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Scriitoarea Jane 
Austen, reprezentat[ 
pe bancnota de 10 lire

       Caleaeuropeana.ro ;i-a propus realizarea unui
studiu privind popularitatea prim-mini;trilor celor
28 de \[ri membre ale Uniunii Europene. 
       ~n topul celor mai populari ;i urm[ri\i prim-
mini;tri ai Uniunii se claseaz[ cancelarul german
Angela Merkel cu mai bine de 333.000 de like-uri pe
facebook ;i prim-ministrul Marii Britanii, David
Cameron cu circa 200.000 de aprecieri. Postările celor
doi au în marea lor majoritate caracter politic<
activitate, interviuri, vizite oficiale.
       Premierul Rom]niei, Victor Ponta, este ̀ n top pe
locul trei la nivelul Uniunii cu un num[r aproximativ
de 150.000 de like-uri pe pagina sa de facebook
(https<//www.facebook.com/victor.ponta?fref=ts).
       La o distan\[ destul de mare, dar totu;i cu un
num[r de like-uri mare, `n compara\ie cu alte \[ri,
`nt]lnim Danemarca cu primul-ministru Helle
orning Schmidt a carei pagini arat[ 143.480 de
aprecieri ;i Portugalia cu premierul Pedro Passos
Coelho. Pagina sa este apreciat[ de 114.455 de
simpatizan\i.

Ponta, dup[ Merkel ;i Cameron, 
pe locul trei printre premierii 
UE la like-uri pe facebook

Cea mai scump[ ambarca\iune din lume este
iahtul History Superme. Pre\ul acestei bijuterii este
de 4,8 miliarde de dolari, asta deoarece a fost placat
cu 100.000 de kilograme de aur ;i platin[, cantitatea
dep[;ind rezerva de aur de la BNR. Se zvone;te c[
proprietarul este un malaiezian pe nume Robert
Kuok. Nava de 30 de metri ascunde `n interior o
statuie facut[ din osul unui dinozaur T-Rex, precum
;i o sticl[ de lichior, extrem de rar[, ornat[ cu un
diamant de 18,5 karate.

Pe locul doi se afl[ ambarca\iunea unui alt mi-
lionar, ceva mai cunoscut. Este vorba de Eclipse,
de\inut de Roman Abramovich, care este estimat la
1,2 miliarde de dolari. Barca are peste 170 de metri
lungime ;i are o tehnologie de ultim[ genera\ie. Are
un sistem de depistare al rachetelor, sistem anti-in-
tru;i ;i microfoane, plus unul anti-paparazzi. De
altfel, nava este dotat[ cu un mini-submarin, dou[
elicoptere ;i dou[ piscine, din care una poate fi trans-
format[ `n ring de dans.

Pe locul trei se afl[ ambarca\iunea Streets of Mo-
naco, al c[rui design a fost f[cut de englezii de la
Yacht Island Design. Nava reproduce tot ce
`ndr[ge;ti la un ora;, iar pe punte are amenajat[ o
pist[ de kart-uri precum cea de la Monaco. De altfel,
aici mai sunt reproduse hotelurile Loews, Paris, ca-
zino-ul din Monte Carlo.

Cel mai scump iaht din lume 
are mai mult aur dec]t BNR

Salah Mahdi - o punte de leg[tur[
între cultura româneasc[ ;i cea
irakian[ PAGINA 6

      Chipul cunoscutei romanciere
din secolul al XIX-lea Jane Austen
se va afla pe bancnota de 10 lire, a
anunţat miercuri Banca Angliei,
pentru a atenua criticile potrivit
cărora femeile sunt slab reprezentate
pe bancnotele naţionale.
      Autoare a unor celebre romane
ca "Pride and Prejudice" (Mândrie şi
Prejudecată), "Sense and Sensibility"
(Raţiune şi Simţire) şi "Emma", Jane
Austen îl va înlocui pe naturalistul
Charles Darwin, în 2016. 
      Banca centrală a Marii Britanii a
provocat nemulţumire în aprilie
când a anunţat că fostul premier
Winston Churchill o va înlocui pe
Elizabeth Fry pe bancnota de cinci
lire, singura personalitate feminină
istorică fiind astfel eliminată de pe
valuta naţională. 
      Mark Carney, primul străin care
a condus banca în cei 319 de istorie,
a afirmat că vor fi luate măsuri pentru
a asigura că nu vor mai apărea astfel
de tensiuni. "Considerăm că
bancnotele noastre ar trebuie să
marcheze întreaga diversitate a
marilor personalităţi din istoria
Marii Britanii şi contribuţiile lor în
diverse domenii", a afirmat el.

Prietenii `;i iau adio 
de la Iulia Olaru

PAGINA 5

Festivalul “George Enescu” (1-28
septembrie) aduce în România  unii
dintre cei mai în vogă artişti ai
momentului< Cameron Carpenter, care va
cânta la orgă, Yuja Wang (foto alăturat),
una dintre cele mai apreciate pianiste ale
momenului şi dansatori portughezi care
reinterpretează mitul lui Dracula. Yuja
Wang va fi prezentă pentru prima dată în

Festivalul “George Enescu”, în această
toamnă, când va interpreta pe scena Sălii
Mari a Palatului din Bucureşti, alături de
Pittsburgh Symphony Orchestra, sub
bagheta lui Manfred Honeck. Concertul
care va avea loc pe 3 septembrie, de la
ora 19.30 este unul dintre
momentele-cheie ale
Festivalului.

Apărut pe lume în oraşul Satu Mare, trecut prin la-
gărele de exterminare naziste, intrat de tânăr în mişca-
rea comunistă de care se va distanţa progresiv, cerce-
tător respectat în cadrul Institutului de Istorie din Bu-
cureşti înainte de a cunoaşte validare internaţională
odată cu expatrierea franceză, Georges Haupt se în-
făţişează posterităţii drept o personalitate complexă,
ce cuprinde în esenţa ei toate dramele istorice
umane ale tumultosului secol XX. 

Artista Iulia Olaru a editat 6 volume de versuri iar debutul în pictură l-a făcut în anul 2009 PAGINA 3

Ora;ul Ardud s-a re`ntors 
`n Evul Mediu pentru dou[ zile

PAGINA 2PAGINA 4

Cel mai excentric spectacol de org[, o pianist[ 
fashion-icon ;i Dracula, la Festivalul Enescu

Istoricul s[tm[rean Georges Haupt, o voce 
autorizat[ a St]ngii moderate europene
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Istoricul s[tm[rean Georges Haupt, o voce 
autorizat[ a St]ngii moderate europene
El ;i-a dedicat via\a studierii comunismului

Comunismul reprezintă în zi-
ua de astăzi, una dintre cele mai
cercetate şi comentate perioade
istorice. Ca dovadă, desele lansări
de carte dedicate subiectului, emi-
siuni de televiziune şi mese ro-
tunde ce întrec în frecvenţă alte
epoci istorice, nu mai puţin inte-
resante. 

Pe panoplia istoriografiei dedicate
comunismului, câteva nume apar cu
ritmicitate de metronom. Între aceste
patronime-reper, se regăseşte şi cel al
istoricului Georges Haupt. Un istoric
născut în oraşul nostru, dar care, din
păcate, a lăsat puţine amintiri în legă-
tură cu această etapă a vieţii petrecută
pe malurile Someşului. Încercăm în
rândurile de mai jos să creionăm pe
scurt viaţa acestei personalităţi plecate
de pe plaiurile sătmărene.

Scap[ ca prin minune din
lag[rul de la Auschwitz

Georges Haupt e un nume de care
te loveşti la tot pasul în istoriografia
axată pe analiza socialismului de secol
XIX şi a comunismului de secol XX.
Născut în Satu Mare la data de 18 ia-
nuarie 1928  într-o familie de comer-
cianţi evrei, George (Georges, după
cum se va semna mai târziu) Haupt va
copilări într-o familie de  coloratură
liberală. 

Urbea sătmăreană se bucura de o
înfloritoare comunitate şi cultură evre-
iască interbelică între hotarele Româ-
niei Mari. Dovadă sunt cele 3 sinagogi
şi 25 de case de rugăciuni ce funcţionau
în această perioadă istorică. Evreii săt-
măreni reprezentau, de altfel, a patra
comunitate mozaică din Ardeal, rapor-
tată la numărul de locuitori. Un oraş
multicultural, nu lipsit de un farmec
aparte prin diversitatea limbilor vor-
bite. Lucrurile vor căpăta însă o altă
turnură odată cu sfârşitul anilor trei-
zeci ai secolului trecut, liniştitul oraş
de pe Someş fiind azvârlit violent în
vârtejul istoriei ce se precipita cu rapi-
ditate. Dictatul de la Viena din 30 au-
gust 1940 va duce la cedarea Ardealului
de Nord către statul maghiar. O pe-
rioadă de mari greutăţi avea să urmeze
pentru comunitatea evreiască intrată
sub administraţia Budapestei. Ideolo-
gia naţional-socialistă germană îşi răs-
pândea ramificaţiile înspre majoritatea
statelor ce gravitau în jurul celui de-al
Treilea Reich, modelând politica aces-
tora. Iar Ungaria nu a făcut excepţie. 

În scurtă vreme îşi vor face apariţia
norii negri ai Holocaustului. Vor fi ani
în care comunităţi întregi de evrei din
centrul şi răsăritul Europei vor pieri
asfixiaţi, răpuşi de boală sau foamete,
în lagărele germane de  exterminare.
Nici familia lui Georges Haupt nu va
scăpa de teroarea nazistă. Anul 1943
va aduce deportarea acesteia în lagărul
de tristă amintire de la Auschwitz. Aici
îşi vor găsi sfârşitul părinţii lui Georges
Haupt. Printr-o şansă nesperată, G.
Haupt va scăpa de o soartă asemănă-
toare. Înfrângerile de pe front ale Ger-
maniei naţional-socialiste coroborate
cu avansul armat al trupelor Aliate oc-
cidentale şi sovietice pe teritoriul ad-
ministrat de germani, vor însemna sal-
varea de la moarte a unor  grupuscule
evreieşti găsite în lagăre, între care se
afla închis şi Georges Haupt. 

Studiaz[ la Leningrad timp

de 6 ani

Trecut prin experienţa cruntă a
acestor lagăre, tânărul Georges Haupt
va reveni la  începutul anului 1945 în
Satu Mare. Adolescentul de 16 ani, ră-
mas orfan şi lipsit de mijloacele de trai
necesare, va găsi un oraş mistuit de
război şi foamete. Salvarea îi va veni
din partea fratelui său mai mare, Mir-
cea Haupt, intrat de tânăr în mişcarea
ilegalist-comunistă şi care reuşise să se
refugieze în Uniunea Sovietică odată
ce primele semne ce vesteau Holocaus-
tul îşi făcuseră simţite prezenţa. Cu aju-
torul financiar al fratelui său, Georges
Haupt se va reînscrie la şcoală, timp în
care tânărul supravieţuitor al lagărelor
naziste se va apropia de cercurile co-
muniste apărute după cel de-al Doilea
Război Mondial în Satu Mare. Desigur
că, astăzi, privind cu distanţare şi prin
hubloul timpului, angajamentul comu-
nist de primă tinereţe, cu ale sale idea-
luri egalitariste, poate fi pe alocuri
înţeles. Cert este că Haupt va rămâne
pentru toată viaţa un intelectual cu ve-
deri de stânga, ce vor cunoaşte însă de-
a lungul anilor diverse nuanţări.

