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Culorile v[ pot da
o stare de spirit
nemaipomenit[

Preparatele din m[ce;e
alung[ oboseala

Rolul vitaminei C
`n men\inerea s[n[t[\ii
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Chiar dacă alianța (din 27 mai 1595)
a voievodului Mihai cu principele Tran-
silvaniei Sigismund Báthory era clară, re-
lațiile dintre cei doi s-au deteriorat de-a
lungul timpului.

“S-o acompaniezi pe Raluca :tirb[\
este o pl[cere... Pe lâng[ talent ;i inter-
pretare, mai are ;i farmec, muuult farmec,
iar în timpul concertului zâmbe;te, nu
sufer[ teatral, zâmbe;te! Extraordinar!",
a men\ionat fagotistul Erdos Janos.

Se crede că Parascheva a fost chinuită
de păgâni într-o vineri, motiv pentru care,
în orice zi ar cădea această sărbătoare, ro-
mânii o numesc Vinerea Mare şi o consi-
deră ca una dintre cele mai însemnate săr-
bători din cursul anului.

Un document 
zguduitor despre 

persecu\iile 
la care a fost supus
pictorul aurel Popp 
de c[tre comuni;ti
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Aurel Popp este f[r[ `ndoial[ cel
mai mare pictor pe care l-a dat Satu
Mare. Opera sa este coloana
vertebral[ a Muzeului de Art[ din
Satu Mare. F[r[ tablourile sale nu se
poate vorbi despre  arta plastic[
s[tm[rean[. Cu at]t mai mult este
greu de `n\eles de ce s-a desfiin\at
expozi\ia permanent[ din incinta
muzeului. 

Arta lui Aurel Popp s-a n[scut
din suferin\[, din sacrificii personale
greu de imaginat. Personalitate
complex[, se pare c[ marele artist era
;i un personaj dificil. Avea propriile
idei despre istorie, politic[, via\[
cultural[, nu `ntotdeauna pe placul
contemporanilor. A avut ;i nenorocul
s[ tr[iasc[ `ntr-o perioad[ istoric[
fr[m]ntat[. 

A participat la Primul R[zboi
Mondial, la Revolu\ia din Ungaria,
la refacerea de dup[ r[zboi a
Rom]niei Mari. A prins ;i Al Doilea

R[zboi Mondial, a fost martorul
instal[rii comunismului. Via\a i-a
fost potrivnic[ `n toate perioadele,
sub unguri a fost acuzat c[ este un
rom]n na\ionalist, sub rom]ni a fost
acuzat c[ s-a dat cu ungurii. A fost
un om care a suferit `ngrozitor, un
artist care abia ;i-a dus zilele. 

Cu toate acestea, s-a dovedit unul
dintre cei mai mari sus\in[tori ai artei
;i culturii `n jude\ul Satu Mare.
Recunoscut ̀ nc[ din timpul vie\ii ca
un mare artist, prieten cu mari
personalit[\i, de la Octavian Goga la
Ady Endre ;i Nicolae Tonitza,
pictorul ;i sculptorul Aurel Popp a
avut ne;ansa de a fi una dintre
primele victime ale regimului
comunist. Public[m un material
zguduitor despre chinurile la care a
fost supus de comuni;tii din Satu
Mare. 
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Se va lansa albumul
cu documente

de arhiv[ “Constantin
Br]ncoveanu 300”

Pianista Raluca :tirb[\
\ine stindardul
artei lui Enescu

Locul Sfintei Cuvioase
Parascheva în con;tiin\a

poporului român

acum 415 ani Mihai
Viteazul cucerea

Transilvania la :elimb[r

Manifestarea omagială adusă domnitorului român, martir al
credinţei, aduce în faţa contemporanilor, prin intermediul
documentelor istorice, date şi fapte care ilustrează istoria naţională,
1688-1714, cunoscută drept “epoca brâncovenească“. Expoziţia
care prezintă 20 de documente, atât interne cât şi externe, semnate
de Constatin Brâncoveanu în timpul domniei sale, reprezintă un
privilegiu pentru oraşul Satu Mare în “Anul comemorativ
Constantin Brâncoveanu“. Dovezile istorice pot fi vizitate pe
simezele Muzeului Judeţean, începând cu data de 15 octombrie
şi până în 25 octombrie. 

Domnitorul Ţării Româneşti între anii 1688-1714, Constantin
Brâncoveanu este comemorat în anul 2014 la 300 de ani de la
moartea sa şi a celor patru fii ai săi. Despre perioada în care acesta
a condus, se cunoaşte prea bine că a reprezentat o lungă perioadă
de pace, de înflorire culturală şi de dezvoltare a vieţii spirituale,
în urma sa rămânând un mare număr de ctitorii religioase şi un
stil arhitectural eclectic ce-i poartă numele. 
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Cura de sl[bire cu
ou[ `\i promite 6
kilograme `n minus

Helmut Kohl dezv[luie c[
Margaret Thatcher dormea
la summituri
       Opiniile lui Helmut Kohl, exprimate
în peste 600 de ore de interviuri cu
jurnalistul Heribert Schwan, au fost
publicate de acesta în cartea “Moştenirea<
Stenogramele Kohl”, editată împotriva
voinţei fostului cancelar german. De altfel,
avocaţii lui Kohl ar încerca în continuare
să obţină ştergerea a 115 citate din carte.
       Un extras publicat în Der Spiegel
prezenta opiniile critice ale lui Kohl la
adresa actualului cancelar german, Angela
Merkel, şi a fostului lider sovietic Mihail
Gorbaciov, pe care în 1990 îl numea
prietenul său. Despre protejata sa, Angela
Merkel, fostul cancelar spunea că era o
femeie "care nici nu ştia să mănânce cu
furculiţa şi cuţitul". "Gorbaciov a privit
peste cărţile sale şi a realizat că a ajuns la
sfârşit şi nu îşi mai poate susţine regimul",
afirma Kohl, adăugând< "Ce rămâne în
urma lui este că a scăpat de comunism,
parţial împotriva voinţei lui şi fără violenţă
şi vărsare de sânge".
       Potrivit lui Kohl, fostul premier
britanic Margaret atcher obişnuia să
adoarmă la summiturile G7. "Aproape
cădea de pe scaun şi se prindea de geantă",
i-a declarat Kohl lui Schwan.Pagina 9
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~n  februarie 1945 pictorul Au-
rel Popp a luat parte la o adunare
popular[ \inut[ `n sala Cinema-
tografului din Casa Meseria;ilor
(Cinematograful Popular). El a
fost invitat de c[tre Inspectoratul
:colar din Satu Mare `n calitate
de director la Liceul Industrial
din Localitate.

Aici a avut loc un incident trist
`n urma c[ruia artistul s[tm[rean
a fost ridicat de poli\i;ti ;i
`ntemni\at. Aurel Popp a fost \i-
nut `n Penitenciarul Satu Mare
timp de 190 de zile, timp `n care
a f[cut de dou[ ori greva foamei
ca s[ afle motivul arest[rii sale. A
aflat pentru ce a fost arestat abia
in iulie 1945, c]nd a fost anchetat
de ;eful Siguran\ei de atunci, ce-
lebrul Weisz Vasile. ~n aceast[ pe-
rioad[ a fost suspendat din postul
de\inut  la Liceul Industrial. 

Tratamentul din Penitenciar i-a rui-
nat s[n[tatea, de aceea la c]teva luni dup[
ce a fost eliberat din `nchisoare, artistul
s[tm[rean a deschis proces `mpotriva
celor care i-au pricinuit toate suferin\ele. 

Aurel Popp a criticat noua
conducere a jude\ului insta-
lat[ `n decembrie 1944

Totul a `nceput la cump[na dintre
anii 1944/1945 c]nd la cererea lui Josif
Nyisztor, Aurel Popp a scris c]teva arti-
cole pentru ziarul "Hirado". "Eram peri-
clita\i `n cea mai mare m[sur[, to\i care
ne adunasem pentru a `ncepe o nou[
via\[ ̀ n locuin\ele noastre de tot ruinate
;i furate. Prin aceste articole am dorit
noi tovar[;ii ̀ n v]rst[ mai ̀ naintat[ s[ le
atragem aten\ia celor de la conducere ce
e `n primul r]nd de f[cut, c]nd au ajuns
la putere, ca ei s[ conduc[ via\a
popula\iei ora;ului ;i a jude\ului", m[rtu-
rise;te artistul.

~ns[ redactorul ziarului "Hirado",
Andrei Tanody i-a cenzurat articolele. S-
au sim\it viza\i de critica din articole con-
duc[torii partidelor istorice din jude\,
:tefan Anderco, prietenul s[u Vasile
Molnar, avocatul Ioan :uta, fostul
pre;edinte al Tribunalului dr. Alexandru
Bene dar ;i conduc[torii Partidului Co-
munist, Eduard Jellinek ;i Ludovic Ma-
tolcsy. :tefan Anderco  - 1906-1989 - a
fost ultimul lider al Partidului Na\ional
|[r[nesc care a ̀ ndeplinit func\ia de pre-
fect al jude\ului Satu Mare ̀ nainte de in-
staurarea regimului comunist. El a de\in-
ut aceast[ func\ie din 15 decembrie 1944
p]n[ la 1 noiembrie 1945. 

A;a cum afirm[ Aurel Popp, to\i cei
men\iona\i mai sus doreau s[ "ia ̀ n m]n[
toate conducerile ora;ului". (...) "Critica
noastr[ `i `mpiedica peste m[sur[". 

Tot ̀ n ziarul "Hirado" a ap[rut un ar-
ticol prin care conduc[torii de atunci
erau chema\i s[-i trag[ la r[spundere nu
doar pe aceia care ̀ ;i exprimau clar p[re-
rile contrare, ci chiar ;i pe aceia despre
care doar se presupune c[ nu sunt de
acord cu ceea ce se `nt]mpl[.

~n urma acestui articol, Aurel Popp
a redactat un pamflet pe care l-a adresat
Uniunii Sindicatelor Muncitore;ti din
Satu Mare, `n care "le-am atras aten\ia
muncitorilor la pericolul  ce ne amenin\[
prin inten\ia acelora care se g]ndeau c[
ei pot s[ se treac[ peste toate drepturile
cet[\enilor, f[r[ mil[ ;i f[r[ s[ ia `n con-
sidera\ie Legea |[rii! (...) La acest pam-
flet s-au ridicat ̀ mpotriva mea to\i aceia
care se sim\eau v[t[ma\i ;i amenin\a\i
`n puterea lor. ~n aceast[ atmosfer[ s-au

pus ̀ n leg[tur[ adversarii mei cu ceilal\i,
atin;i prin pamfletul meu."

La adunarea popular[ \inut[
la Cinematograful Popular `n
7 februarie 1945 este  arestat

La data de 7 februarie 1945 Aurel
Popp a fost invitat `n calitate de director
al Liceului Industrial din Satu Mare
`mpreun[ cu profesorii ;i elevii ;colii la
o ;edin\[ popular[, \inut[ `n sala Cine-
matografului din Casa Meseria;ilor, `n
fosta cl[dire a Cinematografului Popular.
~n aceast[ ;edin\[ to\i reprezentan\ii au
fost invita\i s[-;i exprime p[rerile despre
cuv]ntarea rostit[ de oratorul Goldber-
ger. Pre;edintele ;edin\ei Ludovic Vargha
nu i-a permis lui Aurel Popp s[ ia ;i el
cuv]ntul. Prezent la adunare, Vasile Mol-
nar s-a ridicat strig]nd cu voce tare<
"acest individ nemernic n-are drept la
cuv]nt, fiindc[ e un ho\ ;i un t]lhar fas-
cist...!”

Jignit peste m[sur[, pictorul m[rtu-
rise;te< “Dup[ acest denun\ obraznic,
ne`ntemeiat ;i nea;teptat la care am vrut
s[ r[spund tot mai bine am insistat s[
m[ folosesc de dreptul s[ pot vorbi. La
scurt timp s-a prezentat Eduard Jellinek,
;eful Poli\iei, l]ng[ mine cu vreo 6 - 8
poli\i;ti ordon]ndu-mi s[ p[r[sesc sala.
Neav]nd niciun drept ;eful s[ m[
dep[rteze ba chiar el fiind chemat s[ m[
apere fa\[ de calomnierea obraznic[, la
invitarea lui s[ p[r[sesc sala am stat `n
locul meu ;i m-am ap[rat de for\a
poli\i;tilor, pe care ̀ i a\]\a Jellinek, s[ m[
scoat[ din sal[ cu putere. Atunci am auzit
de l]ng[ fereastr[ (...) strig[tul dr. Tanody
;i al lui :tefan Andercou< afar[ cu el...
afar[ cu el. 

M-am ap[rat cum am putut, poli\i;tii
`ns[ m-au scos cu putere pe v]rful trep-
telor (...) unde apoi `ncuind u;a dinspre
sal[ au `nceput s[ m[ loveasc[, s[ m[
trag[ ;i s[ m[ apese cu for\a de pe v]rful

treptelor, d]nd to\i cu picioarele ;i cu
bra\ele ̀ n mine, ;i mai ales Emerich Lus-
ztigh lovindu-m[ de mai multe ori ̀ n cap
cu revolverul, cu voce tare m-a amenin\at
c[ m[ `mpu;c[ dac[ m[ ap[r. ~n sf]r;it
m-au dat jos cu picioarele de pe v]rful
treptelor `njur]ndu-m[ ca pe un asasin
ordinar. C[z]nd la sf]r;itul treptelor pe
un platou din ciment am fost predat unu-
ia dintre poli\i;ti. (...)”

Pictorul a insistat s[ fie dus la Poli\ie,
crez]nd cu naivitate c[ cei vinova\i vor
pl[ti pentru atacul brutal la care a fost
supus. A;tept[rile sale au luat o cu totul
alt[ `ntors[tur[.

“Sosind la Poli\ie `n anticamera Si-
guran\ei am a;teptat s[ fiu ascultat. ~n
camera vecin[, spre dreapta, erau c]\iva,
dar dup[ voce nu-i cuno;team. ~n anti-
camer[ tot mai mul\i ne adunam. To\i
intelectuali, profesori ;i to\i am a;teptat
s[ fim asculta\i. Ce a fost vina noastr[
nici unul nu ;tia dintre noi." (...) 

Audierea  a fost foarte scurt[. Fiecare
a trebuit doar s[-;i spun[ numele ;i
v]rsta. To\i au fost du;i `n `nchisoarea
Poli\iei< "Canonic, profesor, `nv[\[tor,
func\ionar, meseria;, muncitor sau eco-
nomist, to\i la gr[mad[, to\i neasculta\i,
`n luna februarie f[r[ combustibil, f[r[
m]ncare zile `ntregi, f[r[ `mbr[c[minte
f[r[ haine de pat tremur]nd de frig gro-
zav ;i noaptea. ~n atmosfera aceasta a Ia-
dului \uic[ totu;i se putea cump[ra chiar
de la poli\i;ti, care st[teau `mpreun[ cu
noi dar `ntr-o camer[ separat[, bine
`nc[lzit[.

Din arestul Poli\iei, `n 
10 februarie 1945 a fost dus 
la Penitenciarul Tribunalului

~n perioada respectiv[ arest[rile erau
tot mai numeroase. “Sc[parea din aceast[
atmosfer[ numai atunci ne-a ajuns c]nd
toate camerele erau pline peste m[sur[
cu fasci;tii aduna\i cu cea mai mare vio-

len\[. A;a am sc[pat ;i eu din ̀ nchisoarea
Poli\iei cu data de 10 februarie 1945,
adic[ dup[ 4 zile de la arestare. Ascultat
`ns[ nici atunci n-am fost.”

~n 10 februarie 1945 Aurel Popp a
fost dus la Penitenciarul Tribunalului un-
de a stat p]n[ la 15 august 1945. Condi\ii-
le de aici au fost la fel de rele ca ;i ̀ n ares-
tul Poli\iei.

“Dup[ vreo cinci ;ase zile din `nchi-
soare, c]nd m-am trezit din buclucul `n
care am c[zut f[r[ s[-mi ;tiu da seama
de motivele adev[rate a `nt]mpl[rilor,
mi-am ̀ naintat cererea ̀ n scris c[tre ;eful
Poli\iei ;i c[tre ;eful Siguran\ei s[ fiu as-
cultat iar s[-mi comunice ;i motivele
pentru care sunt de\inut chiar eu care ̀ n
;edin\a popular[ `n calitate de victim[
cu tot dreptul am a;teptat s[ fiu ap[rat ;i
nu atacat din partea Poli\iei”. 

La cererile sale repetate a fost audiat
la data de 21 februarie 1945, doar dup[
ce a f[cut greva foamei. Audierile n-au
avut `ns[ niciun rezultat. Astfel c[ dup[
mai multe fr[m]nt[ri suflete;ti artistul
a ajuns la urm[toarea concluzie< “ace;ti
domni to\i sunt `ntr-o tov[r[;ie, `ntr-o
mafie care e condus[ de du;manii ;i
t]lharii familiei mele de Vasile Molnar ;i
de complicele lui de Dr. :tefan Andercou!
Numai a;a s-a putut `nt]mpla c[ la scri-
sorile mele adresate c[tre Poli\ie, nicio-
dat[ n-am primit r[spuns. 

Este suspendat din postul de 
profesor `n martie 1945

Ba mai mult la data de 21 martie 1945
a primit ̀ n ̀ nchisoare decizia din partea
F.N.D. semnat[ de secretarul general
Marcel Katz prin care i s-a adus la
cuno;tin\[ suspendarea sa din postul de
profesor de la Liceul Industrial din Satu
Mare. Decizia a fost `nt[rit[ ;i de adresa
din 9 mai 1945 prin care Inspectoratul
;colar `n frunte cu Josef Ortai `l
`n;tiin\eaz[ c[ este supendat din post.

