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Cavalerii templieri au pus bazele sistemului bancar 
`n Europa evului mediu

      Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost
comparat de opoziţie cu fostul dictator român Nicolae
Ceauşescu, după ce şi-a construit noul palat prezidenţial,
ale cărui costuri sunt estimate la 615 milioane de dolari.
      Construirea palatului a provocat divergenţe între
deputaţii din Partidul Justiţie şi Dezvoltare (AKP), aflat la
guvernare în Turcia, şi formaţiunile din opoziţie.
      "Construcţia este o replică a palatului pe care
Ceauşescu l-a construit la Bucureşti, dar în care nu a locuit
nici măcar o singură zi. Este o replică atât în ceea ce priveşte
mărimea, cât şi în privinţa mentalităţii", a declarat

deputatul Izzet Cetin, membru al principalului partid de
opoziţie - Partidul Republican al Poporului (CHP). Potrivit
lui Cetin, construcţia palatului a început când Erdogan
era prim-ministru şi acolo trebuia să fie reşedinţa
premierului, dar după candidatura acestuia la preşedinţie,
destinaţia complexului a fost schimbată. 
      Complexul prezidenţial, care poartă numele Palatul
Alb ("Ak Saray", în turcă), a fost construit pe o suprafaţă
de 200.000 de metri pătraţi şi include o reşedinţă cu trei
etaje pentru preşedinte şi familia sa.

Pre;edintele Turciei a fost comparat cu Nicolae Ceau;escu

Actuala clădire a gării din Satu Mare a
fost construită în anul 1899 ;i a fost  inau-
gurată în data de 11 noiembrie,  eveniment
consemnat şi  în presa locală din acea  vre-
me - ziarul săptămânal Szatmar es  Videke
(Sătmarul şi Provincia).  

A fost concepută pentru un oraş de
26.000 – 27.000 de locuitori, cât avea în
acea perioadă Satu Mare dar şi azi face faţă
cu succes afluenţei de călători  care se pe-
rindă prin oraşul Satu Mare.

Sfâr;itul  secolului XIX  şi `nceputul
secolului XX a reprezentat o perioadă de
dezvoltare economică în care în oraşul Satu
Mare s-a construit masiv, s-au  construit
şi alte clădiri importante cum sunt< Tribu-
nalul Judeţean, Hotelul Panonia (Dacia),
Kosuth Kert (Grădina Romei), Primăria
(clădirea vizavi de Ceasul electric, ce a fost
demolată), Teatrul Municipal (Teatrul de
Nord), patru ;coli, diferite bănci ;i altele.
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Gara din Satu Mare a fost inaugurat[ acum 115 ani
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Liderul autoproclamat al grupării Stat
Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, apare
pentru prima dată în clasamentul anual
al celor mai puternice personalităţi din
lume, întocmit de revista americană
Forbes, care este condus de Vladimir
Putin pentru al doilea an consecutiv.

Preşedintele rus Vladimir Putin, după
ce a anexat Crimeea în martie, a orchestrat
conflictul în Ucraina, a semnat cu China
un contract de miliarde de dolari pentru
construcţia unui oleoduct, şi-a consolidat
poziţia în fruntea acestui clasament, în
faţa preşedintelui american Barack Obama.

"Deci cine este cel mai puternic< liderul
omnipotent aflat la conducerea unei puteri
corupte şi agresive sau liderul cu mâinile
legate care conduce ţara cea mai dominantă
din lume?", se întreabă Forbes.

Xi Jinping, care va mai rămâne la con-
ducerea Chinei încă zece ani, în cursul
cărora imperiul ar urma să eclipseze
Statele Unite, se clasează pe locul al trei-
lea.

Papa Francisc se clasează pe locul al
patrulea, iar cancelarul german Angela
Merkel pe locul al cincilea.

Putin, considerat cel mai
puternic om din lume

Omul de afaceri Ion Țiriac, cu o avere de
1,2 - 1,3 miliarde de euro, se află pe primul
loc în "Top 300 Cei mai bogați români" -
2014, realizat de revista Capital. El a mai
ocupat această poziție și în urmă cu patru
ani. În 2013, omul de afaceri se poziționa pe
locul 3, cu o avere de 800-850 milioane de
euro.

Pe poziția a doua în acest an se află Ioan
Niculae (1-1,1 miliarde euro), proprietarul
grupului InterAgro. Anul trecut era cel mai
bogat român, cu o avere de 1,7 miliarde de
euro. Frații Dragoș și Adrian Pavăl, care dețin
rețeaua Dedeman, au o avere de 650 milioane
de euro, ceea ce i-a propulsat pe a treia treaptă
a clasamentului actual. Ei au urcat două poziții
în top față de anul trecut, iar averea le-a
crescut de la 500-520 milioane de euro.

O schimbare importantă a avut loc și în
cazul pragului minim al averii pentru ocuparea
unui loc în "Top 300 Cei mai bogați români".
Dacă anul trecut acest nivel se situa la 10-11
milioane de euro, în actuala ediție pragul a
fost de 14-15 milioane de euro.

Cei mai mulți milionari se regăsesc în re-
giunea București-Ilfov, unde averea cumulată
a celor 136 de oameni de afaceri ajunge la
aproape 11 miliarde de euro.

Ion |iriac redevine cel mai
bogat român
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Oraşul  Satu Mare a fost ates-
tat documentar între anii 1213
-1221, când devine un impor-
tant punct de tranzit comercial,
spre Ungaria, Austria şi Polonia,
ajungând după secolul XVIII un
centru puternic al negoţului şi
me;teşugurilor, ne spune cola-
boratorul nostru, Tiberu Lö-
rincz, membru al Asociației Fi-
lateli;tilor Feroviari din Româ-
nia (AFFR).  

Dezvoltarea căilor ferate din se-
colul XIX a dus la conectarea zonei
şi a oraşului Satu Mare la reţeaua de
cale ferată deja existentă din Austro
–  Ungaria.

Căile ferate înguste din jurul Săt-
marului s-au construit din interese
locale, datorită dezvoltării economi-
ce din bazinul râului Someş şi din
Ţara  Sătmarului  şi  Ţara Oaşului,
zone bogate `n grâne, păşuni, livezi
cu pomi fructiferi  dar şi cu păduri
`n zona de dealuri. 

Asfel< linia de cale ferată Carei –
Satu Mare a fost inaugurată în data
de 25 septembrie 1871> linia Satu Ma-
re – Baia Mare a fost inaugurată în 6
iulie 1884> linia  Satu Mare  – Halmeu
a fost inaugurată în  20 iunie 1872>
linia Satu Mare – Ardud -  a fost in-
augurată în data de   14 noiembrie
1900, iar linia Satu Mare – Bixad a
fost inaugurată în 20 aprilie 1906.

Prima gară CFR din 
Satu Mare a fost o clădire 
modestă

Prima gară din Satu Mare,  prima
clădire a  gării, a fost o  clădire mai
modestă ca şi construcţie şi compar-
timentare (clădire cu parter şi un
etaj) şi a fost dată în funcţie în data
de 25 septembrie 1871 odată cu in-
augurarea liniei de cale ferată Carei
- Satu Mare.  Din ea se mai păstrează
şi azi  o parte, cu  diferite utilităţi.

Actuala clădire a gării din Satu
Mare a fost construită în anul 1899
;i a fost  inaugurată în data de 11 no-
iembrie,  eveniment consemnat şi  în
presa locală din acea  vreme - ziarul
săptămânal Szatmar es  Videke (Săt-
marul şi Provincia).  

A fost concepută pentru un oraş
de 26.000 – 27.000 de locuitori, cât
avea în acea perioadă Satu Mare dar
şi azi face faţă  cu succes afluenţei de
călători  care se perindă prin oraşul
Satu Mare.

Sfâr;itul  secolului XIX  şi `nce-
putul secolului XX a reprezentat o
perioadă de dezvoltare economică în
care în oraşul Satu Mare s-a construit
masiv, s-au  construit şi alte clădiri
importante cum sunt< Tribunalul Ju-
deţean, Hotelul Panonia (Dacia), Ko-
suth Kert (Grădina Romei), Primăria
(clădirea veche din centrul oraşului,
vizavi de Ceasul electric, ce a fost de-
molată ;i unde se află acum o stație
de taxi), Teatrul Municipal (Teatrul
de Nord), patru ;coli, diferite bănci
;i altele.

Cl[dire proiectat[ de 

Pfaff Ferenc 

Clădirea gării a fost realizată după
proiectele renumitului constructor
Pfaff  Ferenc (1851 – 1913), care a
trăit la Budapesta ;i care în perioada
1887 – 1907,  a fost angajat al MAV-
ului (Liniile ferate maghiare de stat,
echivalentul CFR). El a proiectat pes-
te 20 de gări  mai mari sau mai mici
pe teritoriul de atunci al Ungariei.
După proiectele sale au fost realizate
şi clădirile gărilor din Cluj, Arad, Ca-
rei, Chimeş, Simeria, Fiume (Rieka),
Miskolc, Pecs, Szeged ;i altele, care
împreună cu Gara CFR Satu Mare,
sunt considerate cele mai reuşite con-
strucţii de gări din Europa acelor vre-
muri.  

Aceste  clădiri erau considerate
novatoare, autentice, cu un stil cura-
jos, modern, cu ceva specific, carac-
teristic acelor vremuri< clădire masi-
vă compusă din corp central cu etaj
şi două corpuri laterale cu etaj, legate
între ele de corpuri cu un singur ni-
vel, toate cu legatură de coridoare
`ntre ele. 

Partea dinspre linii era  prev[zută
cu peron şi copertină (construcţie
metalică cu  stâlpi de susţinere pe
verticală şi grinzi orizontale de
susţinere a acoperişului). Urmărind
clădirile gărilor deja enumerate şi la
clădirea Gării Satu Mare se constată
aceeaşi concepţie arhitecturală, la al-
tă scară de mărime de realizare, în
ceea ce constau asem[nările< *stil ar-
hitectural renascentist, ecleziastic>
*motive arhitecturale, ornamentale
specifice, cu latura umană (meda-
lioane din ceramică, reprezentând
portrete ale unor oameni de seamă -
personalităţi  din acele vremuri)> *si-

metria elementelor constructive şi
decorative> *materialele folosite, sunt
cele obişnuite, căr[midă, lemn, me-
tal. 

Toate acestea fac nu numai fru-
moasă clădirea Gării Satu Mare, dar
şi utilă, nimerită în dimensiuni şi
proporţii, în compartimentarea in-
terioară pentru birouri, case de bile-
te, încăperi de serviciu şi alte utilităţi,
care şi `n zilele noastre deservesc cu
succes traficul de călători pentru
acest oraş. 

Dispozitivul de linii şi aparate de
cale ferată de asemenea (compus din
14 linii şi 52 de aparate de cale) des-
ervesc ;i azi,  traficul  de călători şi
marfă în cele 4 direcții< din capătul
X spre staţia Carei iar din cap[tul Y
spre staţiile  Halmeu, Baia Mare şi
Bixad. 

Modernizare 
;i sistematizare 
`n anul 1988

În anul 1988 a avut loc sistemati-
zarea şi  modernizarea staţiei Satu
Mare care au  constat din câteva lu-
crări importante<   s-au mărit lungi-
mile utile la majoritatea  liniilor din
staţie> liniile 1- 7 au fost prevăzute
cu aparate de cale cu electromeca-
nisme şi cu semnale luminoase (se-
mafoare) precum şi semnale lumi-
noase prevestitoare şi de intrare din
toate direcţiile, Carei, Halmeu, Baia
Mare>  peroane pentru liniile 1-5 şi
peron lat (9 m) între linia 2 ;i 3> s-a
construit o clădire nou[ CED care la
parter are situat biroul de mişcare, la
etajul  1  sala de relee  CED,  iar la
etajul 2,  Secţia CT 5.

În  Depoul de Locomotive Satu

Mare  au avut loc lucrări de extindere
şi modernizare<  s-a modificat dis-
pozitivul de linii şi aparate de cale,
s-au modernizat halele de reparaţii,
canalele de revizie şi reparaţie pentru
locomotive, magaziile,  depozitul de
combustibil.

Pentru revizia de vagoane Satu
Mare s-a  construit o "staţie tehnică
‘’ unde se face repararea,  pregătirea
şi gararea garniturilor de tren şi o
instalaţie automată de sp[lare a  gar-
niturilor de tren. 

Pentru un pasager  (simplu  călă-
tor) care pe peronul gării, asteaptă
sosirea unui tren, este recomandat să
arunce o privire pe construcţie, pe
clădirea gării  şi va constata că des-
coperă o gară care nu şi-a pierdut din
frumuseţe, din farmec, o clădire
demnă de o carte poştală  ilustrată
sau o poză chiar cu un simplu aparat
foto digital.

:tampilă ;i piese 
filatelice cu ocazia 
aniversării

Pentru această aniversare, AFFR
a realizat o ;tampilă ocazională ;i
piese filatelice speciale (plicuri de di-
mensiuni STAS, plicuri speciale de
dimensiuni diplomat, cartoane fila-
telice, colițe în ediție privată, etc),
care au ajuns la filateli;tii AFFR din
diferite ora;e ale țării, dar ;i în stră-
inătate, de pildă în Ungaria, Polonia,
Germania, Anglia ;i în alte țări.

O altă parte din aceste piese fila-
telice vor fi distribuite personalului
CFR care va fi de serviciu marți, 11
noiembrie.
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Un eveniment providenţial avea să
ducă la căderea Zidului Berlinului, pe
data de 9 noiembrie 1989. Un an mai
târziu cele două Germanii aveau să fie
complet reunificate, prin integrarea
Germaniei Democrate în interiorul
Germaniei Federale. 

~n 1989 fenomenul emigraţional
`ntre cele dou[ Germanii a devenit
unul fără de precedent, atunci când
Ungaria a decis să deschidă graniţele>
pentru a stopa acest lucru conducerea
Germaniei Democrate a decis să mas-
cheze procesul printr-o lege care ar fi
permis trecerea Zidului, însă pe baza
unei proceduri foarte greoaie. ~n Ger-
mania Federală au început ample ma-
nifestaţii de stradă, culminând cu peste
un milion de nemţi ieşiţi pentru Unire,
procesul fiind însă unul gradual. ~n
1989 Germania Democrată era în fa-
liment, atât Rusia cât şi Germania Fe-
derală refuzând a mai acorda sprijin
financiar.

Pe 9 noiembrie 1989, în cadrul unei
conferinţe de presă, după lungi şi obo-
sitoare dezbateri, un oficial german a
răspuns la o întrebare legată de mo-
mentul în care graniţa se va deschide<
el a spus că “acum”, dar referirea era
spusă pe fondul oboselii şi a neînţele-
gerii întrebării. Fiind un eveniment
transmis în direct, el a fost interpretat
ca atare, şi mii de est şi vest germani
s-au deplasat spre punctele de trecere
ale frontierei. Fără a exista un ordin
scris în acest sens ci doar o comunicare
prin intermediul presei, nemţii au ce-
rut deschiderea graniţelor, iar grăni-
cerii s-au executat. Acesta a fost mo-
mentul care avea să schimbe definitiv
destinul Germaniei dar şi al Europei.
Reunificarea Germaniei a însemnat de
fapt înglobarea Germaniei Democrate
în cea Federală cu preluarea completă
a legislaţiei şi modului administrativ
de organizare.

Unii germani au considerat că ziua
de 9 noiembrie este potrivită pentru a
fi decretată sărbătoare națională în
Germania, pentru faptul că a marcat
atât apogeul revoluției pașnice est-ger-
mane, cât și proclamarea primei repu-
blici germane, Republica de la Weimar,
în 1918. Totuși, 9 noiembrie este ziua
pogromului mârșav Kristallnacht din
1938 și, de aceea, a fost aleasă ziua de
3 octombrie, data c]nd a fost oficiali-
zat[ reunificarea Germaniei `n 1990.
În parte, această decizie a fost luată
deoarece guvernul est-german dorea
să încheie reunificarea mai înainte de
a 41-a aniversare a înființării RDG. A
mai rămas foarte puțin din fostul Zid
al Berlinului, care a fost distrus aproa-
pe peste tot, cu excepția a trei locații.

Se `mplinesc 25 de
ani de la c[derea
Zidului Berlinului

EVENIMENT
Actuala clădire a gării din Satu Mare a fost construită în anul 1899 ;i a fost  in-

augurată în data de 11 noiembrie,  eveniment consemnat şi  în presa locală din
acea  vreme - ziarul săptămânal Szatmar es  Videke (Sătmarul şi Provincia).  

Pentru această aniversare, Asociația Filateli;tilor Feroviari din România a realizat o ;tampilă ocazională
;i piese filatelice speciale

Gara din Satu Mare a fost 
inaugurat[ acum 115 ani
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IN MEMORIAM
Cartea va fi lansată în 14 noiembrie la Cluj, la sediul Filialei Uniunii Scriitorilor.

Alături de romanul lui Ilie Sălceanu vor fi lansate încă trei cărți scrise de sătmăreni.
Este vorba despre "Negură și caligrafie" - George Vulturescu, "Orientări în proza fan-
tastică românească" - Gheorghe Glodeanu și "Aurel Gurghianu. Poezia cotidianului"
- Ioan Nistor.