După trecerea cu bine a examenu-
lui de Bacalaureat în decursul anului
1946, Georges Haupt va pleca la studii
în Leningrad unde va sta aproximativ
şase ani, lucrând în arhive pentru o
teză de cercetare dedicată relaţiilor din-
tre revoluţionarii ruşi şi români de la
sfârşitul secolului al XIX-lea. Reîntors
în România, îi va fi oferit un post de

asistent în cadrul Universităţii din Bu-
cureşti, preluând totodată conducerea
secţiei de istorie modernă şi contem-
porană a Institutului de Istorie din ca-
drul Academiei Române. 

~n 1958 se stabile;te la Paris

Sincer în avânturile sale comuniste,
Haupt se va lovi în scurtă vreme de
faţa nevăzută a noii orânduiri politice
româneşti de  sorginte ‘’populară’’. De-
zamăgit şi iritat de obtuzitatea, modes-
tul orizont intelectual dar, mai ales, in-
gerinţele politrucilor de partid în stu-
diile sale, istoricul va hotărî să emigreze
în căutarea unui loc care să-i ofere in-
dependenţa dorită în cercetare. În 1958
va părăsi definitiv România stabilin-
du-se la Paris. Poliglot dublat de o vastă
cultură în privinţa istoriei moderne,
va atrage atenţia intelectualităţii de pe
malurile Senei. Îi va fi atribuit de către
cunoscutul istoric francez Fernand
Braudel, un post de cercetător în cadrul
faimoasei instituţii de învăţământ su-
perior, ‘’École des Hautes Études en
Sciences Sociales’’. Aici va cunoaşte
Haupt perioada de maximă înflorire
profesională, studiile şi cărţile publicate
devenind esenţiale în domeniul mişcă-
rilor de stânga. Bucurându-se de prie-
tenia şi influenţa lui Camille Huys-
mans, om politic ce i-a înlesnit accesul
în arhivele Biroului Internaţionalei So-
cialiste, Haupt se va axa cu precădere
asupra meandrelor şi sciziunilor poli-
tice ale celei de-a Doua Internaţionale.

În 1962, sub îndrumarea lui Ernest La-
brousse îşi va susţine lucrarea de doc-
torat dedicată acestui subiect, scriere
referenţială în istoria comunismului şi
care, în scurtă vreme, va beneficia de
traduceri în majoritatea limbilor de
circulaţie internaţională. 

Odată cu anul 1963,  Georges
Haupt va intra în redacţia influentei
reviste ‘’Mouvement Social’’, unde va
publica o serie de analize, decantări
doctrinare şi recenzii de înaltă ţinută
academică. Anul următor i se va face
de asemenea loc în colegiul de redacţie
al cunoscutei publicaţii ‘’Cahiers du
monde russe et sovietique’’. O recu-
noaştere a valorii şi expertizei profe-
sionale de care se bucura în rândurile
cercetătorilor francezi. 

~n 1976 preia conducerea
“Centrului de Studii 
Sovietice şi Est-Europene’’

Evoluţia academică a istoricului cu
rădăcini evreieşti va fi fulminantă. În
1969 va fi numit Director de studii în
cadrul cunoscutei ‘’École des Hautes
Études en Sciences Sociales’’, iar din
1976  va prelua şi conducerea ‘’Cen-
trului de Studii Sovietice şi Est-Euro-
pene’’ din cadrul aceleiaşi instituţii de
învăţământ superior. Haupt va pune
mare preţ în cercetările sale pe aşa-nu-
mita autonomie de studiu, respingând
categoric orice încercare de a influenţa
consideraţiile istorice ce urmau să fie
făcute publice. Comunist din tinereţe,
Georges Haupt se va distanţa treptat
de radicalismul acestor opinii. Trecerea
anilor, experienţa franceză şi cercetă-
rile în arhive îl vor face să abandoneze
preceptele comuniste şi să îmbrăţişeze
valorile democratice. Va deveni o voce
autorizată a socialismului moderat din
a doua parte a secolului XX, influ-
enţând dezbaterile politice din cadrul
Stângii franceze.

Aflat în primă efervescenţă publi-
cistică, Georges Haupt se va stinge
brusc din viaţă la doar 50 de ani, pe 15
martie 1978, în urma unui atac de cord
survenit pe aeroportul din Roma. Va
fi o lovitură cumplită atât pentru tagma
profesorală franceză, cât şi pentru stu-
denţii care l-au îndrăgit. Numele isto-
ricului a rămas până în ziua de azi unul
de referinţă pentru cei ce se apleacă să
aprofundeze istoria comunismului, lu-
crările sale fiind trecute în majoritatea
bibliografiilor de profil. 

Apărut pe lume în oraşul Satu Ma-
re, trecut prin lagărele de exterminare
naziste, intrat de tânăr în mişcarea co-
munistă de care se va distanţa progre-
siv, cercetător respectat în cadrul In-
stitutului de Istorie din Bucureşti în-
ainte de a cunoaşte validare internaţio-
nală odată cu expatrierea franceză, Ge-
orges Haupt se înfăţişează posterităţii
drept o personalitate complexă, ce cu-
prinde în esenţa ei toate dramele isto-
rice umane ale tumultosului secol XX.
Depinde de sătmăreni măsura în care
acest istoric, cu bune şi cu rele, îşi poate
găsi un loc în memoria acestor locuri.
În orice caz, numele şi lucrările lui Ge-
orges Haupt vor continua să rămână
amintite în periodicele istorice dedi-
cate analizei comunismului atât în ţara
noastră, cât şi peste hotare, unde cer-
cetătorul sătmărean şi-a găsit împlini-
rea.

Marius Baloş,
Muzeul Judeţean Satu Mare

Volum de eseuri aparut la prestigioasa editura Cambridge University Press, 
ce cuprinde analizele istorice ale lui Georges Haupt

Depinde de sătmăreni măsura în care acest istoric, cu bune şi
cu rele, îşi poate găsi un loc în memoria acestor locuri. În orice caz,
numele şi lucrările lui Georges Haupt vor continua să rămână
amintite în periodicele istorice dedicate analizei comunismului
atât în ţara noastră, cât şi peste hotare, unde cercetătorul sătmărean
şi-a găsit împlinirea.
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Oficial ̀ n Ungaria sunt aproximativ
8.000 de rom]ni dar dup[ unele date ̀ n
Ungaria num[rul rom]nilor dep[;e;te
50.000 \in]nd cont c[ pe l]ng[ b[;tina;i
care s-au n[scut `n Ungaria, `nainte de
anul 1989 ;i dup[ 1989 au emigrat mul\i
rom]ni din Rom]nia, at]t de na\iona-
litate rom]n[ ;i maghiar[. Cea mai mare
parte a rom]nilor din Ungaria, sunt `n
localit[\i ̀ n special ̀ n jude\ul Beke;, nu
departe de ora;ul Salonta din jude\ul
Bihor, nu mai vorbesc rom]ne;te a;a
cum vorbeau str[mo;ii lor. S-au l[sat
influen\a\i de procesul de asimilare.
Dac[ ̀ ntrebi un t]n[r rom]n, ̀ \i r[spun-
de "`mi place limba rom]n[. Am ̀ nv[\at
`n maghiar[ pentru c[ nu o s[ locuiesc
toat[ via\a `n mediul rural." 

O mare parte dintre rom]nii din
Ungaria sunt localiza\i l]ng[ grani\a cu
Rom]nia dar ;i la Budapesta ;i alte lo-
calit[\i. La o distan\[ de 22 km de Sa-
lonta se afl[ or[;elul Gyula unde exist[
catedrala Sf]ntul Nicolae construit[ `n
stil baroc cu elemente clasice unde slu-
je;te Prea Sfin\itul Siluan. ~n Ungaria
sunt 21 de parohii rom]ne;ti. Cea mai
vizitat[ biseric[ de c[tre rom]ni este ca-
tedrala Sf ]ntul Nicolae din Gyula.
Rom]nii din Ungaria, nu to\i, dar unii
nu mai vorbesc `n limba rom]n[. Co-
munitatea rom]neasc[ local[ este mai
restr]ns[, mai marginalizat[. E cam
dezbinat[ ;i asta se datoreaz[ fostului
regim comunist. Aici se mai p[streaz[
tradi\ia rom]neasc[, c]ntecele ;i dan-
surile rom]ne;ti. Ora;ul Gyula este un
ora; turistic iar printre cele mai vizitate
obiective se num[r[ cetatea. 

~n Ungaria nu este nicio ;coal[ pur
rom]neasc[. Limba rom]n[ se `nva\[
`n ;coli bilingve. ~n ora;ul Gyula exist[
liceul Nicolae B[lcescu la care liceu din
1949 p]n[ `n anul 1961 s-a `nv[\at nu-
mai `n limba rom]n[. Din anul 1961 ;i
`n prezent ̀ n acest liceu se ̀ nva\[ bilingv.
~n cadrul institu\iei `nva\[ `n prezent
306 elevi din care 200 la liceu ;i ceilal\i
la ;coala general[ care este situat[ `n
aceea;i cl[dire. Dup[ terminarea liceu-
lui o parte merg la studii `n Rom]nia,
al\ii la Budapesta, dar cei mai mul\i pre-
fer[ s[ studieze medicina. Nu prea `;i
dau interesul pentru specialitatea de is-
torie sau de limba ;i literatur[ rom]n[.
~ns[ aici se pierde limba matern[. Co-
munitatea din Ungaria este numeric
modest[ ;i nu tr[ie;te ̀ ntr-o zon[ com-
pact[ ;i procesul de asimilare este unul
natural. 

~n localitatea Micherechi (maghiară
Méhkerék )din jude\ul Beke; sunt ̀ nre-
gistra\i 2315 locuitori, dintre care 80%
sunt rom]ni, `n care se vorbe;te
rom]ne;te la prim[rie, la ;coal[ ;i pe
acas[. Minoritatea rom]n[ beneficiaz[
de emisiune televizat[ din studioul de
Seghedin de dou[ ori pe s[pt[m]n[,
timpul alocat fiind de 30 de minute.
Editeaz[ ziarul "Foaia noastr[" care
ap[rea ;i `nainte de c[derea comunis-
mului `n limba rom]n[.

SAR Mihai
Secretar ag. ;ef p (r)

Mure;an Traian

Rom]nii din Ungaria
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Poeta şi pictoriţa Iulia Ramo-
na Olaru s-a născut pe 22 februa-
rie 1963, la Satu Mare. 

După terminarea liceului a urmat
cursurile Facultăţii de Matematică în Bu-
cureşti, pe care a absolvit-o în anul 1987.
Ulterior s-a decis să urmeze şi cursurile
Facultăţii de Sociologie-Psihologie tot la
Bucureşti, pe care a absolvit-o în anul
1994. O bună parte din activitatea pro-
fesională şi-a desfăşurat-o la Direcţia de
Sănătate Publică Satu Mare ca psiholog,
după care o vreme a plecat în Canada.
Acolo a absolvit în anul 2009 Colegiul
de Administrare a Afacerilor din Toron-
to. Pasionată de pictură Iulia Ramona
Olar a frecventat un an Şcoala de Arte
din Satu Mare.

Primele versuri le-a publicat în an-
tologiile "Cuvinte din Nord I" - 2003 şi
"Cuvinte din Nord II" - 2004. Tot în anul
2004 i-a apărut volumul "Dar din dar".
La numai un an distanţă a publicat volu-
mul "Pe timp  de tristeţe", iar în anul 2006
a văzut lumina tiparului "Din buzunarele
crinolinei". În prima parte a acestui an a
editat un volum comun cu soţul său
Francisc Edmund Balogh "Canon".

