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Sâmbătă este comemorat printr-o conferinţ[ internaţională desfășurată
la Castelul Károlyi, fiind dezvelită și o placă memorială în cinstea sa, în
curtea parohiei reformate de la Berveni

100 de ani de la
moartea lui
Herman Otto

Ion R]maru, cel mai faimos criminal 
`n serie din Rom]nia

      Preţul benzinei din SUA a
coborât pentru prima dată în
ultimii patru ani sub pragul de 2
dolari pe galon (echivalentul a
1,86 lei pe litru la cursul BNR de
vineri), pe fondul scăderii
accentuate înregistrate de barilul
de petrol, scrie ABC News. 
      Preţul de 2 dolari pe galon
este deocamdată rar înt]lnit la

benzina din SUA, însă analiştii
estimează că această cotaţie va fi
des întâlnită în următoarea
perioad[ în cel puţin 10 state
americane. 
      Patrick DeHaan, analist
petrolier la compania GasBuddy
estimează că preţul benzinei va
coborî sub 2 dolari în oraşe ca
Huston şi South Carolina.

Despre Livia Bacâru, originară din ju-
deţul Satu Mare, s-a scris relativ puţin (de
exemplu, lipsește din lucrarea Scriitori ai
Transilvaniei - Dicționar critic ilustrat, al-
cătuit de Irina Petraș), astfel că ne propu-
nem să contribuim, fie şi în mică măsură,
la evocarea unei personalităţi marcante din
judeţul nostru. 

~ncepem cu câteva date biografice obţin-
ute de la Irina Hebe (născută Andercău),
sora scriitoarei, acum în vârstă de 90 de ani,
dar plină de energie şi vioiciune. De la ea am
aflat că Livia Bacâru s-a născut la 10 noiem-
brie 1921 în Valea Vinului şi a decedat pe 11
august 1999 în București. 

      Autorii unui căr\i intitulate "Cina
Dictatorilor< Un ghid de prost gust pentru
distrac\ia tiranilor" dezvăluie care era stilul de
via\ă al acestora, ce mâncau ace;ti lideri sau ce
probleme medicale aveau.
      Potrivit autorilor Victoria Clark ;i Melissa
Scott, pe măsură ce îmbătrâneau, to\i dictatorii
deveneau din ce în ce mai obseda\i de calitatea
mâncării. Fostul lider nord-coreean Kim Il-sung
cerea ca orezul să fie selectat bob cu bob ;i chiar
a creat un institut al cărui scop era să găsescă
modalită\i de a-i prelungi viaţa. Liderului
Iugoslaviei îi plăcea   să mân]nce o felie de
slănină de porc, în timp ce Nicolae Ceau;escu
cerea să i se servească, atunci când era acasă, un
pui întreg făcut la ceaun. Trei dintre cei mai
renumi\i lideri autoritari - Adolf Hitler, Mao
Zedong ;i Benito Mussolini - s-au confruntat
cu grave probleme digestive din cauza stresului
cauzat de responsabilită\ile lor.
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Benzina a coborât sub echivalentul 
a 2 lei pe litru în SUA

      Facebook lansează, de la 1
ianuarie 2015, termeni noi de
utilizare îndrepta\i mai mult către
protejarea confiden\ialită\ii,
alături de o pagină nouă cu scop
informativ ;i cu mai multe
op\iuni prin care utilizatorul
poate alege mai pu\ină publicitate.
Noua pagină numită "Privacy

Basics" / "Informa\ii elementare
despre confiden\ialitate"
informează, practic, utilizatorul
re\elei Facebook despre cum î;i
poate controla informa\iile
expuse. Schimbările le vor
permite utilizatorilor să evite
anumite tipuri de publicitate, de
pe orice dispozitiv folosit. 

Facebook schimb[ politica de 
confiden\ialitate de la 1 ianuarie 2015

www.informatia-zilei.rowww.informatiatv.ro

M]nc[ruri preferate de cei 
mai mari dictatori ai lumii 

      Ghe\urile Antarcticii pierd la fiecare doi ani
apă în greutate echivalentă cu a muntelui
Everest, cu o rată de topire care s-a triplat în
ultimul deceniu pe partea continentală. Aceasta
reiese din analizele efectuate pe o perioadă de
21 de ani de NASA ;i Universitatea din
California, citate de agerpes.ro.
      Regiunea cu cea mai rapid[ topire este
Marea Amundsen din vestul Antarcticii care a
pierdut o medie de 83 de gigatone de gheață pe
an între anii 1992-2013.
      Cea mai mare parte a masei de ghea\ă a fost
pierdută în ultimii 10 ani când fenomenul a
evoluat mai rapid, a spus Isabella Velicogna,
unul dintre autorii lucrării.
      Ghe\arii din zona Mării Amundsen con\in
suficientă apă pentru a ridica nivelul mării
globale cu 4 metri, potrivit estimărilor National
Aeronautics and Space Administration din SUA.

Ghe\urile Antarcticii ar putea 
ridica nivelul m[rii globale 
cu 4 metri

Sfântul Ierarh Nicolae,
ocrotitorul copiilor

Inim[ de câine de Mihail Bulgakov 
pe scena s[tm[rean[ 
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Herman Ottó (născut Her-
rmann Károly Ottó), a văzut lu-
mina zilei la 26 iunie 1835, în lo-
calitatea Brezno - Slovacia și a
murit în 27 decembrie 1914, la
Budapesta. A fost un celebru
biolog maghiar, zoolog, ornito-
log, ihtiolog, arahnolog, etno-
graf, arheolog, om politic, su-
pranumit şi “părintele păsări-
lor”, membru fondator al Aso-
ciaţiei Etnografice Maghiare
(1889) şi a Centrului Ornitologic
Maghiar. 

A luat parte la cercetări zoologice
în centrul şi estul Europei, dar şi în
Scandinavia. A organizat în 1891 al
II-lea. Congres Internaţional de Or-
nitologie la Budapesta. Este autorul
a 15 de cărţi şi peste 1100 de articole
și publicaţii.

La sfârşitul secolului al XIX-lea a
efectuat cercetări arheologice, bota-
nice, zoologice, ornitologice în Co-
mitatul Sătmarului, în Valea Ierului
şi în Mlaştinea Ecedea, fiind între ul-
timele cercetări care au văzut cea mai
mare mlaştină din centrul şi estul Eu-
ropei înainte de desecare.

Începând din a doua jumătate a
secolului XX, o serie de instituţii pu-
blice ca Muzeul Herman Ottó Mis-
kolc, (1953), Gimnaziul Herman Ottó
din Miskolc, asociaţii culturale, o
pe;teră, un lac, străzi din diferite
oraşe îi poartă numele. În 2014, la
100 de ani de la trecerea sa în eterni-
tate a fost distins postum cu titlul de
cetăţean de onoare a oraşului Mis-
kolc. Având în vedere importanța cer-
cetărilor sale efectuate în zona Carei,
în aceste zile este comemorat printr-
o conferinţ[ internaţională desfășu-
rată la Castelul Károlyi, fiind dezvelită
și o placă memorială în cinstea sa, în
curtea parohiei reformate de la Ber-
veni.

Cine a fost Otto Herman?

Prima dată s-a înscris la politeh-
nică pentru a deveni inginer, dar nu
a putut să-și finalizeze studiile. A fost
înrolat în armată pe o perioadă de 12
ani și doar norocul l-a ajutat să poată
scăpa mai repede. Nu a reușit să ob-
țină diplomă, dar prin studiu indivi-
dual a devenit foarte repede unul din-
tre cei mai importanți biologi din Un-
garia, iar apoi și om politic de seamă,
urmând spiritualitatea lui Kossuth La-
jos. 

Ca jurnalist și om de știință auto-
didact, a studiat și a cercetat în paralel,
publicându-și sistematic rezultatele
muncii sale. Una dintre operele sale
cele mai importante, "A madarak has-
znáról és káráról" (Despre folosul și
pagubele păsărilor), în scurt timp a
cunoscut mai multe ediții. De aseme-
nea, de mare interes s-au bucurat și
volumele sale privind cercetările pe
care la-a efectuat în domeniul pescui-
tului, a ihtiologiei, sau a arahnologiei.

De numele lui se leagă și foarte
multe descoperiri științifice prin stu-
diul paleoliticului, a speologiei, iar
prin obiectele descoperite, el a fost
primul cercetător care a stabilit că în
Europa Centrală, mai precis în zona
Miskolc - Ungaria a trăit omul preis-
toric. În 1877 a fondat și timp de zece

ani a condus editarea Caietelor de Ști-
ințele Naturii, iar apoi, în 1893 a pus
bazele revistei ornitologice Aquila, ca-
re apare și în zilele noastre. Multe din-
tre studiile sale publicate, constituie
și în zilele noastre bază de documen-
tare pentru cercetările științifice.

În 1889 a fondat Asociaţia Etno-
grafică Maghiară, iar mai târziu a fost
membru fondator, apoi președinte al
Centrului Ornitologic Maghiar. În pe-
rioada 1879 - 1886 a fost parlamentar,
în tabăra independenților.

Copilăria și studiile

Provenea dintr-o familie nume-
roasă. După patru fete, el a fost primul
băiat al familiei, iar apoi a mai avut
un frate mai mic, precum și încă două
surori. Tatăl său era medic chirurg,
deci avea de unde să moștenească afi-
nitatea spre științele naturii, căci și
Hermann Károly, tatăl, a fost un or-
nitolog recunoscut al vremurilor sale.
În familie s-a vorbit limba germană,
abia la vârsta de 7 ani a început să în-
vețe și limba maghiară. 

În 1847 s-au mutat într-o localitate
din apropierea orașului Miskolc. Încă
din tinerețe s-a dovedit că are un ca-
racter puternic, de mic cutreiera na-
tura și aduna gândaci și păianjeni. S-
a cățărat în copaci pentru a studia cu-
iburile de păsări și alături de tatăl său
a învățat și cum se face împăierea pă-
sărilor. 