“Domnul Josef Ortai, fost inspector

al ̀ nv[\[m]ntului maghiar ̀ n vremea re-
gimului maghiar, c]nd am cerut s[ fiu
desp[gubit respectiv pensionat dup[ anii
care i-am servit ̀ n ̀ nv[\[m]ntul maghiar,
p]n[ la suspendarea mea din post ̀ n anul
1919, el a fost pre;edintele acelei comisii
care a fost numit[ de ministerul maghiar
s[ judece asupra trecutului meu. Comi-
sia, mai mult dr. Josef Ortai m-a refuzat
de la toate drepturile. Da m-a refuzat de-
oarece toate le-am recunoscut din tre-
cutul meu. Am recunoscut< sunt ;i am
fost comunist revolu\ionar. (...) Atunci
el `nc[ era mare maghiar, iar c]nd a fost
armata german[ aici, a fost mare german,
iar azi e cel mai proasp[t ;i cel mai mare
comunist, deoarece `i e grea\[ ;i fric[ s[
se recunoasc[ de ;vab. 

Ce caracter poate s[ aib[ acest indi-
vid care dup[ toate ce am f[cut pentru el
;i pentru so\ia lui ̀ n vremea bombard[rii
ora;ului Satu Mare, abia dup[ plecarea
din Odoreu unde l-am sus\inut ;i ap[rat
de toate necazurile se pune `n tov[r[;ie
cu t]lharii familiei mele ;i m[ scoate din
post!

Audiat de ;eful Siguran\ei 
din Satu Mare, celebrul 
Weisz Vasile 

~n 2 iulie 1945 Aurel Popp a fost in-
vitat de noul ;ef al Siguran\ei din Satu
Mare domnul Vasile Weisz pentru au-
dierea particular[ ce avea loc `nainte de
Comisia de triere< "Cu aceast[ ocazie l-
am `ntrebat pe domnul Weisz, s[-mi
spun[  adev[rat ce sunt p[catele mele,
respectiv cu ce sunt vinovat? Ca r[spuns
la `ntrebarea mea am primit de la el de-
nun\ul `n scris a lui Vasile Molnar, de-
nun\ul datat din ziua de 7 februarie 1945!
Dl. Weiss a cerut r[spund la acest denun\
al lui Vasile Molnar. (...) Totodat[ i-am
atras aten\ia dlui Vasile Weisz, la testa-
mentul  fratelui meu Octavian, din care
pornesc toate motivele `mpotriva per-
soanei mele. I-am ;i predat un exemplar
din testament, s[-l p[streze ca document,
la care m[ voi referi c]nd m-a asculta
Comisia de triere. I-am explicat cazul fa-
miliei mele, ;i din nou i-am  subliniat ;i
lui c[ toate atacurile executate ;i
denun\urile scrise ;i zise `n contra per-
soanei mele, toate toate sunt `n leg[tur[
cu acest Testament, prin care ho\ii au fu-
rat averea copiilor mei.”

:edin\a Comisiei de triere s-a \inut
la data de 18 iulie 1945, la sediul Poli\iei
din Satu Mare. ~n aceast[ ;edin\[ `ns[
Aurel Popp afl[ cu stupoare c[< “nici
vorb[ n-a fost despre domnul Vasile Mol-
nar. Acuzatorul meu ̀ n aceast[ ;edin\[ a
fost Josif Nyisztor, actualul primar al
ora;ului Satu Mare. La denun\urile lui
Josif Nyisztor am dat r[spunsurile cuve-
nite. Denun\urile lui Nyisztor Josif se re-
fereau la \inutul meu de comunist, ;i ni-
mica n-a ;tiut s[-mi spun[ nici Comisia
de triere, iar nici ;eful Siguran\ei ;i nici
;eful Poli\iei care erau de fa\[, ;i i-am
rugat pe to\i din nou s[ m[ elibereze (...)

Nu m-au ascultat, ci m-au \inut ;i pe
mai departe `n `nchisoare.”

Membrii familiei `i cer 
s[ renun\e la politic[

~nainte s[ fie audiat de c[tre Vasile
Weisz l-a vizitat b[iatul s[u Ionel,
rug]ndu-l s[ semneze o declara\ie prin
care se nagaja c[ nu va mai face politic[.

“Dac[ voi isc[li declara\ie, atunci voi
fi eliberat! ~nainte cu c]teva luni sau
s[pt[m]ni au propus-o ;i ceilal\i mem-
brii din familia mea, dar niciodat[ nu
am acceptat. ~n acest caz ultim `ns[ mi
s-a adus la cuno;tin\[ ;i toate mizeriile
`n care a ajuns so\ia ;i copiii mei! s[
u;orez cel pu\in soarta lor< am isc[lit...

ISTORIE
“Celulele ;i aici tot `n aceea;i stare. F[r[ geamuri ;i f[r[ sobe. ~ntr-o celul[ se str]mtoreau
c]te patru-cinci. Murd[ria la fel, cum a fost ̀ n ̀ nchisoarea Poli\iei. Dar nimenea din domnii
de la Poli\iei nici `n g]nd n-au avut s[ viziteze celulele, s[ se intereseze de cur[\enie sau
chiar s[ se g]ndeasc[ s[ avem pu\in combustibil! Diminea\a eram ̀ nv[li\i cu z[pad[ ̀ ncon-
jura\i cu mirosuri de gunoi ;i cu strig[te ;i urlete ale poli\i;tilor care nu ;tiau altceva dec]t
s[ strige s[ urle ca s[ ne `nfrico;eze ca pe ni;te animale.”

Marele pictor aurel Popp, chinuit de

Documentul trimis de Biroul Siguran\ei Satu Mare, la 3 noiembrie 1945, prin care Aurel Popp este citat s[ se prezinte la
Tribunalul Poporului  din Cluj 
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“Eu naivul eram atunci `nc[ convins c[ exist[ `mpotriva mea ceva denun\ scris ;i necunoscut de
mine! Cine a putut s[ ;tie cu ce e acuzat ;i de cine? Chiar pentru aceasta dubiozitate c]nd dup[
c]teva zile am v[zut c[ cele subliniate de mine `n Procesul Verbal au r[mas f[r[ oare;care ur-
mare, atunci m-am trezit c[ `mpotriva mea nu pot s[ fie denun\uri serioase, ci numai persoane
interesate, adic[ c]\iva du;mani ai mei, care au tot interesul s[ fiu de\inut ;i pe mai departe.”

`n speran\a c[ nu peste mult[ vreme voi
fi eliberat. N-am f[cut `ns[ nimica, nici
prin isc[lirea declara\iei ce am f[cut nu-
mai dup[ multe fr[m]nt[ri suflete;ti...
t]lharii familiei mele ̀ mpreun[ cu com-
plicele lor. M-au \inut ;i pe mai departe
`ntemni\at. Declara\ia a pretins-o numai
s[ m[ dojeneasc[ suflete;te...”

Aurel Popp a fost eliberat din `nchi-
soare ̀ n 15 august 1945. Abia apoi a aflat
ce s-a petrecut `n casa familiei sale. ~n
repetate r]nduri atelierul ;i locuin\a i-
au fost perchezi\ionate ;i i-au fost con-
fiscate mai multe bunuri.

“Ce s-au ̀ nstr[inat ̀ n timpul acestor
perchezi\ii din cas[ ;i atelier, numai
atunci voi ;ti c]nd voi putea reconstrui
inventarele despre toate obiectele, ce le
aveam ̀ nainte de perchezi\ii, adec[ ̀ nain-
te de ce am fost de\inut.” 

~n octombrie 1945 Aurel
Popp deschide proces 
`mpotriva a zece persoane

Hot[r]t p]n[ la cap[t s[ i se fac[
dreptate, ̀ n luna octombrie a anului 1945
Aurel Popp a `naintat Parchetului de pe
l]ng[ Tribunalul Satu Mare denun\ penal
`mpotriva urm[toarelor persoane<  

“1. Dr. Andrei Tanody, avocat, pen-
tru calomniere `naintea autorit[\ilor> 

2. Vasile Molnar ;i 3. Dr. :tefan
Anderco avocat, ambii pentru
denun\area calomnioas[ ;i furt, pentru
a\]\area autorit[\ilor din Liceul Indus-
trial Satu Mare s[ fiu licen\iat din post,
pentru perchezi\ie ;i pentru ̀ nstr[inarea
obiectelor din proprietatea mea, prin
`ncredin\a\ii lor<

4. Eduard Jellinek, tipografist, fost
;ef al Poli\iei Satu Mare domiciliat ̀ n Satu
Mare str. Kolcsey `n casa baronului
Bloomberg>

5. Emerich Lusztigh, fost agent al
Siguran\ei Satu Mare, ̀ n prezent secretar
la Biroul regional al Partidului Comunist
`n Oradea>

6. Nicolae Sarkany, drogist, domi-
ciliat `n Satu Mare, cu drogheria `n Satu
mare, str. Malinovsky nr. 10>

7. Nil. Stanciu fost ;ef al Siguran\ei
Satu Mare domiciliat `n Satu Mare - to\i
pentru abuz de putere, pentru `nsu;ire
pe nedrept a lucrurilor mele, pentru
de\inere ̀ n arest pe nedrept ;i pentru se-
chestrare de persoan[.

8. Marcel Katz, fost secretar al
F.N.D-lui din Satu Mare, `n prezent se-
cretar la Biroul regional al Partidului Co-
munist din Oradea>

9. Dr. Josif Ortai, fost inspector al
`nv[\[m]ntului maghiar din jude\ul Satu
Mare, domiciliat `n Satu Mare, str. Epis-
copu nr. 2, Et. 2>

10. Dr. Edmund Szabo, referent la
Inspectoratul ~nv[\[m]ntului maghiar
al jude\ului Satu Mare, domiciliat ̀ n Satu
Mare - to\i pentru abuz de putere, pentru
licen\iere din serviciul meu avut la Liceul
Industrial din Satu Mare.”

Vasile Molnar recunoa;te
c[ l-a acuzat pe Aurel Popp 
de fascism

La 2 noiembrie 1954, Vasile Molnar
`;i `nt[re;te acuza\iile aduse artistului
s[tm[rean printr-un nou denun\. 

"Subsemnatul Vasile Molnar, director
al fabricii DAC s.a.r, n[scut ̀ n Satu Mare,
la 7 II 1908, de religie greco-catolic[,
rom]n, domiciliat ̀ n Satu Mare, str. Cor-
vinilor nr. 20, c[s[torit, av]nd so\ia ;i
feti\ele mele deportate ̀ n Germania fiind
citat pentru ziua de azi la Cabinetul dvs.
`n urma denun\ului `naintat `n contra
mea de c[tre individul Popp Aurel, fost
profesor de desen, domiciliat ̀ n Satu Ma-
re, str. Petru Maior 11/bis pentru

denun\are calomnioas[, prin prezenta
\in a v[ face ;i ̀ n scris urm[toarea decla-
ra\ie `n aceast[ cauz[<

Este adev[rat c[ l-am denun\at pe
nemernicul Aurel Popp la Poli\ia din Satu
Mare, cer]nd ca denun\ul meu s[ fie
transferat la Parchetul Tribunalului Satu
Mare, ori la Tribunalul Poporului, dup[
cum este cazul.

L-am denun\at pentru<
1. ̀ ncerc[ri repetate ;i continuative

de ;antaj
2. prigonire pe baz[ rasial[ ;i anti-

semit[
3. acuz[ri false ;i mincinoase ̀ nain-

tea autorit[\ilor
4. propagand[ rasial[ ;i antisemit[
5. tr[dare de neam ;i a mi;c[rilor

de st]nga.
:i aceste ale mele acuz[ri le-am ;i

dovedit cu prisosin\[, precum se vede
din dosarul fascistului Aurel Popp, care
se afl[ la Poli\ia local[ ;i din faptul c[ el
a fost g[sit vinovat din partea Comisiei
de triaj ;i a fost pus sub supraveghere
poli\ieneasc[ ;i domiciliu for\at.

Nu este deci adev[rat c[ eu l-am de-
nun\at calomnios deoarece tot ce am
spus ;i scris despre el este purul adev[r.
~n ziua de 7 februarie 1945 ̀ ntr-o adunare
popular[ organizat[ de Partidul Comu-
nist, el a vrut s[ ridice cuv]nt. Atunci eu
l-am ̀ ntrerupt ;i am afirmat despre el c[
este un nemernic, f[r[ cinste, f[r[ ome-
nie, f[r[ caracter ;i f[r[ onoare. Am mai
spus c[ este fascist. Adunarea compus[
din circa 1600-1800 oameni, fiind pus[

la vot de dou[ ori, nu era pentru el, ve-
ridicitatea celor ce am afirmat despre
d]nsul fiind de ob;te cunoscut[, r[spun-
sul canaliei Aurel Popp nici n-a fost as-
cultat, ci a fost pur ;i simplu scos din
sal[, c]nd a ̀ ncercat s[ mai vocifereze ̀ n
modul lui obi;nuit.

~ntruc]t n-a; dori ca faptelor mele
s[ fie aplicat[ vreo amnistie, repet aici
din nou afirma\iile mele, pentru cari sunt
dispus s[ r[spund `naintea judec[toriei,
deoarece corespund adev[rului ;i fapte-
lor.

~n acest scop a se cere urgent de la
Poli\ia Satu Mare dosarul lui Popp Aurel
;i a dispune ca denun\ul meu `n contra
lui s[ fie sus\inut de c[tre Parchetul Satu
Mare ;i ca `n sf]r;it acest individ s[ fie
judecat pentru faptele lui m]r;ave."

Satu Mare, 2 noiembrie 1945
Semnat Molnar Vasile

Artistul cere desp[gubiri 
morale ;i 500.000.000 lei 
desp[gubiri materiale

Ajuns la v]rsta de 67 de ani, dup[ ce
a suferit ;ase luni ;i jum[tate `n `nchi-
soare, Aurel Popp cere desp[gubiri mo-
rale. Artistul m[rturise;te c[ a suferit
mai ales suflete;te, pentru situa\ia jenant[
`n care a ajuns `n ochii opiniei publice.
~ntreaga sa via\[ a fost apreciat ca omul
care niciodat[ n-a fost amestecat ̀ n nicio
afacere murdar[ sau p[c[toas[ a;a cum
a fost acuzat `n adunarea popular[ de

Molnar Vasile.
Exper\ii pe care i-a luat drept mar-

tori< Emil Isac, inspectorul artelor Cluj,
Eugen Szentimrei, inspectorul artelor,la
sec\ia maghiar[ Cluj> Dariu Pop, inspec-
tor ;colar pensionar - Cluj> Carol Kos,
arhitect, scriitor, profesor de academie
Cluj> Ioan Cri;an - artist ;i pictor Baia
Mare> Alexandru Mohy, profesor ̀ n Dej,
Liceul de Stat> Alexandru Sopos, artist
pictor - Cluj, Liceul piari;tilor> Dr. Ionel
Popp - avocat, Cluj> Dr. Iuliu Ha\ieganu
- medic, profesor universitar Cluj.

Ace;tia au depus m[rturie c[ “numai
dup[ un tratament medical general cu
multe cheltuieli, numai dup[ un an va fi
poate `n stare s[-;i poat[ continua
lucr[rile adic[ s[-;i poat[ c];tiga puterea
rodnic[ `n arta lui recunoscut[ de toat[
lumea expert[ `n art[.”

Suma cerut[ drept desp[gubire  a fost
de cinci sute milioane de lei.

Aurel Popp a le;inat `n casa 
prietenului s[u Dariu Pop

~n 3 noiembrie 1945 Biroul
Siguran\ei din Satu Mare `i trimite o
cita\ie prin care artistul a fost chemat
pentru audieri la Tribunalul din Cluj.

Din cauza epuiz[rii fizice ;i psihice,
Aurel Popp a le;inat de mai multe ori `n
casa prietenului s[u Dariu Pop. Din de-
clara\ia pe care o d[ fostul inspector ;co-
lar, afl[m c[ Tribunalul Poporului a clasat
dosarul lui Aurel Popp.

Declara\ie
“Subsemnatul Dariu Pop, inspector

;colar regional pensionar, domiciliat `n
Cluj, str. Elisabeta Nr. 3 declar pe con;ti-
in\a mea, put]nd `nt[ri ;i cu jur[m]nt
urm[toarele<

~n ziua de 7 noiembrie a venit la mine
profesorul pictor Aurel Pop, un vechi
prieten din Satu Mare, fiind chemat pen-
tru a fi interogat de acuzatorul public de
pe l]ng[ Tribunalul Poporului. L-am
re\inut la mine `n g[zduire.

~n 9 noiembrie s-a prezentat la Tri-
bunal, `ns[ a fost am]nat pentru ziua
urm[toare. ~n ziua de 10 noiembrie a
fost interogat dup[ care dosarul lui a fost
clasat urm]nd ca a doua zi s[ plece acas[
la Satu Mare.

~n noaptea aceleia;i zile, pe la orele
3, adic[ `n diminea\a zilei de 11 noiem-
brie, am fost de;teptat de \ipetele `ngro-
zite ale Doamnei Maria R[descu, so\ia
Domnului consilier Mircea R[descu de
la Curtea de Apel din Cluj, care locuie;te
la mine, care a b[tut la u;a dormitorului
meu ;i mi-a strigat c[ Aurel Pop e c[zut
pe ciment la intrarea `n baie. Am s[rit
`ntreaga cas[ din pat ;i ne-am dus la baie,
unde am v[zut c[ Aurel Pop era c[zut pe
spate peste pragul b[ii f[r[ strop de via\[
cu gura c[scat[ ;i aveam impresia c[ era
mort. L-am luat pe sus ;i l-am  dus `n
dormitorul nostru unde l-am culcat pe
dormez[ ;i am trimis `n grab[ dup[ Dl.
Dr. Victor Filip.

Aurel Pop ;i-a revenit ̀ n sim\iri dup[
o vreme ;i nu ;i-a putut da seama cum a
ajuns `n starea `n care se afla. Notez c[
preseara zilei d]nsul a venit acas[ foarte
surescitat ;i epuizat ;i s-a culcat foarte
devreme.