Debutul în pictură şi l-a făcut în anul
2009 în Toronto - Canada. După mai
multe ieşiri la expoziţie în cadrul mani-
festărilor "Bătălii Artistice" a stârnit
atenţia criticilor de artă de peste ocean.
Lucrări ale sale se regăsesc în colecţii par-
ticulare din Toronto - Canada, Germania
şi România. Şi totuşi cea mai mare reuşită
a experienţei sale canadiene este fiul său
Damian pe care l-a idolatrizat. În anul
2011 a devenit membră a Asociaţiei Casa
Creaţiei Satu Mare, fiind prezentă de
atunci în toate expoziţiile colective or-
ganizate de asociaţie. Tehnicile preferate
în pictură au fost ulei şi acryl, iar subiec-
tele predilecte peisaje şi pictură abstrac-
tă.

Iulia Ramona Olaru a trecut întru
cele veşnice pe 22 iulie, după o lungă şi
grea suferinţă. Permanent a sperat că
voinţa sa va învinge boala care în final s-
a dovedit necruţătoare. 

În cele ce urmează publicăm câteva
rânduri ale prietenilor artistei, prin care
ace;tia î;i iau rămas bun de la ea.

Aurel Pop<
“Plec, oraşule, plec” 

Într-un interviu, poeta Iulia Olaru
afirma< “trag ca un ocnaş la galeră”, pen-
tru că< “Orice femeie trebuie să-şi rezolve
complexele şi angoasele până la vârsta
de 35 de ani // aşa mi-am scris cărţile”
(revista literară “Citadela”),  şi într-ade-
văr, cele afirmate pot sta mărturie, prin
cele trei cărţi apărute pe parcursul celor
trei ani< “Dar din dar” (debut), editura
“Solstiţiu”, Satu Mare, 2004, “Pe timp de
tristeţe” , editura “Scriptorium”, Baia Ma-
re, 2005  “Din buzunarele crinolinei”,
editat de aceeaşi editură băimăreană,
2006. După apariţia celor trei op-uri, am
fost curios să văd ce mai poate scoate
poeta “din buzunarele” sale “în faţa unei
lumi agresive, prea puţin atentă la fragi-
litatea şi frumuseţea care dau sens lumii.” 

Şi iată că autoarea ne-a convins că se
mai poate. La finele anului 2012, mi-a
încredinţat alături de Francisc Edmund
Balogh – soţul ei,  volumul „Canon”, apă-
rut la editura „Citadela” Satu Mare, 2013.
Iulia, a venit în aceeaşi manieră ca formă
tehnică, înclinată spre specificul poeziei
nipone, acumulând, în scurte clişee, stări
din cele mai diverse -  cititorul urmând
să descopere, la developare, imagini în-
cărcate din abundenţă cu vii emoţii,
dintr-o lume reală a unui “străzi” bul-
versate de complexitatea problemelor,
care au devenit teme punctate distinct,

şi care vor deveni “amintiri” pentru Feri
şi fiul ei Damian.

Prin Iulia Olaru, lirica feminină din
aceste ţinuturi sătmărene rămâne în cen-
trul atenţiei iubitorilor de poezie, asu-
mându-şi riscul de a-şi prezenta, într-o
manieră postmodernistă, actul poetic,
dovedind că  a stăpânit întregul arsenal
creativ, căruia uneori îi ad[uga expresii
de limbaj, împrumutate din alte culturi<
“on fashion”, “kimonou”, “fuji-san” etc.

Cultivarea acestei forme de poezie
face parte dintr-o strategie lirică, pe care
Iulia şi-a însuşit-o într-un mod cu totul
original, încă de la debutul său editorial,
purtând, în paralel, o puternică influenţă
spre esenţializare, preocupată fiind de
atingerea poeziei pure. E greu să scoţi la
iveală truda autoarei, dar şi să apreciezi
prin câte variante au trecut poemele,  pâ-
nă la forma tipărită-n cărţi. E cert că, stă-
pânea tehnica ermetismului, le folosea
cu succes în creaţia sa, creând o stare ce
se zbate între absurd şi abscons, cu o
uşoară încărcătură ironică, alteori cu im-
plicare în atmosfera cotidiană sau într-
un mediu bântuit de obsesii.

Limbajul în care Iulia Olaru şi-a încifrat
majoritatea poemelor nu pare a fi unul
sofisticat - cuvintele, deşi simple, poartă
o încărcătură emoţională puternică, as-
cunzând o multitudine de taine. Discur-
sul liric dovedeşte că autoarea stăpânea
autoritar întregul instrumentar pentru
disecţia   cuvintelor. Lipsa punctuaţiei
nu scade din valoare, ci, din contră, am-
plifică sensurile zbuciumului sufletesc<
“ies pe stradă / să mă văd trecând / plec,
oraşule, plec / mi-am luat doar cerul de
păsări// ... şi amintirea oamenilor de-
osebiţi pe care i-am cunoscut”. Aceste
sunt cuvintele Iuliei, scrise pe pagina de
gardă a ultimului volum ̀ naintea plecării
sale...  spre eternitate. Iulia Olaru, rămâne
o certitudine a scrisului sătmărean şi ...
românesc.

Dumnezeu s-o odihnească-n pace !

Felician Pop<
In memoriam Iulia Olaru

Ştiam prea bine că Iulia va muri, aşa
cum desigur ştia şi ea dar amăgirea, acest
pseudonim al unei speranțe sinucise, in-
venta nădejdi noi în fiecare zi. Gracilă,
liniştită, cu o privire peste care se lăsase
deja ceața resemnării. Iulia a trecut prin
viață ca şi foşnetul unei păduri proaspete

peste zgomotele şi toxinele unui oraş aca-
parant. 

Am scris prefața ultimei ei cărți ”Ca-
non”, pe care a semnat-o împreună cu
soțul ei, Francisc Edmund Balogh, şi deja
întrezăream brocartul greu al unui destin
nedrept care se furişase în trupul ei plă-
pând. Este poate un truism să spunem
că întotdeauna mor cei mai buni dintre
noi, dar în cazul Iuliei lucrurile aşa au şi
stat. 

Nu cred că în scurta ei viață a supărat
pe cineva. Ea se închidea în culorile şi
culorile sale, ca în spatele unei plantații
de semne, apărătoare şi tămăduitoare. 
Iulia nu s-a vindecat şi nici rana inimii
noastre de a o şti plecată pe vecie. 

Îmi amintesc de o întâlnire din pri-
măvara acestui an, când am organizat
spectacolul ”Arhaeus”, în care a cântat so-
țul ei cu trupa. Am stat la o masă, am
povestit şi brusc, aproape cu părere de
rău, mi-a spus<

- Ştii, eu împlinesc astăzi 50 de ani! 
– Atunci hai să sărbătorim, i-am zis

eu, bucuros că am găsit crâmpeiul unui
motiv de bucurie pentru femeia aceasta
împuținată de boală.

S-a uitat la mine şăgalnic şi mi-a spus
că nu, nu acum este momentul sărbătorii.
Şi tot ea m-a desluşit mai apoi<

- Va veni o zi când vom fi foarte fe-
riciți cu toții! 

Era foarte serioasă când a spus asta
şi mi-am dat seama că jumătatea ei de
fericire nu se va mai întâlni niciodată în
această viață terestră cu jumătatea feri-
cirii mele şi m-am gândit că e bine şi aşa,
lasă fericirile acestea rupte şi umple mar-
ginile lor dureroase cu simțăminte. 

Am făcut destul de puține pentru ea,
dar se vede treaba că nici nu puteam mai
mult, că orizontul ei s-a întâlnit mult prea
degrabă cu pământul şi din cheagul aces-
ta nu pot răsări decât urmele neclare ale
memoriei. 

Acum, Iulia se odihneşte...

Cornelia Bălan Pop<
IULIA, în Iulie, Doamne, 
de ce nu Mai e?

Rugămintea lui Damian
Nu mă lăsa, mămico, nu mă lăsa, 
Şi spune-i doctorului să te facă bine
Că eu sunt mic, abia de am crescut 
Şi am atât de mare nevoie şi de tine!

Mai ieri mă învățai primul cuvânt
Mai ieri mă învățai şi primii paşi 
Şi-acuma boala cruntă mi te ia
Mămică scumpă, chiar ai să mă laşi?

Vă rog din suflet sincer de copil
Pe mama mea cea scumpă să mi-o daţi
Cu ajutorul vostru cel de preţ
Pe mama mea cea scumpă o trataţi.

Şi noaptea n-o să îmi mai fie frică
Şi n-o să mai adorm târziu, cu teamă
Că mâine n-o să am cui spune nici eu
Cuvântul cel mai scump în lume< MA-
MĂ!

Mai ieri scriam această sfâşietoare
RUGĂ(MINTE) a micuţului Damian,
fiul cel scump şi frumos al Iuliei, intrând
pentru o clipă în sufletul lui de copil, spe-
rând într-un miracol al divinităţii, într-
o salvare, într-o rămânere printre noi,
printre cei care te iubim. Se întâmpla
exact cu 2 luni înainte. Înainte de ce? Nici
eu nu ştiu… De foarte multe ori nu cre-
dem. Nu acceptăm. Refuzăm să spunem
că se poate întâmpla. Dar, ce este moar-
tea? Un eveniment imprevizibil? Un joc
de-a v-aţi ascunselea  în care măcar unul
dintre noi nu se mai întoarce, nu mai e
de găsit? Un accident? O întâmplare? Ce-
va ce se opreşte pentru totdeauna atunci
când ceva nu mai poate să meargă?

Iulia, numele tău este legat de poezie,
de exil, de pictură, de fineţe, de exprimare
aleasă, de o minune de copil, al tău,  care
abia a împlinit câţiva anişori, şase, nu? 

Iulia, plecarea, marea plecare, există,
dar nu trebuia să o dovedeşti şi tu. O cu-
noaştem de atâta vreme, o refuzăm cu
încăpăţânare şi ea vine totuşi şi bate la
poartă şi, ceea ce este foarte grav, intră
fără să o dorim.

Ai crezut cu toată forţa în VIAŢĂ, ai
adorat-o ca fiecare muritor, ai versificat-
o, ai pictat-o,  dar moartea a învins.

Ne pare atât de rău de toată neputinţa
acestei lumi. Ne va fi dor de tine. Printre
îngeri, somn lin, Iulia!

Loredana A. :tirbu<

Rămas bun!

,,N-am decât/ O singur[  fisă-/ Un minut 
/ Telefonic / Să-mi explic / Existența / -
Alo?DOAMNE?... / -Greşeală.”
(Ultimul minut-Iulia Olar)

A fost  mâna destinului să ne întâl-
nim la cenaclul ,,Afirmarea,, acum mul\i
ani. Să debutăm împreună în ceea ce va
fi marea aventură în lumea literelor. Iulia
a devenit în scurt timp una dintre cele
mai bune prietene. Îmi înțelegea lumea
aşa cum eu o înțelegeam pe a ei.  Iubea
viața şi iubea oamenii. Avea atîta energie
şi optimism încît  acesta devenea conta-
gios. În lumea ei mereu exista o soluție,
exista mereu ceva pentru care să lupți.
Nu o înspăimîntau necunoscutele dim-
potrivă, le-a explorat  prin poezie şi mai
tîrziu prin pictură. Viața a încercat-o în
fiecare clipă dar nu a renunțat. 

Ne pierdem pe noi înşine într-o mare
de neputințe şi uităm că cei de lîngă noi
au nevoie de ajutor. Ne ignorăm reciproc
şi pierdem, mereu pierdem pe cineva.
Acum am pierdut pe cineva drag, un om
remarcabil un artist talentat.  O văd şi
acum delicată dar cu o trăire interioară
intensă, o naiadă cu flori de cîmp în păr.

Prietena mea care credea în oameni
s-a dus...prietena mea vă spune ...Adio!

Robert Laszlo<
Un ochi nu vede viața, un ochi nu vede
moartea...