Cum era și firesc, tatăl său îl pro-
teja de toate pericolele, dar fiind în-
căpățânat, nu avea cum să-l ferească
de răceli, sau mici accidente și încă
din tinerețe a început să i se strice ve-
derea. Și-a început studiile la Miskolc,
iar aici, profesorul său de științele na-
turii, Máday Károly a participat la re-
voluția din 1848. Tânărul Otto, ur-
mându-i exemplul, la vârsta de abia
14 ani, a vrut și el să se înroleze în ar-
mată. Împreună cu un prieten de al

său au fugit de acasă, însă, fiind foarte
slab de constituție, firav și nu avea nici
acordul scris al tatălui său, a fost trimis
acasă, însă, cu toate acestea, el până
la sfârșitul vieții sale a rămas fidel lui
Kossuth Lajos.

La vârsta de 18 ani s-a înscris la
politehnica din Viena, însă, cariera sa
de inginer a fost frântă înainte de a
începe, de moartea tatălui său, din
primăvara anului 1854. Mama sa, ră-
masă cu cele 6 surori ale sale, nu-i mai
putea finanța studiile, motiv pentru
care, a lucrat ca lăcătuș, până în 1856.

Dragostea sa față de natură s-a ară-
tat însă și aici, căci tot timpul liber și-
a petrecut la Muzeul de Științele Na-
turii din Viena. Aici l-a cunoscut pe
celebrul biolog Carl Brunner von Wai-
ienwyl, car a observat cât de bine des-
enează și l-a încredințat să-i facă des-
enele pentru o lucrare științifică. Ceea
ce a citit în această lucrare se reflectă
apoi într-o monografie despre păian-
jeni pe care a editat-o Herman.

Angajat la Muzeul 
din Cluj

În Viena și-a întâlnit și prima iu-
bire, pe Fräulein (domnișoara) Kapel-
ler, asta fiind și cauza pentru care nu
s-a prezentat la prima înrolare, afir-
mând că nu aude bine. A fost declarat
dezertor, ca urmare, în 1857 a fost în-
rolat pentru 12 ani. Însă, după 4 ani
și 11 luni a reușit să scape din armată
și să-și continue activitatea științifică.
A efectuat cercetări în nordul Italiei,
în Polonia. 

Revenind acasă, a lucrat ca foto-
graf la Köszeg, unde l-a cunooscut pe
Chernel Kálmán, prin intermediul că-
ruia a devenit preparatorul Muzeului
Ardelenesc din Cluj. Aici a lucrat cu
un devotament de parcă ar fi vrut să
recupereze tot timpul irosit degeba.
Din cauza conflictului său peronal cu

Brassai a părăsit muzeul și încercân-
du-și aripile în politică, a devenit jur-
nalist. Însă, din cauza viziunilor sale
politice s-a simțit nevoit să părăsească
Clujul. Cu pușca sa de vânătoare, în-
soțit de câinele Csóri și cu 22 de cră-
țari în buzunar a pornit la drum și era
să ajungă până în Africa. Dar în cele
din urmă, s-a oprit în capitala ma-
ghiară, căci și-a găsit un loc de muncă,
cu locuință, la Muzeul Național Ma-
ghiar. Dintr-o încredințare din partea
Societății de Științele Naturii a întoc-
mit o colecție și și-a editat lucrările<
Păianjenii din Ungaria și Istoria pes-
cuitului maghiar.

Cercetările pe Mlaștina 
Ecedea

Implicarea sa în cercetările ihtio-
logice l-a adus și în comitatul Sătma-
rului. Din pură întâmplare a găsit ma-
nuscrisele unui fost prieten de-al ta-
tălui său, în care acesta a descris 62
de soiuri de pește de pe teritoriul Un-
gariei. Rezultatele cercetării lui Reté-
nyi Salamon Sándor i-au demarat ca-
riera în domeniul ihtiologiei. A studiat
fauna celor mai multe ape curgătoare
din Ungaria, apoi și ale lacurilor. A
efectuat observații la Balaton, la Lacul
Fertö, Lacul Roșu, în Mlaștina Ecedea
precum și la Mlaștina din Drávaköz. 

Rezultatele acestor cercetări au
fost publicate în 1887 în volumul "A
magyar halászat könyve" (Cartea pes-
cuitului maghiar), iar apoi și în lucra-
rea "Magyarország halainak leírása"
(Descrierea peștilor din Ungaria).
Acestea au fost ultimele cercetări ști-
ințifice efectuate pe Mlaștina Ecedea,
ca atare fiind și ultimele lucrări care
descriu fauna piscicolă a mlaștinii în-
ainte de desecare și mediul natural de
habitat al acestora.

Eva Laczko

Conform unor date recente, poetul
;i savantul persan Omar Khayyam s-a
n[scut la 18 mai 1048, în oraşul Neis-
habur, din provincia Khorasan, aflată
în nordul Iranului.

A fost directorul observatorului din
Marv şi a prezidat grupul celor opt as-
tronomi care, în anul 1074, a efectuat
reforma calendarului musulman, calen-
dar care este mai exact dec]t cel grego-
rian, elaborat ̀ n Europa cinci secole mai
tîrziu. Moare la `nceputul lunii decem-
brie a anului 1131.

Medic şi astronom oficial al curţii
regale, Omar Khayyam a fost cunoscut
de-a lungul Evului Mediu pentru stu-
diile sale în domeniile matematicii şi fi-
zicii. Din 14 tratate ce i-au fost atribuite,
lucrarea cea mai importantă este un tra-
tat de algebră, Al-Djabra-val Mogha-
bela, tradus în limbile europene încă
din secolul trecut. O altă lucrare care s-
a păstrat este un tratat asupra unor di-
ficultăţi ale definiţiilor lui Euclid. Cele-
lalte scrieri din domeniul stiinţelor sau
de filosofie s-au pierdut. În afară de Ro-
bayate, s-a mai păstrat o operă beletris-
tică foarte preţuită în Iran, Nawruz-Na-
meth (Cartea Anului Nou), consacrată
tradiţiilor la sărbătorirea Anului Nou la
musulmani.

A fost unul din marii umanişti ai
vremii, cu vaste cunoştin\e în domeniul
matematicii, fizicii, astronomiei, av]nd
însă şi largi cunoştin\e de filosofie, mai
ales din g]ndirea Greciei antice.

Robayatul (sau rubayat) este denu-
mirea catrenului persan. Cuv]ntul este
de origine arabă şi înseamnă “patru”.
Robayatul are o formă deosebită, în sen-
sul c[ versurile 1,2 şi 4 rimează între ele,
iar versul 3 r[m]ne alb, acesta av]nd
rolul de a exprima ideea esenţială a ca-
trenului. Robayatul a avut la începutul
sec IX d.H. o nuanţă erotică, mai apoi
mistică, pentru a deveni filosofică în li-
rica lui Omar Khayyam.

A avut o viață extrem de agitată, da-
că ținem cont că a trăit în perioada for-
mării Imperiului Selgiucizilor. Învățații
se aflau într-o situație precară, fiind de-
pendenți financiar de conducători sau
de vreun mecena local. Însuși Khayam
a scris mai târziu că a fost în perioada
tinereții „martor al nimicirii învățaților,
din care nu a mai rămas decât o mînă
de oameni, chinuită și puțin numeroasă.
Asprimea soartei din aceste vremuri i-
a împiedicat să se dedice perfecționării
și adâncirii științei lor”. Avea s[ scrie
`ntr-un catren< “Avui vestiţi maeştri. Fă-
cusem mari progrese. / Când mi-amin-
tesc savantul ce-am fost, azi îl compar /
Cu apa ce ia forma impusă de pahar / Şi
fumu-n care vântul năluci ciudate ţese.”

Omar Khayyam a
murit `n primele zile
din decembrie 1131
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PERSONALIT~}I
Odată ajunsă în Bucureşti, Livia Bacâru a absolvit facultatea de istorie a Uni-

versităţii Bucureşti. Apoi a activat ca bibliolog, paleograf şi traducător. În perioada
1955-1970 a fost bibliograf, apoi paleograf principal la Biblioteca Academiei Române
şi cercetător la Colecţia de Carte veche şi Carte rară. 

“Noi, românii, suntem prea
puţin legaţi de tradiţii şi de viaţa
culturală. Nu suntem suficient de
ataşaţi, nu scoatem în evidenţă
realităţile în care am trăit”, a spus,
cu puţin timp în urmă şi cu tri-
steţe în glas, Gavril Cavaşi, un
ilustru profesor de matematică la
Colegiul Naţional Mihai Emines-
cu din Satu Mare.

Am început cu aceste consideraţiuni
pentru a semnala unele situaţii similar
în care personalităţi remarcabile pentru
cultura poporului român sunt ignorate
într-o măsură mai mică sau mai mare. Şi
despre Livia Bacâru, originară din judeţul
Satu Mare, s-a scris relativ puţin (de
exemplu, lipsește din lucrarea Scriitori
ai Transilvaniei - Dicționar critic ilustrat,
alcătuit de Irina Petraș), astfel că ne pro-
punem să contribuim, fie şi în mică mă-
sură, la evocarea unei personalităţi mar-
cante din judeţul nostru. 

Trebuie să recunoaştem însă că acest
demers a fost iniţiat de bibliotecara Maria
Gârbe, autoarea “Caietului Biobibliogra-
fic Livia Bacâru” (apărut în 2009). Ne
alăturăm >i noi acestor inițiative din anii
trecuți. Astfel, George Vulturescu a inclus
numele bibliologului Livia Bacâru în dic-
ționarul Cultură şi literatură în ţinuturile
Sătmarului (2000, pag. 29-30)> bibliote-
cara Maria Gârbe, autoarea “Caietului
Biobibliografic Livia Bacâru” (2009, 175
pag.)> Alin Pop (în monografia localității
Valea Vinului, 2009)> Viorel Câmpean
(“Pe urmele unor iluştri bibliologi”,
2009), avându-i  în vedere pe Livia Ba-
câru, monseniorul Aloisie Tăutu (n.
1875, delegat la Marea Adunare Națio-
nală din 1918 de la Alba Iulia din partea
localității Valea Vinului), academicianul
Gabriel Ştrempel (n. 1926, Pomi), Eugen
Pavel Barbul (n. la Lipău, în 1875, direc-
tor al Bibliotecii Centrale Universitare
din Cluj-Napoca).