Doctorul Filip i-a dat o injec\ie dup[
ce l-a consultat ;i i-a prescris o lini;te
perfect[, neav]nd voie s[ se ridice din
pat. A doua zi, `n 12 Nov. Dl. Pop a mai
le;inat de dou[ ori. De atunci p]n[ ast[zi,
c]nd scriu aceast[ declara\ie d]nsul este
`n permanen\[ la mine ;i sub `ngrijirea
Dr-lui Filip ;i starea lui nu este deloc sa-
tisf[c[toare, a;a c[ am hot[r]t de comun
acord ca bolnavul s[ fie transportat la
Clinic[ spre a i se putea da o `ngrijire
ra\ional[ ;i tratament radical.

Aceasta-mi este declara\ia pe care am
dat-o de bun[voie ;i am semnat-o cu
m]na mea proprie.

Ast[zi, 13 Noiembrie 1945 `n Cluj
Dariu Pop

Mai jos semna\ii ̀ nt[rim aceast[ de-
clara\ie fiind ;i noi martorii celor relatate
mai sus<

Cluj 13 Noiembrie 1945
Florentina D. Pop

Eugenia C[pitan
Maria R[descu”

***

Am v[zut a;adar c[ cele 6 luni ;i
jum[tate de `nchisoare, b[taia suferit[
de la poli\i;ti ;i tratamentul din Peniten-
ciar i-au ruinat s[n[tatea.  Durerea cea
mai mare a artistului a fost ̀ ns[ urm[toa-
rea< “am pierdut un timp pre\ios din
b[tr]ne\ele mele, astfel c[ am ajuns `n
situa\iunea de a nu-mi putea c];tiga exis-
ten\a prin munc[ ca ;i p]n[ acum.”

Cu at]t mai mult opera sa, donat[
Muzeului de Art[ din Satu Mare trebuie
promovat[, f[cut[ cunoscut[ publicului
din `ntreaga \ar[. Picturile sale pot sta
al[turi de marile crea\ii ale arti;tilor
universali. Din p[cate ele zac undeva ̀ ntr-
un depozit, departe de ochii iubitorilor de
art[.

A consemnat Adriana Zaharia

Bibliografie
Arhivele Na\ionale Satu Mare,
Fond Popp S. Aurel

comuni;tii din Satu Mare ̀ n anul 1945
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Declara\ia semnat[ de Dariu Pop, Florentina D. Pop, Eugenia C[pitan ;i Maria R[descu din care afl[m c[ Aurel Popp a le;inat
`n noaptea de 10/11 noiembrie 1945 dup[ interogatoriul de la Tribunalul Poporului din Cluj
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TRADI}II
Sfânta Parascheva s-a născut în satul Epivat din Tracia (sudul Dunării) şi a trăit în se-

colul al XI-lea. Din copilărie a împreunat rugăciunea cu postul, cu cercetarea bisericii şi
cu milostenia. În mod deosebit era milostivă faţă de săraci, dăruindu-le chiar şi hainele
pe care le purta, fapt care i-a atras mustrarea părinţilor. După moartea părinţilor, moşte-
nind o mare avere, împreună cu fratele ei, Eftimie, care avea să devină mai târziu episcop,
tânăra Parascheva şi-a dăruit săracilor partea sa de moştenire, făcând nenumărate mi-
lostenii.

Cunoscut[ `n popor ;i cu nu-
mele de Brum[rel, luna octombrie
anun\[ `nceputul perioadei reci.
Acum `ncep a c[dea brumele cele
mici, dup[ cum spun b[tr]nii.

Semnele timpului ne spun c[ un
octombrie ;i noiembrie cu mult[ ploaie
poate s[ aduc[ `n decembrie mari
v]nturi, iar atunci c]nd frunzele arbo-
rilor cad repede este semn c[ anul
urm[tor va fi mai rodnic. Despre
Brum[rel ;i M[r\i;or se spune c[ sunt
luni surori. Bruma ;i z[pada mult[ din
octombrie veste;te o vreme moale ;i
c[ldu\[ `n ianuarie, iar dac[ este frig ;i
ger, vom avea parte de un `nceput de
an mai bl]nd, la fel ;i `n luna lui Faur.

Dac[ ;oarecii de c]mp
trag c[tre sat, se apropie iarna

"Lumina de miazănoapte aduce cu-
rând ger mare. Şoarecii de câmp, de
trag către sat, iarna e aproape. Când ar-
borii ţin frunza mult, iarna e departe,
dar va fi grea, şi la anul vor fi multe
omide. Sunt semne de iarnă uşoară
când o bubui în luna lui octombrie şi
noiembrie. Vântul de octombrie este
vânt bogat. Dacă în octombrie este mul-
tă ceaţă (buraca), atunci va fi multă ne-
auă în decembrie".

Tot pentru aceast[ perioad[ de
timp, calendarele agricole dup[ care se
ghidau mai demult b[tr]nii prev[d o
serie de activit[\i `n gospod[rie ;i la
c]mp. "Cartofii ;i napii de nutre\ se sap[
pe timp uscat - se cur[\esc de r[d[cinile
mai sub\iri ;i se pun s[ se sbiceasc[
`nainte de a se a;eza `n pivni\[ ori `n
groap[. ~ndat[ ce am terminat cu
sem[natul se ar[ numaidec]t p[m]ntul
menit a se sem[na de cu prim[var[.
Gerul ;i frigul de peste iarn[ `l
`mbun[t[\e;te. 

C]nd la culesul viilor, strugurii tre-
buie clasifica\i dup[ cum sunt unii pu-
trezi, al\ii cop\i ori r[scop\i. Numai a;a
putem face bani cumsecade, dac[ pro-
ducem mai multe feluri de vin", se arat[
`n publica\iile vremii (Antoaneta Ol-
teanu, Calendarele poporului român,
Ed. Paideia, Bucure;ti, 2001, 2009).

~n 18 octombrie, cre;tinii
nu scoteau afar[ gunoiul
;i c[rbunii din vatr[

Printre s[rb[torile lunii octombrie
este ;i cea `nchinat[ Sf]ntului Apostol
;i Evanghelist Luca. Este apostolul de
la care avem cea de-a treia Evanghelie
;i Faptele Apostolilor, a cincea carte a
Noului Testament. Sf]ntul Luca era ori-
ginar din Antiohia Siriei, fiind un om
cu o aleas[ educa\ie, de profesie medic. 

Era un bun cunosc[tor al filosofiei,
dar ;i un talentat artist plastic. Toate
aceste talente avea s[ le pun[ `n mod
str[lucit ̀ n slujba credin\ei cre;tine. ~n
c[utarea adev[rului, el ajunge la Ieru-
salim, unde `l cunoa;te pe Iisus. Apro-
pierea de El i-a schimbat cu totul des-
tinul, c[ci, de la vindecarea trupeasc[
a pacien\ilor s[i, Luca avea s[ se dedice
cu totul celor spirituale.

Pe vremuri, ziua Sf]ntului Luca era
\inut[ cu stricte\e.  Se s[v]r;eau rituri
menite s[ determine `ndep[rtarea lu-
pilor din preajma turmelor de oi. ~n
credin\a popular[, ̀ n ziua Sf]ntului Lu-
ca era interzis[ scoaterea gunoiului ;i
a cenu;ii din vatr[, pentru ca lupii s[
nu g[seasc[ c[rbuni aprin;i, care le-ar
fi favorizat fecunditatea.

Se sistau activit[\ile
de prelucrare a l]nii
;i a pieilor de oi

De asemenea, oamenii se fereau s[
pronun\e cuv]ntul lup, termenul fiind
`nlocuit cu cel de gadin[. Totodat[ erau
sistate ;i activit[\ile ce implicau prelu-
crarea l]nii ;i a pieilor de oi.  ~n general,
aceste practici populare erau
`ntrep[trunse cu cele religioase,
`ntruc]t oamenii \ineau post negru
pentru a fi feri\i de lupi.

A consemnat :tefania Cri;an

Pomenirea Cuvioasei Paras-
cheva (14 octombrie) are o impor-
tanţă deosebită pentru poporul
român, deoarece sfintele ei moaşte
se găsesc în ţara noastră, la Cate-
drala Mitropolitană din Iaşi.

Citind Proloagele, vedem că Sfânta
Parascheva s-a născut în satul Epivat din
Tracia (sudul Dunării) şi a trăit în secolul
al XI-lea. Din copilărie a împreunat ru-
găciunea cu postul, cu cercetarea bisericii
şi cu milostenia. În mod deosebit era mi-
lostivă faţă de săraci, dăruindu-le chiar şi
hainele pe care le purta, fapt care i-a atras
mustrarea părinţilor. După moartea pă-
rinţilor, moştenind o mare avere, împreu-
nă cu fratele ei, Eftimie, care avea să de-
vină mai târziu episcop, tânăra Parasche-
va şi-a dăruit săracilor partea sa de moşte-
nire, făcând nenumărate milostenii. Ca
una ce nutrea dorinţa de a se retrage din
lume şi de a trăi în singurătate, aproape
de Domnul, auzind odată la biserică gla-
sul Evangheliei< “Oricine voieşte să vină
după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia
crucea şi să-Mi urmeze Mie” (Marcu VIII>
34), Sfânta a înţeles că, pentru dânsa, a
venit vremea să lase toate şi să urmeze pe
Mântuitorul Iisus Hristos.

A petrecut în nevoinţe,
rugăciuni şi reculegere `ntr-o 
m[n[stire pe malul Iordanului

Părăseşte vatra părintească îndrep-
tându-se spre Locurile Sfinte. S-a stabilit
într-o mănăstire de călugăriţe pe malul
Iordanului, unde a petrecut în nevoinţe,
rugăciuni şi reculegere. Însă, printr-o ve-
denie cerească i s-a descoperit să meargă

spre patria sa, deoarece acolo avea să-şi
încredinţeze sufletul în mâinile Celui
Atotputernic, iar trupul ei va rămâne ca
o comoară de mare preţ patriei sale. În
drum spre ţinuturile natale, a poposit din
nou la Locurile Sfinte, oprindu-se un
timp şi la o mănăstire din Constantino-
pol. Ajungând în patria sa, fără a mai fi
recunoscută de cineva, petrecând o viaţă
plină de jertfe, trece la cele veşnice (la
doar 25 de ani). Sufletul şi-a luat zborul
spre cer, iar trupul ei neprihănit s-a dat
pământului în totală simplitate. Moaştele
făcătoare de minuni ale Sfintei Parascheva
au fost descoperite de către Dumnezeu
prin mai multe vedenii. Scoţându-se din
pământ, sfintele moaşte au fost luate de
împăratul Ioan Asan al românilor şi bul-
garilor, fiind aşezate, mai întâi, la Târnovo,
apoi la Belgrad pe vremea sultanului Se-
lim al II-lea şi, în sfârşit, au fost aduse la
Constantinopol. Domnitorul Vasile Lupu
a obţinut, în schimbul a 300 de pungi de
galbeni, strămutarea lor la Iaşi, fiind
aşezate în anul 1641 la biserica Sfinţii Trei
Ierarhi. În anul 1888 au fost depuse cu
mare solemnitate în noua Catedrală Mi-
tropolitană de la Iaşi, unde se află şi azi
şi unde credincioşii li se închină cu cre-
dinţă, cerând ajutorul Cuvioasei Paras-
cheva pentru tămăduirea bolilor sufleteşti
şi trupeşti.

Sf]nta a fost o fat[ bun[
la suflet

Potrivit cercetărilor întreprinse de
Tudor Pamfile (vol. Sărbătorile la ro-
mâni), sub numele de Vinerea Mare sau
Vinerea celor 12 vineri, poporul român
înţelege sărbătoarea Cuvioasei Parasche-
va. Poporul ştie că Sfânta aceasta a fost o

fată bună la inimă, care dădea săracilor
chiar şi bucăţica de pâine de la gură, îm-
preună cu hainele de pe ea> de aceea a
devenit Sfântă. Prin unele părţi, se crede
că Parascheva a fost chinuită de păgâni
într-o vineri, motiv pentru care, în orice
zi ar cădea această sărbătoare, românii o
numesc Vinerea Mare şi o consideră ca
una dintre cele mai însemnate sărbători
din cursul anului. O altă versiune a
tradiţiei afirmă că, în timp ce Parascheva
era persecutată pentru credinţa creştină,
ea a fost “fiartă în smoală şi-n pucioasă”>
cu toate acestea, nu şi-a părăsit încrederea
deplină în Dumnezeu. În această zi nu se
lucrează, fiind primejdie de boli> în spe-
cial, nu se coase, deoarece se atrag trăs-
nete, grindină, boli de ochi sau “negei”
pe mâini. Unii creştini postesc, nemân-
când “frupt”, chiar dacă ar cădea într-o zi
de dulce> alţii postesc cu desăvârşire (aju-
nează-post negru) sau nu beau vin roşu,
nu mănâncă nuci, castraveţi ori alte poa-
me care au cruce. Totodată, acum este
sorocul când îşi încheie slujba păzitorii
de vite şi oi. De Sfânta Parascheva, oile
“se slobod” la berbeci pentru prăsire, ca
mieii să fie frumoşi şi pestriţi şi ca să fie
născuţi cu două săptămâni înainte de
Paşti. Ciobanii se feresc să lucreze ceva,
fiindcă se tem că mieii vor ieşi “tărcaţi”,
ceea ce le-ar micşora preţul. Această săr-
bătoare reprezintă un semn că munca pe
câmp este pe sfârşite, fiecare gospodar
putându-şi face socoteala recoltei din anul
respectiv> frigul începe “a-şi arăta colţii”,
iar oamenii se pregătesc de iarnă, procu-
rându-şi de prin târguri tot ce le lipseşte
în privinţa îmbrăcămintei, existând cre-
dinţa că şi “soarele îşi cumpără acum co-
joc”.

Preot dr. Cristian Boloş

De ziua evanghelistului Luca, oamenii \ineau post pentru a fi feri\i de lupi

Moa;tele Cuvioasei se găsesc în ţara noastră, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi

Locul Sfintei Cuvioase Parascheva
în con;tiin\a poporului român
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S~N~TATE
Fructele de c[tin[ seam[n[ cu ni;te m[rgele de forma ovoidal[ ;i de culoare gal-

ben-portocaliu intens, se pot recolta ̀ n lunile august-septembrie, av]nd un gust acru,
u;or am[rui, cu arom[ pl[cut[ ;i miros caracteristic, asem[n[tor afinelor.

Un alt arbust, m[ce;ul, con\ine prin receptaculul transformat al florii cantit[\i
importante de vitamina C. Se recolteaz[ `n perioada august-octombrie.

Tusea, str[nutul, starea general[
proast[ sunt doar c]teva din simptomele
sup[r[toare ale unei r[celi ;i cum sezo-
nul rece se apropie, trebuie s[ oferim
organismului vitaminele ;i mineralele
de care are nevoie pentru a se ap[ra
`mpotriva acestora.

Vitamina C tonific[ vasele
de s]nge

Vitamina C, al[turi de mineralul
Zinc, este recunoscut[ ca fiind extrem
de eficient[ `n prevenirea r[celilor sau
`n cazul `n care r[ceala este deja insta-
lat[, administrarea acestei vitamine
ajut[ la diminuarea simptomatologiei
;i scurtarea perioadei de convalescen\[.

~n esen\[, vitamina C are dou[
func\ii majore `n organism< `nt[rirea
imunit[\ii ;i echilibrarea psihicului.

Animalele ̀ ;i produc singure aceast[
vitamin[ indispensabil[, dar organismul
uman nu este capabil s-o produc[, fiind
necesar aportul din afar[, adic[ consu-
mul zilnic de fructe, legume ;i supli-
mente alimentare.

Caren\a de vitamina C se manifest[
prin< s]ngerarea gingiilor, r[celi dese,
varice, hemoroizi, inflamarea mucoa-

selor, surplus de greutate, oboseal[ per-
sistent[, nervozitate, stare depresiv[,
c[derea p[rului, dificult[\i de concen-
trare etc.

Vitamina C este absorbit[ repede ;i
u;or ̀ n s]nge ;i celule. ~ntr-un organism
s[n[tos, leucocitele sunt pline cu vita-

mina C, fiind bine ̀ nc[rcate pentru lup-
ta cu microbii. Este total netoxic[, su-
pradozarea nefiind posibil[ deoarece
surplusul se elimin[ prin urin[ ̀ n 24 de
ore.

Lichidul lacrimal con\ine de 20-50
de ori mai mult[ vitamina C dec]t

s]ngele. Un cristalin afectat de cataract[
este s[rac `n vitamina C. Un supliment
de un gram pe zi poate stopa sau chiar
vindeca boala.

Administrat[ ̀ n doze mari, vitamina
C duce la sc[derea tensiunii intraocu-
lare, adic[ poate trata glaucomul.

Are un rol important `n `nt[rirea
\esutului conjunctiv. Astfel, `n centrul
unei r[ni recente se acumuleaz[ vita-
mina C, f[r[ ea nu se poate forma un
nou \esut conjunctiv din colagen.

Aceast[ vitamin[ poate ameliora ;i
astmul bron;ic, de asemenea, av]nd ;i
ac\iune antialergic[ ;i antiinflamatoare.

Vitamina C tonific[ ;i vindec[ va-
sele sanguine. Prin men\inerea pere\ilor
interiori netezi `mpiedic[ depunerea
cristalelor de colesterol solidificat ;i cal-
ciu, adic[ previne ateroscleroza.

Aceast[ vitamin[ hidrosolubil[ are
rol de substan\[ stimulatoare ;i protec\ie
la nivelul glandei hipofize, face posibil[
secre\ia a 10 hormoni, care controleaz[
4 domenii< sexualitatea, cre;terea, stre-
sul ;i func\iile glandei tiroide.

Particip[ la sinteza noradrenalinei,
care ne `nvioreaz[ ;i ne face euforici.
Noradrenalina se sintetizeaz[ `n cazul
confrunt[rii cu un pericol `n care este
nevoie de reac\ii rapide. Vitamina C este

prezent[ ;i `n sinteza serotoninei, sub-
stan\a f[r[ care nu putem dormi sau nu
ne putem relaxa.

Cu ajutorul acestei vitamine se trans-
mit influxuri nervoase, se stimuleaz[
memoria ;i capacitatea de concentrare.