Încă la naştere, Iulia Olaru a primit
greu ”canon”< să nu poată trece pe lângă
privelişti fără ca mâna să nu-i tremure,
să nu poată intra în cuvinte, fără ca să
iasă din ele cu aurul noilor forme.

O cunosc de câțiva ani buni pe Iulia,
i-am citit şi mi-a citit poeziile. Am cău-
tat-o apoi în tablourile sale, mai ales în
ultimele, unde mi s-a arătat cu chipul ră-
văşit de spaimă ultima ei carte, a cărei
lansare, din motive de sănătate, a tot amâ-
nat-o, chiar aşa se şi numeşte< ”Canon”. 
O cărțulie care încape într-un buzunar
mic. Aşa şi viața ei, modestă, retrasă plină
de bunătate, dar cu o înțelegere supe-
rioară a artei. 

În ziua ultimei sale expoziții, de la
Centrul de Creație, Iulia a venit cu o oră
mai devreme, s-a uitat la toate tablourile,
multe din ele donații ale unor colegi de-
ai ei, şi apoi a plecat. Cu paşi înceți, de
parcă toată nefericirea lumii s-ar fi în-
curcat în mersul acela de plumb. 

O stranie coincidență face ca ultima
expoziție de pictură a Iuliei Olaru să fie
şi ultima pe care Centrul de Creație a or-
ganizat-o în vechiul sediu. 

De multe ori se închid nişte cercuri
pentru ca niciodată să nu se mai deschi-
dă. Iulia a tras un fundal negru, peste tot
ceea ce a fost viața ei, umplută cu multe
speranțe şi golită apoi, ca într-un joc care
nu respectă nicio regulă...

Vasile Andreica<
Pagina albă - munte de tăcere abrupt

Superbă metafora găsită de Francisc
Balogh în volumul editat întru ajutorarea
Iuliei. Dureros resimţită acum. Greu de
găsit cuvinte în faţa morţii. Iar când e
vorba de o femeie care cu 4 zile înainte a
ne părăsi  îmi trimitea fericită dovezi me-
dicale din care reieşea că tratamentul
cancerului dă roade. Tristă ironie, pare
că tocmai tratamentul i-a slăbit ireme-
diabil făptura.

Iulia şi-a dorit enorm să trăiască. Visa
să joace la nunta fiului ei. A trăit intens,
a scris şi a pictat dintr-o bucată. Versurile
scurte, scânteieri, tuşele groase, trase fre-
netic. Prefera să prindă clipa. Acum ea
există în prezentul etern şi în amintirile
celor ce deocamdată sunt aici.

Îi doresc lui Francisc să poată urca
muntele vieţii, cu Damian alături. În rest,
e mai bine să nu speculăm destinul me-
tafizic. Doar să ascultăm, pentru Iulia,
cu drag şi respect, ceea ce marele Omar
Khayyam a numit, inspirat, "tăcerea fără
nume pe Univers stăpână".

Fotografie de la vernisajul expoziției Iuliei Olar din 17 ianuarie 2013, în holul Consiliului Județean

“Gracilă, liniştită, cu o privire peste care se lăsase deja ceața re-
semnării. Iulia a trecut prin viață ca şi foşnetul unei păduri proaspete
peste zgomotele şi toxinele unui oraş acaparant.” 

Artista Iulia Olaru a mers 
s[ picteze al[turi de îngeri în cer
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Festivalul “George Enescu” (1-
28 septembrie) aduce în România
unii dintre cei mai în vogă artişti
ai momentului< Cameron Car-
penter, care va cânta la orgă, Yuja
Wang, una dintre cele mai apre-
ciate pianiste ale momenului şi
dansatori portughezi care rein-
terpretează mitul lui Dracula. 

Cel mai important eveniment cultu-
ral interna\ional organizat de România
şi un adevărat brand cultural de țară, Fes-
tivalul Internațional “George Enescu” se
va desfăşura între 1 şi 28 septembrie, la
Bucureşti şi în mai multe oraşe din țară
şi are ca parteneri internaționali cele mai
prestigioase televiziuni de ştiri din lume<
CNN şi Euronews.

Actorul John Malkovich, în
premieră, la Ateneul Român 

Această ediție aduce pe scenele ro-
mâneşti câteva spectacole unice, de care
publicul se poate bucura doar în cadrul
Festivalului. În premieră în România, ce-
lebrul actor american, nominalizat la
Premiile Oscar, John Malkovich va urca
pe scena Ateneului Român, în seara de
9 septembrie, pentru a interpeta un cri-
minal în serie într-o pies[ scrisă special
pentru el. ”The Infernal Comedy - Con-
fessions of a Serial Killer”, tradusă ”O cri-
mă melodramatică”, are o structură ati-
pică< Malkowich este narator şi singurul
personaj al firului epic, iar fundalul sonor
aduce cu un musical şi reuneşte arii din
compozitori celebri (Vivaldi, Haydn,
Mozart, Van Beethoven), interpretate de
sopranele Laura Aikin, Bernarda Bobro
şi Aleksandra Zamojska şi de orchestra
de cameră Wiener Akademie condusă
de Martin Haselbock.

Spectacol de orgă 

Chiar în seara de deschidere a Festi-
valului “George Enescu”, pe 1 septembrie,
la Ateneul Român, va avea loc unul dintre
cele mai spectaculoase concerte care pot
fi văzute în România. În cadrul seriei
Concertele de la Miezul Nopții, de la ora
22.30, cel mai celebru organist din lume
şi singurul nominalizat la un premiu
Grammy, excentricul Cameron Carpen-
ter, va urca pe scenă. 

Americanul în vârstă de numai 32
de ani va interpreta la orgă lucrări de
Bach, într-o cheie personală, show-ul şi
look-ul său, cu tente glamour-rock fiind
ingredientele principale.  Înregistrările
lui Cameron Carpenter difuzate pe You-
Tube sunt hituri urmărite de milioane
de oameni, iar presa interna\ională îl răs-
față constant, muzicianul fiind un obiş-
nuit al celor mai cunoscute emisiuni te-
leviziuni din lume< CNN, CBS, BBC. 

Este “unul dintre acei muzicieni rari
care schimbă jocul instrumentului său.
Este cel mai tehnic organist şi cel mai
muzical”, scria Los Angeles Times în anul
2012, când Cameron Carpenter a fost
distins cu prestigiosul premiu “Leonard
Bernstein”. 

A cântat integrala Bach 
la numai 11 ani

Un copil-geniu, Cameron Carpenter
a cântat “Clavecinul bine temperat”, de
Bach la vârsta de numai 11 ani. Astăzi,
concertează frecvent cu vedete pop gen
Vinicio Capossela şi Bishi. Cântă adesea,
ca solist, cu orchestre simfonice inter-
naţionale şi se bucură de o carieră care
l-a dus în doar trei ani în săli celebre din
întreaga lume< Royal Albert Hall (Lon-
dra), Melbourne Town Hall (Australia),

Tchaikovsky Concert Hall (Moscova),
Capella (Sankt-Petersburg), Kimmel
Center (Philadelphia), Disney Hall (Los
Angeles), Davies Hall (San Francisco),
Gewandhaus (Leipzig), Koelner Philhar-
monie (Köln) şi Berliner Philharmonie
(Berlin). Este celebru pentru interpreta-
rea Studiilor lui Chopin, Op. 10, pentru
felul în care se îmbracă la concerte (bluză
încrustată cu cristale Swarovski, cizme
speciale), pentru improvizaţiile pe care
le face, pentru lucrările originale, precum
şi pentru felul în care promovează mu-
zica la orgă în coloanele sonore ale fil-
melor artistice şi de animaţie.  

A compus inspirat 
de “Cartea Junglei”

Carpenter este absolvent al celebrei
Julliard School, din New York. Ameri-
canul este nu doar interpret, ci şi com-
pozitor< a scris mai multe lucrări corale,
inclusiv o cantată pentru voce şi orches-
tră având ca sursă de inspirație “Cartea
Junglei”, de Rudyard Kipling. De aseme-
nea, Carpenter este şi autorul unui poem
simfonic pentru orchestra şi cor, intitulat
“Copiii din Bagdad” (2003), dar şi al unei
ample lucrări pentru orgă solo, “Marte-
not Ondes”. 

Yuja Wang - pianista 
“Degete  Zburătoare”

La numai 26 de ani, are atitudinea
unui fotomodel şi tehnica unei Martha

Argerich. I se spune Degete Zburătoare,
fiindcă interpretările sale sunt foarte ra-
pide şi pline de temperament. Pianista
Yuja Wang e una dintre cele mai cunos-
cute ale generației sale şi e considerată
de presa internațională “o stea”. Printre
concertele sale favorite se numără splen-
didul Concert Nr. 1, de Ceaikovski şi
Concertul Nr.3 de Rahmaninov, despre
care se spune că este unul dintre cele mai
grele compuse vreodată şi concertul care
are cele mai multe note pe secundă față
de orice altă lucrare. 

Pentru prima dată în Festival 

Yuja Wang va fi prezentă pentru pri-
ma dată în Festivalul “George Enescu”,

în această toamnă, când va interpreta pe
scena Sălii Mari a Palatului din Bucureşti,
alături de Pittsburgh Symphony Orches-
tra, sub bagheta lui Manfred Honeck.
Concertul care va avea loc pe 3 septem-
brie, de la ora 19.30 este unul dintre mo-
mentele-cheie ale Festivalului şi genul de
eveniment ce pune România pe harta lu-
mii< una dintre cele mai aclamate pianiste
ale momentului, al cărei program include
turnee în întreaga lume vine la Bucureşti. 

Îşi schimbă rochiile 
în funcție de interpretare 

Dincolo de talent, Yuja Wang este
cunoscută şi pentru aparițiile sale scenice
originale. Are curajul să-şi aleagă rochiile
de scenă, majoritatea, creații ale marilor
designeri, în funcție de compozitorii ale
căror lucrări le interpretează şi să facă
pictoriale pentru reviste de modă. Unul
dintre cele mai recente, chiar pentru si-
te-ul cotidianului El Pais, purtând haine
“spaniole”. De asemenea, Yuja Wang ală-
tură pe contul său de Twitter citate din
Mahler şi din Coco Chanel, fapt care i-a
făcut pe cei de la “New York Times” să o
numească o fashion-icon a momentului. 

Dracula, în paşi de dans 

Pe lângă concerte şi recitaluri de mu-
zică clasică, Festivalul “George Enescu”
propune publicului şi o selecție din cele
mai bune spectacole de dans contempo-
ran şi de operă. O interpretare de tăiat
respirația veți putea vedea pe 16 septem-
brie, la Opera Națională din Bucureşti,
de la ora 19< portughezii de la compania
de dans Vortice Dance Company vin în
Festival cu un spectacol care reinterpre-
tează mitul lui Dracula într-o somptuoa-
să poveste vizuală pe muzica unor com-
pozitori precum Philip Glass, Serghei
Rahmaninov şi chiar Lou Reed. 

Despre dominare şi supunere 

“Compania de dans Vortice” a fost
creată în 2001 de coregrafii Cláudia Mar-
tins şi Rafael Carriço. Absolvenţi ai “Es-
cola Superior de Dança” în domeniul re-
prezentaţiei scenice şi bursieri în cadrul
programului „Erasmus”, la “Hoggens-
chool Dansacademie Tilburg”, în Olanda.
De-a lungul anilor, Vortice Dance Com-
pany a devenit una dintre cele mai pres-
tigioase trupe de balet din Portugalia, cu
numeroase premii pe plan internaţional.
Activitatea companiei a fost recunoscută
de public şi de critici din Japonia, Spania,
Finlanda, Danemarca, Elveţia, Brazilia,
Letonia, Ungaria, Italia, Maroc, Portu-
galia, Macedonia, SUA. 