Irina Hebe despre sora sa, 
Livia Bacâru

Să începem însă cu câteva date bio-
grafice obţinute de la Irina Hebe (născută
Andercău), sora scriitoarei, acum în vâr-
stă de 90 de ani, dar plină de energie şi
vioiciune. De la ea am aflat că Livia Ba-
câru s-a născut la 10 noiembrie 1921 în
Valea Vinului şi a decedat pe 11 august
1999 în București. Numele mamei sale
era Maria Bălan, iar al tatălui – Vasile
Andercău, era litografist la Prefectura ju-
deţului Satu Mare. Soţii Andercău aveau
trei copii< Livia, Irina şi un fiu – Alexn-
dru. 

Când copiii erau mici, familia An-
dercău s-a mutat în oraşul Satu Mare,
unde şi-a construit o casă. Şcoala primară
a urmat-o în Satu Mare avându-l ca în-
văţător pe Pop  Victor, tatăl lui Pop Vic-
tor, fost preşedinte al Tribunalului Satu
Mare. Liceul l-a început la Doamna Stan-
ca, însă după 4 clase liceale, în urma Dic-
tatului de la Viena, întrega familie s-a re-
fugiat în Lugoj. Şi-au încărcat toate bu-
nurile într-un vagon de marfă, iar casa
au abandonat-o. Promisiunea Guvernu-
lui de atunci era că va asigura loc de mun-
că funcţionarilor de stat pe măsură ce se
vor elibera posturi. Aşa au început pere-
grinările familiei Andercău în Braşov,
Turnu Măgurele, Vaslui şi Arad. În 1945
se întorc la casa lor, în care au găsit o fa-
milie de chiriaşi ai Statului maghiar. În
cele din urmă şi-au recuperat casa şi am-
bele surori s-au angajat ca dactilografe
la Prefectură, unde lucra şi tatăl lor. Între

timp, Livia s-a înscris la facultatea de
biologie a Universităţii din Cluj, dar nu
i-a plăcut şi astfel şi-a întrerupt studiile,
s-a căsătorit în 1949 şi a plecat în Bucu-
reşti. Soțul său a fost inginer geodez și
ambii erau studioși. Stabilită la Bucureşti,
Livia Bacâru se bucura întotdeauna de
prăjituri, compoturi sau alte bunătăţi cu-
linare primite de la sora Irinuca din Satu
Mare, o gospodină și o bucătăreasă de-
osebită.

La rândul său, Irina şi-a finalizat stu-
diile liceale la Liceul comercial din Satu
Mare şi s-a angajat la trezoreria Băncii
Naţionale, filiala Satu Mare. Fratele lor
Alexandru şi-a făcut carieră de ofiţer de
aviaţie.

Odată ajunsă în Bucureşti, Livia Ba-
câru a absolvit facultatea de istorie a Uni-
versităţii Bucureşti. Apoi a activat ca bi-
bliolog, paleograf şi traducător. În pe-
rioada 1955-1970 a fost bibliograf, apoi
paleograf principal la Biblioteca Acade-
miei Române şi cercetător la Colecţia de
Carte veche şi Carte rară. 

"Avea aplecare asupra trecutului, fi-
ind pasionată de istoria veche, ne spune
doamna Irina Hebe. Curând avea să scrie
primele versuri, semnate L. Andercău
Homorodanu, publicând în Buciumul, o
revistă condusă de scriitorul Nae Anto-
nescu, de care l-a legat o strânsă prietenie.
Corespondau frecvent, iar când mergea
în București, Nae Antonescu o vizita pe
Livia de fiecare dată. 

Pe lângă prietenia de-o viață cu pro-
fesorul Nae Antonescu, a avut o bună
colaborare cu Șerban Cioculescu iar când
mergea în excursie în Italia îl vizita pe
monseniorul Alois Tăutu (care provenea
din Valea Vinului).

În  țară a mai avut un bun prieten, pe
Gabriel Ștrempel din Pomi, care i-a fost
coleg la Biblioteca Academiei.     

A lucrat la următoarele instituții și
în următoarele perioade<
1955-1970 –Biblioteca Academiei R.S.
România. 
1970-1974 – Redactor principal la „Re-
vista bibliotecilor” pentru rubrica „Isto-
ria cărţii şi a bibliotecilor”.
1974-1976 – Cercetător la Biblioteca
Centrală de Stat (azi, Biblioteca Națională
a României). 

Își schimbă locul de muncă la Biblio-

teca Academiei Române, susținând un
examen de limbi străine, cu traduceri din
maghiară și franceză. În anii 70-74 devi-
ne redactor principal la Revista bibliote-
cilor. De altfel, pe tot parcursul vieţii a
avut o importantă activitate publicistică,
fiind membră a Organizaţiei Internaţio-
nale a Jurnaliştilor şi a Uniunii Scriito-
rilor din România. Din 1980 devine
membră a Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia. A fost și membră fondatoare a
Asociaţiei Române pentru Ex Libris. 

Între anii 1974 și 1976 lucrează ca cer-
cetător la Biblioteca Centrală de Stat (azi,
Biblioteca Națională a României), Secţia
Colecţii Speciale (Carte Românească Ve-
che şi Carte Românească Rară). Este pe-
rioada în care avea să elaboreze Catalogul
incunabulelor din Biblioteca Academiei
Române apărut în anul 1970 când ea mai
lucra la Biblioteca Academiei, lucrarea
care a consacrat-o în literatura de spe-
cialitate și pentru care a primit felicitări
de la bibliotecile din Viena și Budapes-
ta.

Aprecierea Catalogului 
Bacâru

Iată ce se scrie despre Livia Bacâru
în Catalogul colectiv al incunabulelor
din România, Elena-Maria Schatz, Ro-
bertina Stoica.

”Catalogul incunabulelor, redactat
de Livia Bacâru, publicat în anul 1970, a
înregistrat 75 de incunabule. Redactat la
peste 35 de ani distanţă de catalogul Li-
viei Bacâru, pe baza unei bibliografii mult
mai bogate, Catalogul colectiv al incu-
nabulelor din România a reţinut din co-
lecţia Bibliotecii Academiei Române nu-
mai 69 de incunabule, restul de şase (Ba-
câru10, 16, 37, 51, 69 şi 70), fără date
certe de publicare, fiind considerate de
agenţiile bibliografice din ţările în care
au fost tipărite, ca produse ale primului
deceniu al secolului al XVI-lea. Conform
uzanţelor, descrierea acestor incunabule
a fost totuşi inclusă în catalog, fără număr
de identificare şi fără ca respectivele in-
formaţii să apară în indexuri, indicând
în bibliografia fiecărei descrieri justifi-
carea plasării între tipăriturile secolului
al XVI-lea“.

Liviei Bacâru îi plăcea să scrie despre
activitatea pe care o desfăşura, să facă
cunoscute lucrurile care o preocupau. 
Astfel că, de-a lungul anilor a publicat în
revistele vremii< studii şi articole de spe-
cialitate (despre incunabule, legături de
cărţi, filigrane, ex librisuri, însemnări au-
tografe şi particularităţi de exemplar),
recenzii şi semnalări editoriale, aspecte
ale unor biblioteci din ţară şi străinătate,
situaţia fondurilor tradiţionale (prelu-
crarea fondurilor de carte veche din bi-
bliotecile publice), istoria cărţii şi a bi-
bliotecilor, critică literară, interviuri, ani-
versări, evocări, întâmplări literare pe-
trecute în jurul cărţilor, Anul internaţio-
nal al cărţii-1972, despre lucrările con-
greselor, sesiunilor ştiinţifice. Cele mai
multe au apărut în „Revista bibliotecilor”.
Iar după ce au fost adunate, ordonate
cronologic alcătuiesc volumul Studii, ar-
ticole, recenzii... apărut postum la 10 ani
de la moartea ei.

Colaborări literare și traduceri

Livia a publicat doar în periodice, iar
volumul de poezii, cu tematică diversă,
îi apare postum, în 2004 (după ce dece-
dase în 1999). Are colaborări literare la
Buciumul (Satu Mare), România literară
(Bucureşti), Manuscriptum (Bucureşti),
Luceafărul (Bucureşti), Atelier literar
(Bucureşti), Convorbiri literare (Iaşi),
Ateneu (Bacău).

O altă lucrare a sa e intitulată Con-
stantin Cantacuzino Stolnicul. Un uma-
nist român< Biografie literară, București,
„Albatros”, 1970, (coautor).

Între anii 1976 și 1994, Livia Bacâru
desfăşoară o bogată activitate de tradu-
cător. Avea certificat de traducător încă
din anul 1958. A tradus lucrări din lim-
bile maghiară, germană, austriacă, rusă
şi ucraineană. A tradus în limba română
clasicii şi contemporanii literaturii ma-
ghiare< Kemény Zsigmond, Jókai Mór,
Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrincz, Jan-
csó Elemér, Csehi Gyula, Kemény János,
Méliusz József, Lörincz László, Mester
Zsolt, Méhes György, Jakó Zsigmond. În
traducerile din limba maghiară a primit
sprijin şi de la sora sa Irina, cu care se
consulta mereu. 

V. Nechita

Livia Bacâru, prima din stânga, cu :erban Cioculescu, la 22 noiembrie 1972

Irina, la 90 de ani, `;i aminte;te 
de sora ei, poeta Livia Bac]ru Scriitorii George Coşbuc, Ion Crean-

gă, Vasile Alecsandri şi George Bacovia
apar, de vineri, pe o serie de timbre care
vor fi emise de Romfilatelia, emisiunea
de mărci poştale urmând să conţină por-
tretele artiştilor şi mici fragmente din
operele lor.

Astfel, potrivit unui comunicat re-
mis Mediafax, Romfilatelia dedică cea
mai recentă emisiune de mărci poştale
tezaurului cultural naţional, mai exact
literaturii şi scriitorilor români, care prin
versurile şi proza lor au creat adevărate
pagini de colecţie ale neamului româ-
nesc. Intitulată "Scriitori şi pagini de co-
lecţie", emisiunea filatelică este alcătuită
din patru timbre pe care se află portre-
tele a patru scriitori, împreună cu câte
un mic fragment din opera lor şi sem-
nătura fiecăruia.