Cu sprijinul “Informației Zilei”
și sub egida editurii Eikon din Cluj
a ieșit de sub tipar ultimul roman
scris de prozatorul Ilie Sălceanu.
“Apocalipsa după Mahomed” re-
prezintă ultimul volum al trilogiei
Ada Kaleh, după “Ada Kaleh. Ro-
man de dragoste” (2008) și “Gelin.
Mireasa din Ada Kaleh” (2010). Ini-
ma lui Ilie Sălceanu a încetat să mai
bată acum 9 luni, în 16 februarie
2014.

Cartea va fi lansată în 14 noiembrie
la Cluj, la sediul Filialei Uniunii Scrii-
torilor. Alături de volumul lui Ilie Săl-
ceanu vor fi lansate încă trei cărți scrise
de sătmăreni. Este vorba despre "Negu-
ră și caligrafie" - George Vulturescu,
"Orientări în proza fantastică româ-
nească" - Gheorghe Glodeanu și "Aurel
Gurghianu. Poezia cotidianului" - Ioan
Nistor. Evenimentul este organizat de
Uniunea Scriitorilor-filiala Cluj, prin
pre;edinta Irina Petra; ;i de Editura Ei-
kon, prin directorul George Vasile Dân-
cu. 

Prezentăm în continuare o parte din
prefața scrisă de profesorul 
Alexandru Zotta.

Scris într-o perioadă de grea sufe-
rinţă a prozatorului Ilie Sălceanu, vo-
lumul al treilea al trilogiei închinate in-
sulei Ada Kaleh nu se resimte totuşi
prea mult de ameninţarea sfârşitului.
Grija deosebită de a întregi şi a duce la
capăt şirul de întâmplări ale acestei cu-
ceritoare şi încântătoare naraţiuni, de a
urmări destinul acestui spaţiu pierdut,
de a urma totodată „logica povestirii”
prefigurată în volumele anterioare, nu
a fost doar o stare de moment, prici-
nuită de presimţirea propriului sfârşit.
Jurnalul trilogiei, din care o selecţie a
fost ataşată la ultimul volum, arată că,
deşi dobândise o valoroasă experienţă
literară, Ilie Sălceanu a fost preocupat
permanent de construcţia acesteia, care
i-a ridicat destule probleme, pe măsura
exigenţei cu care romancierul şi-a asu-
mat răspunderea creaţiei. Sefidin, alter
ego-ul său auctorial, mărturiseşte< „Era
nevoie ca pe pământul acesta dintre ape
să calce un scriitor, să stea apoi deasupra
acestor pagini şi să-şi presare gândurile
despre acest ostrov şi oamenii lui”. Este
o reflecţie asupra rolului povestirii în
existenţa umanităţii, ştiut fiind că prin
povestire, mai mult decât prin alte mo-
dalităţi de comunicare, existenţa şi is-
toria devin memorie. 

Răspunderea lui Ilie Sălceanu s-a
reflectat nu numai asupra condiţiei es-
tetice, ci şi asupra fidelităţii relatării faţă
de o realitate concretă. Opera lui în pri-
mul rând, dar şi notele numeroase din
Jurnalul trilogiei, chiar şi unele date
ale biografiei sale arată că autorul şi-a
asumat o misiune care trebuia înfăp-
tuită cu răspunderea extremă a ultimu-
lui martor al întâmplărilor relatate. 

Ideea acestei uriaşe răspunderi se
găseşte şi în Jurnal< «Se ştia la ora aceea
că insula este damnată, că va pieri, că o
vor înghiţi apele. Era nevoie de un mar-
tor al acestei nenorociri, sau mai bine
zis al acestei ticăloşii. Şi Autorul - re-
prezentat de acest Sefidin – a fost cel
ales. Alesul. Martorul ales. În roman
tocmai de aceea a fost readus la ora când
insula a devenit muribundă. Semnele,
şi de ce tocmai el a fost ales, se pot găsi
în volumele anterioare. Trebuie decrip-
tate.»

Avansând în relatarea desfăşurării
evenimentelor pe parcursul primelor

două volume, autorului îi devine clar
că nu poate proceda doar după liber-
tăţile inspiraţiei nici în cazul ultimului
volum, cum de altfel nu a procedat nici
în celelalte. Modelele exemplare oferite
de Henry Miller, altădată de Lawrence
Durrell ori Celine, menţionate în jurnal,
cu toată valoarea lor formativă, nu pot
fi urmate decât parţial în trilogia sa.
Substanţa epică cere, cu deosebire în
condiţiile unei trilogii, o construcţie ju-
dicios elaborată, corespunzătoare în
primul rând completitudinii universu-
lui literar creat, dar şi exigenţelor ridi-
cate de logica povestirii. Jurnalul, în
întregimea lui, dovedeşte din plin
conştiinţa acestei răspunderi. (…)

*  *  *

Probleme mai dificile, dar şi mai
interesante apar însă în planul dianoie-
tic al trilogiei> soluţionarea lor relevă o
strategie auctorială ingenioasă. Alcă-
tuind ordinea semnificantă a operei,
planul acesta ridică întrebările şi re-
flecţiile la altitudinea destinului perso-
najelor luate individual, dar şi al comu-
nităţii şi al întregului spaţiu insular. Se
apelează pentru aceasta la resursele şi
disponibilităţile literaturii profetice. 

Însemnând o viziune asupra desti-
nului unei comunităţi pe un interval de
timp cu o largă diversitate de determi-
nări, profeţia implică şi un moment al
sfârşitului, o apocalipsă. În accepţie cu-
rentă profeţia înseamnă predicţia,
anunţarea, de cele mai multe ori aver-
tizarea asupra unor întâmplări ce se vor
produce inevitabil, având semnificaţie
de apocalipsă. Prin indeterminarea ei

temporală, relaţia dintre profeţie şi apo-
calipsă ilustrează cunoscutul principiu
„post hoc, ita propter hoc”, care în-
treţine analogia cu relaţiile între început
şi sfârşit în ordine evenimenţială, între
incipit şi final în ordine narativă. Mai
important este că relaţia între profeţie
şi apocalipsă priveşte existenţa de la al-
titudinea determinărilor supraindivi-
duale şi supraistorice, de la înălţimea
sacralităţii destinului. 

Analizând revelaţia biblică savantul
canadian Northrop Frye observa, în lu-
crarea Biblie şi literatură, că dintre cele
şapte faze ale acesteia apocalipsa este
înţeleasă cu cea mai mare dificultate.
De cele mai multe ori este percepută ca
o situaţie catastrofală, ca punct final al
unei civilizaţii sau al unei epoci istorice,
în acest ultim caz fiind asociată frecvent
cu profeţiile milenariste. Ceea ce se re-
levă cu dificultate în astfel de percepţii
ale apocalipsei este componenta ei sal-
vatoare. 

Faţă de relaţia aşteptată între pro-
feţie şi apocalipsă, consacrată de cărţile
sfinte şi de textele religioase, romanul
lui Ilie Sălceanu ne întâmpină cu o par-
ticularitate semnificativă< profetul, sau
sfântul insulei, nu prezice apocalipsa.  

De altfel Mischin Baba nu rosteşte
nici o profeţie, în sensul clasicizat al
termenului. În locul unei veritabile pro-
feţii el lasă un testament, pe care l-a în-
credinţat tânărului Ibrahim Ali, narator
greu acreditabil, căruia profetul i-ar fi
vorbit în vis şi care-i reproduce cuvin-
tele numai în stare de transă, de pose-
siune mistică. În afara acestuia „poate
a ştiut mai multe sfântul Mischin Baba
şi ceilalţi şase sfinţi dinaintea lui, dar e

prea târziu să-i întrebăm, insula se va
prăpădi, cetatea asemenea şi nu s-a găsit
nicăieri ceea ce toată lumea ştie că exis-
tă< testamentul lui Mischin Baba”.  

Din relatările lui Ibrahim Ali se des-
prinde doar predicţia venirii regelui în
insula izolată, element ce ar reprezenta
tocmai dimensiunea salvatoare a apo-
calipsei. Împlinirea acestei predicţii ne
permite să acceptăm statutul de profet
al lui Mischin Baba, consacrat drept
sfânt al insulei.  

În rest şi profeţia şi figura profetului
rămân enigmatice. Prinţ de Buhara, de-
vine derviş urmându-şi chemarea lăun-
trică şi se opreşte în Ada Kaleh, capăt
îndepărtat şi izolat al lumii musulmane.
Este al şaptelea profet al insulei, număr
cu semnificaţie ezoterică, sugerând
sfârşitul unei serii, al unei perioade sau
al unei civilizaţii, al unei vremi sau al
unei lumi, în accepţia religioasă a ter-
menului. El nu mai anunţă venirea altui
profet, aşa cum au procedat predeceso-
rii, fapt ce sugerează doar, dar nu pro-
clamă un sfârşit, o componentă apoca-
liptică. Iar epitaful de pe mormântul lui
conţine un mesaj epicureic, elogiind
bucuria de a trăi, de a profita de darurile
vieţii, ca odinioară în lumea persană de
unde provine, el însuşi fiind „un sufiu
persan”.

Încă din volumul întâi Sefidin, alter
ego al autorului învestit cu funcţie na-
rativă, mărturiseşte< „nu am citit până
la capăt testamentul lui Mischin Baba.”
Prin această precizare se deschide în
plan narativ un orizont de aşteptare>
până la sfîrşitul trilogiei acesta ar trebui
satisfăcut. 

În virtutea acestei relaţii sfârşitul lu-
mii insulare va veni ca o apocalipsă cu
o profeţie tăinuită, poate chiar de pro-
fetul însuşi, şi poate tocmai din pricina
caracterului absolut al catastrofei apo-
caliptice. Fiindcă şi ceea ce părea a fi
profeţie împlinită şi valoare salvatoare,
respectiv venirea regelui în insulă, se
dovedeşte până la urmă doar o amânare
a sfârşitului irevocabil şi inimaginabil. 

Continuitatea cu volumele anterioa-
re este asigurată în mai mare măsură
decât în planul intrigii, de relaţia dintre
profet şi lumea profeţiei sale, rămasă
tăinuită însă până la împlinirea ei apo-
caliptică. Venit ca o apocalipsă fără pro-
feţie, sfârşitul insulei va produce mari
nedumeriri în conştiinţa celor care au
cunoscut şi au urmat chemarea ei. Un
astfel de sfârşit depăşeşte tragicul, de-
viază spre absurd.  

Pentru sfârşitul catastrofal al insulei
se caută explicaţii cuprinse în aceeaşi
percepţie a profetismului ca determi-
nare sacrală, supraistorică a destinului.
Potrivit consecuţiei profetice pedeapsa,
tăinuită sau neprezisă de ultimul sfânt
al insulei, este considerată efect al unui
blestem. Aproape fiecare personaj ori
narator al cărţii găseşte până la urmă
în propria experienţă existenţială o pri-
cină de blestem. Cu deosebire astfel de
momente sunt căutate de Deli Papaz;
el are o motivaţie personală profundă
pentru a căuta explicaţia catastrofei im-
inente în care a ajuns insula. Pentru
descoperirea blestemelor Deli Papaz în-
treprinde, împreună cu Laurenţiu D.,
reiterarea trecutului „călcând îndărăt”,
într-un sens opus profeţiei tradiţionale.
Pe această cale se recuperează vechi as-
pecte ale lumii insulare, care compli-
nesc imaginea acestui univers literar.
(…)

*  *  *

O serie cuprinzătoare de note ale

jurnalului dezvăluie preocupările
susţinute ale autorului pentru a asigura
un raport optim între realitate şi ficţiu-
ne. Principial justă, poziţia auctorială
solicită serviciile imaginaţiei în primul
rând în completarea informaţiei docu-
mentare. 

De profesie istoric şi arheolog, cu
contribuţii importante la cercetarea ori-
zontului configurat şi în trilogie, autorul
acordă o atenţie permanentă respectării
informaţiilor documentare obţinute
prin consultarea unor surse provenite
din spaţii şi timpuri diverse, relevante
în grade diferite pentru destinul comu-
nităţii insulare. Interesul pentru adevă-
rul istoric îi produce la un moment dat
tentaţia introducerii unor documente,
fie ele şi neliterare, ba chiar a unor fo-
tografii ale insulei, reproduse în Jurnal.
Îşi dă seama la timp că în acest fel ar în-
călca însăşi condiţia de ficţiune a
creaţiei literare. Experienţa de prozator,
povestitor şi romancier, şi înţelegerea
justă a condiţiei artistice nu a permis o
astfel de inserţie a documentului în cor-
pul trilogiei. 

Pentru documentare autorul a con-
sultat surse numeroase, de la documen-
te autentice şi opinii de autoritate şti-
inţifică indubitabilă la aspecte de istorie
orală, între care a operat însă o judi-
cioasă selecţie, condus de criteriul ra-
portării permanente la condiţia literară
a scrierii. 

Când informaţia semnificantă, mo-
tivând unele evenimente şi comporta-
mente ale personajelor, nu s-a putut in-
tegra corespunzător în desfăşurarea epi-
că a operei, a apelat la unele digresiuni,
la unele abateri în raport cu consecuţia
momentelor relatate, nu şi cu datele ca-
racterologice şi comportamentale ale
personajelor. Asemenea digresiuni ră-
mân însă ocurente în realizarea imagi-
nii unitare a insulei şi a destinului ei.
Aşa se motivează includerea între capi-
tolele ultimului volum a unor Inter-
mezzo-uri. Deşi nu se înscriu cu nece-
sitate în evoluţia liniilor epice ale cărţii,
asemenea écarturi nu sunt străine de
logica ei narativă> ele satisfac orizonturi
de aşteptare deschise în volumele ante-
rioare şi edifică asupra unor conexiuni
ce ar putea apărea ca insuficient moti-
vate> seamănă cu un fel de contraforturi
la edificiul temeinic al trilogiei. 

Aceste adaosuri la construcţia vo-
lumului sunt motivate de evenimente
consumate în realitate şi de identitatea
personajelor cu existenţă istorică reală.
Fără o motivaţie în planul acţiunii, le-
gătura lor cu insula se realizează la ni-
velul semnificaţiilor, ilustrând din per-
spective diferite atracţia irezistibilă
exercitată de spaţiul insular asupra tu-
turor celor care vin în  contact cu el.
(….)

Lectura paralelă a textului literar şi
a notelor Jurnalului evidenţiază multe
alte aspecte extrem de interesante pen-
tru cunoaşterea operei mai întâi, dar şi
pentru dezvăluirea proceselor consu-
mate în laboratorul de creaţie al auto-
rului. 

Utile pentru evaluarea critică a tri-
logiei, acestea se dovedesc deosebit de
valoroase pentru cei ce exersează proza
literară. Însemnările din acest text pot
constitui şi o invitaţie la o altfel de lec-
tură, adresată în primul rând creatorilor
de literatură, pe care Ilie Sălceanu îi re-
prezintă cu har incontestabil în Pan-
theonul literelor româneşti. Dar lectura
trilogiei, inclusiv a notelor din Jurnal
anexate, produce numeroase satisfacţii
oricărui iubitor de literatură şi oricărui
cititor, fie el şi ocazional.    

“Apocalipsa dup[ Mahomed”,
ultimul roman scris de Ilie S[lceanu
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La peste 700 de ani de la desfi-
inţarea Ordinului Templierilor, ce-
lebrii „călugări-războinici” medie-
vali exercită încă o puternică fas-
cinaţie asupra imaginaţiei popula-
re. Asociaţi cu practicile oculte, cu
francmasoneria sau cu diferitele
„coduri ale lui da Vinci”, templierii
au intrat de mult timp în domeniul
legendei. Totuşi, cine au fost mem-
brii primului ordin militar religios
al Bisericii Catolice şi care sunt fap-
tele istorice care stau la temelia mi-
tului templierilor? 

Informaţiile pe care le vom prezenta
în acest material au fost preluate din lu-
crările următoare< Malcom Barber - Pro-
cesul Templierilor, Karen Ralls - Enci-
clopedia cavalerilor templieri şi Sharan
Newman - Adevărata Istorie a Templie-
rilor. 

Înființat în anul 1119 
în Ierusalim

Sărmanii Soldați ai lui Cristos și ai
Templului lui Solomon (latină Pauperes
commilitones Christi Templique Solo-
monici), cunoscuți mai ales sub numele
de templieri sau Ordinul Templului
(franceză Ordre du Temple sau Tem-
pliers), au fost unul dintre cele mai cu-
noscute ordine călugărești militare ca-
tolice creștine. A luat naștere la inițiativa
francezului Hughes de Payens în anul
1119 în Ierusalim, ca o organizație mi-
litar-călugărească, cu scopul declarat de
a apăra pe pelerinii (călătorii) creștini
în Țara Sfântă.

Cu acordul regelui Baldwin al II-lea
al Ierusalimului, și-au organizat sediul
pe Muntele Templului, unde este acum
Moscheea Al Aqsa.

Muntele Templului este sacru pentru
Evrei, Creștini și pentru Musulmani, de-
oarece este o locație importantă în isto-
rie. Se crede că aici ar fi ruinele Templu-
lui lui Solomon, unde s-ar fi ascuns ini-
țial Sfântul Graal. Este o locație impor-
tantă și pentru musulmani. Se spune că
aici este piatra de pe care s-a ridicat la
cer Mohamed, iar în secolul al VII-lea,
Califul Abd al Malik a construit o im-
portantă moschee, Domul Pietrei. Cru-
ciații au transformat-o în catedrală, nu-
mind-o Templum Domini, și astfel și-
au luat numele de Templieri. Catedrala
a devenit un model pentru catedralele
Templierilor, precum Catedrala templu-
lui din Londra.