Pentru “Dracula”, primul spectacol
prezentat, cei doi coregrafi au folosit mai
multe surse de inspiraţie, de la celebrul
volum semnat de Bram Stoker până la
legende sau mituri din diverse culturi.
„Suntem cu toţii, femei sau bărbaţi, făcuţi
din carne şi sânge, amestecaţi în jocuri
de dominare şi supunere. Substanţa din
care suntem creaţi reprezintă natura
noastră, dar şi cea mai mare slăbiciune.
Şi, sub imperiul slăbiciunii, cedăm, ade-
sea mult prea uşor, tentaţiei…”, declarau
Cláudia Martins şi Rafael Carriço.

Întrebare - concurs pentru cititori<

În ce dată va avea loc cel mai 
excentric spectacol de orgă 

din cadrul Festivalului?
Răspunsurile se pot trimite pe

adresa de e-mail "redactiasm@infor-
matia-zilei.ro" cu subiectul "Festivalul
Enescu". Câştigătorii, stabiliți prin tra-
gere la sorți, vor primi bilete la spec-
tacole din cadrul Festivalului Enescu. 

Chiar în seara de deschidere a Festivalului “George Enescu”, pe 1
septembrie, la Ateneul Român, va avea loc unul dintre cele mai spec-
taculoase concerte care pot fi văzute în România. În cadrul seriei
Concertele de la Miezul Nopții, de la ora 22.30, cel mai celebru
organist din lume şi singurul nominalizat la un premiu Grammy, ex-
centricul Cameron Carpenter, va urca pe scenă. 
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Cetatea Ardudului a fost dumi-
nică un loc de poveste. Tinere
domniţe şi cavaleri lup, muzică şi
dans din epoca medievală, înfruntări
cavalereşti şi spectacole inedite au
încântat participanții la Festivalul
“Ardudul Medieval”. Evenimentul a
readus la viață tradițiile, obiceiurile
şi spectacolele evului mediu.

Festivalul a început cu o paradă ine-
dită. Îmbrăcați în ținute medievale, oficiali
ai Ardudului şi ai județului, alături de in-
vitați şi localnici, au participat la parada
medievală de la biserică până la cetate. Pa-
rada s-a încheiat cu jurământul partici-
panților de a transforma festivalul într-o
tradiție la Ardud. Printre invitați s-au făcut
remarcați Ordinul Cavalerilor Lup îm-
preună cu actori ai teatrului Scena din ce-
tatea Târgu Mureş, care au încântat vizi-
tatorii cu o scenetă din legenda prințesei
Vilma, prințesa Şerpoaică blestemată de
către propriul părinte să se transforme în
şarpe, pentru că îl trădase pe acesta din
urmă din dragoste pentru un ofiţer. De
altfel, spectatorii au aplaudat îndelung
prestația actorilor, care au reuşit să pună
în scenă perfect legenda prințesei Vilma,
fiica lui Francisc Rakoczi al II-lea.

Prima fază a construcţiei Cetății
Ardud datează cel puţin din se-
colul al XIII-lea

Prezent[m pe scurt ;i istoria Cet[\ii
Ardud, redactată de istoricul Diana Iegar
de la Muzeul Județean Satu Mare.

Dintre toate monumentele de impor-
tanţă naţională din judeţul Satu Mare, cas-
telul din Ardud este probabil cel mai vizibil
şi unul dintre cele mai intacte din punct
de vedere constructiv. Aspectul său impu-
nător, potenţat de imaginea romanţată a

turnului refăcut în perioada modernă, is-
toria sa sinuoasă, legendele cunoscute de
toţi localnicii şi transmise până în zilele
noastre cu o constanţă surprinzătoare au
înflăcărat mereu imaginaţia turiştilor şi au
trezit curiozitatea unui număr mare de
specialişti din domeniul bogat al istoriei.
Nu este de mirare, astfel, că de la primele
scrieri istorice despre Satu Mare, datând
chiar de la începutul secolului al XIX-lea,
monumentului din Ardud i se dedică un
spaţiu amplu şi că săpăturile arheologice
din zonă au început să se desfăşoare, este
adevărat, în campanii izolate, încă din anii
1980.

Primele încercări de stabilire a unei
cronologii reale a cetăţii şi, ulterior, a cas-
telului din Ardud veneau în completarea
datelor istorice pe care le avem despre mo-
nument şi proprietarii săi de-a lungul tim-
pului. Pe baza documentelor scrise, isto-
ricii presupuneau că prima fază a con-
strucţiei actuale datează cel puţin din se-
colul al XIII-lea, în momentul în care Ar-
dudul, administrat separat de Satu Mare,
era reşedinţa comitatului de pădure omo-
nim. 

Confirmările şi, inevitabil, infirmările
teoriilor emise de-a lungul timpului în pri-
mul rând pe baza surselor scrise, relativ
puţine la număr, au venit odată cu o cam-
panie de săpături arheologice de amploare,
desfăşurate în cursul anului 2010. Un pro-
iect de anvergură desfăşurat atunci în co-
mun de Primăria Oraşului Ardud, respec-
tiv de Primăria Municipiului Carei viza
restaurarea castelului din Ardud şi a celui
din Carei, ambele lucrări fiind precedate
de cercetări interdisciplinare de istorie a
monumentelor (săpături arheologice pre-
ventive, cercetări de parament, studii is-
torice şi de istoria artei). În cazul Ardudu-
lui, cele mai relevante rezultate le-au fur-
nizat săpăturile arheologice desfăşurate
sub coordonarea arheologului expert Da-
niela Marcu-Istrate. Muzeul Judeţean Satu

Mare a participat la campania din 2010
prin Szőcs Péter-Levente, arheolog spe-
cialist, Diana Iegar, arheolog debutant, şi
prin specialiştii din cadrul Laboratorului
de Restaurare, care au realizat conservarea
artefactelor descoperite, precum şi restau-
rarea materialului special.

Castelul baroc se ridică în 1727

Cercetările arheologice aveau la bază,
în momentul debutului, datele istorice si-
gure de care beneficiem până în acest mo-
ment. Din 20 septembrie 1456 datează o
diplomă a regelui Ludovic de Anjou, prin
care acesta acorda lui Nicolae Drágfi şi lui
Mihai, fiul lui Sandrin, descendenţii bine-
cunoscutului Dragoş, „descălecătorul”
Moldovei, permisiunea de a construi o ce-
tate, cel mai probabil din piatră (castrum),
împreună cu sistemul său defensiv (forta-
litium) la Ardud. Construcţia efectivă,
condiţionată cel mai probabil de starea fi-
nanciară a familiei, a început însă abia în
1487, încheindu-se, se pare, cinci ani mai
târziu. Cetatea medievală a suferit inter-
venţii importante deja în secolul următor.
Situaţia politică şi militară ambiguă de la
jumătatea secolului al XVI-lea transformă
Ardudul într-un punct strategic de interes
atât pentru trupele austriece, care dominau
nordul fostului regat medieval maghiar,
cât şi pentru cele ale nou-formatului Prin-
cipat al Transilvaniei. Cetatea Ardud a fost
supusă în mai multe rânduri unor asedii
sau raiduri ale celor două armate rivale,
cel mai distructiv fiind însă cel din 1565.
În acel an, principele Transilvaniei, Ioan
Sigismund, ajutat de trupe otomane, atacă
şi cucereşte Ardudul, provocându-i şi dis-
trugeri semnificative. 

După stingerea familiei constructoare,
proprietarii ulteriori nu au transformat
reabilitarea cetăţii într-o prioritate. Singu-
rul care îşi manifestă interesul în acest sens
este contele Alexandru Károlyi, ajuns stă-

pân al domeniului în urma rebeliunii lui
Francisc Rákóczi II (1703-1711). Sub în-
drumarea acestuia are loc curăţarea cetăţii
medievale, aflată în ruine, a construcţii-
lor/amenajărilor apărute între timp în pe-
rimetrul acesteia, şi apoi, din 1727, con-
strucţia efectivă a castelului baroc care îi
va lua locul. În mod firesc, despre lucrările
de reabilitare din secolul al XVIII-lea avem
mai multe date, fiind disponibil inclusiv
planul edificiului baroc al familiei Károlyi.
La finalul secolului al XIX-lea, singura in-
tervenţie structurală majoră la nivelul cas-
telului este refacerea turnului de sud-vest
în stil neo-gotic. Pe atunci, însă, castelul
nu mai era locuit.

Planul cetății medievale definea
o formă dreptunghiulară

Sarcina arheologilor a constat astfel în
primul rând în clarificarea istoriei timpurii
a monumentului din Ardud, respectiv a
începuturilor sale şi a fazelor medievale şi
premoderne. Săpăturile au scos la iveală
un prim nivel de locuire datând din preis-
torie, mai precis din epoca bronzului, peste
care s-au suprapus intervenţiile construc-
tive din evul mediu. Prima fază a cetăţii
medievale a fost stabilită cu certitudine ca
datând din secolele XV-XVI, infirmând
astfel ipoteza existenţei unei fortificaţii an-
terioare, cel puţin pe acel amplasament.
Este vorba cu siguranţă de acel castrum a
cărui edificare a debutat în 1487. Planul
cetăţii medievale definea o formă drep-
tunghiulară, cu patru turnuri circulare de
colţ şi unul de poartă pe centrul laturii su-
dice, foarte similar ca elemente cu struc-
tura barocă, actual, al castelului. Cu toate
acestea, turnurile medievale aveau un as-
pect de buclă, fiind deschise spre interior,
şi nu erau structuri individuale, ca şi în
cazul fazei de secol XVIII. Zidurile me-
dievale din piatră, construite în scop de-
fensiv, erau extrem de solide, având gro-

simea de 2 m. Şanţul de apărare săpat se
pare în preistorie şi refolosit apoi în secolul
al XV-lea se afla imediat în exteriorul zi-
dului şi era mai larg decât în zilele noastre,
avansând spre incinta cetăţii cu aproape 9
m. Umplerea parţială a şanţului a avut loc
în momentul construirii castelului baroc,
când transformările în scop rezidenţial au
vizat mai degrabă confortul locatarilor, şi
mai puţin funcţionalitatea defensivă.

Clădirea barocă era prevăzută cu o se-
rie de pivniţe realizate din cărămidă, bol-
tite. Doar una dintre pivniţele cercetate a
fost descoperită intactă. Dincolo de datele
aduse de cercetarea arheologică, care con-
tribuie în mod semnificativ la reconstitui-
rea realistă, evenimenţială, a istoriei mo-
numentului şi la desluşirea modului de
viaţă al rezidenţilor în diferite perioade,
viaţa de zi cu zi a castelanilor, secretele ce-
tăţii sunt departe de a fi lămurite pe deplin.
Poate că acestea pot fi mai degrabă sur-
prinse de legendele care însoţesc cu gene-
rozitate fiecare moment important din
viaţa edificiului. De pivniţa întunecată,
construită la o adâncime de 10 metri, se
leagă ;i legenda despre fiica lui Francisc
Rakoczi al II-lea (1676 - 1735). Tenebroa-
sele încăperi din măruntaiele pământului
aveau trei căi de acces şi au fost în aşa fel
concepute şi construite, încât să servească
la luarea prin surprindere a duşmanilor.

Pentru a afla acest secret, austriecii au
trimis la cetate un ofiţer tânăr şi chipeş,
care să o seducă pe prinţesa Vilma, fiica
lui Francisc Rakoczi al II-lea. Ofiţerul a
câştigat inima tinerei prinţese şi a aflat se-
cretul pivniţei.