Pe timbrul cu valoarea nominală de
3,30 de lei este reprodus portretul scrii-
torului Ion Creangă, reprezentant de
seamă al literaturii clasice româneşti,
alături de paragraful introductiv al ope-
rei sale autobiografice "Amintiri din co-
pilărie".

Timbrul cu valoarea nominală de
4,50 de lei ilustrează portretul lui Vasile
Alecsandri, cunoscut în literatura ro-
mână în special datorită pastelurilor ce
se regăsesc în opera sa. Alături de por-
tretul scriitorului, pe timbru sunt repro-
duse şi primele două strofe ale poeziei
"Hora Unirii". Marca poştală cu valoarea
nominală de 7,60 de lei ilustrează im-
aginea poetului George Coşbuc.

Cel de-al patrulea timbru, cu valoa-
rea nominală de 8,10 de lei, îl înfăţişează
pe poetul George Bacovia.

Începând de vineri, emisiunea de
mărci poştale "Scriitori şi pagini de co-
lecţie" poate fi achiziţionată de la toate
magazinele Romfilatelia din Bucureşti
şi din ţară.

Co;buc, Creang[, 
Alecsandri ;i 

Bacovia, pe o nou[
serie de timbre

Opt personalități care reprezintă arta
și cultura românească au fost premiate
la Gala Premiilor Brâncoveanu care a
avut loc miercuri seară la Palatul Mo-
goșoaia.

Patriarhului Daniel i-a revenit pre-
miul special, "pentru actul său de pro-
fundă rezonanță spirituală și patriotică
de marcare a Anului Comemorativ al
Sfinților Martiri Brâncoveni" și pentru
implicarea Bisericii Ortodoxe Române
în retipărirea, în anul comemorării Mar-
tirilor Brâncoveni, a Bibliei de la Bucu-
rești.

La secțiunea Cariere au fost premiați
istoricul Dinu C. Giurescu, pentru în-
treaga activitate, și actorul Mircea Al-
bulescu, pentru "profesionalismul și dă-
ruirea cu care slujește teatrul românesc".
La secțiunea Literatură a fost premiat
scriitorul Nicolae Breban, pentru întrea-
ga sa operă, și Ion Druță, pentru anto-
logia "Vatra Blajinilor", iar la secțiunea
Istorie au primit distincții Ion Ghinoiu,
coordonatorul Atlasului etnografic ro-
mân, și Ionel Oprișan, autorul volumu-
lui "Mitul Brâncoveanu în creația popu-
lară românească".

Juriul a fost alcătuit din academicie-
nii Dan Berindei, Dumitru Radu Po-
pescu și Augustin Buzura, prof. univ. dr.
Andrei Marga, prof. univ. dr. Eugen Ne-
grici, istoricul literar Magdalena Bedro-
sian și istoricul Adrian Majuru, direc-
torul Muzeului Municipiului București.

8 personalit[\i
premiate la 

Gala Premiilor 
Brâncoveanu
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La 6 decembrie, Biserica îl
serbează pe unul dintre cei mai
iubiţi Sfinţi ai creştinătăţii, pe
Sfântul Ierarh Nicolae, Arhie-
piscopul Mirelor Lichiei
(aprox. 270-343), căruia i s-a
dus vestea atât pentru înţelep-
ciunea şi milostenia de care
dădea dovadă, cât şi pentru da-
rul facerii de minuni cu care l-
a învrednicit Dumnezeu încă
din tinereţe. Sf. Nicolae s-a re-
marcat în mod special prin iu-
birea sa de oameni şi prin bu-
nătatea sa, manifestate faţă de
cei aflaţi în lipsuri şi suferinţe. 

Milostenia o săvârşea în taină, cu
maximă discreţie, potrivit îndemnu-
lui Mântuitorului Iisus Hristos<
“Când faci milostenie să nu ştie stân-
ga ta ce face dreapta ta, pentru ca mi-
lostenia ta să fie în ascuns şi Tatăl tău
Care vede în ascuns îţi va răsplăti ţie”
(Matei VI> 1-4). 

Mâna dreaptă a Sfântului 
Nicolae este la Bucure;ti

A adormit întru Domnul în anul
343, în ziua de 6 decembrie. Moaştele
Sf. Nicolae se află din anul 1089 la
Bari (Italia). Mâna sa dreaptă, îm-
părţitoare de daruri şi dreptate, a fost
adusă şi aşezată cu mare solemnitate
în biserica “Sfântul Gheorghe Nou”
din Bucureşti, unde se află şi în pre-
zent. 

În pictura Bisericii noastre, Sf.
Nicolae este înfăţişat în veşminte ar-
hiereşti, ţinând în mână o carte, Sfân-
ta Scriptură, din care a cules esenţa
învăţăturii mântuitoare, impunân-
du-se prin personalitatea sa morală,
prin simplitatea spiritului, prin blân-
deţea sufletului şi bunătatea inimii, câşti-
gate prin înţeleapta povăţuire a părinţilor
lui (Teofan şi Nona), prin strădanie pro-
prie şi prin ocrotirea lui Dumnezeu. Nu
întâmplător a fost numit “îndreptător
credinţei” şi “chip blândeţelor”, asemă-
nându-se lui Dumnezeu prin iubirea de
aproapele, scria părintele prof. Ion Bu-
nea.

Pălmuirea lui Arie ;i nuiaua

Tradiţia a păstrat îndeosebi imaginea
moşului blând şi aducător de daruri,
ocrotitor al fetelor de măritat şi al copii-
lor. Însă, el a fost şi aspru atunci când si-
tuaţia o impunea, mai ales când Biserica
lui Dumnezeu era ameninţată de erezii.
Astfel, în anul 325, s-a întrunit la Niceea
primul Sinod Ecumenic (convocat de
împăratul Constantin cel Mare), la care
a luat parte şi arhiepiscopul Nicolae,
combătând cu vehemenţă erezia lui Arie,
care ştirbea dumnezeirea lui Iisus Hris-
tos, coborându-L în rândul creaturilor.
Se spune că Sf. Nicolae chiar a îndrăznit
să-l pălmuiască pe Arie în timpul
şedinţelor Sinodului. De aici s-a născut
tradiţia “nuielei Sfântului Nicolae”. Tot
de la palma dată de Sf. Nicolae a rămas
obiceiul ca în 5 decembrie (ajunul săr-
bătorii) celor neascultători să li se dea o
nuia în semn de avertisment, de prefe-
rinţă una de măr, după cum se pome-
neşte în colinde< “flori dalbe, flori de
măr”. Bătrânii spun că acea nuia a Sf. Ni-
colae trebuie să fie neapărat de măr, iar
dacă aceasta, pusă în apă, va înflori până
la Crăciun, înseamnă că Sfântul a mijlocit
pentru iertarea păcatelor celui a cărui

crenguţă a dat “flori dalbe”.

Se spune că a oprit apele 
potopului

Sf. Nicolae, spune Tudor Pamfile în
lucrarea sa “Sărbătorile la români”, mai
este numit “Sfântul Neculai”, “Sân-Ni-
coară” sau “Moş Nicolae” (de către copii).
În popor se crede că Sf. Nicolae este al
doilea Sfânt făcut de Dumnezeu (după
Sfântul Mihail), deoarece stă alături de
Părintele Ceresc (în stânga lui) şi pentru
că în noaptea de către Sf. Vasile, Dum-
nezeu şi Sf. Nicolae stau la masă, arătân-
du-se lumii în lumină mare, atunci când
cerurile se deschid de trei ori. Se zice că
Sân-Nicoară, ajutat de Sân-Toader, pă-
zesc soarele de pe cer, care are adesea
tendinţa să fugă ca un cal nărăvaş. Ziua
dată de Dumnezeu în stăpânirea lui este
joia. Tot el ar fi oprit apele potopului pe
vremea lui Noe. 

Dezlegare la peşte pentru 
sărbătoriți

În ziua prăznuirii sale este mare săr-
bătoare pretutindeni. La fel ca în alte
zone ale ţării, în judeţul Satu Mare creşti-
nii nu lucrează nimic în gospodării> îşi
îndreaptă paşii spre biserică, rugându-
se Sf. Nicolae să îi ocrotească şi să mij-
locească pentru ei înaintea lui Dumne-
zeu. Localit[ţile ale căror biserici îşi ser-
bează acum hramul îmbracă straie de
aleasă prăznuire, oamenii cinstindu-l aşa
cum se cuvine pe patronul şi ocrotitorul
lor spiritual. Cei care îi poartă numele,
îşi ţin ziua, dar fără a face mare petrecere,

căci se află în Postul Crăciunului. Totuşi,
Biserica se arată îngăduitoare faţă de
aceşti sărbătoriţi, dându-le dezlegare la
peşte. Bărbaţii duc şi aprind lumânări la
biserică, plătind preotului Liturghii. Gos-
podinele se roagă Sf. Nicolae pentru aju-
tor în casă, fetele pentru un viitor lumi-
nos, iar copiii pentru a primi darurile
dorite. Credincioşii îl mai serbează pe
Sf. Nicolae şi pentru ajutor în diferite
boli, el fiind mare făcător de minuni, pre-
cum şi pentru ajutor în calamităţi, ca să
fie feriţi peste an de cutremure, incendii,
inundaţii. 

De unde vine tradiția darului?