Surse naturale

Dintre arbu;tii care cresc pe la noi,
c[tina reprezint[ cea mai bun[ surs[ na-
tural[ de vitamina C. Con\ine de zeci
de ori mai mult[ vitamina C dec]t mult
l[udatele l[m]i sau portocale.

Fructele de c[tin[ seam[n[ cu ni;te
m[rgele de form[ ovoidal[ ;i de culoare
galben-portocaliu intens, se pot recolta
`n lunile august-septembrie, av]nd un
gust acru, u;or am[rui, cu arom[
pl[cut[ ;i  miros caracterist ic,
asem[n[tor afinelor.

Un alt arbust, m[ce;ul, con\ine prin
receptaculul transformat al florii can-
tit[\i importante de vitamina C. Se re-
colteaz[ ̀ n perioada august-octombrie.

Vitamina C se g[se;te ;i `n legume
cum sunt< gulia, hreanul, varza de Bru-
xelles, broccoli, ardeiul iute, conopida
sau spanacul.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721202752

Caracterul unui copil sau al
unui adult nu poate fi schimbat.
Nici m[car remediul homeopat
nu va face o persoan[ s[ fie altfel
dec]t este. Persoanele sensibile
vor fi mereu sensibile, la fel o per-
soan[ agitat[ sau rece va fi mereu
agitat[ sau rece. Dar putem ̀ ncer-
ca, cu ajutorul homeopatiei, s[ fa-
cem un pu;ti mai emotiv s[
r[m]n[ emotiv dar s[ nu pl]ng[
chiar din orice sau un copil mai
nervos s[ fie mai calm ;i mai
pu\in reactiv.

Pentru a avea rezultate sunt impor-
tante ascultarea ;i ̀ n\elegerea copilului,
dar ;i a p[rin\ilor. Iar pentru p[rin\i,
este important s[ ̀ n\eleag[ c[ de multe
ori comportamentul copilului este
oglinda situa\iei existente `n familie.
Copiii simt ;i ceea ce nu se spune ;i
reac\ioneaz[ a;a cum ;tiu ei mai bine,
;i anume cu probleme fizice sau com-
portamentale.

De cele mai multe ori, o lini;tire ;i
calmare a p[rin\ilor determin[ o echi-
librare a constitu\iei copilului.

Pentru copiii sensibili,
ata;a\i de mama lor

Exist[ o serie de copii sensibili, mai
ales feti\e dar ;i b[ie\ei, care sunt foarte
lipi\i de mama lor sau de persoana fe-
minin[ care `i cre;te ;i au mari difi-
cult[\i de a r[m]ne singuri o perioad[
de timp. Ace;ti copii au mari probleme
`n integrarea `n colectivitate, la
gr[dini\[ sau la ;coal[. Orice schim-
bare `n modul `n care este organizat[
via\a lor declan;eaz[ o reac\ie `n plan

fizic (rinoree cu secre\ie galben-ver-
zuie, tuse productiv[ ziua ;i seac[
noaptea dar care nu treze;te copilul).
Copiii pl]ng la fiecare contrarietate,
dar dac[ sunt m]ng]ia\i, alinta\i, pu-
pa\i, lua\i ̀ n bra\e... le trece la fel de re-

pede cum se porne;te. Triste\ea alter-
neaz[ cu bucuria, lacrimile se usuc[
repede ;i apar r]sete. Se simt bine `n
prezen\a adul\ilor ;i am]n[ cum pot
momentul culc[rii. De cele mai multe
ori pentru echilibrarea  acestei consti-

tu\ii sensibile care prezint[ ;i delicate\e
pe plan fizic, cu sensibilitatea tractului
digestiv (apare o intoleran\[ la gr[simi,
produse de patiserie, dar ;i o nevoie de
a consuma dulciuri ;i patiserii chiar
dac[ ;tie c[-i fac r[u, precum ;i o lips[
de sete chiar dac[ este cald sau are febr[)
este nevoie de remediul Pulsatilla.

Tot Pulsatilla poate fi folosit pentru
a men\ine copilul la gr[dini\[ dac[ nu
vrea s[ r[m]n[ sau nu mai vrea s[
mearg[ acolo. Dac[ nu exist[ alte motive
obiective pentru care copilul s[ nu vrea
s[ r[m]n[, atunci Pulsatilla poate fi de
un real ajutor, fiind administrat dimi-
nea\a, c]teva s[pt[m]ni, p]n[ se adap-
teaz[ copilul schimb[rii ;i noilor cerin\e.

Tratament pentru oamenii
cu personalitate sensibilă

Pulsatilla este remediul
personalit[\ii care are o foarte mare ne-
voie de aten\ie, tandre\e ;i protec\ie ;i
care deopotriv[ cere ;i eman[ dragoste,
afec\iune, calm sufletesc. Este o per-
soan[ foarte influen\abil[, impresiona-
bil[, emotiv[ ;i timid[, timiditatea ei
manifest]ndu-se prin ̀ mbujorarea fe\ei,
ceea ce `i d[ o not[ specific[, Pulsatilla
afi;]nd un fel de sfio;enie docil[,
pl[cut[, care a;teapt[ ̀ n\elegerea ;i pro-
tec\ia persoanei  de al[turi, de care parc[
`nc[ este "legat[" prin cordonul ombili-
cal. Pulsatilla va ̀ ntreba mereu persoana
de care este dependent[ dac[ o iube;te.
De asemenea, este o fire foarte
schimb[toare, de fapt ;i patologia pe
care o prezint[ este schimb[toare. 

Totul este schimb[tor, de la caracter
la afec\iuni fizice< nu are dou[ dureri la
fel, nici r[celile nu sunt la fel, scaunele
sunt variabile. De foarte multe ori se

poate constata la Pulsatilla, dup[ o ex-
plozie de lacrimi, un z]mbet larg ;i cu-
ceritor. De asemenea, Pulsatilla poate
fi dulce ;i prietenoas[, dar poate fi ;i
amar[ ;i afurisit[ dac[ este luat[ prea
repede ;i dur.

Pulsatilla, o plant[ ierboasă
cu flori superbe

Pulsatilla este o plant[ ierboas[ re-
marcat[ prin florile sale superbe `n
form[ de clopot de culoare mov  cu un
contur auriu discret, ca ;i c]nd planta
nu `ndr[zne;te s[ scoat[ farmecul es-
tetic al culorilor prea vii.

Denumit[ popular "Dedi\el", pare
s[ semene parc[ cu un diminutiv al
unei fiin\e dragi, alintate `n cadrul fa-
miliei. ~n p[m]nt are un rizom gros ca-
re `i confer[ stabilitate ;i solitudine `n
fa\a v]nturilor din zonele ̀ n care cre;te,
spre deosebire de tulpina firav[ care se
unduie;te `n b[taia v]ntului. I se mai
spune ;i "Floarea de v]nt" pentru c[ se
apleac[, dar ̀ ncearc[ s[-;i men\in[ ver-
ticalitatea `n fa\a vitregiilor explic]nd
parc[ simbolica nestatornicie a reme-
diului. Planta cre;te ̀ n m[nunchiuri ca
;i c]nd ar avea nevoie de protec\ie ;i
armonie, prefigur]nd cumva ̀ nc[ unul
dintre indiciile semnificative ale per-
sonalit[\ii remediului, ;i anume acel re-
fuz binecunoscut al singur[t[\ii. Afi-
nitatea ei pentru zona ochilor este o
alt[ tr[s[tur[ a remediului. Se spune c[
la vederea ei, zei\ei Venus i-au dat la-
crimile, suger]nd ;i aici condi\ia Pul-
satillei, at]t de frecvent ;i u;or `nl[cri-
mat[.

Dr. Szatmari Anamaria
medic homeopat 

Clinica Sf]ntul Anton

Planta cre;te `n m[nunchiuri ca ;i c]nd ar avea nevoie de protec\ie ;i armonie
prefigur]nd cumva `nc[ unul dintre indiciile semnificative ale personalit[\ii
remediului

Dintre arbu;tii care cresc pe la noi, c[tina reprezint[ cea mai bun[ surs[ natural[
de vitamina C

Remedii pentru diferite cazuri
comportamentale - Pulsatilla

Rolul vitaminei C `n men\inerea s[n[t[\ii
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RE}ETE

Cl[tite americane
(tarkedli) cu cocos

Dovleac gratinat
cu ;unc[

Mod de preparare<

Se amestecă bine-bine, cu un tel
sau cu mixerul< făina, ouăle, laptele,
zahărul, fulgii de cocos şi drojdia pre-

parată în prealabil cu un pic de lapte
călduț îndulcit. Dacă se face cu drojdie,
se lasă aluatul acoperit, într-un loc căl-
duț, circa o jumătate de oră să crească.
Cu praf de copt nu trebuie aşteptat. Se
pune în ulei fierbinte cu ajutorul unei
linguri, sau se coace în forme speciale,
unse în prealabil cu ulei sau unt. Se
servesc calde, ornate cu gem, cremă de
ciocolată, topping sau presărate cu za-
hăr pudră. Deasupra se mai presară câ-
te un pic de cocos, care îi va va scoate
în evidență gustul.

Ingrediente< 
400 g făină albă, 2 ouă, 500

ml lapte, 2 linguri pline de za-
hăr, 50 g cocos răzuit, 25 g de
drojdie proaspătă (sau 10 g
drojdie uscată), sau eventual un
plic de praf de copt (în loc de
drojdie), ulei pentru copt
(eventual unt), gem, cremă de
ciocolată cu arahide, topping
sau zahăr pudră cu gust de va-

nilie la servire.

Mod de preparare<

Usturoiul se pisează, şunca se taie în
felii, se condimentează cu sare, piper şi cir-

ca jumătatea usturoiului, apoi se rume-
neşte în ulei încins. În cîteva linguri din
acest ulei se rumeneşte uşor şi pesmetul,
care apoi se întinde într-un vas termore-
zistent. Dovleacul se taie felii mai grosuțe
şi se opăreşte în supa de carne. Pe patul de
pesmet se aşează mai întâi jumătate din
feliile de dovleac, se presară cu mărar, apoi
se pune şi carnea tăiată fâşii şi se acoperă
cu dovleacul rămas. Smântâna se amestecă
cu sare şi cu usturoiul rămas şi se toarnă
peste compoziția din tavă. Se coace circa
25-30 minute în cuptorul preîncălzit. Cu
câteva minute înainte de a se scoate de la
cuptor, se presară cu caşcaval răzuit şi se
rumeneşte.

Ingrediente<

500 g șuncă, circa un kg de
dovleac, 4-5 căței de usturoi,
400 g de smântână, ulei de mă-
sline, 6 linguri de pesmet fin, o
legătură de mărar proaspăt sau
2-3 lingurițe de mărar uscat,
sare, piper, supă de carne sau

cubulețe de supă.

Sushi

Mod de preparare< 

Se fierbe orezul într-o oală acope-
rită. Separat, se face un amestec din
oțet, zahăr şi sare. Orezul fiert se stre-
coară şi se lasă să se odihnească 2-3
minute, apoi se stropeşte cu amestecul
preparat anterior şi se amestecă cu gri-
jă, fără să se strivească boabele. Mor-
covul şi castravetele se taie felii subțiri
pe lungime. Pe foaia de Nori se întinde

orezul, pe circa 3/4 din foaie, apoi în-
tr-o margine se aşează feliile de cas-
traveți, morcovi şi surimi sau somon,
alternativ. Se rulează cu ajutorul unei
planşete de bambus sau cu un material
textil mai gros. La rulare se strange cât
mai bine, astfel încât toată umplutura
sa se comprime. Batonul astfel obținut
se taie felii de circa 3-4 cm. Se poate
servi cu sos chilli dulce sau iute, sau
orice alte sosuri potrivite la preparate
din peşte.

Ingrediente<
Un pachet de foi Nori (nu se

va consuma totul), 200 g orez, 50
g file de somon, 100 g surimi, un
morcov mare, un castravete ma-
re, 3 linguri de oțet, o lingură de

zahăr, puțină sare.

Ciorbi\[ăcu varz[ă
de Bruxelles

Mod de preparare<

Varza de Bruxelles se curăță, dar nu
e nevoie să se îndepărteze mai mult decât
cele două frunzulițe superioare, apoi se
spală. Într-o oală de circa 3-4 litri, şunca
tăiată bucățele mici se prăjeşte în ulei, se
adaugă ceapa tocată mărunt, se căleşte
puțin, apoi se adaugă şi morcovii tăiați

feliuțe subțiri şi se călesc şi aceştia, apoi
se adaugă supa şi laptele. Când începe să
clocotească se adaugă varza şi se fierbe
până când toate ingredientele sunt aproa-
pe moi. Făina se amestecă treptat cu
smântâna sau iaurtul, cu grijă să nu for-
meze noduri, se toarnă în supă, se adaugă
mărarul, se condimentează şi se mai fier-
be câteva minute, până când zeama se
îngroaşă. După ce se ia de pe foc, se adau-
gă usturoiul pisat. Se poate servi cu ardei
iute sau adaos de smântână.

Ingrediente<

2 morcovi, o ceapă mijlocie,
500 g varză de Bruxelles, 150 g
șuncă afumată (se poate și fără),
2 litri de supă de carne sau de le-
gume, 1/2 litru lapte, 2-3 linguri
de ulei de floarea soarelui, 2 lin-
guri de făină, o legătură de mărar
verde tocat mărunt, smântână,
iaurt sau lapte acru (după prefe-
rință), sare, piper, pătrunjel ver-

de și usturoi, după gust.

Fructele acestui arbust
au efecte terapeutice re-
marcabile.

În
China,
fructele
măceşului
erau reco-
mandate în tra-
tarea afecţiunilor
digestive> românii le fo-
loseau ca remedii pentru 30 de boli, iar
în ţările Americii de Sud, măceşele erau
un leac sigur pentru afecţiunile muscu-
lare, la concurenţă cu ghimbirul. În timp,
numărul afecţiunilor tratate cu măceşe a
sporit considerabil până la... 100.
Vitamine conţinute

Măceşele conţin o cantitate remar-
cabilă de vitamina C. De aceea, spe-
cialiştii le recomandă ca fiind un medi-
cament revigorant, care alungă oboseala
intensă. În compoziţia acestor fructe exis-
tă şi alte substanţe active importante< vi-
taminele A, D, E, B1 (vitamina bunei dis-
poziţii), B2 (susţine organismul în acţiu-
nile solicitante), K (implicată în procesele
de coagulare a sângelui), minerale şi acizi
graşi, care ajută la regenerarea pielii.

Băuturile preparate din măceşe, pe
lângă faptul că sunt gustoase şi răcori-
toare, au efecte diuretice. Măceşul are şi
alte puteri terapeutice importante<
menţine buna funcţionare a vaselor ca-
pilare şi normalizează circulaţia sânge-
lui.

Ceaiul combate anxietatea, greţurile,
palpitaţiile, viermii intestinali şi creşte
secreţia biliară, fapt care-l recomandă în
afecţiunile ficatului. Mai mult, fiind foar-
te bogate în vitamina C (1500 mg/100g),
măceşele sunt un aliat de nădejde în
creşterea imunităţii. 
Remedii 

Efectul antiinflamator al pulberii de
măceşe este remediu în cazul artritelor.
Bolnavilor care li s-a administrat câte o
linguriţă de pulbere de măceşe pe zi, li s-
a îmbunătăţit simţitor starea de sănătate
prin diminuarea durerilor şi prin ame-
liorarea mobilităţii articulaţiilor cu 25%,
în comparaţie cu suferinzii de artrită care
au urmat un tratament clasic. Un trata-
ment similar s-a dovedit benefic şi în ca-
zul osteoartritei.

Datorită efectului antiinflamator,
ceaiurile de măceşe, ca şi pulberea, sunt
indicate în tratarea bronşitelor, astmului
şi alergiilor. În aceste cazuri, tratamentul
este mai blând, nu afectează mucoasa
gastrică şi nu creşte riscul îmbolnăvirii
de ulcer, în comparaţie cu unele antiin-
flamatoare clasice.

Din medicina populară se păstrează
terapia cu măceşe în cazul muşcăturilor
de câine turbat sau foarte agresiv. În acest
caz, s-a constatat că remediile cu măceşe
vindecă muşcăturile acestor patrupezi.
După ce se dezinfectează şi se curăţă ra-
na, se unge locul afectat cu un unguent
preparat din gălbenele şi din decoct de
măceşe (două linguriţe de unguent în
amestec cu patru linguri de decoct). Tra-
tamentul se repetă de mai multe ori pe
zi. În paralel, zilnic, se consumă câte trei
căni de infuzie de măceşe.

Gama de antioxidanţi, flavonoidele,
polifenolii şi toate substanţele ac-
tive din compoziţia măceşelor
au capacitatea să pre-
vină anumite forme
de cancer. Teste de la-
borator, efectuate în
mari laboratoare din
lume, au constatat că,
dintr-un grup de 18
plante bogate în an-
tioxidanţi, într-un
clasament, mă-
ceşele ocupă pri-
mul loc, fiind urma-
te de păducel, de lămâie, de
ceaiul verde şi de pătrun-
jel.
Text selectat şi adaptat de

Ioan A.

Preparatele
din m[ce;e alung[

oboseala

Datorită efectului antiinflamator, ceaiurile de măceşe, ca şi pulberea, sunt indicate
în tratarea bronşitelor, astmului şi alergiilor. În aceste cazuri, tratamentul este mai
blând, nu afectează mucoasa gastrică şi nu creşte riscul îmbolnăvirii de ulcer, în com-
paraţie cu unele antiinflamatoare clasice.

Din medicina populară se păstrează terapia cu măceşe în cazul muşcăturilor de
câine turbat sau foarte agresiv.
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Puloverele cro;etate
sunt din nou în tendin\e

În estetică, unul dintre principii este repetiţia. Realizezi cumva un echilibru
estetic, repetând un strop din culoarea bluzei, poate la pantofi sau în imprimeul
pantalonilor. Dar să nu exagerăm! Iar dicţionarul spune clar< "a asorta = a aşeza
laolaltă diverse lucruri pentru a forma un tot armonios".