Ordinul a fost recunoscut oficial de
Biserica Catolică în jurul anului 1129 şi
a devenit cel mai popular şi cunoscut
ordin militar din Creştinătate. Templierii
se distingeau prin hainele albe pe care
le purtau şi care aveau pe piept celebra
cruce roşie.

Templierii au fost printre cei mai cu-
rajoşi şi mai bine instruiţi soldaţi care
au luptat în cruciade, câştigând respectul
inamicilor pentru faptele de eroism de
pe câmpul de luptă.

Membrii non-combatanţi ai ordinu-
lui administrau o mare infrastructură
financiară peste tot în lumea creştină,
venind cu inovaţii cum ar fi o primă for-
mă de sistem bancar şi construind for-
tificaţii atât în Europa cât şi în Ţara Sfân-
tă.

Templierii s-au remarcat în viaţa
economică a Europei medievale

Existenţa templierilor a fost strâns
legată de cruciade, când Ţara Sfântă a
fost pierdută de cavalerii europeni

susţinerea pentru ordin a început să dis-
pară.

Dar templierii nu s-au remarcat doar
în cruciade şi în apărarea pelerinilor. Ei
au schimbat radical instituţia monahală
occidentală introducând conceptul de
"călugăr războinic" şi au revoluţionat
viaţa economică medievală. Pentru a fa-
ce o paralelă cu lumea contemporană se
poate afirma că Ordinul Templierilor,
în cele aproape două secole de existenţă,
a funcţionat ca o adevărată corporaţie
multinaţională modernă, cu filiale în
numeroase ţări.

Inovaţiile economice introduse de
templieri le-au permis să devină una
dintre cele mai bogate şi mai puternice
instituţii private din istorie. Pe parcursul
existenţei sale, Ordinul a dobândit mii
de proprietăţi, terenuri, sate, păduri, mă-
năstiri şi porturi atât în Occident, cât şi
în statele cruciate din Orient. Totuşi, o
bună parte din averea Ordinului, donată
de persoane particulare, nu putea fi în-
străinată fără permisiunea proprietaru-
lui, asemenea unei cutii de valori dintr-
o bancă modernă. Dimensiunea exactă
a imperiului economic construit de tem-
plieri rămâne un mister.

În lumea medievală, dominată de in-
certitudine, fortificaţiile templierilor se
numărau printre puţinele locuri în care
averile puteau fi depozitate în siguranţă.
Deşi Biserica interzicea cămătăria, Or-
dinul a reuşit să dezvolte serviciile ban-
care la o scară fără precedent în epocă. 

Marea bogăţie a ordinului 
l-a transformat în ţintă pentru 
regele francez Filip al IV-lea

Templierii au inventat o formă tim-
purie a scrisorii de credit, pentru a uşura
pelerinajele. Ceea ce a început ca o formă
simplă de servicii bancare oferite pele-
rinilor s-a transformat într-un adevărat
imperiu financiar, templierii devenind
bancherii nobililor, ai regilor şi ai papilor,
cărora le împrumutau deseori sume
uriaşe. Pentru a nu percepe direct do-
bândă, ei au inventat o formă timpurie
de comision de administrare, care aco-
perea costurile serviciilor financiare. 

Deşi au existat în epocă acuzaţii po-
trivit cărora templierii erau lacomi,
acestea au fost destul de rare, părerea
generală despre ei fiind favorabilă. Însă
averea templierilor nu provenea numai
din intermedieri financiare, ci şi din ac-
tivităţi protoindustriale şi comerciale.

Marea bogăţie de care se bucura
Ordinul, fără precedent în lumea me-
dievală, l-a transformat într-o ţintă pen-
tru regele francez Filip al IV-lea, care a
complotat împreună cu papa Clement
al V-lea pentru distrugerea acestuia. Ur-
cat pe tron în 1285, Filip al IV-lea, cu-
noscut şi drept „cel Frumos”, a jucat ro-
lul decisiv în distrugerea Ordinului
Templierilor. Ambiţiosul monarh nu a
ezitat să intre în conflict cu papa Boni-
faciu al VIII-lea, care dorea să reafirme
întâietatea Suveranului Pontif în lumea
creştină. Filip l-a acuzat pe Papă de mai
multe crime, inclusiv erezie şi magie ne-
agră. Tot el i-a expulzat pe evrei din
Franţa, în 1306. În anul următor, el a
ordonat, în secret, arestarea tuturor tem-
plierilor din regat.

În ziua de joi, 12 octombrie 1307,
Jacques de Molay, Marele Maestru tem-
plier, fusese invitat să fie unul dintre
purtătorii sicriului la înmormântarea
cumnatei regelui. Onoarea acordată de
Filip s-a dovedit a fi o capcană. În ziua
următoare, vineri, 13 octombrie 1307,
toţi templierii din Franţa au fost arestaţi. 

Gestul a căzut ca o lovitură de trăs-
net în toată lumea creştină occidentală.
Filip le-a scris tuturor suveranilor cato-
lici, pentru a le expune punctul său de
vedere şi a le solicita sprijinul împotriva
membrilor Ordinului din ţările respec-
tive. Însă cei mai mulţi monarhi au re-
fuzat, pur şi simplu, să creadă acuzaţiile
incredibile aduse de regele francez. Cu
toate acestea, Filip s-a bucurat de spri-
jinul decisiv al papei Clement al V-lea.
Născut în Franţa, acesta a ajuns pe scau-
nul pontifical cu ajutorul lui Filip, fiind
încoronat papă la Lyon, în 1305. Având
o poziţie precară,  el şi-a exercitat pon-
tificatul la Avignon, nu la Roma. Cle-
ment nu le-a luat apărarea membrilor
Ordinului.

Ultimul Mare Maestru 
templier a fost ars pe rug 
la 18 martie 1314

Arestarea templierilor avea să con-
ducă la unul dintre cele mai răsunătoare
procese din istoria civilizaţiei occiden-
tale, desfăşurat între 1307 şi 1314, când
a fost ars pe rug ultimul Mare Maestru
templier, Jacques de Molay. Cavalerii au
fost acuzaţi de peste 100 de crime. Învi-
nuirile aduse acestora au fost legate în
principal de erezie, sodomie, idolatrie,
precum şi de lepădarea de Hristos. Acu-
zaţiile se bazau preponderent pe mărtu-
riile informatorilor regelui şi pe confe-
siunile smulse sub tortură. Aceasta era
o metodă de interogare acceptată în pro-
cesele medievale, care nu aveau ca scop
aflarea adevărului, ci dovedirea acuzaţii-
lor. 

În martie 1314, în faţa unui grup de
cardinali şi teologi francezi din Paris,
Marele Maestru Jacques de Molay şi tre-
zorierul său au găsit curajul să retracteze
mărturisirile făcute sub tortură, afir-
mând că Ordinul nu se face vinovat de
învinuirile aduse. 

Acuzaţi că au căzut din nou în erezie,
pentru că şi-au retras mărturisirea, cei
doi au fost daţi pe mâna regelui, care a
ordonat imediat să fie arşi pe rug, fără
să se consulte cu Suveranul Pontif.

Execuţia a avut loc la 18 martie 1314,
pe o mică insulă din mijlocul Senei, în
apropierea grădinilor regale. Legenda
spune că, în timp ce ardea pe rug, Jac-
ques de Molay i-ar fi blestemat pe Filip
al IV-lea şi pe Clement al V-lea să îl ur-
meze în maxim un an, pentru a da so-
coteală în faţa lui Dumnezeu pentru ne-
legiuirile comise. Deşi s-ar putea să nu
aflăm niciodată adevărul despre acest
„blestem”, ştim sigur că cei doi conspi-
ratori, care au uneltit împotriva Ordi-
nului, „l-au urmat” pe Marele Maestru
în acelaşi an: Papa Clement al V-lea a
murit în aprilie, iar Filip al IV-lea, în no-
iembrie, la numai 46 de ani. Cei trei fii
ai regelui au murit şi ei la scurt timp,
fără urmaşi, sfârşindu-se în acest fel di-
nastia Capeţienilor.

Bogdan Mihalca

Templierii au fost printre cei mai curajoşi şi mai bine instruiţi soldaţi care au luptat în cruciade, câştigând respectul
inamicilor pentru faptele de eroism

Templierii apar imediat după prima Cruciadă. În 1119, un nobil francez
din regiunea Champagne, Hughes de Payens, împreună cu 8 cavaleri aleși
dintre rudele sale, a creat Ordinul Cavalerilor Templieri. Misiunea lor declarată
era de a proteja pelerinii din Țara Sfântă. 

Cavalerii templieri au pus 
bazele sistemului bancar

Inchiziția a fost o formă a procesului
penal din epoca Evului Mediu târziu,
formă diferită de cea a dreptului roman,
care a fost în vigoare în Europa Occi-
dentală până în secolul al XIII-lea. În-
tr-un proces intentat de inchiziție erau
prezentate metodele sau procedurile ca
servind interesele obștești și salvării su-
fletului acuzatului.

Metodele de investigație ale inchi-
ziției urmăreau descoperirea așa numi-
tului „adevăr”. Pentru obținerea acestei
dovezi, se foloseau până și schingiuirea
acuzatului în fața unor martori, recu-
noașterea vinii acuzatului fiind scopul
principal al investigațiilor, dovezile
obiective fiind neglijate. 

O formă specială a inchiziției era
cea a bisericii catolice, care se ocupa cu
procesele ereticilor din Evul Mediu (in-
quisitio haereticorum respectiv inqui-
sitio haereticae pravitatis), cu înlătura-
rea și combaterea altor învățături care
nu corespundeau intereselor și ideilor
bisericii romano-catolice și care erau
condamnate ca idei eretice.

La început aceste procese erau pre-
zidate de clerul înalt, ca de exemplu de
papă, care delega episcopi, dar cu tim-
pul, prin observarea lipsei eficienței
proceselor s-a constituit pentru acest
scop cu timpul o instituție specială.

Instituția veche de la Roma, ca organ
al Vaticanului, a fost denumită în anul
1908 Sacra congregatio Romanae et uni-
versalis Inquisitionis seu Sancti Officii
sau pe scurt Sanctum Officium.

Inchizi\ia ;i
descoperirea a;a

numitului „adev[r”

Dacă în preistorie raritatea repre-
zentărilor masculine în arta plastică în
comparaţie cu cele feminine pare să su-
gereze o subordonare a bărbatului în
raport cu femeia, în epoca medievală
criteriile valorice au fost altele, fiind
mai puţin favorabile femeii, care a de-
venit o fiinţă dependentă şi asistată so-
cial.

În spaţiul românesc al Evului Mediu
viaţa citadină era puţin răspândită, dez-
voltarea târgurilor şi oraşelor fiind frâ-
nată de consecinţele dezastruoase ale
dominaţiei otomane. Agricultura şi
creşterea animalelor erau îndeletniciri
practicate.

Într-o societate rurală chinuită,
marcată de decăderea ţărănimii libere
şi aservirea ei, în care principala grijă a
bărbatului era să asigure mijloacele ma-
teriale necesare traiului familiei sale şi
achitarea daniilor către stăpânire, sta-
tutul social al femeii era tributar unei
paradigme bazată pe cutume, unele
dintre acestea bucurându-se de girul
Bisericii. 

Convieţuirea paşnică în fiecare casă
ţinea de respectarea cu stricteţe a obli-
gaţiilor ce îi reveneau femeii în raport
cu bărbatul. Întreg comportamentul
acesteia, de la obiceiul de a nu trece
drumul tăind calea unui bărbat, până
la locul ocupat la masă, corespundea
unei anumite orânduieli doveditoare a
cinstei, a respectului şi a atenţiei acor-
dată bărbatului, precum şi a faptului că
soţul îi era superior şi stăpân, bărbatul
având dreptul de a aplica pedepse cor-
porale dacă unele reguli nu erau res-
pectate, sau chiar de a lua viaţa femeii
în cazuri extreme cum ar fi adulterul,
fără nici un fel de repercusiuni legale.

Bogdan M. 

În Evul Mediu, femeia
era o fiin\[

dependent[ ;i
asistat[ social
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Infarctul miocardic, sau atacul
de cord constituie o problemă me-
dicală de primă urgență, fiind una
dintre cele mai frecvente afecțiuni
cauzatoare de deces. Se produce
prin obstrucția unei artere coro-
nare, ce transportă sânge cu oxi-
gen și cu substanțe nutritive
mu;chiului inimii. Blocarea cir-
culației sanguine timp de peste
15-20 de minute duce la moartea
mu;chiului inimii, aceasta repre-
zentând infarctul miocardic.

Gravitatea bolii este determinată de
mărimea "dopului" care înfundă artera.
Cu cât acesta este mai mare, cu atât este
mai grav. Intervenția medicală cât mai
rapidă salvează mu;chiul cardiac de la
distrugerea sa completă. De aceea este
important ca infarctul să fie recunoscut
cât mai repede și să se ia urgent câteva
măsuri ce se impun. Acestea sunt simple,
dar pot fi salvatoare. Prima măsură este
de a suna imediat la serviciul de urgență
în cazul în care o persoană suferă un in-
farct miocardic. În majoritatea cazurilor,
simptomele apar abia după două-trei ore
de la producerea sa. Pacienții își pot pier-
de viața înainte de a ajunge la spital, pen-
tru că, fie el însuși, fie cei din jur, recu-
nosc prea târziu semnalmentele bolii. Cu
cât se intervine mai repede, cu atât șan-

sele de supraviețuire cresc. Tratamentul
medical prompt scade considerabil șan-
sele de distrugere ireversibilă a mușchiu-
lui miocardiac. 

Simptomele atacului de cord

Când se produce un infarct miocar-
dic, prin blocarea totală sau parțială a
circulației sanguine, mușchiul inimii va
fi privat de oxigen și va muri, treptat.

Când o persoană suferă un atac de cord
pot apare< modificări ale tonusului men-
tal, durerere în piept sub forma unei pre-
siuni, a unei senzații de apăsare puternică
localizată în centrul pieptului, radiind
de cele mai multe ori în zona maxilarului,
umărului, brațului stâng, spatelui, sau în
anumite cazuri chiar și spre stomac. Du-
rerile toracice se pot manifesta în crize
de câteva minute care dispar și reapar.

Poate să apară transpirația rece, ame-
țeala, senzația de greață (mai frecvent în-

tâlnită la femei), amorțeală, dureri, fur-
nicături în brațul stâng, slăbiciune sau
oboseală. Reducerea sau lipsa totală a
fluxului de sânge afectează parțial sau
total mușchiul inimii. Un infarct mio-
cardic, în general, provoacă dureri în
piept cu o durată mai mare de 15 minute
dar, este posibil, să nu prezinte niciun alt
simptom, fapt care face boala mai greu
de recunoscut. Tocmai de aceea, orice
astfel de manifestare trebuie tratată cu
maximă seriozitate. Mulți dintre cei care
au experimentat un atac de cord au ma-
nifestat semne de avertizare cu câteva
ore, zile, sau chiar săptămâni mai devre-
me. Semnele de avertizare timpurie ale
unui atac de cord, s-ar putea desfășura
sub forma unor episoade de durere to-
racică ce debutează în timpul activității
fizice și care se ameliorează în repaus. În
astfel de situații, o vizită la medic și in-
vestigațiile efectuate din timp salvează
viața. 

Ce avem de făcut dacă 
observăm aceste simptome?

Dacă obsevăm că o persoană produ-
ce simptomele unui infarct miocardic se
va suna imediat serviciul medical de ur-
gență. Cel în cauză se va așeza în poziție
de repaus și vom încerca să-l liniștim,
să-și păstreze calmul. Panicarea bolna-
vului poate agrava situația. Se va admi-

nistra cât mai repede nitroglicerină, doar
numai în cazul în care medicamentul a
fost deja prescris de medic. Dacă bolna-
vul nu face alergie la acidul acetilsalicilic,
se va mesteca și înghiți o aspirină. Pentru
acesta nu se impune cu strictețe reco-
mandarea medicului. Dacă este nevoie,
se va face resuscitare cardiopulmonară<
respirație gură la gură și comprimare în
zona pieptului. Salvatorul dezorientat,
sau cei care nu cunosc măsurile de prim
ajutor, să solicite sfatul specialiștilor, chiar
când apelează pentru ambulanță. Medicii
de la serviciul de urgență vor oferi indi-
cații pentru realizarea corectă a proce-
durilor de prim ajutor.

În cazul în care ați constatat că cineva
produce simptomele unui atac de cord,
persoana care suferă un infarct, sub nicio
formă nu se va lăsa singură, decât even-
tual dacă este absolut necesar, pentru in-
tervalul de timp în care vă deplasați să
cereți ajutor. Nu se va permite bolnavului
să nege simptomele și chiar dacă acesta
protestează, se va solicita serviciul de ur-
gență. Durerile se manifestă în valuri,
deci nu se va aștepta pentru a vedea dacă
simptomele dispar. Nu se va administra
niciun medicament, cu excepția celor
prescrise de medic pentru afecțiunile car-
diovasculare, iar dacă pacientul nu  s-a
mai confruntat cu astfel de boli se vor
lua doar măsurile indicate de medicul
de la serviciul de urgență.

Text adaptat Eva Laczko

Originar[ din Asia Mic[ ;i nordul
Africii, lucerna a fost adus[ ̀ n Europa
`n Antichitate, iar denumirea ei pro-
vine dintr-un cuv]nt arab, care se poa-
te traduce astfel< tat[l tuturor alimen-
telor.