Vorbind despre bunătatea Sf. Nicolae,
se spune că el a scăpat de la pierzare trei
fete ajunse în sărăcie cumplită. Era un
om pe care Dumnezeu îl binecuvântase
cu trei fete. Pentru că nu avea cu ce trăi,
se gândea să le dea spre desfrânare spre
a-şi câstiga existenţa. Auzind acestea, Sf.
Nicolae a miluit pe acel sărac într-un
mod minunat. Noaptea, pe ascuns, s-a
dus la casa săracului şi i-a aruncat o pun-
gă de galbeni pe fereastră. Aflând banii,
tatăl a mulţumit lui Dumnezeu pentru
darul primit şi cu ei şi-a căsătorit prima
fiică. După un timp, Nicolae a aruncat
noaptea prin fereastra săracului o altă
pungă cu galbeni şi îndată s-a făcut ne-
văzut. Aşa s-a căsătorit şi cea de-a doua
fiică, scăpând de păcatul desfrânării.
Când a aruncat şi a treia pungă pentru a
treia fiică, tatăl fetelor a fugit după el şi,
ajungându-l, l-a recunoscut şi i-a
mulţumit cu lacrimi pentru marea lui
milostivire. L-a numit înger al cerului

pentru că a păstrat, prin darul său,
nevinovăţia fetelor, iar lui viaţa şi
onoarea. Sf. Nicolae l-a mângâiat şi
l-a rugat să nu spună nimănui taina
aceasta. Astfel, Sf. Nicolae le-a izbăvit
pe cele trei fete de pierderea sufletelor
prin păcatul desfrânării. Pornind de
la această întâmplare, Sf. Nicolae este
aşteptat cu nerăbdare de către toţi co-
piii în fiecare an, pentru a le aduce
daruri în timpul nopţii, precum a
adus pungile cu galbeni în casa acelui
sărac ce avea trei fete. Tot lui i se roagă
tinerii pentru a primi de la Dumne-
zeu “dar de căsătorie fericită”.
Sf. Nicolae este călăuză şi sprijin celor
care călătoresc pe ape. Pescarii îi ros-
tesc numele cu evlavie în clipele de
primejdie, chemându-l în ajutor. Din
vechime, când era furtună mare şi
oamenii îi cereau sprijinul, marele
păstor de suflete se arăta în veşminte
arhiereşti la cârma corăbiilor, certând
vânturile şi călăuzind corăbiile la li-
man, salvându-le de la naufragiu.
Dintodeauna, Sf. Nicolae s-a dovedit
apărător şi izbăvitor al marinarilor,
astfel încât aceştia (creştini şi ne-
creştini) purtau pe vase icoana sa,
considerându-l patronul tuturor co-
răbiilor şi, implicit, al marinarilor. 

Vorbe ;i cântece din popor

De asemenea, un bocet ne arată că
Sf. Nicolae, care toată viaţa lui a fost
bun şi milostiv cu semenii săi, poate
să conducă sufletele oamenilor în Îm-
părăţia lui Dumnezeu< “Draga noas-
tră mămucuţă/Iubita noastră mi-
luţă!/Eu ţi-aş mai spune ceva</Roa-
gă-l pe cine-i ruga,/Roagă-l pe Sân’
Neculai/Să-ţi facă parte de Rai!” A
doua zi de Sf. Nicolae se fac slujbe bi-
sericeşti, se ridică parastase şi se dă
pomană pentru cei morţi de moarte
năpraznică, cum ar fi cei înecaţi, ucişi
sau mâncaţi de fiare sălbatice, precum

şi pentru cei pierduţi fără urmă prin lu-
me.  

Iarna adevărată începe odată cu săr-
bătoarea Sf. Nicolae. Oamenii spun că el
este un moş bătrân cu barbă albă. De
ziua lui (6 decembrie), Sf. Nicolae trebuie
să-şi scuture negreşit barba sa cea albă,
adică trebuie să ningă neapărat. Când se
întâmplă ca la Sf. Nicolae să fie pământul
neacoperit cu zăpadă, în popor se zice<
“Hei, a întinerit Sfântu’ Neculai!” Prin
unele părţi, se crede că şi hoţii se roagă
acestui mare Sfânt al lui Dumnezeu, ca
să le ajute în isprăvile lor. În legătură cu
denumirile “Sfântu’ Niculae din cui” sau
“Sfântu’ Nicolae de pe coardă”, acestea se
dau biciului şi vărguţei cu care părinţii îi
ameninţă pe copiii mai obraznici, ară-
tând biciul şi nuiaua numai cu degetul
pentru a-i înfricoşa şi a-i determina să
fie mai cuminţi.

Putem afirma cu certitudine că Sf.
Nicolae este unul dintre cei mai mari şi
mai iubiţi Sfinţi ai noştri, fiind patronul
copiilor. Către el se îndreaptă rugăciunile
părinţilor pentru creşterea şi ocrotirea
copiilor. Pe el îl aşteaptă copiii încărcat
de daruri. Apoi, el este salvatorul celor
din închisori şi primejdii, ajutătorul să-
racilor şi al celor nedreptăţiţi, protectorul
fecioarelor şi al călugărilor. Mulţi creştini
îi poartă numele şi i se roagă cu credinţă,
primind ajutorul său. Să urmăm pilda
vieţii lui şi, în special, iubirea lui de aproa-
pele, manifestată prin fapte de miloste-
nie. În împrejurările grele din viaţă, să
nu ezităm să apelăm la dânsul, zicând<
“Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de
minuni, roagă-te lui Dumnezeu pentru
noi!”        

Putem afirma cu certitudine că Sf. Nicolae este unul dintre cei mai mari și mai iubiţi Sfinţi ai
noștri, fiind patronul copiilor. Către el se îndreaptă rugăciunile părinţilor pentru creșterea și
ocrotirea copiilor. 

Sfântul Ierarh Nicolae,
ocrotitorul copiilorDuminică, 30 noiembrie 2014, în bi-

serica Naşterea Preasfintei Fecioare Ma-
ria, din Tăşnad, judeţul Satu-Mare, dia-
conul Ioan Grad a fost hirotonit preot,
de către Preasfinţia Sa Virgil Bercea, Epis-
cop greco-catolic de Oradea-Mare. 

După citirea Evangheliei, la predică,
Preasfinţitul Virgil a vorbit despre des-
chiderea Anului Vieţii Consacrate, des-
pre cele 3 voturi< ascultarea, sărăcia şi
castitatea, depuse de către persoanele
consacrate, precum şi despre drumul spre
împărăţia lui Dumnezeu, aflăm din rela-
tarea de pe EGCO.ro, citată de
catholica.ro.

Născut la data de 17 septembrie 1986,
pr. Ioan este originar din Săcel, judeţul
Maramureş, fiind căsătorit din anul 2013.
S-a format în cadrul Seminarului Teolo-
gic Sfinţii Trei Ierarhi “Vasile, Grigore şi
Ioan” din Oradea, fiind absolvent al De-
partamentului din Oradea al Facultăţii
de Teologie Greco-Catolică din cadrul
Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napo-
ca, din anul 2009. A absolvit cursurile de
Masterat în cadrul aceleiaşi Facultăţi în
anul 2011.

La finalul celebrării, noul părinte a
mulţumit în primul rând Bunului Dum-
nezeu pentru chemarea şi darul preoţiei,
Preasfinţiei Sale Virgil pentru lucrarea
mâinilor lui şi pentru încrederea acor-
dată, soţiei care îi este alături mereu, fa-
miliei, preoţilor, colegilor şi tuturor celor
prezenţi, asigurându-i pe toţi de rugă-
ciunea sa. Pr. protopop Aurel Hendea,
împreună cu Daniela Mureşan şi copiii
de la Clubul elevilor din Tăşnad, au pre-
gătit un recital de colinde. După acest re-
cital, pr. Ioan a dat Episcopului, preoţilor
şi tuturor credincioşilor prima sa bine-
cuvântare - relatează sursa citată.

Ioan Grad a fost
hirotonit preot în

biserica greco-catolic[
din T[;nad

Vaticanul a găzduit la începutul săp-
tămânii întâlnirea liderilor religioşi din
lume, pentru a semna o Declaraţie îm-
potriva sclaviei moderne. 

"Ne-am reunit astăzi aici pentru o
iniţiativă istorică pentru a inspira acţiune
spirituală şi practică din partea tuturor
credinţelor din lume şi a persoanelor de
bunăvoinţă de pretutindeni, pentru a era-
dica sclavia modernă din întreaga lume
până în 2020 şi pentru totdeauna", se
spune în declaraţie. "Ne angajăm astăzi
să facem tot ce ne stă în putere, în cadrul
comunităţilor noastre de credinţă şi din-
colo de ele, pentru a munci împreună
pentru libertatea tuturor celor care sunt
înrobiţi şi exploataţi, pentru ca să li se
poată reda viitorul". Din partea Bisericii
Catolice a semnat Papa Francisc> din par-
tea hinduismului, Sanctitatea Sa Mata
Amritanandamayi (Amma)> din partea
budismului< venerabilul Bhikkhuni
Thich Nu Chan Khong, reprezentându-
l pe maestrul zen Thich Nhat Hanh, Tai-
landa> venerabilul Datuk K. Sri Dham-
maratana, mare preot al Malaieziei. Iu-
daismul a fost reprezentat de Rabinul
Abraham Skorka şi Rabinul David Rosen
KSG, CBE> ortodoxia de Eminenţa Sa
Emmanuel, Mitropolit al Franţei, din
partea Patriarhului ecumenic Bartolo-
meu I. Reprezentanţii islamului au fost<
Abbas Abdalla Abbas Soliman, subsecre-
tar de stat la Al Azhar Alsharif, repre-
zentându-l pe Mohamed Ahmed El-
Tayeb, mare imam la Universitatea Al
Azhar> marele ayatolah Mohammad Taqi
al-Modarresi> şeicul Naziyah Razzaq Jaa-
far, consilier special, reprezentându-l pe
Marele Ayatolah Sheikh Basheer Hussain
al Najafi> şeicul Omar Abboud> din partea
anglicanismului, a semnat declaraţia co-
mună Arhiepiscopul Justin Welby, de
Canterbury.

Liderii cultelor religioase
cer eradicarea sclaviei

moderne
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S~N~TATE
Nenum[rate cercet[ri ;tiin\ifice arat[ faptul c[ o cur[ de c]teva s[pt[m]ni cu extract de

Cordyceps Simensis (denumirea ;tiin\ific[ a acestei ciuperci), ajut[ la `mbun[t[\irea rapid[
a capacit[\ii de ap[rare a organismului.

~ntr-o scriere chinezeasc[ an-
tic[, ciuperca tibetan[ este des-
cris[ drept un amplificator al
energiei Yang (masculine), dar ;i
un puternic stimulent al meri-
dianelor rinichilor ;i al pl[m]ni-
lor.