Puloverul se numără printre
piesele must-have ale toamnei.
Mai ales modelele oversized sunt
în tendinţe, deci asigură-te că vei
avea cel puţin un pulover în gar-
derobă sezonul acesta.

Chiar dacă ţi se pare că un model
oversized nu ţi se potriveşte, noi te asi-
gurăm că îţi va da un aer boem. Pe
lângă faptul că sunt la modă, îţi vor
ţine de cald în zilele răcoroase de
toamnă. 
O combinație perfectă pentru toamna
aceasta este aceea de pulover cu fustă.
Această combinație este călduroasă şi
potrivită pentru zilele târzii de toam-
nă, dar în acelaşi timp te ajută să-ți
păstrezi feminitatea şi să renunți, mă-
car o zi pe săptămână, la blugi sau pan-
taloni.

Sfaturi de stil

Atunci când purtaţi pulovere tri-
cotate în nuanţe de albastru cerneală,
bej, alb vanilat, galben muştar, gri, ma-
ro caramel, negru, grena sau verde
mentă, adăugaţi un obiect vestimentar
sau accesoriu animal print. Acesta va
conferi o notă extrem de sofisticată
întregii ţinute.

Sezonul acesta se poartă pulovere
uni, cât şi cele colorate, cu dungi, mo-
dele mexicane, imprimeuri geometrice
sau de sezon, cu fulgi sau frunze.

Dacă vreţi să daţi o notă preţioasă
unui pulover tricotat, cel mai simplu
este să îl accesorizaţi fie cu o broşă
metalică supradimensionată, fie cu un
colier-declaraţie cu pene, cristale, pa-
iete sau mărgele. Un alt accesoriu prac-
tic este chiar o jachetă sau o vestă, care
îţi va pune formele corpului în evi-
denţă.
Niciodată să nu purtaţi puloverul tri-
cotat cu pantofi sport. Dacă nu eşti
genul tocurilor, poţi alege cizmuliţe. 

Nu purtaţi puloverele din anii tre-
cuţi, cel puţin nu pe cele scămoşate,
lălâi, cu aspect uzat. Daţi o fugă la
cumpărături şi alegeţi un model nou,
care să vă complimenteze nu doar si-
lueta, ci şi tenul. 

Dacă purtaţi tricotaje, nu le com-
binaţi cu şaluri sau fulare la fel. Mizaţi
pe varianta eşarfelor din materiale ca-
line precum caşmirul. Căciulile trico-
tate merg asortate atâta vreme cât au
un design plăcut şi simplu, fără ciucuri
sau alte zorzoane.

Puloverele tricotate merg asociate
excelent cu articole vestimentare din
piele. Fie că optaţi pentru pantaloni
sau fustă, combinaţia este una câşti-
gătoare.

Cum se întreţin puloverele 
croşetate?

Dacă ai câteva pulovere croşetate
şi vrei să le păstrezi în cea mai bună

formă, urmează aceste sfaturi. Trico-
tajele nu sunt chiar atât de greu de în-
treţinut. 

Nu trebuie să fii sau să te trans-
formi în gospodina perfectă, ci doar
într-o femeie inteligentă care-şi pro-
tejează cele mai iubite achiziţii în ma-
terie de haine. Tricotajele, fie că vor-
bim despre pulovere croşetate, malete,
cardigane sau poncho-uri, sunt con-
fortabile şi contribuie esenţial la ţin-
utele ce mizează pe efectul suprapu-
nerilor. Sunt cele mai bune prietene
ale noastre în sezonul rece. Dar ştii să
le îngrijeşti corect pentru a arăta bine
cât mai multă vreme? Iată câteva de-
talii de care trebuie să ţii cont. Cel mai
important lucru pe care trebuie să-l
ţii minte este că tricotajele se vor spăla
doar manual, asta pentru a nu intra la
apă. Indiferent ce fel de pulovere
croşetate ai avea în garderobă, fie din
materiale naturale sau din fibre sinte-
tice, detergentul trebuie să fie delicat.

Ghid practic

Niciodată nu freca materialul ex-
cesiv, pentru că se va deteriora. Schim-
bă apa şi repetă procesul de clătire de
două, trei ori. Nu lăsa puloverul la
scurs pe un umeraş şi nu îl răsuci. 

Împachetează-l într-un prosop şi
rulează-l până când apa este absorbită.
Lasă-l întins pe uscătorul de haine în
forma lui iniţială, pe un alt prospop
uscat, timp de 24 de ore.

Regulile vestimentare sunt în unele
cazuri chiar absurde. Nu vorbim des-
pre eticheta în modă, unde costumul
trebuie să-ţi vină impecabil, sau la ro-
chia de seară lungă se poartă mereu
sandale. Vorbim despre acele reguli ca-
re nu sunt stricte, doar societatea în-
cearcă să le promoveze.

Trăim într-o eră Pop-Art. Totul în
jurul nostru este marcat de multă cu-
loare. Indiferent în ce zonă te-ai afla, vei
observa o sumedenie de mesaje, sloga-
nuri, ţipete, milioane de imagini, iar teh-
nologia ne domină. În acest haos apa-
rent, este nevoie de multă inventivitate
ca să ieşi în evidenţă. Trăim într-o so-
cietate star-system, centrată pe individ
şi pe farmecul pe care acesta îl exercită
în jurul său, în cercul său de prieteni,
pretutindeni.

Prin hainele pe care le porţi, prin
gesturile pe care le faci, ideile pe care le
exprimi faţă de ceilalţi, ieşi în evidenţă
şi chiar reuşeşti să te faci remarcat.
Atunci, cum ar mai putea fi vorba despre
reguli de vestimentaţie când de fapt sun-
tem toţi atât de diferiţi?!

Moda

Probabil singura regulă în materie
de vestimentaţie este dezvoltarea unor
abilităţi vizuale proprii şi a unui simţ es-
tetic, pentru că hainele le porţi într-un
anume fel, pentru că aşa simţi şi pentru
că vrei să comunici nonverbal cu cei din
jur. 

Spre exemplu, cum ai putea să îi in-
terzici unei persoane vesele, optimiste
şi dinamice să nu poarte mai mult de
trei culori deodată? Uitaţi de această re-
gulă! Culorile sunt minunate, iar ele vă
pot da o stare de spirit nemaipomenită.
Cred că singura sugestie pe care pot să
v-o fac atunci când vă aventuraţi să pur-
taţi multe culori ar fi aceea de a avea
grijă la tipul de material pe care îl au
obiectele vestimentare alese. În general,
acestea trebuie să intre cam în aceeaşi
notă, ca textură, strălucire, senzaţie pe
care o lasă la atingere. Totul trebuie să
se potrivească, să pară un total colorat.

Iată şi un exemplu special pentru
ceea ce am spus mai sus. În compozi\ia
unui look pot domina culorile oranj -
cărămiziu şi fucsia. Aceste pete de cu-
loare pot avea rolul de a "linişti" explozia
de culori şi forme de pe o rochiţă în
nuanţe la fel de stridente. Pentru a forma
un total alege un cărămiziu mai intens
la pantofi care va ajuta la echilibrarea
estetică a vestimentaţiei. Un alt exemplu
ar fi purtarea unei perechi de blugi al-
baştri în combinaţie cu un top multico-
lor. Albastrul blugilor are rolul de a con-
trasta vizual cu acea nebunie de culori
şi înflorituri, de pe o geantă sau cămaşă.

Ca şi concluzie,  puteţi reţine acest
aspect< puteţi combina oricât de multe
culori vreţi, iar dacă reuşiţi să găsiţi o
formulă prin care să atenuaţi agitaţia co-
loristică cu zone de calm monocrome
cum ar fi o jachetă, o pereche de panta-
loni, un cardigan,   sau poate o eşarfă,
atunci veţi obţine rezultate deosebite. 

Asortarea

Nimic nu este mai nepotrivit decât
să îi îndoctrinezi pe oameni cu această
"regulă", care nu face în fapt decât să
provoace şi mai multe catastrofe vesti-
mentare. Am observat mania femeilor
pentru a se asorta şi iată la ce se ajunge<
rochie roşie, geantă roşie, cercei roşii şi
nu faci decât să te transformi într-o mare
tomată! 

Da, ar avea cumva sens ideea asor-
tării culorilor, dacă ea nu ar fi prost
înţeleasă. În estetică, unul dintre princi-
pii este repetiţia. Realizezi cumva un
echilibru estetic, repetând un strop din
culoarea bluzei, poate la pantofi sau în
imprimeul pantalonilor. Dar să nu exa-
gerăm! Iar dicţionarul spune clar< "a
asorta = a aşeza laolaltă diverse lucruri
pentru a forma un tot armonios". Deci
în niciun caz, a asorta nu înseamnă că
trebuie să purtăm aceeaşi culoare din
cap până în picioare sau să ne căutăm
înnebunite o geantă cu aceeaşi culoare
pe care o au pantofii cei noi! "Un tot ar-
monios" îl putem obţine în diverse feluri,
mai ales dacă ne dăm libertatea de a ne
juca. Nu, nu este important ca geanta să
aibă aceeaşi culoare precum cea a pan-
tofilor!

O geantă supradimensionată de cu-
loare nude poate scoate în evidenţă o
ţinută  cuminte în dungi, negru şi de-
nim.                                            

Nu se combină elemente sport

cu elemente elegante

Este într-adevăr riscantă combinaţia
şi dacă nu ai grijă, poţi uşor cădea în
capcana kitch-ului, însă şi acesta este un
mit care ar trebui spulberat. La o petre-
cere de exemplu, poţi face diferenţa prin
îndrăzneala de a combina cele două sti-
luri. La Hollywood se poartă de o vreme
bună pantofii sport, la costumul de gală,
pe covorul roşu.

Şi bărbaţii pot ieşi în evidenţă. O
combinaţie inedită poate fi creată prin
asortarea unor elemente elegante cum
ar fi pantaloni, blazer şi ceas cu un tricou
mărinăresc casual. 

Varianta feminină poate începe cu o
rochie sport. Asortată cu o pereche de
pantofi sport reinterpretaţi într-o ma-
nieră mai delicată, feminină, cu o geantă
plic şi accesorizată. Astfel rochia sporty
devine foarte ;ic, pentru o după-amiază
de vară.

Imprimeurile

Probabil aţi auzit de multe ori inter-
dicţii de genul< “Nu purta carouri şi
dungi sau imprimeuri pepite, sau flora-
le!” Nu ştiu de unde a venit această “re-
gulă”, poate tot din dorinţa de a-i ajuta
pe oameni să evite gafele vestimentare,
dar cred că această interdicţie a făcut
mai mult rău limitând libertatea de ex-
primare a oamenilor. 

Poţi combina o rochie în diferite
nuanţe de verde cu o pereche de dressuri

în dungi, pătrăţele sau buline. O altă ten-
dinţă este folosirea obiectelor de lenjerie
intimă ca vestimentaţie de stradă. De-
sigur, este nevoie de foarte mult curaj.

Accente de culoare

Accentele de culoare sunt şi ele bla-
mate de eticheta vestimentară clasică şi
cred, datorită aceleiaşi "isterii cu asorta-
tul", când de fapt, accentele de culoare
nu fac decât să potenţeze o apariţie ves-
timentară, prin contrastul pe care îl ofe-
ră, atrăgând atenţia către un element ves-
timentar forte, special, care ne place şi
pe care vrem să îl observe şi cei din jur.

Acolo unde domină nonculorile, o
geantă roşie poate da o notă autentică
de originalitate. Alege o pereche de pan-
taloni stretch cu decupaje şi o poşetuţă
roşie care să aibă cusături asemănătoare
cu tăieturile pantalonilor. Este vorba des-
pre acea idee de repetitivitate despre care
vă vorbeam la început. Nu este neapărat
să repetaţi culori sau materiale textile în
compoziţia ţinutei vestimentare. Puteţi
să vă gândiţi şi la astfel de detalii grafi-
ce.

O altă idee creativă este purtarea
unei perechi de sandale albastru marin
alăturat unei combinaţii de negru şi bu-
line bej în partea de sus cu accesorii aurii. 

Am ales două exemple în care ac-
centele de culoare sunt oferite prin in-
termediul poşetei sau al pantofilor, însă
desigur, accentele ar putea fi asigurate şi
de eşarfe, ciorapi sau brăţări.

Tricotajele, fie ele pulovere croşetate, malete, cardigane sau poncho-uri, sunt con-
fortabile şi contribuie esenţial la ţinutele ce mizează pe efectul suprapunerilor

Evit[ regulile vestimentare absurde
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DIET~

Dieta cu ouă promite să slă-
beşti 6 kilograme într-o singură
săptămână, dacă este urmată cu
stricteţe. Singurul dezavantaj es-
te că nu poate fi repetată prea
curând. Iată care sunt proprie-
tăţile ouălor şi în ce constă aceas-
tă cură.

Dieta este concentrată în jurul
ouălor. Ouăle se regăsesc în multe
preparate, astfel nu te forţează nimeni
să le consumi doar ca atare. Dieta cu
ouă este similară cu alte diete celebre
cu consum scăzut de carbohidraţi, de
exemplu, dieta Atkins, cu diferenţa
că se consumă ouă la fiecare masă. În
rest, conceptul de bază este acelaşi<
reducerea carbohidraţilor duce la
pierderea în greutate. Vei slăbi, însă
efectul nu este durabil dacă nu con-
tinui cu o alimentaţie sănătoasă, slabă
în carbohidraţi şi bogată în proteine.
Această cură nu este una echilibrată,
întrucât nu vei obţine din ouă chiar
toate vitaminele şi mineralele de care
are organismul tău în fiecare zi ne-
voie. De aceea, se recomandă unele
suplimente care să le conţină, pentru
a te menţine sănătoasă.

Pe durata curei nu sunt
recomandate exerci\iile fizice

Dacă doreşti să faci exerciţii fizice,
dieta cu ouă va fi foarte greu de ur-
mat. Din cauza faptului că nu îţi oferă
necesarul de carbohidraţi care să

susţină nivelul energiei consumate,
nu este recomandat sportul pe durata
acestei cure.

Limiteaz[ asimilarea
caloriilor pe parcursul zilei

Conform unor cercetări recent fă-
cute de Centrul Rochester pentru
Obezitate din SUA, consumul ouălor
la micul dejun poate ajuta să se limi-

teze asimilarea caloriilor pe parcursul
zilei, la mai mult de 400. În studiul
respectiv, 30 de femei supraponderale
sau obeze au mâncat fie micul dejun
bazat pe ouă (2 ouă), fie pe cel bazat
pe covrigi, ambele conţin acelaşi nu-
măr de calorii şi nivele aproape iden-
tice de proteine. Cercetătorii au în-
registrat obiceiurile alimentare ale fe-
meilor şi au descoperit că exact în-
ainte de prânz, cele care au consumat
ouă la micul dejun s-au simţit mai

puţin flămânde şi ca rezultat, au mân-
cat mai puţin. În plus, pe parcursul
următoarelor 36 de ore, grupul fe-
meilor care luau ouă la micul dejun
consuma în medie cu 417 mai puţine
calorii faţă de celălalt grup.

Studiul sugerează că ou[le mân-
cate la micul dejun sunt s[ţioase şi
de aceea te simţi sătulă pentru mai
mult timp, astfel încât să mănânci mai
puţin la următoarele mese. Cu alte
cuvinte, poţi slăbi fără a te înfometa.
Pe baza acestor rezultate, poţi slăbi
chiar aproape 1 kg într-o lună, doar
mâncând ouă la micul dejun!

Aliment cu 13 nutrien\i
necesari

Oul de găină oferă 13 nutrienţi
esenţiali, tot ce ai nevoie pe lângă vi-
tamina C, de exemplu< proteine de
înaltă calitate, nutrienţi, bilineurin[,
acid folic, fier, zinc precum şi vita-
minele A, D, E şi B12 şi are 85 calorii>
de asemenea, este bogat în fibre şi
anumite minerale, ceea ce înseamnă
că este bun pentru p[r, unghii şi pie-
le.

Vechiul sfat conform căruia există
un anumit număr limitat de ouă ce
poate fi consumat săptămânal a fost
abandonat. Conform Agenţiei Stan-
dardelor Mâncării, poţi mânca oricâte
ouă doreşti pe săptămână, cu condiţia
să facă parte dintr-o dietă echilibrată
şi sănătoasă. La micul dejun se reco-
mandă consumate cu pâine din făină
integrală, plus 1 pahar de suc natural

de portocale, bogat în vitamina C (ne-
îndulcit), care vă ajută organismul să
asimileze fierul din ouă.

Actriţa Megan Fox susţine că ouă-
le sunt principala sursă de proteine
din dieta sa. Ea consumă ouă în fie-
care dimineaţă la micul dejun. 

Băuturile  permise pe perioada
dietei sunt< cafea neagră, ceai negru,
ceai de lămâie, suc de grapefruit, apă
tonică, apă minerală acidulată şi apă
plată. Sunt interzise băuturile alcoo-
lice şi laptele. Ca salată se acceptă
doar lăptuci, roşii şi ţelină. 

Meniul se urmează strict, iar între
mese nu se mănâncă nimic. Nu se
consumă unt, ulei sau grăsimi.

Nu se consum[ numai ou[
 pe toat[ durata dietei

Nu trebuie să consumi exclusiv
numai ouă pe perioada dietei, ci să le
mănânci pe lângă alte alimente, încât
mesele să fie echilibrate şi sănătoase.
Există o dezbatere constantă în pri-
vinţa consumului gălbenuşului, de-
oarece conţine colesterol, aproxima-
tiv 213 mg, ceea ce este cam mult,
având în vedere că pe zi ar trebui să
se consume mai puţin de 300 mg. De
aceea, în cazul în care ai probleme de
sănătate, este cazul să te limitezi la 1
singur ou pe zi şi să eviţi alte alimente
care conţin colesterol. Însă, tot găl-
benuşul este cel care conţine şi bili-
neurină, acid folic, luteină, zeaxanti-
nă, vitamina D şi aproape jumătate
din proteinele dintr-un ou întreg. 