Rakoczi al II-lea a reuşit totuşi să fugă,
însă înainte de asta a aruncat un blestem
crunt asupra fiicei sale< ferecată în adân-
curi, aceasta îşi aşteaptă şi acum salvatorul,
care, pentru a o dezlega de blestem, trebuie
să sărute fantoma de trei ori şi să pătrundă
în pivniţă fără a privi îndărăt. Dacă o face,
se transformă pe loc într-o stană de piatră. 

Ora;ul Ardud s-a
re`ntors `n Evul Mediu

pentru dou[ zile
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Salah Mahdi - o punte de leg[tur[ între 
cultura româneasc[ ;i cea irakian[

Memoria culturală e vitală
pentru artiştii unei ţări. Scriitorii
sunt principalii beneficiari ai
ţinerii noastre de minte. Nu ne re-
ferim neapărat la noi. Iată cum
stau lucrurile pe meleaguri lite-
rare străine. 

Nu există aniversare sau orice alt
eveniment care să nu scoată dintr-o
uitare mai scurtă sau mai lungă un nu-
me sau chiar o operă. Doar în ultimele
săptămâni, presa culturală din Franţa
a profitat de împlinirea unor date ro-
tunde sau de o reeditare ca să-i dez-
groape pe câţiva scriitori neglijaţi de
decenii bune. Unul este poetul şi pro-

zatorul Henry de Régnier (1864-1936),
simbolist şi clasicizant, dispărut din
manualele de şcoală de după al doilea
Război Mondial. Macedonski, Bacovia,
Pillat îl citiseră iar cel din urmă l-a şi
tradus. Altul este Barbey d’Aurevilly
(1808-1889), redutabilul adversar al
realismului lui Flaubert şi Zola. Era un
ultraconservator şi un antiburghez, ca-
re ura Revoluţia din 1789 şi considera,
ca şi Joseph de Maistre, cel elogiat de
Cioran, că, odată cu Vechiul Regim, a
dispărut şi măreţia Franţei. Un al treilea
este Villiers de l’Isle-Adam (1838-
1889), tradus în româneşte cu delicii
stilistice, la răscrucea anilor 1960-1970,
de Alexandru George, autor de poves-

tiri pe jumătate fantastice, detractor, şi
el, al lui Flaubert şi al naturaliştilor. În
fine, un prilej de redescoperire îl oferă
cei 150 de ani de la naşterea lui Blaise
Cendrars (1887-1961), poet, prozator
şi reporter mereu gata de cea mai exo-
tică aventură (bourlingueur, cum îi
spun francezii, cu un cuvânt inventat
chiar de el!). 

Fondator al poeziei moderne, ca şi
Apollinaire, a început prin a se certa
cu acesta, căruia i-a trimis în 1912 un
manuscris cu solicitarea publicării, ma-
nuscris care i-a fost restituit fără nici o
explicaţie două luni mai târziu, ceea ce
îi va determina pe iubitorii lui Cen-
drars să caute în Zone, la care Apolli-

naire tocmai lucra, pasaje… furate de
la zeul lor. Astăzi a fost dată uitării
această ceartă, deşi ea interesează is-
toria literară în cel mai înalt grad, pu-
nând-o în faţa unei întrebări încă fără
răspuns< a avut cunoştinţă Apollinaire
de primele poezii ale lui Cendrars ori
nu? Critica e împărţită între aceia care
consideră că Cendrars l-a influenţat pe
rivalul său, având prioritate în des-
părţirea lirismului de muzica scumpă
simboliştilor, pe care el, întâiul, a înlo-
cuit-o cu picturalul, şi cei care nu cred
că îi fac o favoare autorului Alcooluri-
lor pariind că n-a citit nici volumul
Paşte la New York, nici manuscrisul
refuzat. 

Poetul şi prozatorul Salah
Mahdi, odinioară un personaj pi-
toresc al Sătmarului, dar şi al
oraşului Negreşti-Oaş, s-a născut
în 16 martie 1955, în Al Mahmudia
- Irak, o suburbie a Bagdadului. Es-
te primul copil al familiei. După el
s-au mai născut patru copii, ceea ce
înseamnă că sunt 5 fraţi - 4 băieţi
şi o fată. Divinitatea a binecuvântat
familia cu 7 nepoţi.

Salah Mahdi, viitorul poet şi proza-
tor de origine irakiană a venit în Ro-
mânia în anul 1975, când s-a înscris la
Facultatea de Drept din Cluj-Napoca,
pe care a absolvit-o în 1980.

Primul traduc[tor `n arab[ al
lui Mihai Eminescu 

De teama regimului din ţara natală
nu s-a mai întors în Irak. A preferat să
aibă o viaţă boemă, dar nu lipsită uneori
de griji în România, vreme de 36 de ani.
În perioada 1984-1990 a lucrat în Ye-
men, în calitate de angajat al Ambasadei
României în această ţară. Apoi s-a sta-
bilit în Satu Mare, unde şi-a deschis o
afacere. S-a dovedit că negoţul nu este
punctul lui forte. Tot atunci şi-a făcut
mulţi prieteni la Satu Mare şi a început
să intre în contact cu scriitorii. A fost
în prima redacţie a revistei Poesis, fiind
impulsionat şi el să scrie poezie. În ciuda
faptului că la momentul respectiv avea
peste 15 ani de şedere în România, su-
fletul lui era alături de ţara în care a vă-
zut lumina zilei. 

Dacă în poemele scrise de prietenii
săi sătmăreni se regăseau meri înfloriţi,
lanuri de maci, în cele ale lui Salah se
regăsea peisajul luxuriant, palmierii,
turmele de cămile alături de beduinii
deşertului. Nicio clipă n-a renunţat de
a pune în valoare cunoştinţele sale des-
pre cultura arabă, ţară după care a tânjit.
Permanent şi-a dorit să-şi regăsească
obârşia, locurile pentru care a vărsat
multe lacrimi. Nu s-a întors acasă zeci
de ani de teama regimului din Irak, de
eventualele urmări ale faptului că nu s-
a întors acasă la terminarea studiilor.

În tot acest interval de timp Salah
Mahdi a scris poezie şi proză. Ba mai
mult s-a apucat să traducă în limba ara-
bă lucrări monumentale ale literaturii
române. Salah a fost primul scriitor care
l-a tradus pe Mihai Eminescu în limba
arabă, după care au urmat scrieri ale lui
Eugen Jebeleanu - Surâsul Hiroşimei,
dar şi Mioriţa.

El a fost afirmat ca poet român prin
apartenenţa la Redacţia Poesis. Despre
el au scris laudativ critici precum Al.
Cistelecan, Dan Silviu Boerescu, Iulian
Bîldea. A fost publicat şi în principalele
reviste de poezie din România. 

Prima sa întâlnire cu familia după
mai bine de 20 de ani a avut loc în anul
2006, atunci când avea senzaţia că este
în siguranţă. Totuşi n-a fost aşa. Eveni-
mentele sângeroase ale zonei de conflict
arab, explozia unei maşini capcană i-a
întrerupt călătoria. A preferat să se în-
tâlnească în Siria cu familia. 

Revenirea lui la Satu Mare nu l-a lă-
sat liniştit şi pasiv faţă de ceea ce se pe-
trece în Irak. A făcut numeroase dru-
muri la Bucureşti. I se promisese post
de ataşat cultural al Irakului în Româ-
nia. Şi totuşi lucrurile au evoluat de-a
lungul anilor. Aşa se face că în luna de-
cembrie a anului 2011 boemul Salah
Mahdi face o vizită de această dată în
Irak, după care a rămas acolo vreme de
aproape 20 de luni. I s-a schimbat viaţa
cu 180 de grade. În tot acest timp sufle-
tul lui era precum o ambarcaţiune cu
vele pe un ocean învolburat. Se bucura
că este alături de familie în ţara natală,
dar tânjea după prieteni, după ţara în

care a petrecut cei mai frumoşi ani ai
vieţii - România, ţara în care a crescut
şi a avut linişte pentru a-şi pune în va-
loare înclinaţiile scriitoriceşti.

A scris 10 volume

Activitatea sa literară în România a
fost rodnică. A scris 10 volume dintre
care 6 de poezie, 2 de proză şi 2 de tra-
duceri. Pentru activitatea sa literară a
fost premiat în anul 2003 de Saad H
Majid, ambasadorul Irakului în Româ-
nia. Premiul pentru merite culturale
deosebite a constat într-un ceas Rolex
pe care ulterior l-a făcut cadou unui
prieten.

Întoarcerea în Irak a lui Salah Mahdi
în decembrie 2011 pare să fi fost piatra
care l-a făcut să rămână acasă, chiar da-
că la plecare a spus că după 3 - maxi-
mum 6 luni va reveni în România.

De la plecarea lui în ţara natală -
Irak, a rămas în suflet cu amprenta prie-
tenilor săi din Satu Mare şi din alte lo-
calităţi din România. Ca o modalitate
de ştergere a lacrimilor pricinuite de
plecarea sa din România, Salah Mahdi
a tradus 14 poeme ale unor prieteni
poeţi din Satu Mare, cărora le-a alăturat

şi un poem al său. Traducerea poemelor
a constituit un motiv în plus de a intra
în rândurile poeţilor şi traducătorilor
din ţara natală. Aşa s-a născut proiectul
- antologie de poezie românească - în-
ceput cu sătmăreni, tradus în limba ara-
bă. Volumul intitulat "Poeme" a fost pre-
zentat şi lansat la Satu Mare pe 23 iulie
la Centrul Multicultural Poesis, iar la
Negreşti-Oaş pe 24 iulie, la Muzeul
Ţării Oaşului. Acolo i s-a înmânat din
partea Direcţiei de Cultură şi Patrimo-
niu Naţional a judeţului Satu Mare şi a
revistelor Poesis şi Poesis Internaţional
-  Diploma de excelenţă pentru promo-
varea culturii româneşti în spaţiul cul-
tural arab.

Lucrează în cadrul Ministeru-
lui Culturii din Irak

Aflat între prieteni la Satu Mare, cu
ocazia lansării antologiei "Poeme" pre-
faţată de Al-Fred Saman, secretarul
Uniunii Scriitorilor Irakieni, s-a în-
treţinut cu asistenţa. Cu o doză de nos-
talgie a subliniat faptul că întoarcerea
sa în Irak a fost una dificilă. Trăia sen-
timentul bucuriei că a ajuns pe plaiurile

natale, dar şi deziluzia că poetul şi pro-
zatorul care s-a afirmat în România este
un necunoscut acolo unde a ajuns după
aproape 36 de ani. Acomodarea a fost
deosebit de dificilă, a subliniat Salah.
Liniştea de acasă este permanent tul-
burată de nesiguranţă, de explozii de
bombe şi de maşini capcană. Nu fără
dificultate a început să se acomodeze
cu aceste aspecte ale nesiguranţei fizice.
A frecventat şi frecventează cercurile
scriitoriceşti din Bagdad, s-a făcut cu-
noscut în cadrul Uniunii Scriitorilor
Irakieni, cea care i-a recunoscut activi-
tatea literară din România, inclusiv tra-
ducerile lucrărilor româneşti. Este
membru al uniunii menţionate din luna
august a anului 2012. Aşa se face că a
ajuns să-şi câştige un post în cadrul Mi-
nisterului Culturii din Irak în calitate
de consilier cultural. Colaborează şi
conduce o revistă literară. Face naveta
din Al Mahmudia în Bagdad, perma-
nent cu sentimentul nesiguranţei. Salah
ne-a mai spus că acomodarea cu viaţa
din Irak a fost dificilă şi ca urmare a
faptului că limba pe care o ştia în urmă
cu peste 35 de ani a evoluat, fiind obligat
să înveţe din mers ceea ce a pierdut.

În prezent, spunea prietenul nostru
Salah Mahdi este implicat în deschide-
rea unui Centru Cultural Irakian în Bu-
cureşti.