Compozi\ie ;i efecte 
terapeutice

Lucerna este o plant[ vivace, me-
lifer[ ;i furajer[, `nrudit[ cu trifoiul,
av]nd r[d[cini care cresc `n p[m]nt
p]n[ la 40 de metri ad]ncime. Frun-
zele sale con\in 300 de nutrien\i ;i fi-
tonutrien\i, `ntre care aproape toate
vitaminele, minerale variate, aminoa-
cizi esen\iali.

Con\ine cantit[\i ̀ nsemnate de vi-
tamina K care ajut[ la dizolvarea chea-
gurilor de s]nge ;i prevenirea
s]nger[rilor. De aceea lucerna este re-
comandat[ `n tratarea ovarelor poli-
chistice sau dismenoree, dar ;i per-
soanelor care au suferit interven\ii chi-
rurgicale. ~n ultimele dou[ decenii s-
a descoperit c[ vitamina K are un efect
binef[c[tor asupra structurii osoase ;i
sistemului cardiovascular. Intervine ̀ n
metabolismul calciului, dar este util[
;i pentru s[n[tatea arterelor, venelor
;i inimii.

Lucerna con\ine cantit[\i impor-
tante din vitaminele A, B6, E ;i D, pre-
cum ;i mineralele calciu ;i fosfor care
fortific[ scheletul osos ;i denti\ia co-
piilor.

Aceast[ plant[ furajer[ con\ine vi-
tamina U (ulcus, vitamina antiulcer)
;i de aceea este indicat[ `n afec\iuni

ale stomacului, balon[ri ;i ulcere. Este
frecvent folosit[ `n tratarea ulcerului
peptic care apare la nivelul esofagului,
stomacului ;i intestinului sub\ire, ca
o consecin\[ a sc[derii rezisten\ei mu-
coasei.

Amelioreaz[ evident tulbur[rile
digestive acute ;i cronice cum sunt ba-
lonarea ;i lipsa poftei de m]ncare.

C]nd lucerna este administrat[ ̀ nainte
de mas[, aceasta u;ureaz[ procesul de
digestie. ~n schimb, dac[ este consu-
mat[ la sf]r;itul mesei, ea ajut[ la asi-
milarea nutrien\ilor con\inu\i `n
hran[.

Lucerna con\ine metale cu efect
alcalinizant, care ajut[ la refacerea
echilibrului acido-bazic din s]nge ;i

limf[, at]t de necesar men\inerii
s[n[t[\ii. Efectul alcalinizant duce ;i
la dizolvarea acidului uric din articu-
la\ii ;i accelereaz[ vindecarea r[nilor.

Este un bun laxativ, comb[t]nd
diareea sever[, care de multe ori poate
fi cauzat[ de o caren\[ de vitamina K.

Tratamentul cu lucern[ este reco-
mandat pentru detoxifierea ;i stimu-

larea func\iei hepatice ;i pentru puri-
ficarea s]ngelui, datorit[ con\inutului
ridicat de clorofil[.  Clorofila
`ndep[rteaz[ din organism mucusul
acumulat `n timp, de aceea aceast[
plant[ poate fi folosit[ cu succes ;i `n
cazul bolilor aparatului respirator
(boala pulmonar[ cronic-obstructiv[,
bron;ite, astm bron;ic, pneumonii).

Datorit[ efectului diuretic, lucerna
este un bun remediu pentru reten\iile
de ap[ din \esuturi, cistite acute sau
cronice, prostatit[ sau gut[.
Substan\ele antifungice con\inute po-
ten\eaz[ efectul probioticelor ;i de
aceea este recomandat[ ̀ n tratarea mi-
cozelor.

Principiile active din lucern[ ac\io-
neaz[ lent, dar sigur fortific]nd siste-
mul imunitar. De asemenea, ̀ ncetinesc
procesul de ̀ mb[tr]nire, cresc puterea
fizic[ ;i pofta de via\[.

Administrare ;i precau\ii

Lucerna este disponibil[ sub form[
de supliment alimentar ̀ n capsule sau
pulbere. Doza zilnic[ pentru un adult
este de 2 grame, dar se pot consuma
;i 3 grame f[r[ riscuri. Este recoman-
dat[ ;i copiilor `n doze reduse la
jum[tate. Av]nd `n vedere con\inutul
crescut `n vitamine liposolubile(care
se acumuleaz[ `n organism) se limi-
teaz[ administrarea  pe o perioad[ de
maxim 3 luni. Cei ce urmeaz[ un tra-
tament cu anticoagulante vor recurge
la suplimente cu lucern[ doar cu avizul
medicului curant.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721.202.752

Lucerna este disponibil[ sub form[ de supliment alimentar `n capsule sau pulbere

Dacă obsevăm că o persoană produce simptomele unui infarct miocardic se va
suna imediat serviciul medical de urgență

M[suri de prim ajutor în caz de infarct miocardic

Lucerna este o plant[ vivace, melifer[ ;i furajer[, `nrudit[ cu trifoiul,
av]nd r[d[cini care cresc ̀ n p[m]nt p]n[ la 40 de metri ad]ncime. Frun-
zele sale con\in 300 de nutrien\i ;i fitonutrien\i, `ntre care aproape toate
vitaminele, minerale variate, aminoacizi esen\iali.

Lucerna (tat[l tuturor alimentelor)
anihileaz[ hiperaciditatea gastric[
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B[utur[ energizant[
cu ghimbir

Varz[ a la Cluj cu 
cârna\i afuma\i

Mod de preparare<

Se taie 2 felii subțiri de ghimbir și
se pun într-un pahar. Restul de ghimbir
se pisează ca usturoiul, într-un mojar.
Se adaugă celelalte două condimente
și peste ele se toarnă apă caldă, apoi se
amestecă bine. Se adaugă apoi și mie-
rea, în funcție de gust. La sf]rșit se

adaugă și lămâia sau lime-ul, sau even-
tual doar câteva picături de zeamă de
lămâie. Acest energizant este un exce-
lent înlocuitor pentru cafea. Ghimbirul
stimulează metabolismul și măre;te
circulația ajutând, de asemenea, și sis-
temul digestiv. Tumericul este văr bun
cu ghimbirul și ajută la creșterea nive-
lului de energie, la fel cum este și nuc-
șoara. Mierea este un energizant natu-
ral și foarte sănătos, iar lămâia este o
sursă importantă de vitamina C, deci
toate la un loc dau o băutură energi-
zantă deosebită.

Ingrediente< 
O lingură - o lingură și jumătate
de miere, o buc[\ică de circa un
cm de rădăcină de ghimbir, un
sfert de lingură de nucșoară, o
linguriță mică de tumeric, 1-2
felii de lămâie sau lime.

Mod de preparare<

Varza murată se spală cu apă rece,
se stoarce și se călește în untură sau
ulei. Orezul se fierbe în apă ușor sărată,
sau eventual cu delicat și se strecoară.
Cârnații se feliază și se prăjesc ușor.
Ceapa se mărunțește, se călește în un-
tură, se adaugă carnea tocată, se con-

dimentează și se călește, apoi se stinge
cu apă și se mai fierbe până când zeama
scade complet. Un vas termorezistent
se unge cu untură și se așează în straturi
1/3 din varza călită, jumătate din câr-
nați, jumătatea orezului, jumătate din
carnea tocată prăjită, o lingură de
smântână și totul se repetă încă o dată,
apoi se acoperă cu ultima treime din
varză. Se toarnă peste ea smântâna și
se întinde în mod egal pe toată supra-
fața. Slănina sau baconul se așează de
asupra, se pune în cuptorul preîncălzit
și se coace timp de 15-20 de minute.

Ingrediente< 
1 kg varză murată măruntă, 700
g carne tocată de porc, 150 g de
orez, 250 g de smântână, o ceapă,
2 linguri de untură de porc, sau
eventual ulei, 150 - 200 g de câr-
nați afumați, circa 100 g de slă-
nină sau bacon afumat, sare, pi-

per, boia de ardei, delicat.

Chec cu morcovi

Mod de preparare

Morcovii și m[rul se curăță, se spa-
lă și se dau pe razătoarea măruntă.
Ouăle se mixează bine cu zah[rul, până
când consisten\a devine albicioasă,
spumoasă și omogenă, apoi se adaugă
uleiul și f[ina amestecată cu praful de
copt. Se amestecă bine și se încorpo-

rează apoi morcovii și mărul, adăugând
la aluat inclusiv zeama pe care acestea
le-au lăsat la răzuire, Se toarnă com-
poziția în tavă de chec unsă în prealabil
cu un pic de ulei, margarină sau unt și
tapetată cu f[ină. Se dă la cuptorul
preîncălzit și se coace aproximativ 30
de minute. După ce se răcește se poate
orna cu ciocolată topită, zahăr pudră,
ciocolată sau fulgi de cocos.

Ingrediente< 
2 morcovi de soi dulce, de mă-
rime potrivită, un măr, 2 ouă,
două căni de făină albă, 1 pliculeț
de praf de copt, o jumătate de
cană de ulei de floarea soarelui,
o cană de zahăr, scorțișoară pu-
dră și ghimbir praf după gust.

Sup[ moro;eneasc[
de rasol de vit[ă

Mod de preparare<

Ceapa se feliază și se prăjește ușor
în ulei. Rasolul curățat și spălat se taie

bucăți și se prăjește ușor în uleiul în
care a fost prăjită ceapa. Se folosește
inclusiv osul. Ceapa se poate arunca,
sau se poate fierbe mai departe în supă.
Când carnea a prins o crustă albicioasă,
se stinge cu circa 2,5 l de apă și se fierbe
la foc foarte mic circa 2 ore. Se adaugă
zarzavaturile și condimentele, apoi tot
așa, la foc foarte mic se mai fierbe până
când toate ingredientele se înmoaie. Se
ia de pe foc, se lasă să se limpezească,
se strecoară și se separă ingredientele.
Tăițeii sau g[luștele se fierb separat, în
apă sărată și se strecoară. La servire se
așează în farfurie zarzavaturile, carnea,
tăițeii, apoi supa fierbinte. Se poate or-
na cu pătrunjel verde sau ardei iute.

Ingrediente< 
Un kg de rasol de vită, circa 800
g de zarzavaturi și legume (mor-
covi, pătrunjei, păstârnac, țelină,
gulie, conopidă, mazăre, even-
tual păstăi, brocoli, sau câteva
frunze de varză), un ardei gras,
o ceapă de mărimea unui ou, 2-
3 linguri de ulei, sare, piper, tăiței
pentru supă sau g[luște din gris.

Vâscul este o plantă parazită, veșnic
verde, folosită ca ornament în timpul Săr-
bătorilor de iarnă, dar și ca plantă de leac
pentru echilibrarea tensiunii, tratarea
unor afecţiuni vasculare.

Elementele pe care le conţine reglează
tensiunea, coborând-o când este prea ri-
dicată sau urcând-o când e prea mică.
Ca să nu provoace alergii, vâscul ar trebui
recoltat, mai ales, de pe măr. 

Vâscul crește pe plop, salcie, mestea-
căn, stejar, păducel și chiar în pomii fruc-
tiferi. De la această plantă, în medicina
naturistă se folosesc numai frunzele,
bobiţele fiind considerate toxice.

Vâscul trebuie să aibă cât mai multe
bobiţe albe, lăptoase și sticloase, care se
coc. Sărutul sub vâsc este simbolul prie-
teniei și statorniciei, dar și al păcii și bu-
curiei.

Recomandări terapeutice

Vâscul este folosit pentru tratarea
afecţiunilor vasculare, dar și pentru boli
ale sistemului nervos, precum epilepsia
ori isteria. În medicina populară, vâscul
este folosit și pentru ameliorarea unor
afecţiuni respiratorii precum astmul
bronșic, tusea și bronșita.

Vâscul încetinește și stabilizează rit-
mul cardiac excesiv și dilată arterele, prin
reducerea tensiunii arteriale. Acesta
acţionează în mod direct asupra nervului
pentru a reduce frecvenţa cardiacă în
timp ce conduce la consolidarea pereţilor
capilarelor periferice.

S-a dovedit că are efecte benefice și
în cazul durerilor de cap, ameţeli, pier-
dere de energie, iritabilitate și alte sim-
ptome legate de tensiunea arterială ridi-
cată.

De asemenea, vâscul are un efect se-
dativ și tonic asupra sistemului nervos.
Este indicat mai ales atunci când presiu-
nea arterială crescută este asociată cu
tensiune mare. Este indicat și în simpto-
me de tensiune nervoasă și spasme.

Infuzia și siropul de vâsc pot fi folo-
site în tratarea afecţiunilor renale sau pul-
monare și în prevenirea apariţiei tumo-
rilor.

Dacă ai o tuse care nu cedează, ţine
sub limbă, pentru un sfert de oră, un vârf
de cuţit de pulbere de vâsc, apoi înghite-
o folosind o jumătate de ceașcă de ceai
de maghiran. Tratamentul se repetă de
3-4 ori pe zi, până ce tusea nu te mai sâ-
câie.

Planta se administrează sub formă
de ceai sau pulbere, preparată în casă din
vâsc uscat și mărunţit. Pentru siguranţă,
cel mai indicat e să procuraţi vâscul de
la plafar sau de la magazinele de produse
naturiste.

Ceaiul de vâsc se prepară de seara,
punând o linguriţă de plantă uscată și
mărunţită într-o cană cu apă rece. Di-
mineaţa, se strecoară și maceratul se în-
călzește ușor și se bea cu înghiţituri mici.

Pulberea de vâsc se obţine din planta
bine uscată și mărunţită, măcinată în
râșniţa de cafea. Se macină planta cât se
consumă în zece zile, perioadă după care
vâscul își pierde din calităţile terapeutice.
Pulberea se păstrează la rece și întune-
ric.

Text selectat și adaptat de Ioan A.

Vâscul este folosit 
pentru tratarea 

afec\iunilor vasculare

Vâscul crește pe plop, salcie, mesteacăn, stejar, păducel și chiar
pe pomii fructiferi. De la această plantă, în medicina naturistă
se folosesc numai frunzele, bobiţele fiind considerate toxice.
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Moda este un subiect sensibil,
iar trendurile fiecărui sezon nu
sunt mereu ușor de adaptat vâr-
stei. Din păcate nu s-a descoperit
încă fântâna tinereții, drept con-
secință nu putem arăta mereu ca
la 20 de ani. 

Greșelile de stil apar de cele mai ori
din cauza faptului că ne dorim să arătăm
bine și uităm că unele modele de haine
sau culori nu ni se potrivesc. Uneori o
simplă pereche de pantaloni aleși greșit,
dar care sunt în tendințe, te pot face in-
stantaneu să pari și cu 10 ani mai bătrâ-
nă. Asigură-te că nu comiți astfel de gre-
șeli și astfel vei putea fi sigură că arăți
impecabil. 

Greșelile cele mai des 
întâlnite

Am întâlnit destule femei care aveau
impresia că după vârsta de 35 de ani, ti-
nerețea lor s-a ofilit brusc, iar din dorința
de a nu friza penibilul, se acopereau cu
haine mai ceva ca o bunicuță. Doar pen-
tru-că purtăm mai multe haine sau evi-
tăm anumite modele mulate, nu înseam-
nă că procedăm corect. 

Un sfat simplu de urmat pentru a
afla lungimea perfectă a fustei de zi este
să te privești în oglindă. Trebuie să vezi
care îți sunt punctele tari. Determină
zona din jurul genunchilor în care pi-
cioarele tale sunt cele mai suple, este fix
deasupra sau dedesubt? Odată ce ai gă-
sit-o, vei ști exact care este locul până
unde ar trebui să cadă tivul fustei în mod
ideal.

Fustele micro mini sau topurile stil
bustieră au o „dată de expirare” în gar-
deroba feminină. Încercarea de a te agăța
de o imagine mai tinerească, în loc de a

îmbrățișa un stil vestimentar potrivit
vârstei tale, va atrage atenția în cel mai
nedorit mod asupra ta. Consecința este
că îndrumi oamenii să se focalizeze asu-
pra vârstei tale reale, scoasă în evidență
de vestimentația nepotrivită. Alege-ți
inteligent hainele și accesoriile și vei ve-
dea că este foarte simplu să pari tânără,
și plină de vitalitate și feminitate la orice
vârstă.

Măsura nepotrivită

Neglijezi să alegi măsura potrivită a
hainelor. Orice piesă de îmbrăcăminte
prea strâmtă sau prea largă, te va face să
arăți mai bătrână. Dacă nu găsești mă-
sura potrivită în magazin, cumpără o
mărime mai mare și du-o la croitor pen-
tru a fi modificată pe măsura ta. Dife-
rența va fi uluitoare!

Neglijezi să alegi măsura potrivită a
lenjeriei. Un sutien prea strâmt va atrage
atenția asupra oricăror imperfecțiuni ale
bustului, în timp ce unul prea larg va
eșua în a-ți susține pieptul cum trebuie.
Ambele cazuri rezultă într-o imagine
neîngrijită și netinerească. Alege chiloți
cu talie înaltă, care să-ți acopere burtica
sau șoldurile, iar în materie de sutiene
fii atentă la barete, care trebuie să fie

late. Ții cu tot dinadinsul să urmezi toate
trendurile sezonului în curs. Tendințele
sunt atât de variate tocmai pentru a sa-
tisface gusturile și nevoile tuturor. Nu
alerga după anumite piese doar pentru
că sunt în trend, ci concentrează-te pe
ideea de a-ți crea o garderobă de piese-
cheie, căreia să-i `ncorporezi în fiecare
sezon, piesele potrivite stilului și vârstei
tale.

