r\irea
actorilor Michael Douglas
;i Catherine Zeta-Jones

Melanie griffith ;i antonio Banderas,
ferici\i dup[ 17 ani de rela\ie

Christian Bale va primi un cec im-
portant dacă va juca într-un film de-
dicat lui Batman ;i într-un alt proiect,
în care acest personaj va apărea ală-
turi de Superman, care va fi jucat de
Henry Cavill.

Actorul galez va primi un cec de
50 de milioane de dolari în cazul în
care va accepta să îl interpreteze din
nou pe Batman, relatează contactmu-
sic.com.

Studiourile Warner Bros au înce-
put produc\ia la un nou film cu su-
per-eroi în care vor apărea Batman,
Superman, Wonder Woman ;i Green
Lanter, care vor lupta împreună pen-
tru a învinge for\ele malefice.

Christian Bale a jucat rolul Bat-
man în trilogia “Dark Knight” regi-
zată de Christopher Nolan, foarte

apreciată de public, dar ;i de criticii
de specialitate. Într-un interviu acor-
dat la începutul acestui an, actorul
galez a declarat pentru Entertainment
Weekly că a luat decizia de a nu mai
juca acest rol în viitoarele filme din
seria “Batman”.

“Am fost incredibil de noroco;i că
am putut să facem trei filme din
această serie. 

Este suficient. Hai să nu fim la-
comi”,  a  spus Christ ian Bale.
Declara\iile sale i-au făcut pe fanii
francizei să afirme că starul galez va
fi înlocuit în următorul film din fran-
ciza “Batman”, însă producătorii de
la Hollywood încearcă să îl facă pe
Christian Bale să se răzgândească.

Blogul american Latino Review a
sugerat, în luna martie, că Bale ar pu-

tea reveni în franciza “Batman” dacă
Nolan va coordona acest proiect, a;a
cum a făcut-o ;i pentru cel mai recent
film din seria “Superman”, intitulat
“Man of Steel”.
Actorul galez a precizat, atunci, că nu
era la curent cu un astfel de proiect.

Se pare însă că lucrurile au evoluat
de atunci. Surse din anturajul lui
Christian Bale au început să bănuias-
că că el vede filmele cu Batman în
aceea;i lumină în care Robert Dow-
ney Jr. le vede pe cele cu Iron Man.

Presa interna\ională a afirmat în
ultimele zile că studiourile Warner
Bros au inten\ionat să acorde rolul
principal din următorul film “Bat-
man” actorului britanic Orlando
Bloom, însă agentul de presă al artis-
tului a negat aceste informa\ii.

actorul Christian Bale
ar putea interpreta din nou

rolul lui Batman