Era adus[ cu mari sacrificii de la
poalele mun\ilor Himalaya, fiind re-
mediul administrat aristocra\ilor,
pentru a le prelungi via\a ;i a-i vindeca
de boli grave.

Efecte terapeutice dovedite

C]nd a fost descoperit, savan\ii nu
;tiau cum s[ clasifice acest organism,
venit parc[ de pe alt[ planet[.

Localnicii spuneau despre el c[
iarna este animal, pentru ca vara s[ se
transforme `n iarb[, dar ;i faptul c[
vindec[ multe boli. Au trebuit ani de
studii de laborator p]n[ s[ se deter-
mine faptul c[ este vorba de o ciuperc[
pe c]t de ciudat[, pe at]t de evoluat[
ca adapt[ri pentru supravie\uire.

~n biologie s-a constatat un fapt
extrem de interesant< plantele parazite
sunt mari specialiste `n a secreta sub-
stan\e menite s[ distrug[ tumorile
maligne, care `n ultim[ instan\[ sunt
tot un fel de parazi\i, extrem de peri-
culo;i. Un exemplu elocvent este
v]scul, care paraziteaz[ plantele, fiind
unul dintre cele mai puternice anti-
tumorale din flora european[. Tot ast-
fel, Ciuperca Tibetan[, specialist[ `n
parazitarea animalelor se pare c[ ;tie
mai bine ca oricine cum s[ lupte efi-
cient cu o tumoare invadatoare.

Formele de cancer `n care s-a de-
monstrat efectul pozitiv al Ciupercii
Tibetane sunt< cancerul de colon ;i
rect, s]n, pl[m]ni, piele, prostat[, he-
patic, col uterin, bucal, gastric.

Nenum[rate cercet[ri ;tiin\ifice
arat[ faptul c[ o cur[ de c]teva
s[pt[m]ni cu extract de Cordyceps
Simensis (denumirea ;tiintific[ a aces-

tei ciuperci), ajut[ la `mbun[t[\irea
rapid[ a capacit[\ii de ap[rare a orga-
nismului. Dup[ administrarea dozei
zilnice de extract pe stomacul gol,
timp de 4 s[pt[m]ni organismul de-
vine mai pu\in vulnerabil `n fa\a vi-
rozelor respiratorii, cre;te eficien\a
tratamentelor cu antibiotice folosite
`n tratamentul pneumoniilor, tuber-
culozei ;i infec\iilor urinare. De ase-
menea, sunt comb[tute efectele de
sc[dere a imunit[\ii care apar la anu-
mite medicamente de sintez[, cum ar
fi< cortizonul ;i deriva\ii s[i, antiin-
flamatoarele nesteroidiene (ibupro-
fen, ketoprofen), citostaticele, unele
antibiotice.

Uimitor este c[ un imunostimu-
lent at]t de puternic cum este Ciuper-
ca Tibetan[ nu este deloc contraindi-
cat `n bolile autoimune sau alergice,
dimpotriv[. Efectele imunomodula-
toare ale acestui remediu sunt at]t de
bune, ̀ nc]t ̀ n spitalele din China este
folosit pentru a ajuta organismul pa-
cien\ilor s[ primeasc[ mai bine trans-
plantul de rinichi.

Ciuperca Tibetan[ este un extra-
ordinar ajutor pentru inim[ ;i vasele
de s]nge, prevenind apari\ia infarctu-
lui, accidentului vascular cerebral ;i a
arteritei. Un gram de extract din
aceast[ ciuperc[, administrat zilnic
ajut[ la sc[derea colesterolului cu 15%
`n medie ;i a trigliceridelor cu aproape
12%.

Extractul stimuleaz[ activitatea
inimii, ceea ce se traduce printr-o mai
bun[ rezisten\[ la efort. Un alt efect
este cre;terea masei musculare. Din
aceste motive administrarea Ciupercii
Tibetane face parte din preg[tirea
standard a sportivilor chinezi pentru
olimpiade.

Un studiu care a durat 3 luni, efec-
tuat asupra unui grup de 83 de copii,
cu v]rste `ntre 2 ;i 15 ani, infecta\i cu
hepatita B, a demonstrat c[ adminis-
trarea acestei ciuperci duce la rezultate
uluitoare.

La sf]r;itul curei, 33 dintre ei nu
mai prezentau antigenul specific aces-
tui virus ̀ n s]nge, iar 50 dintre ei, de;i
aveau virusul prezent, nu au mai pre-
zentat nici un simptom al hepatitei,
nici la un an de la `ncheierea trata-
mentului.

~n cazul hepatitei C rezultatele au
fost mai pu\in spectaculoase, dar s-a
relevat c[ Ciuperca Tibetan[ este prin-
tre foarte pu\inele remedii care ̀ mpie-
dic[ fibrozarea ficatului ;i evolu\ia
spre ciroz[,  sus\in]nd totodat[
func\iile acestuia.

~ntr-o serie de studii clinice f[cute
`n spitale din China s-au urm[rit efec-
tele tratamentului cu aceast[ ciuperc[
`n cazul b[rba\ilor cu tulbur[ri sexua-
le cum ar fi< sc[derea libidoului, lipsa
erec\iei, oligospermia. Studiile au du-
rat 3 s[pt[m]ni, au fost inclu;i 200 de
b[rba\i, iar la finalul lor 64% dintre
participan\i au observat ̀ mbun[t[\iri,
fa\[ de doar 24% ̀ n grupul de control
(care au luat remedii false, placebo).

Precau\ii ;i contraindica\ii

Este important s[ folosim Ciuper-
ca Tibetan[ de calitate. Este de re\inut
c[ cel mai eficient este extractul, pe
c]t posibil f[r[ standardizare `ntr-un
anumit principiu activ, deoarece sunt
mai multe substan\e care contribuie
la efectele sale terapeutice. C]nd
achizi\ion[m acest produs trebuie s[
ne asigur[m c[ scrie pe etichet[ de-
numirea ;tiin\ific[ Cordyceps.

De;i este un remediu at]t de pu-
ternic, Ciuperca Tibetan[ este aproape
lipsit[ de reac\ii adverse. Foarte rar s-
au constatat `n timpul administr[rii
simptome cum ar fi grea\a, accesele
de vom[ ;i accelerarea pulsului, caz
`n care tratamentul va fi `ntrerupt.
Efectele sale asupra gravidelor ;i a ma-
melor care al[pteaz[ `nc[ nu sunt
foarte bine cunoscute.

ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721202752

Sortarea ciupercii tibetane într-un laborator din China

Ciuperca Tibetan[, un ajutor 
pentru inim[ ;i mu;chi

Bron;ita este o infec\ie ;i o inflama\ie
a `nveli;ului c[ilor bron;ice, c[ilor res-
piratorii care leag[ traheea de pl[m]ni.
Bron;ita adesea este declan;at[ de o in-
fec\ie a c[ilor respiratorii superioare ;i
dac[ nu este ̀ ngrijit[ poate duce la pneu-
monie. ~n multe privin\e bron;ita
seam[n[ cu o r[ceal[. De obicei este cau-
zat[ de un virus, iar atunci antibioticele
nu vor face mare lucru. Uneori bron;ita
poate fi provocat[ de bacterii, situa\ie ̀ n
care antibioticele sunt eficiente.

Bron;ita acut[ se vindec[ de obicei
de la sine `n 1-2 s[pt[m]ni. ~n schimb
persoanele care au suferit de aceast[
afec\iune pot r[m]ne cu o respira\ie
h]r]it[ sau ;uier[toare luni de zile. Spe-
ciali;tii ne ofer[ c]teva sfaturi pentru a
respira mai u;or `n timpul bolii. 

Renun\a\i la fumat sau fumatul 
pasiv!

~n primul r]nd se recomand[ re-
nun\area la tutun, pentru fum[tori. Re-
nun\area la fumat cre;te ;ansele de a
sc[pa mai u;or de bron;it[. Unii spe-
ciali;ti spun c[ între 90 ;i 95 la sut[ dintre
bron;itele cronice sunt consecin\a direct[
a fumatului. Dac[ sunte\i nefum[tor, res-
pinge\i vehement fumatul pasiv.

De asemenea, este indicat s[
`ntre\ine\i aportul de lichide. B]nd multe

lichide limpezi ve\i ajuta fluidizarea mu-
cusului ;i v[ ve\i u;ura tusea. Indicat ar
fi s[ be\i de la 4 la 6 pahare pe zi de li-
chide, sub form[ de ap[ simpl[ sau lichi-
de calde. Evita\i cofeina sau b[uturile al-
coolice deoarece ele sunt diuretice ;i sti-
muleaz[ urinarea determin]nd pierderea
unei importante cantit[\i din lichidul
acumulat.

Totodat[, este necesar s[ v[
`mbun[t[\i\i mediul ambiental.  Aerul
cald ;i umed faciliteaz[ expectorarea mu-
cusului. Dac[ ave\i o flegm[ groas[ sau
dificil de eliminat prin tuse, un vapori-
zator v[ va ajuta s[ fluidiza\i secre\iile.
Pute\i `ncerca ;i varianta de a inhala va-
pori de ap[. Umple\i chiuveta sau un li-
ghean cu ap[  fierbinte, acoperi\i-v[ capul
cu un prosop care s[ treac[ de marginile
chiuvetei ;i inhala\i vaporii timp de 5-
10 minute la c]teva ore. Repeta\i
opera\iunea de c]teva ori pe zi.

La fel de important este s[ v[ con-
centra\i asupra prevenirii. Categoriile de
persoane cu cel mai mare risc de a con-
tracta o bron;it[ sunt sugarii, copiii mici,
fum[torii, suferinzii de boli de inim[,
pl[m]ni sau v]rstnicii. Persoanele vul-
nerabile ar trebui s[ evite activitatea ex-
tenuant[ `n aer ;iber ;i efectuarea de
exerci\ii fizice c]nd poluarea aerului este
ridicat[.