Reîntorcerea în Irak a reprezentat o
bucurie, dar în egală măsură o insatis-
facţie în plan literar. I s-a redus consi-
derabi timpul avut la dispoziţie pentru
a scrie. A fost preocupat de a-şi construi
o imagine care să-i poată oferi un statut
pe care şi-l dorea. Cu toate acestea, poe-
tul şi prozatorul Salah Mahdi are trei
manuscrise care vor vedea lumina ti-
parului în perioada ce vine. Iată şi tit-
lurile volumelor< "Unde va fi floare, va
fi ţară", "Cântece pe tabelul sumerieni-
lor" şi "Te iubesc când oraşul urmăreşte
umbra noastră". Un alt proiect de viitor
este şi acela de a realiza o antologie cu-
prinzătoare în limba arabă cu numeroşi
scritori români de valoare certă. În acest
demers speră într-o bună colaborare cu
Uniunea Scriitorilor din România şi cu
George Vulturescu.

Se cuvine subliniat faptul că pre-
zenţa la Satu Mare a poetului şi proza-
torului Salah Mahdi a fost posibilă ca
urmare a implicării Direcţiei de Cultură
şi Patrimoniu a judeţului Satu Mare prin
directorul George Vulturescu, dar şi a
revistelor Poesis şi Poesis Internaţional
- director Dumitru Păcuraru, cărora le
mulţumeşte. 

Ioan Aniţaş 

Salah Mahdi al[turi de George Vulturescu la lansarea antologiei “Poeme” de la Centrul Multicultural Poesis

Salah Mahdi a fost afirmat ca poet român prin apartenenţa la
Redacţia Poesis. Despre el au scris laudativ critici precum Al. Cis-
telecan, Dan Silviu Boerescu, Iulian Bîldea. A fost publicat şi în
principalele reviste de poezie din România. 

Henry de Régnier (1864-1936)

Presa cultural[ francez[ scoate din uitare scriitori neglija\i de decenii
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Varza a fost nelipsită de pe mesele
ardelenilor din secolele XVI şi XVII, atât
ale oamenilor de rând, cât şi ale bogaţilor.
Probate, unele reţete de atunci sunt de-
licioase şi în zilele noastre, spune istoricul
şi publicistul Lukács József.

Un clujean a făcut un studiu ştiinţific
despre ce mâncau ardelenii în secolele
16 şi 17 şi a descoperit că varza era un
aliment de bază, gătită într-o grămadă
de feluri. A găsit şi reţete din epocă, iar
pe unele dintre ele le-a testat şi el făcân-
du-i-se poftă tot scriind despre mâncare.
Clujeanul se numeşte Lukács József, este
istoric şi publicist, a mai scris cărţi, cum
este „Povestea oraşului-comoară“ unde
a vorbit despre legendele Clujului.

„Uneori în bucătării se întâmplă lu-
cruri mai importante decât în cancelarii“,
spune clujeanul Lukács József (43 de ani)
citând vorbele unui scriitor ardelean din
secolul al XVIII-lea.

Varza era atât de populară în rândul
ardelenilor din toate categoriile sociale
încât unii nobili spuneau că varza este
„blazonul Transilvaniei“. Materialul său,
publicat în numărul din august al revistei
literare „Apostrof “ din Cluj, prezintă un
aspect pe care nu se insistă în cărţile de
istorie, şi anume, alimentaţia. S-a docu-
mentat din fonduri de arhivă, literatură
de specialitate, cărţi de bucate din seco-
lele 16-17, jurnale şi memorii.

O ceartă aduce varza în acte

Lukács József a găsit un protocol din
anul 1442 al arhivei mănăstirii benedic-
tine de la Cluj-Mănăştur unde un nobil
din localitatea clujeană Iara se jura că nu
a dat ordin oamenilor să îi facă rău unui
alt nobil din aceeaşi comună. Nobilul se
mai jura că nu dăduse nici ordinul ca
acestuia din urmă să-i fie luată varza.
"Protocolul prezintă interes datorită fap-
tului că include cea mai veche mărturie
scrisă despre varză pe care am reuşit să
o găsesc în zona Clujului“, spune istori-
cul.

Din relatările secolului al XVI-lea
studiate de publicistul clujean reiese că
varza este nelipsită din alimentaţia tutu-
ror categoriilor sociale ale Transilvaniei,
atât a nobililor, cât şi a ţăranilor.

La sfârşitul acestui secol apare „Car-
tea de bucate a bucătarului-şef al princi-
pelui Transilvaniei“, cea mai veche carte
de reţete din regiune, unde, bineînţeles,
sunt o sumedenie de reţete cu varză -
varză murată cu carne de vită şi clapon,
carne de oaie cu varză roşie, varză gătită
în lapte, găină cu varză călită, crap cu
zeamă uleioasă de varză, plăcintă cu var-
ză etc.

Un secol mai târziu apare „Cartea de
bucate de la Cluj“ (1695), unde figurează
reţete cu mâncăruri păstrate până azi.
Un exemplu ar fi celebra „varză á la Cluj“
de azi. Cele mai populare mâncăruri cu
varză reproduse, în studiul lui Lukács
József, din „Cartea de bucate de la Cluj“
(1695).

Regele Matei Corvin, încântat
de varza cu ulei

Regele Ungariei Matia Corvin, născut
la Cluj, avea obiceiul să călătorească prin
Transilvania, sub anonimat, pentru a ve-
dea cum sunt respectate ordinele sale. În
cronică se relatează şi o vizită a acestuia
la Sibiu<

„S-a furişat în Sibiu şi a locuit în apro-
pierea călugăriţelor negre, în casa unei
sărmane văduve. (...) 

Şi după ce locuia de trei zile la săr-
mana văduvă, într-o zi de vineri a tri-
mis-o pe femeie după vin. Şi până când
femeia se dusese după vin, el pusese pe
foc într-o oală varză cu ulei şi mâncă tot>
după care aşeză o monedă de aur în oală
şi plecă de acolo înainte să vină sărmana
femeie cu vinul. 

Şi mai târziu regele povesti că în viaţa
lui nu mâncase bucate cu gust mai bun
decât varza cu ulei a sărmanei văduve de
la Sibiu“.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Am ajuns să creştem gândind
şi crezând că lumea şi realitatea
în care existăm este ceva tangibil
şi fizic şi ceva ce putem percepe. 

Acest proces nu doar că a devenit
deziluzionant în raport cu diferitele fe-
nomene greu de explicat, dar percepţii-
le noastre au devenit subiective. Ca ur-
mare a numeroaselor progrese semni-
ficative în cunoaşterea informaţiilor
asupra rasei umane, au fost formulate
schimbări radicale în modul în care
realitatea este percepută acum.

Pe vremuri universul 
era văzut ca spațiu gol

Universul care a fost văzut odată
ca un spaţiu gol cu biţi de materie îm-
prăştiată, acum este perceput ca o pro-
iecţie holografică rezultată dintr-o rea-
litate care nu poate fi detectată cu in-
strumentele noastre biologice şi teh-
nice. Dovezile existenţei unei realităţi
holografice au devenit destul de abun-
dente, prea multe pentru a nu fi luate
în considerare. Ceea ce le dă mai multă
veridicitate sunt mărturiile celor care
au experimentat stări superioare de
conştiinţă şi au căpătat eşaloane ale
realităţii prin meditaţie.

Pentru a da un singur exemplu, to-
tul a început în 1982, când la Univer-
sitatea din Paris s-au făcut câteva cer-
cetări, în urma cărora s-a descoperit
că, în anumite circumstanţe, particu-
lele subatomice, cum ar fi electronii,
sunt capabile să comunice instantaneu
unul cu celălalt, indiferent de distanţa
care le separă. Nu conta dacă se aflau
la 10 metri sau 10 miliarde de kilometri
distanţă. Fiecare particulă părea că ştie
întotdeauna ce face cealaltă.

Problema acestei descoperiri o con-
stituie faptul că ea violează teoria lui
Einstein, care spune clar că nicio co-
municare nu poate depăşi viteza lumi-
nii. Din moment ce călătoria cu o vi-
teză super-luminică semnifică sparge-
rea barierei timpului, această nouă per-
spectivă i-a făcut pe mulţi fizicieni să
încerce să găsească explicaţii pentru
acest fenomen.

Unii fizicieni, ca de exemplu David
Bohm, de la Universitatea din Londra,
au introdus termenul de „univers ho-
lografic”, întrucât el credea că desco-
peririle lui Alain Aspect demonstrează
că realitatea obiectivă nu există, în ciu-
da aparentei sale solidităţi. Bohm mai
credea că Universul este centrul unei
fantasme, a unei holograme gigantice
şi create remarcabil, până la cele mai
mici detalii.

Ca să înţelegem mai bine acest fe-
nomen, să vedem ce este o hologramă.
Aşadar, holograma este o fotografie tri-
dimensională realizată cu ajutorul unui
laser. În realizarea ei, obiectul care ur-
mează să fie fotografiat este mai întâi
„învăluit” într-o rază de laser. Apoi, o
a doua rază laser este îndreptată spre

lumina reflectată a primei raze, iar mo-
delul de interferenţă rezultat este înre-
gistrat pe un film. Când filmul este de-
velopat, se vor vedea doar turbulenţe
de linii luminoase şi întunecate fără
sens, însă dacă acest film este iluminat
de o a treia rază laser, va apărea o im-
agine tridimensională a obiectului
iniţial.

Într-o hologramă, totul este în in-
teriorul fiecărei părţi. Nu contează de
câte ori ai împărţi tot, o parte tot va
conţine întotdeauna totalitatea ei. Uni-
mea este un concept aparent găsit în
fiecare sistem de credinţă majoră ma-
nifestat vreodată în domeniul conşti-
inţei umane, aşadar îndeamnă doar la
descoperiri recente legate de realitatea
noastră deja manifestată.

Dacă acest lucru este adevărat (şi
există multe dovezi care atestă acest lu-
cru), atunci Universul este în sine o
proiecţie, o hologramă. Electronii
dintr-un atom de carbon din creierul
uman sunt conectaţi la particulele su-
batomice ale unui somon care înoată,
la fiecare inimă care bate şi la fiecare
stea care străluceşte pe cer.

Într-un univers holografic, nici
spaţiul şi nici timpul nu mai pot fi pri-
vite ca fiind fundamentale. Universul
tridimensional în care trăim este ho-
lograma creată dintr-o realitate prima-
ră care se află în afara spaţiului şi tim-
pului, deci este o copie a ceva „real”, de
unde se deduce faptul că sinele nostru
real este într-o altă realitate. Conştiinţa
noastră suntem de fapt, noi.

Unii fizicieni, ca de exemplu David Bohm, de la Universitatea din Londra, au introdus termenul de „univers holografic”

Legende transmise de-a lungul
timpului, din generaţie în gene-
raţie. Multe mistere, care i-au uluit
şi pe specialişti.

Toate legate de Munţii Bucegi, iar
unele atât de adevărate încât ridică mari
semne de întrebare. Potrivit adevarul.ro,
o legendă susţine că Munţii Carpaţi sunt
străbătuţi de tuneluri subterane atât de
lungi încât ating şi sute de kilometri. 