Cura de sl[bire cu ou[ `\i promite
6 kilograme `n minus

Deşi dietele nu lasă loc de mici
recompense dulci de care să te bu-
curi, uneori simţi nevoia de a con-
suma şi alte alimente în afară de
cele propuse în dieta pe care o ur-
mezi.

Din când în când, după o săptămâ-
nă de antrenamente foarte grele, după
ce ai dat jos câteva kilograme bune sau
când realizezi că a trecut o lună şi ai re-
zistat fără zahăr, mai că-ţi vine să te
pupi şi să-ţi dai şi un premiu. Ai grijă
totuşi ca premiul să nu te facă s[ re-
greţi!

Practică mâncatul intuitiv

Este nevoie de puţin exerciţiu, dar
merită. Cu timpul, îţi vei da seama ce
este bine pentru tine să mănânci şi ce
nu. Primul pas este să afli ce alimente
îţi sunt benefice şi de aici îţi vei da sea-
ma care sunt alimentele de care are ne-
voie organismul tău.

Găseşte un echilibru

Dacă acum ai undă verde la recom-
pense, nu te arunca cu capul îna-inte.
Găseşte o modalitate sănătoasă, care să
nu-ţi facă mai mult rău decât bine. Nu
uita< moderaţia este cheia succesului. 

Recompensa nu trebuie
să fie ceva de mâncare

Nu trebuie să te recompensezi cu
ceva de mâncare după fiecare succes.
Dacă ai avut o zi bună la serviciu, ai

avut rezultate bune la sală sau ai reuşit
să nu mănânci o săptămână zahăr, nu
trebuie să cazi în extrema cealaltă şi să
faci să dispară o felie de tort de ciocolată
în două secunde. 

Mai există şi altfel de premii< mergi
la salon şi fă-ţi manichiura, du-te la ma-

saj, vezi un film bun, cumpără-ţi o ro-
chie sau fă o plimbare lungă pe jos. Iar
dacă vrei să combini utilul cu plăcutul,
îţi poţi lua o mini vacanţă la munte,
unde vei putea să îţi continui antrena-
mentele şi în acelaşi timp să te bucuri
de aerul curat şi de priveliştea minu-
nată.

Mestecă bine

Poate că acţiunea de a mesteca de
foarte multe ori nu-ţi inspiră deloc
ideea de recompensă, dar gândeşte-te
că ai tot timpul din lume la dispoziţie.
Nu te grăbeşti nicăieri, trebuie doar să
mesteci foarte bine, să te bucuri de
mâncare şi să-ţi dai timp să sesizezi
când te-ai s[turat. 

Inspiră adânc  

Această mişcare simplă nu trebuie
făcută doar înainte de premiu, ci îna-
intea fiecărei mese. Înainte să mănânci,
inspiră adânc. Nu doar că această
mişcare te va ajuta în mâncatul intuitiv,
dar vei face alegeri mult mai sănătoa-
se.

Caută afirmaţii potrivite
pentru tine 

Multe femei se simt vinovate încă

din momentul în care înghit premiul
cu care se  recompensează pentru o
reuşită< "Nu sunt suficient de slabă să
mănânc asta acum", "Doamne, cât o să
alerg să dau caloriile astea jos" sau "Nu
am deloc control asupra mea. N-o
să ajung niciodată acolo unde îmi pro-
pun". Oricât de pueril ar suna şi indi-
ferent dacă te vei simţi sau nu prost,
caută câteva afirmaţii pozitive care să
aibă impact asupra ta şi spune-ţi-le în
fiecare dimineaţă şi în fiecare seară, în
faţa oglinzii.

Un alt truc este să îţi lipeşti bileţele
cu fraze motivante peste tot prin casă,
mai ales pe frigider şi în bucătărie. 

Mănâncă exact ceea
ce-ţi doreşti

Data viitoare când îţi va fi poftă de
ceva, mănâncă, dar asigură-te că este
făcut în casă şi că serveşti porţii mici.
Este inutil să te înfometezi şi să te pri-
vezi de multe alimente, dacă cu prima
ocazie dai buzna în mâncare şi strici
tot ce ai construit până atunci.

Nu suntem roboţi, deci este de
înţeles că uneori ni se face poftă de o
mâncare interzisă. Nimeni nu te poate
opri să consumi chiar şi chipsuri dacă
îţi doreşti, însă nu uita, să fie cu mode-
raţie. Pofta se potoleşte şi cu două bu-
căţele micuţe.

~n timpul dietei, acord[-\i mici recompense

Ouăle se regăsesc în multe preparate, astfel nu te forţează nimeni să le consumi
doar ca atare. Dieta cu ouă este similară cu alte diete celebre cu consum scăzut
de carbohidraţi, de exemplu, dieta Atkins, cu diferenţa că se consumă ouă la
fiecare masă. În rest, conceptul de bază este acelaşi< reducerea carbohidraţilor
duce la pierderea în greutate.
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Nepot al domnului Şerban Cantacuzino, el a moştenit şi a sporit o avere consi-
derabilă, care consta în proprietăţi imobile şi sume de bani depuse în băncile din
străinătate. Pe parcursul celor 26 de ani de domnie, Constantin Brâncoveanu şi-a
cumpărat bunăvoinţa turcilor, plătind regulat dările şi vărsând sume uriaşe sul-
tanului şi funcţionarilor de la Constantinopol, ceea ce i-a adus supranumele de
“prinţul aurului“.

B[t[lia de la Șelimbăr (germană
Schellenberg) a avut loc acum 415
ani, în octombrie 1599, și s-a dat
între oastea Țării Românești con-
dusă de Mihai Viteazul și oastea
Transilvaniei condusă de Andrei
Báthory. Bătălia s-a terminat cu
victoria clară a armatei conduse de
Mihai Viteazul, care și-a deschis
astfel drumul spre cetatea Alba Iu-
lia, unde a înfăptuit prima unire a
Transilvaniei cu Țara Româneas-
că.

Chiar dacă alianța (din 27 mai 1595)
a voievodului Mihai cu principele Tran-
silvaniei Sigismund Báthory era clară, aces-
ta din urmă dăruindu-i la 6 ianuarie 1597
castelul şi domeniul Buia, format din 14
comune, toate în județul Sibiu, domeniul

Sona din județul Alba şi dreptul de a con-
strui în Bălgrad (Alba Iulia), lângă cetate,
o m[năstire, care a şi fost ridicată în acel
an, relațiile dintre cei doi s-au deteriorat
de-a lungul timpului.

În 1597 se produseseră schimbări în-
semnate în Transilvania. Sigismund Bát-
hory i-a făcut o vizită împăratului Rudolf
al II-lea la Praga. A fost încheiat un tratat
bilateral, în baza căruia Báthory ceda im-
periul Transilvania în schimbul ducatelor
Oppeln (Opole) şi Ratibor (Racibórz) din
Silezia. Schimbul dădea posibilitatea Aus-
triei să-şi extindă influența asupra creşti-
nilor din Imperiul Otoman.

Situația l-a determinat pe Mihai Vi-
teazul să reflecteze asupra alianței cu Bát-
hory şi să decidă încheierea la rândul său
a unui tratat mai favorabil cu împăratul
Germaniei, la 9 iunie 1598, la Mănăstirea
Dealu. Sigismund Báthory, fire schimbă-
toare şi indecisă, şi-a dat seama că ducatele
sileziene nu făceau cât Transilvania şi, în

august 1598, s-a reîntors la vechea lui stă-
pânire, după care i-a expulzat pe repre-
zentanții împăratului Rudolf.

Revenit în Ardeal, Sigismund Báthory
l-a chemat din Polonia pe vărul său Andrei
Báthory, care era cardinal. I-a cedat aces-
tuia tronul principatului Transilvania, iar
Dieta Transilvaniei l-a recunoscut pe car-
dinal în aprilie 1599 ca principe.

Oastea munteană urmează două di-
recţii< cea mai mare parte, sub conducerea
domnului, trece prin văile Buzăului şi Te-
leajenului, şi cealaltă, condusă de Udrea
Băleanu, Baba Novac şi boierii Buzeşti, pă-
trunde prin Valea Oltului, înaintând spre
Sibiu. Cele două coloane au făcut joncţiu-
nea, la 16/26 octombrie 1599, la Tălmaciu,
lângă Sibiu. Peste două zile, cele două oşti
s-au întâlnit la Şelimbăr (judeţul Sibiu).

Mihai Viteazul dispunea de circa
20.000 de oameni şi 180 de tunuri (în mare
parte mercenari, oaste de ţară, haiduci bal-
canici şi secui), pe care i-a dispus pe trei

linii. În prima linie, Baba Novac şi haiducii
lui apărau aripa stângă, corpul de oaste
condus de aga Lecca pe cea dreaptă, iar în
centru era corpul de călăreţi al banului
Mihalcea. Linia a doua era alcătuită din
8.000 de călăreţi, iar cea de-a treia, din
care făceau parte cetele boierilor şi garda
domnului, asigura rezerva.

Andrei Báthory dispunea doar de circa
16.000 de oşteni, puşi sub comanda lui
Gáspár Kórnis (căpitan general al oştirii
transilvănene), dispuşi tot în trei linii. Pri-
ma avea aripile asigurate de infanterie, în
mijlocul acestora era corpul de cavalerie
condus de Moise Székely, a doua linie era
formată din pedestraşi şi era comandată
de Melchior Bogáthi. Cea de-a treia linie
era alcătuită din corpurile de oaste nobi-
liare. Spatele armatei ardelene era apărat
de zidurile Sibiului, pe care erau amplasate
45 de tunuri, dispuse în faţa dispozitivu-
lui.

Primul atacă Baba Novac, care desta-

bilizează flancul drept al oastei lui Báthory.
După contraatacul oştirii inamice, este ata-
cat centrul transilvan aflat sub comanda
lui Moise Székely, care cedează şi pierde
drapelul cel mare al principelui. După res-
pingerea aripii stângi a muntenilor de către
Petru Huszar, este rândul domnului să in-
tre personal în luptă cu trupele de rezervă,
obligându-i pe ardeleni să se retragă în de-
zordine. Principele fuge, încercând să se
refugieze în Moldova, dar este prins şi de-
capitat de secui.

La 22 octombrie/1 noiembrie 1599,
Mihai Viteazul, „călare pe roibul său de
sânge nobil…, plin de demnitate, mândru
şi îmbrăcat prea împodobit chiar”, a pă-
truns în Transilvania, unde, după ce a pus
„stările să jure credinţă întâi împăratului,
pe urmă lui însuşi şi apoi fiului său” (cro-
nicarul maghiar István Szamosközy), în-
cepe introducerea administraţiei româ-
neşti. 

A consemnat V. A.

Albumul cu documente de ar-
hivă “Constantin Brâncoveanu
300“, ce a luat naştere printr-un
proiect cultural finanţat de Admi-
nistraţia Fondului Cultural Naţio-
nal, va fi lansat în municipiul Satu
Mare în data de 24 octombrie 2014.

Manifestarea omagială adusă domni-
torului român, martir al credinţei, aduce
în faţa contemporanilor, prin intermediul
documentelor istorice, date şi fapte care
ilustrează istoria naţională, 1688-1714, cu-
noscută drept “epoca brâncovenească“. 

Expoziţia care prezintă 20 de docu-
mente, atât interne cât şi externe, semnate
de Constatin Brâncoveanu în timpul dom-
niei sale, reprezintă un privilegiu pentru
oraşul Satu Mare în “Anul comemorativ
Constantin Brâncoveanu“. Dovezile isto-
rice pot fi vizitate pe simezele Muzeului
Judeţean, începând cu data de 15 octom-
brie şi până în 25 octombrie. 

O perioadă de pace, înflorire
culturală şi dezvoltare

Domnitorul Ţării Româneşti între anii
1688-1714, Constantin Brâncoveanu este
comemorat în anul 2014 la 300 de ani de
la moartea sa şi a celor patru fii ai săi. Des-
pre perioada în care acesta a condus, se
cunoaşte prea bine că a reprezentat o lungă
perioadă de pace, de înflorire culturală şi
de dezvoltare a vieţii spirituale, în urma sa
rămânând un mare număr de ctitorii re-
ligioase şi un stil arhitectural eclectic ce-i
poartă numele. 

Nepot al domnului Şerban Cantacu-
zino, el a moştenit şi a sporit o avere con-
siderabilă, care consta în proprietăţi imo-
bile şi sume de bani depuse în băncile din
străinătate. Pe parcursul celor 26 de ani de
domnie, Constantin Brâncoveanu şi-a
cumpărat bunăvoinţa turcilor, plătind re-
gulat dările şi vărsând sume uriaşe sulta-
nului şi funcţionarilor de la Constantino-
pol, ceea ce i-a adus supranumele de
“prinţul aurului“.

Modul cumpătat de a aborda situaţiile
în care se afla se datora agenţilor şi spio-
nilor pe care îi avea în toată Europa, acesta
fiind mereu informat aupra ştirilor de pe
întreg continentul, informând la rândul
său taberele rivale despre mişcările adver-
sarilor. Totodată a intervenit în mod re-

petat în Moldova, fiind preocupat de ches-
tiunea domniei, în timp ce în Transilvania
a exercitat o importantă influenţă cultu-
rală, prin răspândirea de tipărituri şi cti-
torirea de aşezăminte religioase. 

A reuşit în anul 1699 să fie confirmat
pe viaţă în domnie, iar în anul 1703 a fost
reconfirmat de noul sultan. În pofida aces-

tor recunoaşteri, în anul 1714, în ziua de
Adormire a Maicii Domnului, când bine-
credinciosul domnitor Constantin Brân-
coveanu împlinea 60 de ani, iar Doamna
Maria îşi serba ziua numelui, acesta, alături
de cei patru fii ai săi, Constantin, Ştefan,
Radu şi Matei, a fost decapitat în capitala
Imperiului Otoman. Descendenţa dom-

nului a fost asigurată de copiii fiicelor sale
şi ai lui Constantin, fiul său. La mijlocul
secolului al XIX-lea au putut fi număraţi
peste două sute de urmaşi direcţi în viaţă.

În 2014 rămăşiţele pământeşti ale lui
Constantin Brâncoveanu au fost dezgro-
pate şi plasate într-o raclă, care este expusă
la Biserica “Sfântul Gheorghe Nou“,  din
Bucureşti. 

Catalogul va fi lansat
în Satu Mare pe 24 octombrie 

De asemenea, tot cu prilejul acestui
an de o importanţă deosebită, Arhivele
Naţionale ale României, Direcţia Bucureşti
şi Asociaţia “Dar Development Associa-
tion“, printr-un proiect cultural finanţat
de Administraţia Fondului Cultural Naţio-
nal au conceput un album fotodocumentar
bilingv, denumit “Constantin Brâncovea-
nu 300 - Documente de Arhivă“. Proiectul
a fost demarat în luna mai a acestui an şi
se va finaliza în noiembrie 2014.

“Domnia lui Constantin Brâncoveanu
este una dintre puţinele domnii îndelun-
gate din istoria Ţării Româneşti şi acest
fapt i-a permis să acumuleze realizări de-
osebite în multe domenii. O domnie lungă,
în condiţiile noastre istorice cunoscute,
este în sine o mare realizare, care a presu-
pus calităţi de excepţie, atât în politica in-
ternă cât şi în cea externă. Criza Imperiului
Otoman şi avansul celui Habsburgic, după
asediul Vienei, a impus o diplomaţie spe-
cială pentru conservarea autonomiei ţării.
Buna organizare internă a vieţii economi-
ce, a vămilor, a cancelariei şi celorlalte in-
stituţii ale statului a produs eficienţă şi bo-
găţie, care au contribuit la rândul lor la
succesul politic al domnului, dar şi la ma-
rile sale realizări culturale. Impresionantele
sale ctitorii religioase şi laice, ilustrând pri-
mul stil românesc în arhitectură, patrona-
jul bisericilor din Orientul ortodox, acti-
vitatea tipografică, miniaturistica şi docu-
mentele prezentului volum, precum şi alte
manifestări ale artei, se subsumează în sin-
tagma artă brâncovenească, parte compo-
nentă a epocii definite de numele voievo-
dului“, a declarat dr. Ioan Drăgan, direc-
torul Arhivelor Naţionale. 

Alături de albumul “Constantin Brân-
coveanu 300 - Documente de Arhivă“, în
fiecare oraş în care se lansează sunt expuse
şi o serie de documente reprezentative.
Până în prezent, acestea au poposit preţ
de puţine zile la Târgovişte, Iaşi, iar acum

au ajuns şi la Satu Mare. Cele 20 de panouri
pot fi văzute de toţi cei interesa\i începând
cu 15 octombrie şi până în 25 octombrie.
Într-un cadru festiv, în 24 octombrie, Bru-
taru Alexandra şi Brutaru Cristian, fon-
datorii şi preşedinţii Asociaţiei “Dar De-
velopment Association“, alături de Claudiu
Turcitu şeful Biroului Arhivele federale,
personale şi colecţii din cadrul Arhivelor
Naţionale Bucureşti, vor prezenta catalogul
sătmărenilor. Această expoziţie a ajuns la
Satu Mare prin intermediul dr. Aurel Lu-
cian Cucuiet, directorul Arhivelor Naţio-
nale Satu Mare, în colaborare cu Liviu
Marta, directorul Muzeului Judeţean Satu
Mare şi Claudiu Mondici, inspector gene-
ral în cadrul Inspectoratului Şcolar Ju-
deţean Satu Mare. “Documentele prezen-
tate în expoziţie au o valoare mare pentru
poporul român şi merită văzute de către
toţi pasionaţii de istorie şi nu numai. In-
vităm la muzeu în special elevii, tinerii
care trebuie să cunoască istoria, trebuie să
fie conştienţi de faptele bune, dar şi rele
care s-au întâmplat de-a lungul veacurilor.
Doar aşa acestea sub nici o formă nu vor
mai fi repetate, nici în prezent şi nici în
viitor“, a declarat dr. Aurel Lucian Cucuiet. 