A consemnat 
:tefania Cri;an

Sfaturi utile pentru 
a trece mai u;or peste 

o bron;it[

Categoriile de persoane cu cel mai mare risc de a contracta o bron;it[ sunt
sugarii, copiii mici, fum[torii, suferinzii de inim[, pl[m]ni sau v]rstnicii

Ne g[si\i `n Satu Mare,
str. Gheorghe Laz[r, 

nr. 1, jud. Satu Mare ;i 
la tel/fax< 0261/726.101, 

mobil - 0737.518.461

Orar< 
luni - vineri 
8.00 - 16.00

ATO MEDICAL VEST
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RE}ETE

Compot de pere 
în vin alb

Cartofi noi umplu\i 
cu brânz[ burduf

Mod de preparare<

Fructele se curăță și se taie în 4-6
bucăți, în funcție de mărimea lor. Fruc-
tele bine spălate se așează într-un vas
de mărime potrivită, apoi se adaugă
batoanele de scorțișoare și cuișoarele.
Se adaugă zahărul, apoi și vinul, cât să
acopere bine fructele și încă vreo două

degete. Se pune la fiert la foc mediu
circa 30 de minute, p]nă când perele
vor fi fierte corespunzător. Compotul
se va servi după ce se răcește, sau dacă
doriți să-l păstrați, fructele se vor așeza
în borcane, iar zeama se va turna peste
acestea. Borcanele se opăresc în prea-
labil, pentru dezinfectare. Conservan-
tul se folosește conform indicațiilor.
Borcanele se acoperă cu folie de celo-
fan, și cât timp compotul mai e fier-
binte, pe borcane se vor pune și capace,
apoi se lasă să se răcească învelite în
pături.

Alimentele 
;i cantit[\ile 

1 kg de pere coapte, dar încă suficient
de tari, 5 linguri de zahăr, 3-4 batoane
de scorțișoare, 3-5 bucăți de cuișoare,
circa 1 litru de vin alb demidulce sau
dulce iar dacă doriți să păstrați com-
potul timp mai îndelungat< salicil sau
conservant conform îndrumărilor de

pe ambalaj.

Mod de preparare< 

Cartofii se curăță și se scobesc, apoi
se condimentează cu sare și piper.
Brânza se amestecă cu grisul, cu oul și
cu untul, iar cu această compoziție se
vor umple cartofii. Se așează pe o tavă

căptușită în prealabil cu hârtie de copt
și se presar[ cu tot ce dorim să folosim
pentru ornat< cașcaval răzuit, fâșii de
bacon, sau bucățele de ardei roșu. Se
acoperă cu folie de aluminiu sau cu
hârtie de copt, se pune la cuptor preîn-
călzit, și se coace așa circa 40 de minute.
Apoi se dă jos folia și se mai dă la cup-
tor, la foc mediu, până când totul se
rumenește. Se servește caldă, preferabil
cu salată de ceapă verde, sau alte legu-
me proaspete.

Ave\i nevoie< 
Un kg de cartofi noi (circa 10 bucăți),
200 g de brânză burduf, o lingură de
gris de grâu, un ou, 50 g de unt (nu
prea gras), sare, piper, precum și caș-
caval răzuit sau fâșii de bacon (sau
chiar ambele), eventual bucățele de
ardei roșu pentru ornat. Dacă brânza
e prea uscată, se amestecă cu o lingură

de smântână.

:trudel, 
sau ;trudli ;v[besc

Mod de preparare<

Se amestecă ingredientele necesare
pentru aluat, dar cunoscătoarele rețe-
telor tradiționale afirmă că la ștrudelul
șvăbesc nu se folosește niciun fel de
produs pentru dospit. Se frământă bine
și se întinde cu sucitoarea, până se ob-

ține o pătură puțin mai groasă decât
cea pentru tăiței. Pe jum[tatea păturii
se a;ează catofi (fier\i și zdrobiți), ma-
giunul, gemul, br]nza dulce, sau brânza
cu m[rar. Se acoperă cu cealaltă
jum[tate și se taie cu tăietorul de col-
țunaș, în bucăți cu ceva mai mare de o
jum[tate de palmă. Se pr[jește în ulei
fierbinte și se serve;te cu Dickmilch
(lapte bătut), sau eventual vin fiert. Este
foarte potrivit atât ca felul doi, cât și ca
desert.

Ingrediente pentru circa
40 bucăți<

1 kg de faină, 4 ouă, 2 linguri de ulei,
sare și lapte bătut, cât ia aluatul pentru
a se putea frământa ușor. Pentru um-
plutură cartofi, magiun, gem, sau
brânză, eventual mărar. Pentru prăjit,
ulei abundent (circa 3 cm în vasul fo-

losit).

Sup[ de linte

Mod de preparare<
Lintea se curăță de eventualele im-

purități, se spală bine, apoi se pune la
fiert, în apă ușor sărată. Când începe
să clocotească se adaugă carnea afu-
mată tăiată cubulețe. Când începe din

nou să clocotească, se curăță de spumă,
iar când ingredientele sunt pe jumătate
fierte se pun în oală și zarzavaturile cu-
rățate și bucățite. Supa se fierbe la foc
potrivit până când boabele de linte s-
au înmuiat bine. Se adaugă usturoiul
bine pisat, cimbrul și se mai condimen-
tează după gust. Dacă vă place, supa se
poate îngroșa cu o lingură de rântaș.
Se presară pe deasupra pătrunjel verde
tocat fin, sau ceapă verde mărunțită,
iar la servire se poate adăuga și smân-
tână sau ardei iute.

Ave\i nevoie< 
200 g linte, 200 g de carne afumată,
o ceapă, 2 morcovi, un pătrunjel,
eventual și alte zarzavaturi (după
gust), 1-2 căței usturoi, un fir de cim-
bru, sare, piper, circa 2,5 l apă, o lin-
gură de ulei, frunze de pătrunjel sau
ceapă verde pentru ornat, eventual

smântână la servire.

Medicina naturistă ne recomand[
o `ntreag[ gam[ de procedee cu care
putem interveni `n momentul `n care
virozele respiratorii `ncep s[ pun[
st[p]nire pe noi. 

Sunt indicate ceaiurile calde din
flori de tei ;i de soc (câte 1-2 linguri\e
la o cană de apă) din care se beau 2-3
căni pe zi, îndulcite cu miere de albine,
având ac\iune sudorifică prin
declan;area transpira\iei.

Infuzii de busuioc

Busuiocul este recomandat în inha-
la\ii cu decoct sau în consum intern sub
formă de ceai fierbinte cu miere, pentru
revitalizarea rapidă a organismului ;i
stoparea procesului gripal, mai ales în
faza de debut. Într-un tratament de ;oc
se vor consuma zilnic 4-5 căni cu infuzii
de busuioc, îndulcite cu miere, la in-
tervale de o oră. Dacă apare febra ridi-
cată se adaugă 1-2 linguri\e de mentă.

O altă plant[ de mare valoare este
Echinaceea, folosită sub formă de ex-
tract, tinctură sau comprimate, care se
administrează de câteva ori pe zi, ca
mijloc terapeutic de bază în întărirea
sistemului imunitar.

Formule cu amestecuri foarte efi-
ciente sunt< flori de tei ;i soc, frunze de
mentă, herba de nalbă mare ;i fructe
de măce;> flori de tei, frunze de salvie
;i eucalipt> flori de tei, soc ;i mu;e\el,
herba de cimbri;or ;i sovârv, rădăcină
de ceren\el ;i scor\i;oară (infuzie în-
dulcită cu miere)> flori de tei ;i soc, her-
ba de \intaură ;i păpădie, scoar\ă de sal-
cie ;i conuri de hamei> flori de tei, soc,
mu;e\el, lumânărică, porumbar ;i
scoar\ă de salcie (decoct cu efecte su-
dorifice în infec\iile gripale)> flori de
tei, soc, salcâm ;i trifoi ro;u, frunze de
coacăz negru ;i urzică, herba de sovârv
;i scoar\ă de salcie (infuzie îndulcită cu
miere).

Efectele acestor ceaiuri cresc
sim\itor dacă se adaugă o linguri\ă de
scor\i;oară ;i cui;oare, măcinate fin,
care au ac\iune antivirotică.

Alte preparate valoroase sunt< tinc-
tură din 4 linguri de rădăcini de păpădie
tocate mărunt ;i macerate 3-4 ore în
500 ml rachiu, din care se bea câte un
păhărel de trei ori pe zi pentru comba-
terea frisoanelor> bitter suedez, din care
se ia câte o linguri\ă de trei ori pe zi în
ceai sau apă, cu 30 de minute înainte
de mese, cu efecte în răceală, gripă ;i
tuberculoză.

Tratamente externe

Ca tratamente externe, se reco-
mand[< inhala\ii cu aburi fierbin\i din
infuzie de busuioc, mentă, mu;e\el ;i
chimion sau picături de ulei de pin ;i
lavandă (de 2-3 ori pe zi dintre care una
seara la culcare)> frec\ii cu o\et aroma-
tizat cu flori de lavandă (40 g), frunze
de mentă (20 g), frunze de salvie (20
g), herba de cimbri;or (10 g) ;i fructe
de ienupăr (10 g) - din amestec se iau
100 g la un litru o\et care se macerează
7 zile, se strecoară ;i se fac frec\ii pe
piept> frec\ii cu macerat din boabe de
ienupăr (zdrobite ;i lăsate 7 zile în 250
ml alcool 40%) sau cu o\et aromatic
preparat prin macerarea, timp de 5 zile,
din 100 g petale de trandafir (de dul-
cea\ă) în 100 ml alcool 70% ;i 900 ml
o\et.

Tot extern sunt utile băile fierbin\i
la picioare cu flori de soc ;i fân, sare (6
linguri la 2 litri apă) sau făină de mu;tar
(250 g ;i o lingură sare la 5 litri apă) pe
durata de 10-15 minute, cu adaos trep-
tat de apă fierbinte.

Busuiocul ;i 
echinaceea, 

componente impor-
tante `n formulele
contra virozelor

Busuiocul este recomandat în inhala\ii cu decoct sau în consum
intern sub formă de ceai fierbinte cu miere, pentru revitalizarea ra-
pidă a organismului ;i stoparea procesului gripal, mai ales în faza
de debut. 
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MOD~

Pentru unele persoane ceasul
de mână reprezintă doar un sim-
plu ceas, care indică ora exactă,
pentru alţii, în schimb, este un
adevărat accesoriu care comple-
tează o ţinută perfectă. 