Nu se ;tie dacă tunelurile au
fost făcute de mâna omului

Nimeni nu poate spune dacă au fost
făcute de mâna omului sau de forţa na-
turii. Iar asemenea tuneluri ar exista şi
în Bucegi. Se vorbeşte şi despre faptul
că pe Vârful Omu ar fi fost un sanctuar
dacic, aşa cum au mai fost şi pe alte
creştete ale munţilor, în Retezat şi Ceah-
lău. Acesta este supranumit “triunghiul
de aur” al Daciei datorită energiilor im-
presionant de mari care se presupune

că se regăsesc în cele trei puncte. De-a
lungul vremii s-a descoperit că pe cres-
tele Bucegilor se înregistrează un nivel
foarte mare de radiaţii. Nu se ştie cu
exactitate de unde provin aceste radiaţii
sau ce le provoacă iar cercetările spora-
dice de până acum nu au reuşit să de-

monstreze nimic. Primele cercetări cu
privire la Munţii Bucegi s-au efectuat
abia în anul 1927, în partea estică a ma-
sivului, pe Valea Ialomiţei, într-o zonă
cunoscută sub numele de “şapte izvoa-
re”. Aici s-a făcut o analiză a apei şi spre
stupoarea cercetătorilor s-a constatat că

apa din acest izvor are zero bacterii.
Acest fapt este unic în lume. 

Legendele locale vorbesc 
despre existența unor tezaure

Alte cercetări au fost realizate în anii
80. Legendele locale vorbesc şi despre
existenţa unor tezaure deosebit de va-
loroase, comori îngropate, acumulate
de-a lungul a zeci de generaţii de con-
ducători şi păstrat în zonă. Este vorba
despre un tezaur sfânt pe care fiecare
domnitor era obligat să-l sporească pe
timpul domniei sale (dar nu avea voie
să folosească nimic din acest tezaur).
De asemenea, Pentagonul nu ar fi străin
de faptul că sub Bucegi s-ar afla o poartă
imensă din piatră (legendele locale
amintesc şi despre o poartă spre altă lu-
me), înaintea acestei porţi un baraj ener-
getic, iar orice obiect aruncat spre el se
transformă în praf fin. Scepticii consi-
deră că totul este exagerat, dar susţin-
ătorii teoriei afirmă că istoria lumii în-
cepe în România…

Potrivit adevarul.ro, o legendă susţine că Munţii Carpaţi sunt străbătuţi de tu-
neluri subterane atât de lungi încât ating şi sute de kilometri

Realitatea noastr[ 
este de fapt o hologram[?

Universul care a fost văzut odată ca un spaţiu gol cu biţi de materie
împrăştiată, acum este perceput ca o proiecţie holografică rezultată
dintr-o realitate care nu poate fi detectată cu instrumentele noastre
biologice şi tehnice.

Varza cea de toate 
zilele pentru regi 
;i oameni de rând

Descoperire enigmatic[ a Serviciului Secret American în Mun\ii Bucegi



8 Informa\ia de Duminic[/28 iulie 2013

George Alexander Louis, 
cel mai a;teptat

bebelu; regal
Catalogat drept cel mai a;tep-

tat bebelu;, fiul prinţului William
şi al ducesei de Cambridge, al
treilea moştenitor al tronului bri-
tanic, a primit  numele de George
Alexander Louis, a anunţat Casa
Regală britanică. Născut pe 22 iu-
lie acesta a adus o adev[rat[ stare
de bucurie ;i entuziasm ̀ n r]ndul
britanicilor dar nu numai.

Este cu adevărat remarcabilă viteza
cu care bebebeluşul regal a primit nu-
mele, în condiţiile în care legislaţia pre-
vede pentru această "operaţiune" un
termen de 42 de zile.

De altfel, în familia regală britani-
că, tatăl ultimului nou venit pe lume,
Prinţul William şi-a primit numele du-
pă o săptămână, în 1982, în timp ce în
cazul bunicului, Prinţul Charles, în
1948, s-a scurs o lună p]n[ la decizia
de a avea un nume!

În ceea ce priveşte opţiunea pă-
rinţilor referitoare la nume, aceştia au
optat pentru George, alţi şase monarhi
britanici purtând de-a lungul istoriei
acest nume, din respect pentru tatăl

actualei regine, George al VI-lea, ulti-
mul rege britanic. Alexander a fost nu-
mele preferat de mamă, în timp ce
Louis este al patrulea nume al tatălui,
Prinţul William.

Felicit[rile au `nceput s[ vin[
din `ntreaga lume

Felicit[ri ̀ n special din Statele Uni-
te ;i \[rile Commonwealthului au ̀ nce-
put s[ curg[ spre Londra, luni seara,
imediat dup[ anun\ul na;terii fiului
prin\ulului William ;i al so\iei sale Ka-
te.

Pre;edintele SUA Barack Obama
;i so\ia sa Michelle au adresat, de ase-
menea, felicit[ri cuplului regal, a
anun\at Casa Alb[. "Michelle ;i cu mi-
ne suntem `nc]nta\i s[-i felicit[m pe
Ducele si Ducesa de Cambridge cu
acest prilej de bucurie cu ocazia na;te-
rii primului lor copil", a declarat
pre;edintele Statelor Unite, Barack
Obama, `ntr-un comunicat.

~n Canada, Guvernatorul general
;i prim-ministrul au trimis felicit[ri
pentru William ;i Kate. ~ntr-o
declara\ie, guvernatorul general David

Johnston ;i so\ia sa, Sharon a trimis
"cele mai calde felicitari", cuplului re-
gal. ~n Australia, premierul Kevin
Rudd a declarat c[ \ara sa ̀ mp[rt[;e;te
"bucuria familiei regale, mai ales pe
cea a prin\ului Charles pentru na;terea
nepotului s[u ;i a reginei Elisabeta a
II-a care are acum un nou str[nepot".

Cadouri din `ntreaga lume 

Evenimentul venirii pe lume a mi-
cului prin\ George de Cambridge a fost
povestit `n mii de piese de lego. ~ntr-
un faimos parc de decoruri lego din
Londra  s-a realizat o lucrare de art[
`n cinstea venirii pe lume al celui de-
al treilea mo;tenitor al casei regale bri-
tanice.

Sute de oameni au vizitat deja par-
cul, pentru a vedea scenele legate de
na;terea prin\ului George de Cam-
bridge. E  deja o tradi\ie a locului ca
evenimentele importante ale casei re-
gale britanice s[ fie celebrate `n acest
mod inedit. Decorul din piese lego, ca-
re a fost realizat `ntr-o singur[ zi, este
o reproducere a celor mai importante
momente de dup[ venirea pe lume a

bebelu;ului regal.
La re;edinta lui Wiliam ;i Kate au

`nceput s[ soseasc[ cadouri din lumea
larg[, de la lucruri scumpe la cele mai
n[stru;nice obiecte. Micul prin\ Ge-
orge a primit un pui de crocodil, bo-
tezat George, de la guvernatorul Teri-
toriului de Nord din Australia. Oul din
care a ie;it crocodilul George a fost de-
pus pe 3 decembrie, exact ̀ n aceea;i zi
`n care Ducesa de Cambridge a anun\at
c[ este `ns[rcinat[. Premierul austra-
lian Kevin Rudd a trimis un volum
ilustrat al basmului "Possum Magic",
dar ;i un marsupial de juc[rie din par-

tea unei asocia\ii de cercetare a specii-
lor pe cale de dispari\ie.

O b[tr]n[ din Italia a \inut s[ fac[
cadou cuplului regal un caiet cu
`nsemn[ri scrise de m]n[, care cuprin-
de 30 de citate ;i fragmente speciale
pentru ei, dar ;i cele mai frumoase
ur[ri pentru micu\ul prin\.

Serviciile sociale din Finlanda i-au
trimis Ducesei de Cambridge o trus[
de maternitate care con\ine numeroase
articole pentru copii, printre care un
sac de dormit, bonete ;i scutece.

Viorica S.

În urmă cu 3 săptămâni, Nicoleta
Luciu şi- a rupt mâna într-un parc de
cămile din Cipru. "Într-o seară, am fost
la parcul de cămile, iar cămila pe care
mă urcasem eu s-a speriat din cauza
unui zgomot puternic. Am încercat să
mă ţin, dar nu am reuşit şi am căzut.
Nu puteam să respir, am ajuns la Ur-
genţă, unde am rămas internată, am
făcut multe analize, radiografii, pentru
că mi-am rupt mâna şi mi-am fracturat
patru coaste. Bine că nu a fost mai
rău.''- a afirmat Nicoleta Luciu.

După ce şi-a rupt mâna a scăpat şi

de c]teva kilograme, în prezent arătând
ca la limita anorexiei. După dietele
adoptate din ultima perioadă, frumoa-
sa brunetă a slăbit atât de tare, încât în
afară de sâni, se pare că nu a mai rămas
nimic din vechea Nicoleta Luciu, aceas-
ta semănând tot mai mult cu un model
anorexic. 

Din fotografiile ei expuse pe
reţeaua de socializare se poate observa
cât de tare a slăbit. Nici criticile aspre
din partea prietenilor virtuali nu au în-
târziat să apară, aceştia atrăgându-i
atenţia asupra siluetei ei.

La cei 60 de ani, cântăreaţa Anas-
tasia Lazariuc arată extraordinar de bi-
ne, iar Ileana, fiica ei, a avut de la cine
să mo;tenească frumuseţea. Care sunt
trucurile cu care îşi menţine frumu-
seţea Anastasia Lazariuc aflăm în cele
scrise mai jos. 

Celebră din cauza pieselor inter-
pretate şi datorită frumuse\ii ei, artista
arată foarte bine pentru o femeie de
vârsta ei. Cânt[reaţa susţine că o ali-
mentaţie sănătoasă şi o detoxifiere pe-
riodică sunt extrem de necesare orga-
nismului. De asemenea, pentru o fe-
meie care ţine la îngrijirea personală,
demachierea este foarte importantă.
"Demachierea este cel mai important
pas pentru frumuseţea unei femei.
Dintre toate măştile de faţă pe care le-
am încercat, recomand iaurtul ames-
tecat cu infuzie de muşeţel sau cu zea-
mă de castravete, la care se adaugă câ-
teva picături de lămâie, pentru tenul
gras", mărturiseşte artista. După cu-
răţarea feţei, Anastasia obişnuieşte să-
şi facă şi un masaj cu fructe precum<
struguri, kiwi, portocale sau grepfrut.
În viziunea vedetei, uleiul de măsline
este cel mai bun produs cosmetic, pe
care nu se abţine să-l folosească, fie
pentru păr, fie pentru faţă.  

Nicoleta Luciu a ajuns
la limita anorexiei

Anastasia Lazariuc, frumoas[ 
;i la a doua tinere\e 

Creatorul de pantofi Mihai Albu a
slăbit 8 kilograme după despărţirea de
soţia sa, Iulia. Mihai Albu a dezvăluit
adevăratul motiv al rupturii de soţia lui<
"Cred că era mai bine dacă se producea
ruptura din neiubire, însă orgoliul a fost
de fapt problema, din partea amându-
rora. Am avut nişte probleme pe care
nu am putut să le depăşim".

În emisiunea "Poveştiri Adevărate",
creatorul a mai povestit că s-a neglijat
teribil de mult în ultimul timp. "Înainte
jucam tenis câte două ore şi slăbeam un
kilogarm şi jumătate-două. Acum nu

mai am de unde. Nu e bine să slăbeşti
mult într-un timp atât de scurt. M-am
panicat şi am încercat să mănânc mai
mult. Am mai pus ceva pe mine, dar nu
se observă. M-am mai obişnuit cu ideea
că nu mai există familia aşa cum era. S-
a schimbat mult viaţa mea, din toate
punctele de vedere", a mai spus Mihai
Albu. 

Iulia (31 de ani) şi Mihai Albu (50
de ani) au hotărât să divorţeze, la
sfârşitul lunii februarie. Cei doi au for-
mat un cuplu din 2004 şi au împreună
o fetiţă, pe nume Mikaela.

Orgoliul - adev[ratul motiv al divor\ului 
dintre Mihai ;i Iulia Albu