Cele aproape 300 de pagini sunt struc-
turate în trei mari părţi. Prima parte, cea
mai întins[ din punct de vedere al numă-
rului de documente descrise, cuprinde do-
cumente interne, înscrisuri oficiale pre-
cum hrisoave domneşti pentru întărirea
de danii sau pentru scutiri diverse, condici
şi multe altele. De asemenea, aici mai pot
fi văzute acte particulare emise de cance-
laria lui Constantin Brâncoveanu sau de
membrii familiei sale. Urmărindu-le cu
atenţie se poate observa uşor evoluţia ma-
niei grafice şi a stilului artistic de orna-
mentare a acestora. Partea a doua prezintă
câteva documente externe şi anume în-
scrisuri oficiale emise de Înalta Poartă, po-
runci sau scrisori ale Curţii de la Viena. În
partea a treia Laurenţiu Szenkovics pre-
zintă sigiliile brâncoveneşti utilizate pentru
validarea documentelor. 

“Constantin Brâncoveanu 300 - Do-
cumente de Arhivă”  reprezintă doar o pri-
mă etapă dintr-un demers itinerat în re-
descoperirea şi valorificarea pentru publi-
cul larg a istoriei brâncoveneşti. Drumul
nu se termină aici, deoarece exponatele şi
catalogul fotodocumentar vor porni spre
Institutul Cultural Român de la Viena,
Austria. 

Sergiu Podină

acum 415 de ani Mihai Viteazul cucerea Transilvania la :elimb[r

Constantin Brâncoveanu este comemorat în anul 2014 la 300 de ani de la moartea
sa şi a celor patru fii ai săi

Se va lansa albumul cu documente de
arhiv[ “Constantin Br]ncoveanu 300”

EXPOZI}IE
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MUZIC~

S[pt[m]na final[ a edi\iei 2014
a Zilelor Muzicale S[tm[rene a
fost dominat[ de o personalitate
important[ ;i fascinant[ a muzicii
europene din zilele noastre< pia-
nista Raluca :tirb[\. Stabilit[ de
ani buni la Viena, unde concer-
teaz[ ;i pred[, ea este unul din
pu\inii arti;ti rom]ni care s-au
consacrat cu tot dinadinsul
p[str[rii ;i r[sp]ndirii crea\iei mu-
zicale culte rom]ne;ti, `n special
repertoriului pentru pian solo
scris de George Enescu.

Pentru a ̀ n\elege impactul prezen\ei
sale la Satu Mare, poate cel mai bun ar-
gument este o postare pe Facebook a
unuia dintre veteranii orchestrei Filar-
monicii Dinu Lipatti, fagotistul Erdos
Janos, care dup[ concertul simfonic de
joi seara a \inut s[ scrie urm[toarele
r]nduri<

“S-o acompaniezi pe Raluca :tirb[\
este o pl[cere... Pe lâng[ talent ;i inter-
pretare, mai are ;i farmec, muuult far-
mec, iar în timpul concertului zâmbe;te,
nu sufer[ teatral, zâmbe;te! Extraordi-
nar! :i a mai dat ;i dou[ bisuri... grele,
dup[ un maraton la Satu Mare, având
dou[ recitaluri înainte! Brahms-ul de
dup[ a fost mult mai u;or de cântat când
\i s-a f[cut o poft[ de cântat... Sper s[
mai cânt[m împreun[, Raluca!”

Trei concerte `n patru zile

Sosit[ la Satu Mare la sf ]r;itul
s[pt[m]nii trecute, Raluca :tirb[\ a luat
loc la pian `n fa\a publicului de trei ori
`n patru zile. Luni la Castelul Karolyi
din Carei, mar\i ;i joi la Sala Filarmo-
nicii din Satu Mare. Primele dou[ pres-
ta\ii au fost din muzic[ de camer[ - gen
care “d[ c[r\ile pe fa\[“ ̀ n privin\a unui
muzician - iar joi a fost solist[ `n Con-
certul nr. 2 `n La major de Liszt, dup[
care a oferit un minirecital, tot din
crea\ia celui ce a revolu\ionat tehnica ;i
scriitura pianistic[ la mijlocul secolului
XIX.

Speciali;tii ;i amatorii aviza\i ;tiu c[
pianistul are pe partitura unei lucr[ri
camerale ;i liniile muzicale ale parte-
nerilor s[i, fiind astfel cel care asigur[
coeziunea ansamblului ;i de cele mai
multe ori conduce interpretarea. Lucru
care s-a v[zut foarte clar ̀ n presta\ia Ra-
luc[i de luni ;i mar\i, c]nd a interpretat
mai `nt]i Trio-ul op. 1 nr. 3 de Beetho-
ven - parte din primul set de lucr[ri pu-
blicate de cel care avea s[ devin[ Titanul
de la Bonn, pies[ `n care se `ntrevede
deja personalitatea sa puternic[ - al[turi
de violonistul s[tm[rean Rudolf Fatyol
;i de violoncelistul Rudolf Leopold,
vechi prieten ;i colaborator, rezident tot
la Viena.

Apoi l-a acompaniat pe Rudolf Fa-
tyol ̀ n Scherzo ̀ n do minor din Sonata
F.A.E., mi;care scris[ de Johannes
Brahms `n acest opus colectiv dedicat
unuia din cei mai expresivi ;i celebri
violoni;ti ai epocii, Joseph Joachim.
“F.A.E.” este un acronim al devizei de
via\[ asumate pe atunci de Joachim<
“Frei, aber einsam” (Liber, dar singura-
tic). Deviz[ de care Joachim nu s-a dezis,
de;i la un moment dat s-a c[s[torit (avea
s[ divor\eze destul de repede). Scher-

zo-ul este singura parte din sonat[ care
a r[mas `n repertoriul curent, datorit[
pasiunii pe care o degaj[ ;i provoc[rilor
tehnice ;i ritmice distribuite ambelor
instrumente. Au urmat apoi dou[ bisuri
juc[u;e, tot `n formul[ de trio.

Enescu, marea pasiune

Dup[ pauz[, recitalul cameral i-a
avut protagoni;ti pe Raluca :tirb[\ ;i
Rudolf Leopold `n Sonata op. 26 nr. 2
de George Enescu, precedat[ de un ex-
pozeu al pianistei despre manuscrisele
enesciene ;i demersurile sale pentru va-
lorizarea lor. Ascult]nd aceast[ muzic[
mult prea rar c]ntat[ ;i `nregistrat[,
`n\elegem de ce se zbate ̀ ntr-at]t Raluca
s[ salveze mo;tenirea scris[ ;i material[
a lui Enescu de la uitare (pe l]ng[ ̀ nre-
gistr[rile lucr[rilor maestrului de la Li-
veni, ea s-a luptat ;i pentru recondi\io-
narea casei de la Mih[ileni care a
apar\inut lui Enescu). Se simte ̀ n aceast[
lucrare at]t ;coala francez[ `nsu;it[ de
compozitor ̀ n studiile sale pariziene (`n
special ̀ n primele dou[ p[r\i, cu ecouri
din Debussy ;i Saint-Saens ;i armonii
`ndr[zne\e postromantice), c]t ;i filonul
rom]nesc, exploziv `n finalul “Allegro
sciolto” (rapid smuls, s-ar traduce), care
`\i d[ senza\ia unui drum prin codrii
Moldovei, cu hurduc[turile de rigoare
(de aici acel “sciolto”), ;i are ;i o evident[
sev[ folcloric[. ~ntreg universul sonor
enescian cu complexitatea lui deosebit[
ni se reveleaz[ aici, iar iubitorii de mu-
zic[ din Satu Mare ;i Carei au avut oca-
zia s[ descopere mai mult despre Enescu
dec]t din Rapsodiile rom]ne, cam sin-

gurele lucr[ri ale sale care se mai c]nt[
`n programele Filarmonicii.

Criticii de specialitate au remarcat
la Raluca :tirb[\ fine\ea ;i inteligen\a
interpret[rilor. Acolo unde mul\i mu-
zicieni `;i demonstreaz[ limit[rile, mai
ales ̀ n partiturile pline de am[nunte ale
lui Enescu (care nu era omul care s[ lase
libert[\i excesive interpre\ilor), Raluca
g]nde;te atent muzica ;i o `n\elege de-
plin, ceea ce `i d[ o fluen\[ irepro;abil[
chiar ̀ n pasajele cele mai dificile. Aceas-
ta, cuplat[ cu o vizibil[ pasiune pentru
muzic[ ;i un histrionism feminin deli-
cios, o face o prezen\[ memorabil[ pe
scena de concert. A;a cum era, de altfel,
;i Franz Liszt, a c[rui muzic[ a c]ntat-
o pianista `n seara de joi, mai `nt]i
al[turi de orchestra dirijat[ de Janko
Zsolt, apoi de una singur[, `n bisurile
acordate unui public cucerit. A st[p]nit
impecabil un Concert, al doilea, `n La
major, greu de st[vilit, ca un arm[sar
s[lbatic, iar apoi a c]ntat Consolation
nr. 3 ;i `nfior[tor de dificilul Vals Me-
fisto, lung ;i foarte bogat `n provoc[ri
ritmice ;i armonice, o pies[ de care
pu\ini piani;ti ̀ ndr[znesc s[ se apropie,
pentru c[ o interpretare mai pu\in ex-
pert[ risc[ s[ transforme discursul de
mare virtuozitate al lui Liszt ̀ ntr-un tal-
me;-balme; sonor g[l[gios ;i f[r[ gust.
Nu a fost cazul joi seara, iar exclama\iile
entuziaste care s-au auzit din public
dup[ cele 12 minute ale Valsului Mefisto
au confirmat triumful solistei n[scute
la Ia;i `ntr-o familie universitar[, for-
mate la Liceul de Art[ “Octav B[ncil[“
din ora;ul natal ;i cizelate definitiv la
Academia de Muzic[ vienez[.

Raluca :tirb[\
despre Satu Mare

Anul trecut o `ntrebam pe Raluca
despre pianul Yamaha al Filarmonicii,
de care se pl]ng destui piani;ti dup[ in-
terpret[ri mediocre. “Pianul NU e prost,
e un Yamaha de foarte bună calitate, cu
un sunet frumos, mare şi rotund - ceea
ce e rar la Yamaha. Atâta doar că - pro-
blemă generalizată în România - la noi
pianele, pe de o parte, se învechesc pur
şi simplu, şi, pe de alta, nu sunt bani ca
acordeurii să vină să lucreze la ele mai
mult şi în detaliu. De asta se degradează
şi apar probleme tehnice. De exemplu,
se dezacordează foarte repede, chiar pe
parcursul unei singure seri (ceea ce s-a
`nt]mplat ;i la mine). Dar este un pian
perfect manevrabil şi care chiar inspiră”,
a r[spuns ea.

C]t despre orchestr[, chiar pe c]nd
terminam acest articol, Raluca i-a
r[spuns domnului Erdos< “Dragă János,
pentru mine a fost o plăcere şi o mare
bucurie să cânt din nou cu voi şi să re-
găsesc în orchestra voastră un organism
compact, de maxim profesionalism, du-
blat de imensă căldură, flexibilitate şi
susținere a solistului în “acompania-
mentul” concertului. Chapeau, Filar-
monica Satu Mare! Mă bucur deja la
gândul viitoarei noastre colaborări!”
(Ghilimelele de la acompaniament fac
referire la caracterul profund integrat
al p[r\ilor solistice ;i orchestrale din
Concertul de Liszt.)

Ce s[ mai spunem? Ne bucur[m ;i
noi la g]ndul viitoarei audi\ii.

Vasile A.

Festivalul Sergiu Celibidache nu va
mai fi organizat, motivul principal fiind
"indiferenţa statului român, atunci
când vine vorba de onorarea valorilor
României", potrivit lui Serge Ioan Ce-
libidache, care interzice, totodată, fo-
losirea numelui şi a imaginii tatălui său
de către instituţiile de stat.

"Tatăl meu a declarat mereu< «M-
am născut român, voi muri român». Şi
aşa s-a şi întâmplat. Însă, întotdeauna
şi-a dorit să facă mult mai mult pentru
ţara sa. În anii '70, Ceauşescu însuşi i-
a interzis să revină în România. «Este
prea charismatic acest domn Kolb»,
acesta fiind numele de cod pe care i l-
au dat comuniştii. După Revoluţie, vâr-
sta înaintată l-a împiedicat să se implice
mai mult, dar a crezut cu adevărat în
spiritul talentat şi inspiraţional al ro-
mânului. Era ferm convins că tot ce are
nevoie acest spirit românesc e doar o
direcţie bună şi o speranţă reală pentru
a se materializa singur. Ei bine, după
numeroase încercări în ultima decadă,
am reuşit într-un final să organizăm o
primă ediţie a Festivalului Internaţio-
nal Sergiu Celibidache, în vara anului
2012. Evenimentul s-a bucurat de un
succes atât de mare, încât am crezut
din toată inima că politicienii vor rea-
liza, în sfârşit, şi probabil vor înţelege,
cu adevărat, importanţa unei asemenea
manifestări culturale şi necesitatea con-
tinuităţii ei. Însă, în afară de laude ge-
neroase, oferite punctual, şi promisiuni
de prisos, nimic nu s-a concretizat mai
departe", se arată într-un comunicat
remis MEDIAFAX.

Din aceste considerente, Festivalul
Internaţional Sergiu Celibidache, ediţia
a II-a, nu va mai avea loc, informează
sursa citată.

Festivalul Sergiu
Celibidache nu va
mai fi organizat

Cunoscuta soprană Mariana Nico-
lesco este invitată de onoare şi va face
parte din juriul celei de a şasea ediţii a
Concursului Internaţional de Canto
din China, potrivit Fundaţiei Darclee.

“Celebra soprană se pregăteşte să-
şi ia zborul spre Shanghai şi Ningbo,
oraşe de veche tradiţie culturală, unde
este invitata de onoare a celei de a şasea
ediţii a Concursului Internaţional de
Canto al Chinei, din juriul căruia face
parte. Ea e salutată ca una dintre marile
voci ale timpului nostru, dar şi ca per-
sonalitate artistică de o incomparabilă
generozitate care, prin manifestările de
prestigiu create în ţara natală, a devenit
un reper major pentru tinerii artişti li-
rici din lume, arătându-se că, pentru
transmiterea prestigioaselor tradiţii ale
artei cântului tinerelor talente din zeci
şi zeci de ţări, sopranei Mariana Nico-
lesco i-a fost acordat înaltul titlu de Ar-
tist UNESCO pentru Pace în semn de
recunoaştere a angajamentului său în
favoarea moştenirii muzicale, a creaţiei
artistice, a dialogului între culturi şi a
contribuţiei sale la promovarea idea-
lurilor organizaţiei”, se arată în comu-
nicat. Concursul are loc în perioada
20-31 octombrie, iar la el au fost admişi
trei tineri artişti lirici români.

Mariana nicolesco
la Concursul

interna\ional de
Canto al Chinei

Sosit[ la Satu Mare la sf]r;itul s[pt[m]nii trecute, Raluca
:tirb[\ a luat loc la pian `n fa\a publicului de trei ori `n patru zile.
Luni la Castelul Karolyi din Carei, mar\i ;i joi la Sala Filarmonicii
din Satu Mare. Primele dou[ presta\ii au fost din muzic[ de camer[
- gen care “d[ c[r\ile pe fa\[“ `n privin\a unui muzician - iar joi a
fost solist[ `n Concertul nr. 2 `n La major de Liszt.

Pianista Raluca :tirb[\ \ine
stindardul artei lui Enescu

Raluca :tirb[\ (dreapta) acompaniindu-l pe Rudolf Leopold `n Sonata op. 26 nr. 2 de George Enescu
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“Chiar dacă se ştie că latina e limba oficială a Bisericii Catolice, precum şi

limba Imperiului Roman, iar limba română este o limbă latină, mai puţină lume
cunoaşte că limba română, sau precursoarea sa, vine din locul din care se trage
limba latină, şi nu invers. Cu alte cuvinte, nu limba română este o limbă latină,
ci mai degrabă limba latină este o limbă românească", a spus Miceal Ledwith.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Ceea ce afirmă acum oamenii
de ştiinţă şi istoricii din Occident,
dar şi cercetătorii de la Hamburg,
care au prelevat ADN-ul unor
morminte străvechi de pe terito-
riul Daciei, că românii sunt ur-
maşii dacilor, ramura nordică a
tracilor, este tot mai evident şi de-
vine un curent istoriografic auten-
tic.

Miceal Ledwith, confident al Papei
Ioan Paul al II-lea şi omul care a avut acces
la toate documentele secrete din biblioteca
Vaticanului, a făcut recent o afirmaţie care
a şocat lumea academică şi nu numai.

Latina cultă se trage
din limba română

El a declarat că latina cultă se trage
din limba română străveche, nu invers,
cum se credea până acum. Într-un inter-
viu acordat unui post TV, în decembrie
2012, Miceal Ledwith, fost consilier al Pa-
pei Ioan Paul al II-lea, unul din oamenii
care au avut acces la cei 230 de kilometri
de rafturi cu cărţi din arhiva bibliotecii
Vaticanului şi fost membru al Comisiei
Teologice Internaţionale, a făcut o decla-
raţie şocantă< “Chiar dacă se ştie că latina
e limba oficială a Bisericii Catolice, pre-
cum şi limba Imperiului Roman, iar limba
română este o limbă latină, mai puţină
lume cunoaşte că limba română, sau pre-
cursoarea sa, vine din locul din care se
trage limba latină, şi nu invers. Cu alte
cuvinte, nu limba română este o limbă la-
tină, ci mai degrabă limba latină este o
limbă românească. Aşadar, vreau să-i salut
pe oamenii din Munţii Bucegi, din Braşov,
din Bucureşti. Voi sunteţi cei care aţi oferit
un vehicul minunat lumii occidentale
(limba latină – n.r.)”, a spus Miceal Led-
with.

În general, istoricii români au mers
pe pista falsă a cercetărilor făcute de Şcoala
Ardeleană că dacii au fost exterminaţi de
romani şi noi suntem latini puri. 

A fost comod pentru istoricii români
să susţină continuitatea latină şi originea
romană a românilor din considerente po-
litice, pentru a avea un loc important în
Europa, iar românii ardeleni oprimaţi să
aibă drepturi egale cu ungurii şi austriecii
în Transilvania.