Gre;eli de evitat

Îți acoperi gâtul. Această tactică de
a camufla eventuale imperfecțiuni ale
pielii gâtului, te va face să arăți mai bă-
trână. Alege în schimb un decolteu ro-
tund sau în V (în funcție de conformația
bustului tău și de cât de mult vrei să arăți).

Porți prea mult negru. Odată cu în-
aintarea în vârstă, pielea pierde din pig-
mentul natural, iar negrul, deși elegant,
îți înăsprește și mai mult aspectul, în
special când este purtat în zona adia-
centă feței. Mizează pe tonuri-bijuterie
(verde smarald, albastru safir, roșu ru-
biniu, galben garnet) sau pe tonuri ne-
utre (nude, camel, bej).

Porți accesorii în set. Chiar dacă ți-
au plăcut la fel de mult cerceii, colierul
și inelul dintr-o colecție și le-ai cumpărat
pe toate, nu le purta niciodată împreună.
Este un aspect extrem de bătrânesc și în-
vechit! 

Gențile, poșetele, plicurile, toate
trebuie schimbate după o anumită vâr-
stă. Nu alege modele tip poștaș, sunt
pentru tineri. Optează pentru poșete ele-
gante, din materiale de calitate de pre-
ferat piele, în nuanțe neutre. Elegant în-
seamnă calitate și simplitate, fără fer-
moare mari, tonuri de auriu sau argintiu,
sclipici sau pene. Nimeni nu zice că tre-
buie să ai 5 poșete în dulap, una este de
ajuns. 

Blazerul clasic
Stilul vestimentar al “prepster”-ilor

a fost în mare măsură influenţat de ac-
tivităţile pe care studenţii americani le
favorizau, iar una dintre acestea era
sportul< tenis, golf, polo, scrimă sau
sporturi nautice. Fiecare dintre acestea
a lăsat urme în garderoba clasică prep-
py, iar din partea sporturilor nautice,
piesa cea mai reprezentativă este bla-
zerul bleumarin cu nasturi aurii din
alamă.

Tricoul polo
Din nou, ne întoarcem la sporturile

preferate ale studenţilor americani şi
constatăm că tricoul cu guler polo, de
multe ori în nuanţe tari, se păstrează
bine pe poziţii. Poartă-l cu pantaloni
albi şi boat shoes, în timpul verii, sau
cu pantaloni în carouri madras şi un
cardigan, în sezonul de tranziţie.

Papionul cu imprimeu
Nu prea ai şanse să vezi un papion

purtat corect, în afara ocaziilor black
tie, decât dacă te întâlneşti cu un veri-
tabil prepster, care îşi leagă papionul
din bumbac la gulerul cămăşii button-
down cu aceeaşi lejeritate cu care îţi
înnozi tu cravata în fiecare dimineaţă.
Dacă vrei să integrezi papionul smart

cu aceeaşi uşurinţă, îţi recomandăm
să rămâi în cadrul unei sfere cromatice

mai restrânse decât cea abordată de un
prep american.

Puloverul în stil “argyle”
Adică cel cu model grafic în formă

de romburi, de multe ori întretăiate şi
în culori contrastante. O piesă clasică
preppy, foarte utilă în vremea sezonu-
lui rece. Totuşi, ai mare grijă cu ce îl
asociezi, în aşa fel încât să nu rişti să
aluneci spre zona uniformei şcolare –
deşi preppy este o uniformă, este o uni-
formă a luxului de a jongla (bine) cu
piese mai puţin convenţionale.

Bumbacul de tip seersucker
Încă o ţesătură de bumbac tipică

pentru sezonul cald, bumbacul seer-
sucker face parte din recuzita preppy,
în forma pantalonilor, cămăşilor sau,
cum îl vezi cel mai des prin magazinele
de haine normale, sub forma unui bla-
zer ultra-confortabil, care nu se şifo-
nează.

Tweed-ul
Începând cu octombrie, nicio ţin-

ută preppy veritabilă nu se poate lipsi
de o jachetă din tweed extraordinar de
bine croită. Mai ales având în vedere
rezistenţa şi versatilitatea unei astfel de
piese, ştii deja că îşi merită investiţia.

Puloverul de tenis sau cricket
Puloverele tipice pentru sporturile

clasice americane, cu dungi contras-
tante de-a lungul V-ului gulerului,
sunt nelipsite din dulapul unui prep-
ster. Poartă un astfel de pulover cu
pantaloni chino bej, o cămaşă button-
down albastră şi o pereche de ghete
din piele întoarsă, bej, dacă vrei o abor-
dare mai în ton cu estetica sezonului.

Pantalonii scurţi
Poartă pantalonii scurţi cu talia în-

altă alături de topuri uni în nuanţe ne-
utre şi botine cu toc mediu, în stilul
anilor '60. Completează ţinuta cu o
geantă într-o nuanţă contrastantă pen-
tru un plus de rafinament. Dacă nu ai
picioarele lungi şi subţiri, înlocuieşte
botinele cu o pereche de pantofi sti-
letto sau poartă pantalonii scurţi cu
cizme peste genunchi.

Pantalonii coloraţi se poartă cu
glezna goală. Se poate asorta un pulo-
ver slim cu mâneci 3 pe 4 şi în-
călţăminte cu alură masculină, cum
ar fi modelele Oxford sau ghetele cu
şiret.

Șosetele peste genunchi se potri-
vesc de minune acestui stil. Purtate cu
fuste cloș sau cu pantaloni scurți vor
fi detaliul care vă va scoate din anoni-
mat. Poți alege diferite nuanțe și mo-
dele, în funcție de culorile pe care le
porți. 

Hainele care fac diferen\a `n stilul preppy

Greșelile de stil apar de cele mai ori din cauza faptului că ne dorim să arătăm
bine și uităm că unele modele de haine sau culori nu ni se potrivesc. Uneori o
simplă pereche de pantaloni aleși greșit, dar care sunt în tendințe, te pot face
instantaneu să pari și cu 10 ani mai bătrână. 

Cum trebuie s[ te `mbraci 
ca s[ nu pari mai b[tr]n[?
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Mâncăm alimente procesate, cu
multe chimicale şi cu un conţinut
insuficient de fibre< supe la plic,
mezeluri şi dulciuri. Urmând din
când în când o cură de detoxifiere
ajutaţi organismul și astfel reușiți
să echilibrați cât de cât chimicalele
adunate în organism.

Chimicalele din mâncare încetinesc
activitatea intestinelor, ceea ce face im-
posibil să slăbim definitiv. Merită să scă-
paţi de aceste chimicale. Verdeţurile vă
pot ajuta, le puteţi cumpăra separat sau
în amestecuri speciale. Foarte bune sunt
creţişoara şi extractul de ceai verde.
Acestea nu numai că au efect de deto-
xifiere asupra organismului, dar îmbu-
nătăţesc activitatea canalului digestiv şi
mai ales a ficatului, care trebuie să pro-
ceseze cantităţi mari de grăsimi. Între
mese se recomandă ceaiurile de plante.

Înnoirea meniului

Nu aveţi nevoie de o cură miracu-
loasă. Dacă doriţi să vă simţiţi corpul
mai uşor şi chiar să slăbiţi 2 kg pe săp-
tămână, aplicaţi următoarele reguli de
cură.

Începeţi să mâncaţi de 4-5 ori pe zi.
Dacă pauzele dintre mese sunt prea în-
delungate, veţi fi prea des tentaţi de gus-
tări şi produse fast food. Mâncaţi puţin,
dar des, astfel veţi putea rezista tentaţiei
pentru gustări şi vă veţi obişnui cu me-
sele la ore fixe, ajutând corpul să digere
tot ce mâncaţi.

Nu uitaţi de micul dejun. Dacă săriţi
peste el sau mâncaţi prea târziu, meta-
bolismul va fi încetinit. Cercetările arată

că, dacă săriţi peste micul dejun, veţi
avea accese de foame seara.

Întotdeauna luaţi-vă pachet de acasă
la lucru. Sandvișurile şi salatele pregătite
sunt mai bune decât dulciurile şi cor-
nurile de la patiserie pe care le cumpăraţi
în drum spre serviciu.

La cină pregătiţi mese uşoare, for-
mate mai mult din  legume. Iarna şi
toamna folosiţi mâncăruri congelate să-
nătoase.

Beţi multă apă, cel mai bine apă pla-
tă. Începeţi cu un pahar înainte de micul
dejun, de exemplu cu o felie de lămâie

sau cu o frunză proaspătă de mentă.

Ce nu aveţi voie?

Faceţi o listă cu alimentele strict in-
terzise. Nu vor fi foarte multe pe listă.
Este de ajuns să renunţaţi la băuturile
acidulate dulci şi la gustările dulci, şi
veţi vedea că veţi slăbi destul de repede.
Schimbaţi ceaiul cu apa, prăjiturile şi
ciocolata cu nuci, stafide sau afine.

Nevoia imediată de fibre

Pentru detoxifiere, cele mai multe
fibre se găsesc în mâncărurile integra-
le, în legume şi fructe (cu coajă). În
absenţa fibrelor este greu şi să slăbiţi
şi să vă menţineţi o bună condiţie men-
tală. Celuloza regularizează activitatea
tractului digestiv şi sprijină digestia.
Chiar şi mesele uşoare, cu condiţia să
conţină fibre, ne hrănesc, protejându-
ne de nevoia de gustări şi de dulce. Fi-
brele absorb toxinele din mâncărurile
pe care le consumăm, grăbind digestia.
Leagă acizii gastrici, făcând imposibilă
reabsorbţia> acest lucru duce la scăde-
rea nivelului de colesterol din sânge,
prevenind arteroscleroza.

Exemplu de meniu

Micul dejun< Pâine prăjită cu o fe-
lie de şuncă> 2 felii de pâine integrală
cu unt şi o felie de şuncă slabă. Serviţi
cu roşie, castravete murat şi ceapă ver-
de.

Gustare< Salată aromată – tăiaţi un
ou fiert tare şi o felie de brânză feta
(50g). Adăugaţi câteva frunze de salată
verde, castravete proaspăt, busuioc şi
frunze de mentă. Stropiţi cu vinaigret-
te. Beţi un pahar de suc de mere lângă
salată.

Prânz< Salată de pui – amestecaţi
puțină salată verde cu roşii tăiate şi ar-
dei. Adăugaţi 100g de piept de pui la
grătar, tăiat mărunt. Presăraţi o lingură
de măsline şi brânză rasă. Serviţi salata
cu o felie de pâine integrală.

Cină< Peşte merluciu cu broccoli –
luaţi 150g de file de merluciu, stropiţi
cu lămâie şi adăugaţi condimente. Daţi
la cuptor în folie. Serviţi cu broccoli
gătit şi o felie de pâine de secară.

Cura de detoxifiere pe baz[
de fibre

Când începi o dietă, este im-
portant să renunți la anumite plă-
ceri culinare, dar și la anumite
băuturi. Puțini sunt cei care nu
au auzit că alcoolul trebuie elimi-
nat din meniu atunci când se în-
cepe o dietă, sau un program de
slăbit. Luând în considerare doar
caloriile, alcoolul reprezintă ca-
lorii goale.

Alcoolul are și proprietăți benefice,
dar doar dacă este consumat cu mode-
rație și dacă nu este asociat cu vreo de-
pendență. Unele băuturi pot fi de ajutor
pentru un program de slăbit sau o dietă
sănătoasă.

Consumul trebuie să fie 
moderat

Întâi trebuie menționat că alcoolul
are proprietatea de a susține abilitatea
organismului de a se relaxa. Un consum
minim de alcool pe zi (un pahar de be-
re/vin sau o combinație de băutură spir-
toasă cu suc dietetic) va scădea nivelul
de stres și va contribui la o viață mai lun-
gă.

Alcoolul este metabolizat 
diferit

În mod normal, organismul își ex-

trage energia din caloriile din carbohi-
drați, grăsimi și proteine, care sunt di-
gerate încet și absorbite în sistemul gas-
trointestinal. Însă, acest proces se schim-
bă atunci când intervine alcoolul. În mo-
mentul în care se consumă alcool, acesta
primește atenția completă, deoarece or-
ganismul îl percepe ca pe o toxină și nu
necesită digerarea.

Atunci când organismul este con-
centrat asupra procesării alcoolului, nu
va reuși să digere corect alimentele care
conțin carbohidrați și grăsimi. Cel mai

bun exemplu este surplusul de grăsime
datorat consumului excesiv de bere.

Nu s[ri\i peste mese!

Nu se sare peste o masă pentru a eco-
nomisi calorii pentru consumul de al-
cool.

Multe persoane care doresc să slă-
bească sar peste o masă, chiar două, de-
oarece știu că mai târziu vor ajunge la
un bar sau o petrecere unde vor consuma

alcool. Este o idee foarte greșită! Având
cunoștința că alcoolul conține calorii,
este tentant să se renunțe la alimentație
pentru a “economisi” caloriile consuma-
te pentru un pahar în plus.

Mersul la petreceri sau la bar pe sto-
macul gol sporește dorința de a consuma
în cantități mai mari diferite snaks-uri
(alune, covrigei etc.). Iar consumul de
alcool pe stomacul gol, sporește efectele
negative ale acestuia asupra organismu-
lui.

Este recomandată o masă sănătoasă
înaintea consumului de alcool. Iar dacă
este îngrijorătoare ideea unei nopți de
pomină cu prietenii, se recomandă 30
de minute în plus de exerciții fizice, în
locul eliminării unei mese importante.

Alcoolul nu se amestecă

Mulți se feresc de bere și vin deoa-
rece conțin carbohidrați, astfel preferă
să consume băuturi spirtoase. Un shot
de tărie de exemplu, poate conține 100
de calorii, iar dacă este combinat cu suc,
acea valoare va crește. Dacă tot este
amestecat cu suc, se recomandă unul
dietetic. Băuturile mai dulci, chiar dacă
este lichior sau vin, conțin mai mult za-
hăr, deci și mai multe calorii. În conse-
cință, vinurile seci vor avea mai puține
calorii. Consumul de alcool în timpul
unei diete poate avea efecte negative. Es-
te important să fie ținut sub control și,
atenție la cantități.

Denisa Ter\an

Consumul de alcool în timpul dietei

Începeţi să mâncaţi de 4-5 ori pe zi. Dacă pauzele dintre mese sunt prea îndelungate, veţi fi prea
des tentaţi de gustări şi produse fast food. Mâncaţi puţin, dar des, astfel veţi putea rezista tentaţiei
pentru gustări şi vă veţi obişnui cu mesele la ore fixe, ajutând corpul să digere tot ce mâncaţi.

Nu uitaţi de micul dejun! Dacă săriţi peste el sau mâncaţi prea târziu, metabo-
lismul va fi încetinit

Un consum minim de alcool pe zi  va scădea nivelul de stres și va contribui la o
viață mai lungă

Persoanele în vârstă se plâng foarte
des de sănătatea lor. Din punctul lor de
vedere această dispoziție proastă este re-
zultatul vârstei lor, ceea ce nu este ade-
vărat întotdeauna.

Efecte benefice au fructele şi legu-
mele. Cel mai bine este să fie consumate
fierte la aburi sau crude. Acestea con-
tracarează arteroscleroza, boala cea mai
mare pentru vârstnici.

Sfaturi de alimentaţie

Seniorul trebuie să mănânce 4-5 me-
se mici în timpul zilei. Astfel nu îşi va
supraîncărca stomacul şi va menţine ni-
velul corespunzător de zahăr în sânge.
Regimul trebuie să fie diversificat, să
conţină toate elementele nutritive nece-
sare, vitaminele şi mineralele. Mâncă-
rurile trebuie să arate apetisant şi să fie
servite în mod estetic, ceea ce va ajuta
în cazul poftei de mâncare scăzute.

Nu este cazul să vă forțați să mâncați,
dar nici să renunțați de tot la o masă.
Odată cu trecerea anilor organismul nos-
tru lucrează din ce în ce mai încet, in-
clusiv sistemul digestiv. Scade cantitatea
salivei şi sucurilor gastrice, hrana se di-
geră mai greu. 

Studiile efectuate dovedesc că unul
dintre motivele dispoziţiei proaste sunt
obiceiurile de alimentaţie proaste care
sunt greu de schimbat. 

Proteine şi minerale, 
un element important

Rolul important în regimul senioru-
lui îl au produsele de panificaţie (pâine
neagră şi intermediară), precum şi ter-
ciul de ovăz, orezul, pastele şi cartofii. O
dată pe săptămână este recomandată car-
nea gătită, cum ar fi carne de vacă slabă
care va alimenta organismul cu fier şi
carne de pui care va întări inima. 

Peştele trebuie mâncat măcar de do-
uă ori pe săptămână. El va asigura acizi
graşi nesaturaţi care ridică nivelul co-
lesterolului „bun” în sânge, reduce coa-
gulabilitatea sângelui, previne arteros-
cleroza şi bolile de inimă. Peştele gras,
cum ar fi heringul sau macroul conţine
multă vitamina D. Seniorii rareori pri-
mesc vitamina D de la soare, astfel,
această vitamină nu este sintetizată în
pielea lor în mod natural. Nu se pot mân-
ca multe ouă, cel mult 2-3 pe săptămână,
deoarece gălbenuşul conţine mult coles-
terol. În schimb, albuşurile pot fi mân-
cate fără limitări. 

În meniu trebuie să apară lactatele,
o sursă excelentă de calciu care întăreşte
oasele şi dinţii. Cel mai bine este să beţi
chefir, iaurturi, sana sau lapte acidofil
(fermentat). Înainte de masa cu lactate
puteţi primi preparate cu lactază (care
sunt accesibile în farmacii fără reţetă).
Legumele în păstăi trebuie consumate
măcar de două ori pe săptămână< fasole,
soia şi linte, care conţin fitoestrogeni,
substanţe care au proprietăţi estrogenice,
adică, calmează tulburări de menopauză,
reduc nivelul de colesterol şi protejează
inima. Mâncărurile trebuie condimen-
tate cu ierburi care previn balonarea, de
ex. seminţe de chimion, maghiran şi
cimbru.

Cele mai importante sunt 
vitaminele şi acizii graşi

Legumele şi fructele cel mai bine
sunt consumate crude, sau gătite la aburi.
Ele conţin fibre, calciu, magneziu şi po-
tasiu. Întârzie procesul de îmbătrânire,
reduc riscul de cancer şi de arteroscle-
roză. Recomandăm să folosiţi pe zi 2-3
linguri de ulei de< porumb, floarea soa-
relui, soia sau in. Cel mai bine este să le
adăugaţi în salate de legume. Odată cu
vârsta începem să avem prea puţine en-
zime care înlesnesc asimilarea acizilor
graşi nesaturaţi. În acest caz trebuie să
consumăm ulei de luminiţa-nopţii şi de
seminţe de limba-mielului (în drajeuri),
de pe urma cărora va beneficia organis-
mul nostru.

Dieta pentru seniori
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Recent a fost prezentată publicului
cartea intitulată "200 de ani de la zidi-
rea Bisericii din Tătăreşti", semnată de
Viorel Câmpean şi Voicu Şichet. Acesta
din urmă menţionat autor a mai reali-
zat o carte despre această aşezare din
comuna Viile Satu Mare, dar şi profe-
sorul pensionar Ioan Ciarnău. Aşa cum
subliniază autorii, cele trei cărţi ar pu-
tea să se constituie în tot atâtea capitole
dintr-o monografie. 

Iată ce spun autorii< "De această da-
tă am dorit să onorăm aniversarea celor
200 de ani care se împlinesc de la ridi-
carea bisericii de zid din Tătăreşti
printr-un volum dedicat Bisericii şi slu-
jitorilor ei. Ţinând seama că Şcoala Ro-
mânească s-a născut în tinda Bisericii,

aceste instituţii convieţuind atâta vre-
me într-o armonie deplină, ne-am gân-
dit să îngemănăm în volum istoricul
acestora la Tătăreşti. Am urmărit isto-
ria şcolii din Tătăreşti până ce aceasta
a fost separată de Biserică. Oficialităţile
statului au hotărât că lucrurile vor mer-
ge mai bine dacă aceste două instituţii
vor fi separate. Societatea se întreabă
şi azi dacă separarea a fost de bun au-
gur(...) Referitor la biserică şi slujitorii
ei găsim şi în celelalte cărţi capitole din
Monografia Tătăreştiului. Ar fi de re-
marcat faptul că toate aceste cărţi de-
dicate Tătăreştiului au fost lansate în
localitate, primele două (Să nu uităm
Tătăreştiul semnată de Ioan Ciarnău,
respectiv Dicţionar de tătărăştisme,

scrisă de Voicu Şichet n.a.) în biserică,
iar a treia în căminul cultural(...) Opi-
nia noastră este că preoţii din satul Tă-
tăreşti, ortodocşi sau greco-catolici, şi-
au îndrumat necontenit credincioşii
după "legea românească", un ideal nă-
zuit de către August Treboniu Laurian
în anii revoluţiei paşoptiste, mărturisit
într-o scrisoare către George Bariţiu.
Astfel, niciun fel de frământări nu au
putut clinti credinţa tătăreştenilor, farul
călăuzitor fiind mereu Biserica şi Pă-
rintele care îi aştepta întotdeauna la
Sfântul Lăcaş, pe toţi, pentru a le da
poveţe, a-i încuraja, a le întări cre-
dinţa(...) 

Anii de cercetare a istoriei moderne
a românilor sătmăreni ne-au întărit

convingerea că fiecare comuni-
tate din judeţul nostru ar merita
o lucrare dedicată Bisericii şi
Şcolii(...)"

Această lucrare pe care o pre-
zentăm este structurată pe 9 ca-
pitole precum< Istoricul bisericii
cu hramul Sfinţii Arhangheli Mi-
hail şi Gavril, Preoţii slujitori la
Tătăreşti, Preoţi din Tătăreşti,
Şcoala confesională, Dascăli năs-
cuţi în Tătăreşti, Însemnări pe
cărţi vechi româneşti, Însemnări
pe registrele parohiale, Însem-
nări din zilele noastre, Crucile
de la marginea drumului, semn
de credinţă la tătăreşteni.

A consemnat Ioan A. 

Cinstirea sfinţilor îngeri se fa-
ce în fiecare săptămână în ziua de
luni şi în mod deosebit la data de
8 noiembrie, sărbătoare cunoscu-
tă sub numele de “Soborul mai-
marilor voievozi Mihail şi Gavriil
şi al tuturor puterilor cereşti celor
fără de trupuri”. 

Semnificaţii religioase

Îngerii, locuitorii lumii nevăzute,
sunt duhuri care au menirea de a-L slăvi
neîncetat pe Dumnezeu şi de a împlini
întru toate voia Sa, făcând-o cunoscută
şi oamenilor şi ajutându-i pe aceştia la
împlinirea poruncilor divine, în vederea
dobândirii mântuirii. Îngerii sunt mijlo-
citori între Dumnezeu şi oameni, dar, în
acelaşi timp, sunt şi împreună-rugători
cu noi către Dumnezeu pentru împlini-
rea cererilor noastre. Din acest motiv,
încă din primele secole ale creştinismu-
lui, Biserica noastră a învăţat că îngerilor
li se cuvine un cult de venerare, asemenea
Sfinţilor, întocmindu-se rugăciuni, aca-
tiste, imne speciale în cinstea lor, zugră-
vindu-se icoane şi ridicându-se biserici
care le poartă hramul. Sfântul Dionisie
Areopagitul afirmă că îngerii alcătuiesc
nouă cete. Cetele îngereşti sunt împărţite
în trei grupe< I. Serafimi, Heruvimi şi
Tronuri; II. Domnii, Puteri şi Stăpânii>
III. Începătorii, Arhangheli şi Îngeri.
Sfinţii Arhanghelii sunt în număr de şap-
te< Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil,
Gudiil şi Varahiil, fiecare având o anu-
mită misiune de îndeplinit, aşa cum ne
învaţă Părintele Ilie Cleopa. Acum vom
stărui doar asupra Sfinţilor Arhangheli
Mihail şi Gavriil, scoţând în evidenţă ro-
lul lor în istoria mântuirii neamului ome-
nesc, dar şi locul de cinste pe care îl ocupă
în viaţa spirituală a românilor.

Mihail („puterea lui Dumnezeu”) es-
te voievodul oştirilor cereşti şi cel dintâi
din ceata Arhanghelilor. El are sabie de
foc, primind slujba de a păzi legea lui
Dumnezeu şi de a birui puterea vrăj-
maşilor. Când Lucifer a greşit şi au înce-
put să cadă mulţi îngeri, Arhanghelul
Mihail a strigat< “Să luăm aminte!” Din
acea clipă, a încetat căderea îngerilor, toţi
preamărindu-L pe Dumnezeu. Mihail a
însoţit poporul ales din Egipt spre pă-
mântul făgăduinţei. El a adus cele zece
pedepse peste poporul împietrit al lui fa-

raon. El a stins cuptorul celor trei tineri
din Babilon, a păzit pe Daniel în groapa
cu lei, a adus foc şi pedeapsă peste cetăţile
cele desfrânate, Sodoma şi Gomora,
scoţând pe Lot viu din Sodoma, iar la
sfârşitul veacului, tot Mihail, împreună
cu ceata Arhanghelilor, va suna din
trâmbiţă, sculând pe cei morţi şi adunând
toate neamurile pământului la judecată,
după mărturia Sfântului Apostol Pavel<
“Că Însuşi Domnul, întru poruncă, la
glasul Arhanghelului şi întru trâmbiţa
lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi
cei morţi întru Hristos vor învia întâi” (I
Tesaloniceni IV> 16). El este protectorul
călugărilor, al armatelor creştine, al vo-
ievozilor, care purtau cu ei pe câmpul de
luptă icoana sa. 

Gavriil (“bărbat-Dumnezeu”) este
arhanghelul bunelor vestiri, având mi-
siunea de a vesti oamenilor tainele cele
mari şi dumnezeieşti. El nu poartă sabie
de foc, ci un crin care iradiază puritatea.
Plin de blândeţe, a fost ales şi trimis de
Dumnezeu la Fecioara Maria din Nazaret
să-i vestească taina cea mare a întrupării
Domnului Iisus Hristos. Tot el a adus ves-
tea zămislirii Maicii Domnului dumne-
zeieştilor ei părinţi, Ioachim şi Ana. De
asemenea, el a vestit în templu Sfântului
Zaharia, că soţia lui, Elisabeta, va naşte
la bătrâneţe pe Sfântul Ioan Botezătorul
şi tot el a adus vestea cea bună Anei, ma-
ma proorocului Samuel. Arhanghelul Ga-
vriil vesteşte păstorilor că în peştera din
Betleem S-a născut Mesia, cântând cel
dintâi< “Slavă întru cei de sus lui Dumne-
zeu şi pe pământ, pace între oameni, bu-
năvoire” (Luca II> 14). I-a învăţat pe păs-
tori să cânte, a descoperit magilor taina
întrupării, a liniştit pe Iosif când voia să
o lase în ascuns pe Fecioara Maria, po-
runcindu-i să fugă în Egipt cu Pruncul şi
apoi să se întoarcă în Nazaret. El ocroteşte
familiile creştine, pe fecioare, pe călu-
găriţe, păzeşte pe copii, pe mame, ducând
rugăciunile cele fierbinţi la Dumnezeu şi
aducând împlinirea cererilor.

Tradiţii legate de sărbătoarea
Sfinţilor Arhangheli Mihail 
şi Gavriil

Sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mi-
hail şi Gavriil, numită în tradiţia populară
şi „Arhanghel”, „Hranghel” sau „Hran-
ghelul” (potrivit lui Tudor Pamfile, „Săr-
bătorile la români”), este ţinută cu

sfinţenie de către creştinii judeţului Satu
Mare, indiferent de zona în care locuiesc<
Ţara Oaşului, Ţara Codrului, Valea So-
meşului sau Câmpia Sătmarului. Atât în
sate, cât şi la oraşe se oficiază slujbe în
cinstea Arhanghelilor. Localităţile ale că-
ror lăcaşuri de închinare poartă hramul
Sfinţilor Arhangheli îmbracă straie de
aleasă sărbătoare. Nimeni nu lucrează
pentru că e mare păcat, spun bătrânii.
Sân’ Mihai, cel care împlineşte legea lui
Dumnezeu, loveşte cu sabia dreptăţii pe
cei care nu-i cinstesc ziua aşa cum se cu-
vine. Tot el, împreună cu Sfântul Ilie şi
cu Sfântul Arhanghel Gavriil Blagoveci-
nicul tună împotriva „dracilor”, fiind mai
mare între Sfinţi fiindcă Dumnezeu i-a
dat să poarte luna şi soarele. În sâmbăta
de dinaintea „Arhanghelului”, numită şi
„Moşii de toamnă”, se ridică parastase
pentru sufletele celor trecuţi la cele veşni-
ce. La biserică, fiecare creştin aprinde în
acea zi câte o lumânare ca să aibă „lumina
de veci” pe cealaltă lume. Această lumâ-
nare va lumina calea întunecoasă a celor
ce vor muri de moarte năpraznică sau
nespovediţi şi neîmpărtăşiţi cu Trupul şi
Sângele Domnului Iisus Hristos, neavând
la căpătâi nicio lumânare. Reiese, de aici,
credinţa poporului român în viaţa de din-
colo de moarte şi certitudinea că o dată
cu moartea nu se sfârşeşte totul. Românul
nostru ştie că moartea este un sfârşit, dar
şi un început, motiv pentru care îşi pre-
găteşte din timp, prin fapte bune, un loc
în preajma lui Dumnezeu, deoarece „cum
îţi aşterni, aşa vei dormi”.
Se zice că Arhanghelii Mihail şi Gavriil,
fiind cei mai mari din ceata lor, îi păzesc
pe oameni în tot timpul vieţii lor, iar la
sfârşitul vieţii, „în ceasul cel de moarte”,
tot ei le iau sufletele. O tradiţie spune că
atunci când omul îşi dă cea din urmă su-
flare, Sfântul Mihail şade în dreapta aces-
tuia, „dracul” se aşează în stânga, iar în-
gerul păzitor se pune la căpătâi. Diavolul
încearcă prin toate mijloacele să atragă
spre sine sufletul celui ce va muri, însă
Mihail îl împiedică. Atunci când vede că
trupul este aproape să se despartă de su-
flet, Sfântul taie în chip nevăzut cu sabia
capul muritorului şi sângele acestuia se
risipeşte în toate părţile. De aceea, după
moarte, în casa omului se văruieşte din
nou, se spală rufele, iar patul în care şi-a
dat sufletul se arde sau se aruncă. Sfântul
Mihail este cel care duce după moarte su-
fletul omului în lumea cealaltă. La Jude-
cata de Apoi, Sfinţii Arhangheli Mihail şi

Gavriil vor „bucina” (trâmbiţa) ca să se
trezească toţi morţii spre a se înfăţişa la
„înfricoşatul giudeţ” al lui Dumnezeu,
luând plata ostenelilor pământeşti< viaţa
(fericirea) veşnică sau osânda veşnică.
În ziua Sfinţilor Arhangheli finii îşi vizi-
tează naşii. Cei care poartă numele Ar-
hanghelilor îşi serbează onomastica îm-
preună cu familia şi prietenii, dar au grijă
să petreacă în cumpătare şi să nu se gân-
dească la bucurii păcătoase, fiindcă aceas-
ta e voia diavolului sau a lui Lucifer, pe
care Sfântul Mihail l-a pedepsit. Tot de
„Arhanghel” se face „turta arieţilor”.
Arieţii sunt berbeci despărţiţi de oi. Acum
arieţii se amestecă din nou cu oile şi cu
acest prilej se face o turtă de făină cu cu-

curuz ori cu grâu, care după ce se coace
se aruncă între oi. Dacă această turtă cade
cu faţa în sus este semn că oilor le va mer-
ge bine când vor făta. Dacă turta va cădea
cu faţa în jos se zice că le va merge rău. 

În ţara noastră cultul Sfinţilor Arhan-
gheli Mihail şi Gavriil este foarte răspân-
dit< multe biserici sunt patronate de ei,
mulţi creştini le poartă numele şi le citesc
acatistul, închinându-se cu evlavie înain-
tea icoanei lor. Noi suntem datori să-i
cinstim pe toţi sfinţii îngeri, indiferent
de ceata din care fac parte, ducând o viaţă
neîntinată, îngerească, săvârşind faptele
cele bune şi dând dovadă că suntem
creştini autentici.      

Preot dr. Cristian Boloş

"200 de ani de la zidirea Bisericii din T[t[re;ti" - 
O carte ce poate fi capitol al monografiei T[t[re;tiului

~n 8 noiembrie sunt cinsti\i
Sfin\ii Arhangheli Mihail ;i Gavriil

RELIGIE
Se zice că Arhanghelii Mihail şi Gavriil, fiind cei mai mari din

ceata lor, îi păzesc pe oameni în tot timpul vieţii lor, iar la
sfârşitul vieţii, „în ceasul cel de moarte”, tot ei le iau sufletele
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TEATRU
Ioana Cheregi e o prezen\[ fin[, angelic-malefic[, `n rolul lui Carmen, iar Alexandra Odoroag[
transmite nemijlocit inocen\a ;i naivitatea Cristinei. Raluca Mara, una din actri\ele favorite ale
regizorului, se arat[ o excelent[ balerin[ ;i are o compozi\ie de strigoi obsedant ̀ n rolul Carolinei.

Urmare a unui schimb de spec-
tacole, s[tm[renii amatori de tea-
tru pot viziona ̀ n aceast[ stagiune
c]teva din cele mai recente piese
puse ̀ n scen[ la Teatrul Csokonai
din Debrecen. Vinerea trecut[ am
asistat la spectacolul cu “Regina
Iocasta” de Nancy Huston, o in-
terpretare modern[, din perspec-
tiv[ feminin[, a mitului lui Oedip
a;a cum ne-a parvenit din scrierile
lui Sofocle.