Pe Traian nu l-a interesat decât un cu-
loar de ocupaţie spre capitala Sarmisege-
tuza şi minele de sare şi aur de la Roşia
Montan[ din Munţii Apuseni, ca să-şi um-
ple tezaurul de la Roma. Dacia lui Bure-
bista şi Decebal se întindea de la Tisa,
Carpaţii Păduroşi în Slovacia, Bucovina
de nord din Ucraina de azi, peste Nistru
până la Bug. În concluzie, romanii au cu-
cerit abia o treime din teritoriul ocupat
de daci< ei controlau Banatul, o parte din
Oltenia, Munţii Orăştiei şi Munţii Apu-
seni. Dacii liberi au rămas în Partium,
Maramureş, Tisa, Bucovina de Nord, Mol-
dova până la Nistru - Bug şi Muntenia.
Deci cea mai mare parte a teritoriului Da-
ciei a rămas în stăpânirea dacilor liberi.

Istoricul Dio Cassius (n.155 – d.229
e.n.) descrie războaiele purtate de Daci şi
Romani – spunând despre Traian (con-
ducatorul Legiunii Romane) că a fost un
trac veritabil şi că războaiele purtate erau
fratricide (`ntre popoare de aceea;i origi-
ne). Iar Traian spunea, înainte de a porni

la luptă< “mă întorc în țara străbunilor
mei“.

Ocupaţia romană a durat din 105 pâ-
nă în 275 e.n., adică 170 de ani şi numai
pe un teritoriu restrâns. În consecinţă,
cum puteau fi romanizaţi şi să-şi însuşeas-
că limba latină dacii, dacă numai o treime
din teritoriul lor era ocupat de către ro-
mani? 

Mai mult, ocupaţia romană a durat
numai 170 de ani, cu mult mai puţin ca
în Galia şi Britania, iar englezii nu vorbesc
o limbă latină, iar galeza se mai vorbeşte
popular până azi în unele regiuni ale
Franţei rurale. Transilvania a fost ocupată
de către austrieci de la 1700 la 1918, adică
218 ani şi românii ardeleni nu vorbesc
germana nici acasă şi nici pe stradă, poate
numai elevii de la un liceu de profil.

Basarabenii au fost ocupaţi 200 de ani
de ruşi dar vorbesc limba română în fa-
milie. Deci ideea romanizării Daciei ocu-
pate teritorial numai o treime de Roma
cade şi din punct de vedere al simplei lo-

gici istorice.
Tot mai evident ies la lumină cercetări

ştiinţifice legate de ADN, că românii sunt
urmaşii dacilor. Nu va trece mult timp
când curentul istoriografic al originii ge-
to-dace a limbii şi poporului român se va
impune, bineînţeles cu recunoaşterea
unor influenţe istorice latine sau slave.
Genetic, nu ne-am schimbat de 5.000 de
ani, suntem tot daci.

Un studiu de paleogenetică, realizat
între anii 2003-2006, a arătat că, genetic,
suntem daci, iar teoria latinizării făcute
de Imperiul Roman este falsă.

Datele genetice obţinute au fost com-
parate cu cele ale românilor de astăzi.
Concluzia a fost că între actuala populaţie
a României şi cele care au trăit pe teritoriul
acestei ţări cu 5.000 de ani în urmă există
o clară înrudire genetică, iar fondul de
bază dovedeşte continuitatea şi legătura
strânsă cu populaţia străveche, adică cu
dacii, ramura nord-dunăreană a marelui
neam tracic.

Pe Traian nu l-a interesat decât un culoar de ocupaţie spre capitala Sarmisegetuza şi minele de sare şi aur de la Roşia Montan[ din
Munţii Apuseni, ca să-şi umple tezaurul de la Roma
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O teorie susţine că Atlantida
ar fi fost localizată în Ma rea Nea-
gră și că Insula Șerpilor ar fi o mi-
că bucată rămasă din vechiul con-
tinent dispărut. 

Cu ajutorul vi zualizării topografiei
subac va  tice, Google Ocean a ajutat un
inginer britanic să cer ce te ze stratul
aflat imediat sub fundul Mării Negre,
des co perind o reţea de străzi per  fect
conturate, care nu pu teau fi făcute de-
cât de mâna omului. 

Specialiştii brita nici afirmă că do-
vezi mai im portante ar putea fi des -
coperite în apropierea coas telor Ro-
mâniei.

Atlantida s-ar fi scufundat

în marea cunos cu tă de egip teni
sub nu mele de “Siriath”

În "Dialogurile" sale, Platon descrie
civilizaţia în flo ritoare care popula At -
lan  ti da, cu capitala la Po sei  do nia. 

Continentul pier dut a vea o câmpie
fertilă, cu ca nale transversale şi un
mun  te nu foarte înalt, şanţuri de apă
legate prin tu neluri şi poduri, două iz-
voare - unul cu apă caldă şi unul cu
apă rece - care ţâşneau din muntele
prin ci pal, temple, cazarme, un hipo-
drom, săli de gim nastică şi un majes-
tuos palat regal. În pe rioada ei în -
floritoare, Atlantida era şi o temută
forţă mi li tară, cu 1.200 de corăbii de
război şi 10.000 de care de luptă, toate
sub con ducerea re ge lui Eve nor. 

Una dintre teorii susţine că Atlan-
tida s-ar fi scufundat în marea cunos -
cu tă de egip teni sub nu mele de "Si-
riath", care ar co res pun de cu Marea
Nea gră. În zona un de este lo ca lizată
Insu la Şer pi lor, arhe ologi ruşi au
desco perit ruine subacvatice, pe ca re
le atri bu ie atlanţilor. 

Ei sus ţin că Insu la Şerpilor este ulti -
ma rămă şi ţă a Atlan ti dei, şi că în tre-
cutul în de păr tat, locui to rii insu lei pur-
tau nu mele de "Blajini" sau "Prea -
fericiţi" (grecii le spuneau "makaron",
"fe ri ciţi") şi erau vă zuţi ca fiind des -
cendenţii atlan ţi lor. 

În plus, unele studii istorice men   -
ţionează că, în perioada de de cădere,
atlanţii practicau ritualuri de sacrificiu
u man, practicate mai târziu şi de geto-
daci.

Sub Marea neagr[ este o re\ea de drumuri perfect  conturat[

Vaticanul confirm[< Dacii au fost
str[mo;ii romanilor condu;i de Traian

Amfore pe fundul Mării Negre

Arsenie Boca este cunoscut drept
Sfântul Ardealului, fiind considerat unul
dintre cei mai mari duhovnici români.
Pentru convingerile sale religioase, preo-
tul Boca a fost arestat şi torturat de fosta
Securitate, alungat de la mănăstire, de-
venind unul dintre martirii regimului
comunist.

La Muntele Athos a primit şi darul
vederii. Îi apare Fecioara Maria, care îl
poartă prin văzduh, în mijlocul unui
munte unde se afla un mare sfânt rus,
Serafim de Sarov. Urcă apoi în munte
timp de 40 de zile, postind şi rugându-
se şi primind inițierea spirituală de la
acest mare sfânt rus.

Rapid, faima părintelui Arsenie Boca
se răspândeşte în întreaga țară, devenind
simbol al Sâmbetei de Sus. Faima sa s-a
datorat în bună măsură trăirii cu con-
secvență a regulilor cele mai aspre ale
monahismului. Tot mai mulți oameni
vin să îl vadă şi să îl audă pe “Sfântul de
la Sâmbăta”, pe cel renumit ca mare du-
hovnic.

Este arestat, pentru prima dată, sub
suspiciunea de legături cu legionarii, în
1945. Dar este eliberat în absența unor
dovezi clare. Datorită influenței pozitive
asupra deținuților, este trimis la şantierul
Poarta Albă din cadrul şantierului des-
chis de regimul comunist pentru Canalul
Dunăre Marea Neagră.

Aici a avut loc minunea prin care pă-
rintele a reuşit să “iasă” prin zidurile tem-
niței, pentru a fi prezent la înmormân-
tarea mamei sale. I se dau trei ore liber,
timp în care pur şi simplu dispare, gar-
dienii dând alarma. La exact trei ore re-
vine şi, chestionat fiind de cei care îl pă-
zeau, răspunde că a fost la înmormânta-
rea mamei sale. Gardienii au sunat acolo
şi li s-a confirmat prezența la înmormân-
tarea mamei. Care avusese loc la Vața de
Sus, la câteva sute de kilometri de locul
unde părintele era închis. Se spune că
dispărea pur şi simplu, întorcându-se
spre dimineață.

Primul mare semn dumnezeiesc s-a
arătat `ns[ chiar după prima arestare a
sa. Se spune că, într-o noapte, monahul
a fost scos din celula unde se afla, în ares-
tul Securității de la Hațeg, de doi milițieni
brutali. 

Cei doi l-au luat de subsuori, pe sus,
în timp ce îl insultau şi îl batjocoreau.
Părintele i-a iertat, dar mâna dreaptă a
unuia şi mâna st]ngă a celuilalt, adică
exact cele care l-au atins, s-au uscat în
scurt timp. Milițienii au rămas infirmi
pe viață. Mulți credeau că minunile pă-
rintelui Arsenie Boca se săvârşeau prin
foc, iar cine îl atingea cu duşmănie, era
ars de para focului Dumnezeiesc.

Părintele Arsenie Boca a făcut ;i face
în continuare minuni, chiar ;i după
moarte. 

Minuni care au r[mas dup[ 
moartea lui arsenie Boca

Director general - D. P[curaru
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Nu multe vedete de reality
show-uri reu;esc s[ aib[ credibi-
litate ̀ n lumea modei, dar flerul ei
`n materie de styling elegant i-a
adus reputa\ia uneia dintre cele
mai bine-accesorizate vedete. 

Olivia Palermo este o femeie care are
un plan stabilit, mai exact un plan pe 10
ani. :i acesta este doar ̀ nceputul. |inutele
rafinate, precise ;i atent alese nu sunt
legate doar de stil, ci reprezint[ un mod
de via\[. ~n cazul vedetei de 28 de ani,
hainele chiar `l fac pe om. A intrat `n
aten\ia publicului `n 2006, prin interme-
diul paginilor revistelor care prezentau
evenimentele mondene din New York, pe
c]nd avea doar 20 de ani. Atunci, fotogra-
ful Patrick Mullan a remarcat-o pe t]n[ra
excep\ional de bine ̀ mbr[cat[ din grupul
celor mai bine `mbr[cate starlete ale
metropolei.

Stilul studiat, perfect accesorizat, pen-
tru care a devenit cunoscut[ nu e ceva ce
a venit doar `n ultimii ani. Rafinamentul
face parte din repertoriul s[u `nc[ din
copil[rie. „Mama ;i bunica sunt ni;te fe-
mei foarte elegante. Nu ies niciodat[ din
cas[ f[r[ s[ se asigure c[ arat[ prezentabil
`n procent de 100%, iar eu am ̀ nv[\at acest
lucru de la o v]rst[ fraged[, urm[rindu-
le.”

Silueta ei `nv[luit[ `n curele sub\iri ;i
abilitatea ̀ n aparen\[ f[r[ efort de a alerga
pe tocuri a ajuns `n aten\ia publicului de
pe mapamond c]nd Olivia a fost aleas[
s[ apar[ `n reality show-ul „e City”, di-
fuzat de postul MTV. Emisiunea ne-a
ar[tat-o pe vedeta cu origini italiene
muncind pentru creatoarea Diane von
Furstenberg ;i, mai t]rziu, la departamen-
tul de accesorii al revistei „Elle USA”, loc
pe care mul\i `l consider[ c[minul ei spi-
ritual. P[rerile despre emisiune erau
`mp[r\ite, precum ;i preferin\ele telespec-
tatorilor pentru vedetele care ap[reau `n
serial. Ceea ce a dovedit cu adev[rat
povestea de succes a seriei a fost, `ns[,
Palermo ;i sim\ul ei pentru stil.

~n 2011, a valorificat acest succes
lans]ndu-;i propriul site,
oliviapalermo.com. „Totul a pornit de la
c[l[toriile mele ;i prietenii care `mi soli-
citau constant recomand[ri legate de
locuri deosebite din ora;ele europene. A;a
c[ site-ul s-a dezvoltat din experien\ele
mele de c[l[torie, locuri care-mi plac, oa-
meni ;i emisiuni.” Este un proiect mic ;i
de succes, dar Olivia nu este pe deplin
mul\umit[. „Am trei oameni care lucreaz[
zilnic la editoriale, o `ntreag[ echip[ `n
spate care se ocup[ de toate, precum ;i
eu. Sunt foarte ocupat[ `n prezent. Mi-ar
pl[cea s[-mi `nfiin\ez propria cas[ de
mod[, dar nu e `nc[ momentul potrivit.

Simt c[ pot s[ fac acest lucru `n etape ;i
atunci c]nd va fi momentul potrivit, o voi
face.”

P]n[ atunci, `;i satisface dorin\ele de
design prin intermediul colabor[rilor. Lu-
na trecut[ ;i-a lansat prima linie de
`nc[l\[minte ̀ mpreun[ cu brandul Aquaz-
zura. „~l cunosc pe fondatorul Edgardo
Osorio `nc[ de la prima lui colec\ie ;i am
devenit buni prieteni. ~mi doresc s[ m[
asociez ;i s[ lucrez doar cu persoane cu
care am o rela\ie solid[. Sunt destul de
pu\ini designeri de ̀ nc[l\[minte despre ai
c[ror pantofi po\i spune c[ sunt fenome-
nali din punct de vedere estetic ;i se
potrivesc perfect pe piciorul femeilor.
Manolo Blahnik este unul dintre ei ;i
Edgardo. Dorin\a noastr[ a fost s[ cre[m
pantofi pe care orice femeie ;i i-ar dori ̀ n
garderob[. Tocurile sunt `nalte, dar co-
mode.”

Desigur c[ Olivia-planificatoarea are
o strategie ;i pentru acest proiect. „Fiecare
rela\ie `n care intru are o perspectiv[ pe
termen lung, nu este ceva de moment. Nu
am creat balerini pentru colec\ia de
toamn[-iarn[ 2014, dar `i ador, a;a c[ s-
ar putea s[-i cre[m pentru urm[torul se-
zon. E dificil pentru c[ sunt at]t de multe
op\iuni ;i nu le putem face pe toate deo-
dat[.”

Aten\ia la detaliu `i ofer[ Oliviei un
avantaj major. Pu\ine persoane, indiferent

c]t de chic ar fi, sunt capabile s[ dea sfaturi
de styling at]t de precise pe loc. ~n cazul
ei, problema nu este s[ ̀ nceap[, ci mai de-
grab[ c]nd s[ se opreasc[. „Pe m[sur[ ce
te `mbraci, arunc[ o privire `n oglind[
pentru a vedea dac[ mai e nevoie s[ faci
ceva. Eu am tendin\a s[ merg pe detalii.
Am nenum[rate curele sub\iri. E loc ;i
pentru curele mai late, dar atunci c]nd
pui mai multe piese vestimentare una
peste alta, sim\i nevoia s[ ascunzi pu\in
cureaua, iar una sub\ire te ajut[ perfect ̀ n
aceast[ situa\ie.” 

Propor\iile sunt, de cele mai multe
ori, extrem de importante, fiindc[
m[rimea oscileaz[. „Uneori suntem mai
slabi ;i o curea poate schimba acest aspect.
Te ajut[ s[ \ii totul bine legat. Dac[ mate-
rialul este `n exces, te po\i juca cu el, po\i
s[-l `ndoi.”

Un alt sfat al Oliviei este utilizarea
unei lame pentru a `ndep[rta scamele de
pe un pulover. Un alt element preferat de
ea este banda dublu-adeziv[. Dac[ observi
c[ tivul s-a desprins, cu ajutorul ei po\i
s[-l repari pe loc. „S[ ai la tine o a\[ mai
lung[, care te va ajuta dac[ se va rupe col-
ierul. :i `nc[ ceva – dac[ vrei s[-\i sufleci
m]necile ;i nu vor s[ stea sus, folose;te
elastice sub\iri de p[r ca s[ le \ii pe loc.”

C]nd s-a c[s[torit cu Johannes Huebl,
un model german, `n vara acestui an,
alegerea ei din punct de vedere vestimen-

tar a surprins ;i a impresionat `n acela;i
timp. ~n locul unei rochii voluminoase de
prin\es[ cu tren[, Olivia a ales o fust[ din
tul ;i un pulover simplu de ca;mir create
de Carolina Herrera. „Am avut c]t de c]t
o idee legat de ceea ce-mi doream, dar
pot spune c[ m-am surprins pe mine
`ns[mi. Carolina a f[cut o treab[ minunat[
;i am adorat puloverul cu pene. Sunt am-
bele ni;te piese minunate, pe care le pot
purta oric]nd doresc. ~mi place s[ port
de mai multe ori hainele, nu doar o sin-
gur[ dat[.”

Dac[ fanii ei de pe Instagram, aproape
1,5 milioane, se simt priva\i de momentul
impresionant al rochiei albe, nu e nevoie
s[-;i fac[ griji. „Inten\ia noastr[ a fost s[
avem o ceremonie civil[ restr]ns[, cu
familiile ;i cei mai buni prieteni. A;a c[
asta am f[cut. Mai t]rziu – anul acesta sau
cel care urmeaz[, vom face ceva mai mare.
Dar nu-mi doresc o petrecere mare. Nici
vorb[!”

Nefiind o persoan[ care tr[ie;te doar
momentul, Olivia prive;te totul ca ceva
pe termen lung. „Nu po\i avea o viziune
restr]ns[. Exist[ `ntotdeauna spa\iu sufi-
cient pentru a respira ̀ n voie ;i a schimba
pu\in planul. Dar acum m[ concentrez
pe munca mea. :i sper ca peste 10 ani s[
pot s[ m[ implic mai mult ̀ n design.” Deci
p]n[ `n 2024 ne putem a;tepta la Casa
Olivia Palermo.

Pentru Olivia Palermo, stilul ;i 
rafinamentul sunt un mod de a tr[i