Autoarea acestei piese ̀ ndr[zne\e ;i
deloc lipsite de miez este canadianca
Nancy Huston. Afirmat[ `n calitate de
romancier ;i dramaturg, ea are o parti-
cularitate interesant[< de;i s-a n[scut ̀ n
partea anglofon[ a Canadei, la Calgary,
s-a sim\it mult mai bine ̀ n spa\iul limbii
franceze, a;a c[ multe din textele sale
le-a scris direct ̀ n francez[, traduc]ndu-
le sau adapt]ndu-le apoi `n limba en-
glez[. “Jocaste reine” a ap[rut ̀ n francez[
`n 2009 ;i `nc[ nu are o variant[ engle-
zeasc[. Piesa a luat na;tere ̀ n urma unei
provoc[ri lansate de regizoarea elve\ian[
Gisele Sallin. Premiera mondial[ a avut
loc la Quebec, iar premiera de la De-
brecen s-a consumat la sf]r;itul lunii
mai a acestui an.

Premisa textului este prezentarea
unui punct de vedere asupra tragediei

care spulber[ familia lui Oedip, de data
asta din perspectiva reginei Iocasta. To-
nul piesei `l d[ chiar prima scen[, care
ne arat[ fericirea conjugal[ din iatacul

regal ;i deschide sufletul femeii trecute
de 50 de ani, care ne devine simpatic[
de la ̀ nceput cu cochet[ria sa ̀ ngrijorat[
de trecerea anilor. O descoperim apoi

`n postura de mam[, `i afl[m povestea
amorului for\at cu regele Laios (despre
care ne spune c[ era mai degrab[ “pe
invers”), urmat de rena;terea `n bra\ele
mult mai t]n[rului Oedip, care ̀ i aduce
mult dorita ̀ mplinire ca femeie ;i mam[.
~ntr-o r[sturnare a datelor mitului,
afl[m c[ fiul pierdut, devenit peste ani
so\ iubit, ar fi fost rodul unei aventuri
de o noapte cu unul din slujitorii din
palat, ;i c[ toat[ mascarada cu profe\iile
de la Delphi ar fi fost pus[ la cale de
Creon, fratele Iocastei, interesat politic.

~n fond, autoarea face din vechea
poveste greceasc[ o platform[ pentru
punerea `n discu\ie a unor probleme
contemporane nou[> fenomenul femei-
lor mature `ndr[gostite de b[rba\i mai
tineri, conflictul dintre dragoste ;i pu-
tere, dintre ra\iunea pragmatic[ ;i su-
persti\ia religioas[ (Iocasta e nemiloas[
`n diatriba ei ̀ mpotriva zeilor), condi\ia
femeii `n toate rolurile ei. Piesa are un
feminism manifest, temperat de
bl]nde\e ;i empatie. Pe l]ng[ figura
`mplinit[ a Iocastei orbiteaz[, luminos,
cele dou[ fiice, Ismena ;i Antigona, dar
;i slujnica Eudoxia, tipuri diferite ;i com-
plementare de feminitate. ~n contrapon-
dere, Oedip e distrus de propria sete de
adev[r ;i conformismul social inerent
pozi\iei de lider, iar cei doi fii ai lui sunt
fanto;e, cu mintea doar la r[zboi. “Re-
gina Iocasta” e manifestul unei femei
pentru reg[sirea puterii eternului femi-

nin. Comentariile ironice ale Corifeului,
cu tent[ freudian[, condimenteaz[ firul
dramei, dar ;i ele au o nedisimulat[ di-
namic[ modern[.

Spectacolul Teatrului Csokonai cur-
ge compact, ̀ ntr-un decor circular mar-
cat de o spiral[ ̀ n ascensiune, ̀ n centrul
c[reia st[, simbolic, patul conjugal, ax[
a fericirii feminine, pentru care Iocasta
lupt[ p]n[ la absurd, implor]ndu-;i
so\ul s[ lase deoparte orice scrupule mo-
rale ;i sociale ;i s[ se bucure - cu orice
pre\ - de ce are. Rackevei Anna are alur[
de preoteas[ a cultului familiei ;i e o
prezen\[ scenic[ radioas[, emo\ionant[,
f[r[ striden\e. Gal Tamas ̀ l construie;te
pe Oedip `n tonuri simple, degradarea
lui fiind treptat[ ;i implacabil[. Szalma
Noemi (Antigona) ;i Sandor-Nagy Ilona
(Ismena) redau tipurile de fat[, b[ie\oas[
una, “p[pu;ic[“ cealalt[, iar Varga Klari
e o Eudoxia discret[, empatic[. Cel care
duce spectacolul `nainte, salv]ndu-l de
l]ncezeal[, e Schlanger Andras ̀ n sucu-
lentul rol al Corifeului, replicile sale de
un sarcasm ustur[tor, r[spicate ;i adesea
tun[toare, st]rnind un r[s s[n[tos `n
sal[. Papp Istvan ;i Kiss Gergely Mate
apar `n coregrafia duelurilor celor doi
fra\i care, la Sofocle, se vor lupta p]n]
la moarte pentru succesiunea la tron.

E un spectacol cel pu\in interesant,
at]t ca idee dramaturgic[ a piesei, c]t ;i
prin posibilitatea ̀ nt]lnirii cu trupa unui
teatru important din Ungaria.

“Aripa t]n[r[“ a trupei de ac-
tori ai sec\iei rom]ne de la Teatrul
de Nord a primit o nou[ ocazie
de a se face cunoscut[, cu un text
plin de sensibilitate al dramatur-
gului catalan Albert Espinosa, pus
`n scen[ de Ovidiu Cai\a la Sala
Studio.

Am v[zut spectacolul la a doua sa
jucare, mar\i sear[, c]nd incinta a fost
din nou arhiplin[, ca ;i la premiera de
vinerea trecut[. Din capul locului tre-
buie spus c[ aceast[ nou[ montare adu-
ce ̀ n fa\a publicului tot ce e mai bun ;i
mai r[u `n maniera regizorului ei< pe
de o parte deschiderea spre textul con-
temporan ;i mijloacele moderne de ex-
presie teatral[, pe de alt[ parte tendin\a
obositoare pentru public de a aglomera
discursul regizoral cu simboluri ;i ar-
tificii scenice puse unul peste altul de-
a valma, de parc[ spectacolul curent
ar fi ultimul din via\a creatorului de
teatru care este Ovidiu Cai\a ;i `n el
trebuie spus totul, acum, pe loc. Exist[
un c]ntec italian pentru copii care s-
ar potrivi situa\iei< “Il caffé della Pep-
pina”. Bine ar fi ca regizorul s[-l asculte
;i s[-i `n\eleag[ mesajul.

Vise de dragoste ;i moarte

Albert Espinosa are 41 de ani ;i s-
a afirmat ca actor, scenarist ;i drama-
turg la Barcelona. “Via\a ta `n 65 de
minute” a avut premiera teatral[ ̀ n me-
tropola catalan[ `n 2002, iar patru ani
mai t]rziu a fost transformat[ `n film
de regizoarea Maria Ripoli. Scris[ ca o
serie de episoade care ̀ ntrerup un mo-

nolog al protagonistului, piesa ridic[
probleme spinoase de scenografie, pe
care Cristian G[tina le-a rezolvat cu
mult[ inventivitate. Eroul dramei, Lluc,
un b[iat introvertit ;i c[ut]nd `n dra-
goste salvarea de propriile umbre su-
flete;ti, evolueaz[ pe dou[ planuri.
Unul e grupul de amici b[ie\i (Ignacio
;i Francisco, unul fascinat de design,

altul fascinat de cel dint]i), un altul e
rela\ia cu femeile. Carolina, o fost[ iu-
bire care `l macin[ `nc[, desenat[ de
regizor ca o “suferin\[ dureros de dul-
ce” `n cea mai expresiv[ scen[ a spec-
tacolului, apoi Carmen, “femeia fatal[“,
`ndr[gostit[ `nc[, oarecum morbid, ;i
`n fine Cristina, simbol al iubirii pure,
pe care Lluc o cunoa;te `n urma unei

confuzii de nume (merge la funeraliile
unui tip cu acela;i nume ca al unui fost
coleg de clas[). Iubirea cu Cristina pare
`mplinit[, dar fericirea e prea mare
pentru o inim[ chinuit[. Ceea ce textul
spune explicit, finalul spectacolului
doar sugereaz[< Lluc a ales s[ plece din-
tre cei vii. La grani\a dragostei cu
moartea st[ sentimentul aleanului, lan-

gorii, setei de iubire ;i de sens, at]t de
des sugerat `n acest spectacol.

Actori fini, tu;e groase

Cei ;ase actori implica\i `n specta-
col sunt foarte buni, bine ;coli\i ;i dor-
nici s[ joace mult ;i cu folos. Andrei
Stan p[streaz[ o linie sobr[, interiori-
zat[, ideal[ pentru personajul s[u `n
fond melancolic. Cristian Iorga ;i Vlad
Chico au un joc firesc, degajat, ̀ n bun[
contrapondere cu partenerul lor de
trio. Ioana Cheregi e o prezen\[ fin[,
angelic-malefic[, `n rolul lui Carmen,
iar Alexandra Odoroag[ transmite ne-
mijlocit inocen\a ;i naivitatea Cristinei.
Raluca Mara, una din actri\ele favorite
ale regizorului, se arat[ o excelent[ ba-
lerin[ ;i are o compozi\ie de strigoi ob-
sedant ̀ n rolul Carolinei. Ilustra\ia mu-
zical[ e ;i ea reu;it[.

Problema acestui spectacol st[ toc-
mai `n aglomerarea de efecte grosiere
;i uneori prea pu\in justificate, de parc[
s-ar fi inten\ionat realizarea unui com-
pendiu de teatru postmodern. Inser-
turi video, schimb[ri spectaculoase de
lumini, frunze de toamn[, ro\i deza-
xate, oglinzi de demarcare a planurilor,
grafitti, coregrafie spectaculoas[, dar
care apas[ greu asupra textului (Ga-
briela T[nase a lucrat cu actorii), ;i o
scen[ final[ mult prea elaborat[ ;i
st]ngace care mai cur]nd dilueaz[
efectul de final dec]t s[-l accentueze.
Finalurile “c[utate” ;i for\ate sunt o
problem[ mai veche a spectacolelor lui
Ovidiu Cai\a. Uneori, `n art[ ca ;i `n
via\[, mai pu\in poate `nsemna mai
mult.

Vasile A.

“Regina Iocasta” de la Debrecen a venit pe scena s[tm[rean[

Ioana Cheregi, Andrei Stan ;i Alexandra Odoroag[ `n decorul amenajat de Cristian G[tina

Gal Tamas (Oedip) ;i Rackevei Anna (Iocasta) `n scena ini\ial[

“Via\a ta `n 65 de minute”, o dram[
a tinere\ii `nsetate de iubire



MAGAZINEnergia punctului zero explică de ce heliul stă în stare lichidă chiar
;i la câteva fracțiuni dintr-un grad Kelvin. Vidul e plin de energie,
spune fizicianul ;i îndeamnă cercetătorii să folosească acest concept. 

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Tesla este unul dintre oamenii care
începuse să facă experimente cu privire
la motorul gravita\ional, susținând că
un astfel de dispozitiv poate alimenta
pe toată lumea cu curent electric gratis,
lucru care a enervat la culme teribilii
bancheri americani cum ar fi Rockefel-
ler ;i Rothschild.

Prin 2004, chinezii au descoperit ni;te
documente sanscrite în Lhasa, Tibet ;i le-
au trimis la Universitatea din Chandri-
garh, ca să fie traduse. Dr. Ruth Reyna de
la universitate a afirmat recent că docu-
mentele conțin instrucțiuni pentru con-
struirea de nave spațiale.

Metodele lor de propulsie sunt cele
antigravitaționale ;i sunt bazate pe un sis-
tem analog cu cel de laghima, puterea ne-
cunoscută a eului omenesc, “o forță cen-
trifugă suficient de puternică pentru a ne-
utraliza toată forța gravitațională”. După
cum spune Hindu Yoghis, este aceasta “la-
ghima” care permite persoanelor să levi-
teze.

Chinezii au inclus în programul
lor spațial descrierile 
din manuscrise

Dr. Reyna a spus  că la bordul acestor
ma;ini numite “Astras” din text, au fost
trimi;i oameni pe o altă planetă, după
cum scrie în documente, care sunt esti-
mate ca având mii de ani. Manuscrisele
au revelat ;i secretul “antimei”, “calota in-
vizibilului (the cap of invisibility)” ;i “ga-
rima”, “cum să fii greu ca un munte de
plumb”.

Bineințeles, oamenii de ;tiință indieni
nu au luat textele foarte în serios, dar
atunci au avut atitudini mai pozitive asu-
pra lor, când chinezii i-au anunțat că ei au
inclus câteva părți din studiu în programul
lor spațial. Aceasta a fost prima dovadă a
unui guvern care pretinde că a descoperit
antigravitația.

De pe un site aflăm câteva informații
care s-au dorit a fi secrete cu privire la
acest tip de motor. Burkhard Heim, ;i-a
dedicat viața în încercarea de a găsi se-
cretul pentru a realiza un astfel de dispo-
zitiv. Heim susținea că noi, pământenii,
trăim sub o relativă forță gravitațională,
care poate fi “spartă”, dacă ;tim cum. Heim
a gândit un motor, coroborând informa-
țiile sale cu teoriile lui Tesla, care spun că
se poate slăbi “strânsoarea” gravitatței asu-
pra noastră ceea ce ne-ar permite să alu-
necăm prin spațiu fără a mai putea fi atra;i
de această forță.

Teoria sa a fost imediat preluată de
c[tre Jochem Hauser ;i Walter Droscher
care au venit cu o nouă teorie ;i anume
“hiperpropulsia”, care va sta la baza func-
ționării navelor viitorului. Ideea lor, pre-
luată de la Heim, este oarecum simplă
însă implică utilizarea ;i manipularea unor
forțe care uneori este greu de controlat ;i
anume o bobină prin care să treacă un
curent destul de puternic, bobina creează
un câmp magnetic care l-ar neutraliza pe
cel terestru astfel încât nava să se ridice
de la sol ca ;i cum ar fi în stare de impon-
derabilitate.

Aceste lucruri există, căci a;a cum
spunea ;i Phillip Schneider, cel care a lu-
crat în Baza Militară Dulce din New Me-
xico, “tehnologia pe această planetă evo-
luează în fiecare an calendaristic, ca ;i
cum ar trece 45,5 ani”, el fiind asasinat ul-
terior în ianuarie 1996. 

Deci, vă dați seama cam ce tehnologie
dețin cei din Elita Mondială, dar o țin as-
cunsă, iar uneori mai scapă firimituri,
uneori mai mari, alteori mai mici, cu pri-
vire la aceste secrete.

Într-un articol publicat pe un blog,
aflăm despre trei inventatori americani,
Harvey Emanuel Fiala, John Emil Fiala ;i
John-Arthur Fiala care ;i-au patentat pri-
ma lor invenție ;i anume “motorul anti-

gravitațional”. Poate pare ceva deplasat,
însă nu este. Conform inventatorilor, dis-
pozitivul are două procese separate, care
nu necesită un propulsor, care nu produc
o reacție opusă, dar nu încalcă nici legile
lui Newton. Primul proces, produce o
mi;care pe orizontală ;i se bazează pe
câmpul gravitațional al pământului, ca o
forță externă ;i a fost testat cu succes. Al
doilea proces produce mi;carea pe verti-
cală ;i se bazează pe eter, acesta fiind ;i el
la r]ndul său,  testat cu succes.

Energia punctului zero

Motorul antigravitațional are legătură
cu energia punctului zero.

“Energia punctului zero explică de ce
heliul stă în stare lichidă chiar ;i la câteva
fracțiuni dintr-un grad Kelvin. Vidul e
plin de energie, spune fizicianul ;i în-
deamnă cercetătorii să folosească acest
concept. În ultima vreme, speciali;tii caută
soluții prietenoase cu mediul la criza de
combustili fosili prognozată pentru ur-
mătorii ani. Una din aceste soluții ecolo-
gice este implementarea unor noi surse
de energie, bazate pe extragerea acesteia
din straturile subatomice.

La baza noilor surse energetice stau

descoperirile din fizică cuantică ;i cea re-
lativistă, potrivit cărora sursa primară de
energie e vidul cuantic, adica radiația 0
grade Kelvin (zero point energy) sau con-
tinuumul spațio-temporal.

Cu toate că “zero point energy” ar pu-
tea schimba viitorul lumii, foarte puțini
fizicieni sau ingineri participă pe plan
mondial la proiecte de dezvoltare ener-
getică cu ajutorul acestui tip de energie. 

Americanul Thomas Valone e unul
dintre puținii ingineri fizicieni ;i consul-
tanți de mediu care au analizat îndeaproa-
pe modalitățile prin care acest tip de ener-
gie poate înlocui în viitor resursele actuale
pentru producerea energiei.

Unul din punctele tari ale cercetăto-
rului Valone este demonstrația prin care
folose;te “efectul Ca;imir” pentru obți-
nerea “energiei punctului zero”. Efectul
Ca;imir poartă numele fizicianului olan-
dez care, în 1948, a încercat să imagineze
ce ar trebui să se întâmple dacă există cu
adevărat o energie a vidului. Astfel, fizi-
cianul a obținut un rezultat surprinzător,
potrivit căreia, dacă plasăm în vid două
plăci conductoare, neîncărcate electric,
atunci între ele se va produce o forță de
atracție.

Sistemul de propulsie al motorului antigravita\ional
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Informa\ii istorice 
mai pu\in cunoscute

Lacul Cinci; este situat la o dis-
tanță de 15 km de orașul Hune-
doara. 

Cu 45 de ani în urmă, autoritățile
au decis ca toată populația de 150 de
persoane, care locuia în zonă, să fie
strămutat[ pentru a se amenaja un lac
de acumulare.

Casele ;i bisericile au fost 
acoperite de ape

În acest proces au fost acoperite cu
apă toate casele, două biserici și două
cimitire. De atunci localnicii susțin că
locul e blestemat și că se întâmplă lu-

cruri paranormale. Animalele nu se
apropie de apă, iar în timpul nopții,
sufletele morților bântuie pe acest lac.

Un alt fenomen ciudat este faptul
că în mijlocul unei ape stătătoare se
declanșează furtuni.

În 1970, un fotbalist s-a înecat iar
trupul său nu a fost niciodată găsit,
mai mult scafandrii au vorbit că pe
fundul lacului au întâlnit șerpi uriași.
Mai mult unul dintre scafandrii care
s-a apropiat de cimitirul de sub apă, a
stat internat un an într-un spital de
boli nervoase.

Un alt loc care ridică multe semne
de întrebare este zona Carpaților Me-
ridionali, este vorba de Șușovăț, co-

muna Smeeni, unde există o fântână
miraculoasă unde mii de oameni s-au
vindecat, perdele invizibile sub care
piloții au văzut ființe stranii, aparatele
de zbor nu răspund la comenzi.

În podișul moldovenesc, la cea mai
mare altitudine, se află localitatea Su-
huleț, la 463 metri altitudine. Locali-
tatea intră în istorie prin faptul că s-
au prăbușit multe avioane în timpul
celui de al doilea război mondial, fără
să se tragă niciun proiectil. 

Mai mult, s-au mai prăbușit două
IAR-uri și un avion sovietic. Oamenii
se feresc să calce pe deal în noaptea de
Paște sau de Anul Nou, când se aprind
flăcări.

Oamenii de ;tiin\[ au descoperit 
demult motorul antigravita\ional

*Parlamentul din Islanda a fost
fondat în anul 930, fiind astfel cel mai
vechi parlament din istorie.

*Porecla lui Radu, zis "Cel Fru-
mos" (fratele lui Vlad Țepe;), este o
poreclă cu iz ironic, pentru că-i plă-
cuse, pe când era tânăr ostatic în Tur-
cia, sultanului Mehmed al II-lea. 

*Vechiul nume al Transilvaniei era
Siebenbürgen (":apte cetăți"), nume
atestat din anul 1296. Stema Transil-
vaniei este atestată din secolul al XVI-
lea. 

*Inventatorul batistei a fost regele
Richard al II-lea. Imediat ce s-a ob-
servat că folose;te o bucată de pânză
pentru toaleta nasului ;i a feței, în-
treaga nobilime de la curte a început
să procedeze la fel.

*Pas[rea Flamingo are penajul de
culoare roz sau ro;ie datorită carote-
nului asimilat din abundență din sursa
principal[ de hrană – creveții.

*Pe;tera Vântului (descoperită de
inginerul Bagameri Bela în anul 1957)
are cel mai lung labirint subteran din
România.

*Singurul loc de pe corpul unei
vaci în care există glande sudoripare
este nasul acesteia.

*Papilele gustative ale unui fluture
se află în picioare, de aceea el testează
;i consumă nectarul florilor cu picioa-
rele.

*Unul din cele mai mari exemplare
de balenă pescuit până acum, avea
lungimea de 31 de metri ;i cânt[rea
100.000 de kilograme.

*Pe Marte există un aliniament de
roci ;i alte formațiuni geologice care,
privit dintr-un anumit unghi, arată ca
un chip de om. 

*Cel mai scump pat de pe planetă,
crea\ie a arhitectului olandez Janjaap
Ruijssenaars, costă "numai” 1,2 mi-
lioane de euro. Patul plute;te la 40 de
centimetri de podea ;i poate susține
o greutate de până la 900 de kilogra-
me.

*Chinezii sunt cei ce au inventat
cerneala, cu 2500 ani î. Hr. Aceasta
era fabricată pe baza de funingine, li-
pici ;i diferite substanțe aromatice.

Aparatul care distruge în proporție
de 99% virusul gripei aviare (H5N1)
;i bacteriile de tipul Salmonella sau
E.Coli a fost creat de o companie sco-
țiană. Func\ionând cu raze de lumină
ultravioletă, aparatul dezinfectează o
suprafață în doar 5 secunde. 

*Faxul a fost inventat în 1843 de
Alexander Bain ;i a început să fie uti-
lizat abia în 1964. În prezent, odată
cu dezvoltarea internetului, cea mai
folosită metodă de transmitere a in-
formațiilor scrise este e-mailul.

*Cel mai înalt pas din Carpații ro-
mâne;ti este Pasul Urdele, din Mun\ii
Parâng, situat la 2. 141m.

*Malpas este primul canal-tunel
construit pe Terra. Situat în sud-vestul
Fran\ei, pe vechea arteră de navigație
fluvială Canal du Midi (241,7 km lun-
gime, 2 m adâncime) leagă fluviul Ga-
ronne de Marea Mediterană.

*Marea Sargasso este o regiune din
mijlocul Oceanului Atlantic de Nord,
înconjurată de curenți oceanici. Este
singura mare care nu are coastă. 

*Khalkis este cea mai îngustă
strâmtoare navigabilă (40 m). Parte a
Mării Egee, str]mtoarea desparte in-
sula Eubeea de continent (Peninsula
Balcanică).

*Duisburg este cel mai mare port
fluvial, cu un trafic de mărfuri de peste
50 milioane tone. Situat la confluența
Ruhrului ;i Rhinului, Duisburgul este
un vechi ora; hanseatic.

Locuri misterioase din România despre care nimeni nu are curajul s[ vorbeasc[ă
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A dat lumea modei pe cea a
gastronomiei, dup[ ce s-a g]ndit
s[ se fac[ mecanic auto. Apari\ia
ei pe micile ecrane, `n ianuarie
2011 - c]nd s-a difuzat primul epi-
sod din „Baking Made Easy” - i-a
adus un succes instant, ajutat[ de
perfec\ionismul ei non;alant ;i le-
jeritatea cu care explic[ re\ete mi-
nunate de deserturi. Au urmat alte
trei serii de emisiuni difuzate pe
tot mapamondul, acompaniate de
tot at]tea c[r\i de bucate ajunse
bestsellere ;i multe alte proiecte
interesante, printre care un blog
pe YouTube.

Majoritatea femeilor s-ar mul\umi
cu o singur[ carier[ spectaculoas[, mai
ales cu una care a `nsemnat petrecerea
anilor ‘90 ca fotomodel de succes `n
New York. Dar pentru Lorraine Pascale
(41 de ani), primul manechin britanic
care a ap[rut pe coperta edi\iei ameri-
cane a revistei „Elle”, nu a fost suficient.
„Mi-a pl[cut modellingul, dar nu am
fost pasionat[ de aceast[ activitate. A;a
c[ am ̀ nceput s[ urmez diferite cursuri
cu scopul de a g[si activitatea care s[-
mi plac[ cu adev[rat.”

~n introducerea la cea mai recent[
carte lansat[, „How To Be a Better Co-
ok”, Lorraine le recomand[ cititorilor
s[ ̀ nve\e mantra ei – „Totul e ̀ n regul[!”.
Ea spune c[ aceasta e arma ei secret[ ;i
totul \ine de atitudine. „Dac[ te po\i
relaxa ;i iei totul pas cu pas, atunci vei
fi `n regul[.” C]nd vine vorba s[ aplice
aceast[ mantr[ ;i ̀ n via\a ei, nu doar ̀ n
buc[t[rie, Lorraine accept[ s[ `ncerce. 

Nesiguran\a ei legat[ de via\[ a fost
subiectul documentarului „Fostering
& Me”, despre importan\a adop\iilor

temporare ;i propria ei experien\[ `n
acest sistem. Mama ei originar[ din Ca-
raibe a renun\at la ea dup[ na;tere, Lor-
raine petrec]ndu-;i primele 18 luni de
via\[ ̀ n plasament la o familie de mun-
citori. Ace;tia au renun\at la ea ;i mi-
cu\a a ajuns apoi la un cuplu din clasa
de mijloc – Roger ;i Audrey Woodward
– care credeau ei c[ pot s[-i ofere o edu-
ca\ie ;i un viitor. Roger predase spaniola
la Oxford, iar so\ia lui era asistent[.

Micu\a Lorraine nu s-a sim\it dife-
rit[ `n or[;elul locuit `n majoritate de
albi, cel pu\in nu la `nceput. „~ntr-o zi
l-am urm[rit pe Michael Jackson la te-
levizor, pe vremea c]nd pielea lui era
`nchis[ la culoare, ;i atunci mi-a trecut
prin g]nd c[ el este ca mine. ~mi amin-
tesc c[ mi-am studiat m]inile, apoi m-
am uitat `n oglind[ ;i am realizat c[
sunt diferit[ de ceilal\i. A;a c[ `i
mul\umesc lui Michael.” Dar via\a fe-
ricit[ din Cotswolds nu a durat prea
mult. P[rin\ii ei adoptivi s-au desp[r\it
c]nd Lorraine avea 3 ani, mama ;i fiica
locuind apoi `mpreun[ p]n[ c]nd Au-
drey s-a `mboln[vit ;i nu a mai putut
avea grij[ de ea.

Documentarul a scos la iveal[ mo-
tivele devastatoare din cauza c[rora ma-
ma ei adoptiv[ nu a mai putut s[ o
creasc[ `n acea perioad[. Dup[
destr[marea mariajului, aceasta nu a
reu;it s[ fac[ fa\[ greut[\ilor vie\ii ;i a
c[zut `n patima alcoolului, devenind
un pericol pentru micu\a Lorraine.
Reac\ia acesteia la aflarea acestor detalii
nepl[cute a fost de `ngrijorare pentru
mama ei. :i-a dat seama c[ Audrey (ca-
re acum sufer[ de demen\[) avusese
nevoie de ajutor. „Iertarea este un lucru.
Aici cred c[ e vorba de ̀ n\elegere. C]nd
oamenii au probleme, e din cauza unor
nemul\umiri interioare. Trebuie s[ ac-
cept[m aceste lucruri ;i s[ fim

`n\eleg[tori.”
La v]rsta de 8 ani, Lorraine a fost

trimis[ la mai multe familii `n plasa-
ment, `nainte de a reveni la Audrey ;i
a se re`nt]lni cu tat[l ei adoptiv, care se
rec[s[torise ;i avea o fiic[. Film[rile
pentru documentar au dus-o la c]\iva
dintre p[rin\ii adoptivi care au avut
grij[ de ea ̀ n copil[rie, unii doar pentru
c]teva s[pt[m]ni. Re`nt]lnirea a fost
emo\ionant[, dar pu\in ciudat[. „:i-au
amintit de mine, dar eu nu-mi amin-
team de ei.”

Re`nt]lnirea cu mama ei biologic[
a fost, de asemenea, ciudat[, fiindc[ nu
a putut sim\i ceva pentru o persoan[
pe care nu o cuno;tea deloc. „Po\i avea
ni;te sentimente legate de ceea ce afli
de la al\ii, dar nu po\i spune c[ sim\i cu
adev[rat ceva. Nu e ca ;i c]nd `\i
`nt]lne;ti o veri;oar[ pe care nu ai mai
v[zut-o de zeci de ani. ~n acest caz, e
vorba de oameni pe care nu i-ai mai
`nt]lnit niciodat[. A;a c[ nu a fost ca o
reuniune.” Subiectul adop\iilor tempo-
rare este de mare interes pentru Lor-
raine, ea purt]nd discu\ii ;i cu ministrul
`ns[rcinat cu aceast[ problem[ pentru
a `ncerca s[ aduc[ unele schimb[ri `n
sistem.

Rezultatele bune la `nv[\[tur[ au
ajutat-o pe micu\a de 11 ani s[ ob\in[
o burs[ la o ;coal[ cu internat din De-
von, unde a stat 5 ani. Nu ;i-a continuat
studiile fiindc[ la 16 ani a fost reperat[
de agenta Beth Boldt (cea care a desco-
perit-o ;i pe Naomi Campbell). Cei de
la agen\ie i-au t[iat p[rul, iar contractele
au ̀ nceput s[ curg[. Lorraine s-a mutat
la New York, unde a petrecut al[turi de
vedetele momentului, a colaborat cu
fotografi renumi\i, a ap[rut `n
prezent[ri de mod[ pentru Chanel, La-
gerfeld, Galliano, Versace, Donna Ka-
ran ;i `n campanii publicitare.

La 23 de ani, c]nd ̀ nc[ ducea o via\[
boem[ `n New York, s-a c[s[torit cu
muzicianul de jazz Kaz Balinski-Jun-
dzill (un conte polonez), iar un an mai
t]rziu a n[scut-o pe Ella, fiica ei acum
`n v]rst[ de 17 ani. Dup[ patru ani, ma-
riajul lor s-a destr[mat, iar dup[ divor\
spune c[ a `nc[run\it („Eram, pur ;i
simplu, prea tineri”). S-a mutat `napoi
la Londra ;i, dup[ ce ;i-a cump[rat o
cas[ `n cartierul Chelsea (`n care locu-
ie;te ;i `n prezent), a renun\at la mo-
delling. Sim\indu-se nesigur[ pe viito-
rul ei, ;i-a cump[rat cartea „What Co-
lour Is Your Parachute?”, care `ncuraja
s[ `ncerci lucruri din diferite domenii,
ceea ce Pascale a ;i f[cut. 

Dup[ ce a trecut printr-o scurt[ pe-
rioad[ `n care s-a g]ndit s[ se fac[
poli\ist[, a f[cut un curs de design in-
terior, unul de secretariat, a studiat hip-
noterapia, a muncit cu Paul McKenna
;i a fost ucenic[ la un atelier de meca-
nic[ auto. Nimic nu i s-a p[rut c[ i se
potrivea p]n[ c]nd s-a `nscris la cur-
surile de g[tit de la ;coala Leith. „A fost
ceva creativ. ~mi place s[ le ̀ mp[rt[;esc
oamenilor ceea ce ;tiu, iar `n cuptor se
petrece ceva magic.” A urmat ucenicia
la Tom Aikens, Mandarin Oriental ;i
la Brut[ria Hummingbird.

Prima ei experien\[ gastronomic[
a avut loc la v]rsta de 7 ani ;i a fost una
neobi;nuit[. „Am descoperit usturoiul
;i m-am g]ndit eu ce grozav ar fi s[ fe-
liez c[\eii de usturoi ;i s[-i a;ez pe
p]inea pr[jit[. ~ns[ nimeni nu mi-a
spus c[ nu voi sc[pa de miros cinci zi-
le.”

:ansa ei de lansare a venit odat[ cu
ajutorul dat de maestrul-buc[tar Marco
Pierre White – pe care ̀ l ;tia de pe vre-
mea c]nd era fotomodel– care a reco-
mandat-o directorului culinar a
lan\urilor de magazine Selfridges pen-

tru a livra 250 de pr[jituri de Cr[ciun.
~n prima ei carte scrie< „Pentru mine,
pr[jiturile spun pl[cere ;i mul\umire,
c[min, c[ldur[ ;i dragoste. Prima amin-
tire legat[ de coacerea unei pr[jituri es-
te, probabil, al[turi de mama fiec[ruia.”
S[ fie oare posibil, ca prin g[tit, ea
creeaz[ copil[ria fericit[ pe care nu a
avut-o niciodat[ - `n ciocolat[, bezele
;i pandi;panuri crescute perfect? Lor-
raine spune c[ prefer[ s[ ofere caracte-
ristica terapeutic[ mai degrab[ coacerii
p]inii.

~i displac situa\iile care o fac s[ par[
vulnerabil[, iar c[r\ile ei sunt pline de
citate ̀ n\elepte. Unul atribuit lui Chur-
chill e preferatul ei - „Dac[ treci prin
iad, continu[ s[ mergi” – precum ;i al-
tul al lui Platon - „Fii amabil, pentru c[
fiecare persoan[ pe care o ̀ nt]lne;ti du-
ce o lupt[ grea”. ~n cea mai recent[ carte
a ei apare un alt proverb arab - „Gura
ar trebui s[ aib[ trei por\i. Este
adev[rat? Este amabil? :i este necesar?”

Amabilitatea conteaz[ cel mai mult
pentru Lorraine. Iar pe contul ei de pe
re\eaua Twitter a avut ocazional parte
de acuza\ii rasiste care au determinat-
o s[ apeleze la poli\ie `n 2011. „Se pare
c[ existau multe persoane care-mi
urm[reau emisiunile ;i-mi trimiteau
mesaje oribile la ora 4 diminea\a.” Dar
nu s-a l[sat dobor]t[ de comentariile
r[ut[cioase ;i ̀ n 2012 ;i-a deschis o co-
fet[rie - „Ella’s Bakehouse” – denumit[
dup[ fiica ei adolescent[. ~ntrebat[ fiind
despre cea mai bun[ ;i cea mai
nepl[cut[ parte a muncii ei, i se pare
u;or s[ dea r[spunsul pentru prima
parte a `ntreb[rii< „Am posibilitatea s[
m[n]nc mult ;i des”. Dar `i este impo-
sibil s[ g[seasc[ un r[spuns pentru a
doua parte a `ntreb[rii. „Nu ;tiu dac[
exist[ o parte nepl[cut[. Chiar nu cred.”

Lorraine Pascale< „E;uezi doar atunci
c]nd nu mai `ncerci”