Ceasul poate fi un indicator al bu-
năstării şi al eleganţei. Cei care doresc să
îşi îmbunătăţească imaginea prin acest
accesoriu banal, pot citi în continuare
cum se poartă corect un ceas şi la ce tre-
buie să fie atenţi când cumpără unul.  

Filozofia timpului

În apropierea abației Cluny din Bur-
gundia, una dintre cele mai faimoase ca-
tedrale din lume, se găsește un cadran
solar inscripționat cu cuvintele “Ex iis
unam cave” (dintre toate aceste ore, fe-
rește-te de una singură). Aici se face re-
ferire nu numai la ora curentă, indicată
de umbra săgeții din centru, ci și de ul-
tima clipă din viața fiecăruia, atunci când
are loc trecerea în neființă.

Multe asemenea devize, de obicei în
latină, împodobeau odinioară ceasurile
solare sau cele mecanice, amintind că
viața este scurtă iar timpul trebuie folosit
cum se cuvine. Dintre acestea, cele mai
cunoscute sunt< “Carpe diem” (trăiește
clipa)> “Tempus breve est” (timpul este
scurt)> “Hora fugit” (orele trec)> “Forte
Tua” (poate că acum este timpul tău)

Anumite devize îndeamnă mai de-
grabă la trăirea plăcerilor momentului
decât la privirea spre viitor< “Nunc est
bibendum” (e timpul să bem) sau “Sem-
per amicis hora” (întotdeauna este timp
pentru prieteni).

Dincolo însă de carcateristicile teh-
nice sau estetice, dincolo de puterea de
simbol și afirmarea statusului social, cea-
surile de mână au continuat să reprezinte
o iluzie că de fapt am putea măsura și
stăpâni timpul, în timp ce acesta se scur-
ge impasibil spre eternitate.

Indicator al statutului social

Când achiziționează un ceas, nimeni

nu este întrebat cum are de gând să-l
poarte. Pentru că acest lucru pare logic
și rațional. Și totuși, lucrurile simple se
pot dovedi foarte complicate uneori.

Prima regulă ar fi legată de mărimea
carcasei unui ceas. Deși stilurile și gus-
turile diferă, aceasta nu ar trebui să de-
pășească lățimea încheieturii și nici să
fie prea mic.

În alte privințe, posesorul are o li-
bertate mai largă în a alege felul în care
să-și poarte ceasul la mână. 

De exemplu, unii preferă să-l țină
strâns pe încheietură, în timp ce alții îl
lasă atât de larg încât acesta se poate
roti în voie. Dacă în timpul liber sau
noaptea este indicat să aveți mâna cât
mai lejeră, în prezența altora ar fi bine

totuși să nu aveți ceasul întors cu fața
în jos pentru că acest lucru denotă ne-
glijență.

De asemenea în timpul activităților
sportive este indicat să aveți un ceas cu
brățară metalică sau din cauciuc, pentru
că o curea de piele naturală poate deveni
puternic mirositoare în contact cu trans-
pirația.

Ceasurile din ziua de azi sunt atât un
accesoriu cu o funcție utilă dar și un in-
dicator al statutului social. Iar în ce pri-
vește ceasul de mână, statutul social nu
este dat de numărul de diamante cu care
este împodobit sau o carcasă din material
prețios, ci de stilul, funcționalitatea și fe-
lul în care acesta se integrează cu perso-
nalitatea posesorului.

Quartz sau mecanic

Primul lucru pe care trebuie să-l luați
în considerare când vreți să cumpărați un
ceas de mână, în afară de preț, este meca-
nismul de propulsie. Acesta poate fi de
tip quartz (cu baterie, solar, rotor) sau me-
canic (automatic sau manual).

Ceasurile cu quartz sunt de obicei ief-
tine, ușor de procurat și foarte precise.
Ceasurile mecanice sunt mai scumpe de-
cât cele cu quartz și mai puțin precise, dar
sunt construite cu o atenție la detalii mai
sporită. Mentenanța se face mai greu la
cele mecanice, dar asta n-ar trebui să vă
împiedice să vă bucurați de o bijuterie de
astfel de ceas.

Unii conservatori sunt de părere că
singurele ceasuri adevărate sunt cele me-

canice. Acestea au apărut primele, au o
îndelungată istorie și pentru mulți a purta
un ceas mecanic creează un sentiment de
rafinament aparte.

Materialul carcasei

Următorul lucru care trebuie avut în
vedere este materialul carcasei. Materialele
care se folosesc de obicei pentru aceasta
sunt< oțel inoxidabil, ceramică, titan, aur
sau platină. Cel mai întâlnit este de departe
oțelul inoxidabil, care este și cel mai bun
din punct de vedere al raportului între ca-
litate și preț.

Titanul și ceramica sunt foarte ușoare,
ceramica având avantajul că este și foarte
rezistentă la zgârieturi. Titanul și oțelul
nu sunt foarte rezistente din acest punct
de vedere, dar de obicei sunt suflate cu
anumiți compuși care le măresc durabili-
tatea. Aurul și platina sunt cele mai extra-
vagante materiale, dar sunt de asemenea
și cele mai scumpe, iar în plus sunt și des-
tul de grele.

Sticlă sau cristal

Ecranul protector este foarte impor-
tant pentru un ceas pentru că acesta în
timp se erodează, datorită contactului ine-
vitabil cu diverse materiale sau pur și sim-
plu datorită purtării prelungite. Cele mai
utilizate materiale la fabricarea sticlei pro-
tectoare sunt plasticul/plexiglass, cristalul
mineral și cristalul de safir.
Plasticul îl găsim de obicei pe ceasurile
ieftine sau pe cele vintage. Cristalul mi-
neral echipează de obicei ceasurile din
clasa medie, în timp ce cristalul de safir
este aproape imposibil de zgâriat și se gă-
sește pe majoritatea ceasurilor de elită.

Curea sau brățară

Există o varietate de opțiuni când vine
vorba de tipul brățării sau curelei< piele
simplă, piele de crocodil, cauciuc, textil,
metal sau combinații între diferite astfel
de materiale. Gândiți-vă cu atenție ce tip
de curea/brățară doriți pentru că de
aceasta depinde comfortul dvs. dar și as-
pectul general atât de important.

Iarna suntem parcă în pană de idei
creative. Ne este mai greu să găsim o
ţinută care să fie inedită, dar şi vizibilă.
Chiar dacă ne îmbrăcăm frumos, pe
sub paltonul gros nu se vede nimic, iar
căciula şi fularul nu ne face viaţa mai
uşoară. 

De câte ori ai stat să te gândeşti că
ai dori să porţi o fustă deşi afară erau
grade cu minus? Chiar dacă ai purta
un dres gros, nu ai fi protejată de gerul
de afară. 

Jambierele fac parte din accesoriile
must have în timpul iernii. Acestea
adaugă un plus de culoare, confort şi
completează foarte bine un look casual.
Pe lângă modelele clasice, sezonul aces-
ta s-au remarcat pe podium şi jambiere
lungi, care îmbracă piciorul, conferind
o imagine sexy, dar şi căldură în zilele
răcoroase. 

În prezentările dedicate anotimpu-
lui rece, Marni, Chistian Dior, Prada
sau Jean Paul Gautlier au subliniat im-
portanţa acestor acesorii, inserându-

le într-un mod cât mai original în ţin-
utele sezonului.

În magazine există deja o varietate
de modele, menite să împace cât mai
multe preferinţe. Jambierele tricotate
simple, colorate, imprimate cu modele
geometrice sau dungi se potrivesc foar-
te bine atât ţinutelor casual cât şi ţin-
utelor sexy de club. De asemenea, în
sezonul rece se asortează excelent cu
dresurile groase, care pun cel mai bine
în valoare picioarele. 

Cum se poartă corect 
jambierele?

Acestea pot fi purtate atât cu ghete
scurte, cât şi cu pantofi decupaţi, botine
sau cizme înalte. Trebuie doar să alegi
combinaţia potrivită şi rezultatul va fi
o ţinută chic, pe măsura aşteptărilor.

Într-o ţinută clasică jambierele se
poartă peste jeanşi skinny sau adunate
pe gleznă, conferind un look mai de-

osebit. Dacă iubeşti tricotajele, poţi
completa ţinuta cu un fular în acelaşi
ton sau o căciulă tricotată dintr-un ma-
terial asemănător. Accesoriile iernii au
un farmec aparte şi pot fi combinate
în moduri cât mai inedite, pentru a
conferi un aspect de efect.

Jambierele pot constitui elementul
cheie într-un look seducător, modern.
Chiar dacă a venit iarna, nu ezita să-ţi
surprinzi iubitul cu o vestimentaţie se-
xy. Renunţă la blugi în favoarea unei
perechi de pantaloni scurţi din stofă
sau optează pentru o fustă scurtă. Nu
uita de colanţi sau o pereche de dresuri
fine şi încălţări cu toc.

Jambierele întinse până la genunchi
sau adunate într-un stil neglijent în
dreptul gleznei, vor evidenţia picioa-
rele, conferind o imagine foarte sexy.
În funcţie de ţinută, poţi opta pentru
jambiere negre, uni sau colorate. O altă
propunere pentru ţinutele sexy cu ati-
tudine, ar fi jambierele purtate pe sub
cizmele înalte de călărie.

Jambierele, un accesoriu necesar iarna

Dincolo însă de caracteristicile tehnice sau estetice, dincolo de puterea de simbol și afirmarea
statusului social, ceasurile de mână au continuat să reprezinte o iluzie că de fapt am putea măsura
și stăpâni timpul, în timp ce acesta se scurge impasibil spre eternitate.

Reguli de bun[ purtare a unui 
ceas de mân[
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DIET~

Uită de mâncărurile fără gră-
simi, fără gust şi fără calorii. Dieta
franceză este plină de savoare şi
satisfacţie. Cum te poate ajuta die-
ta franceză să slăbeşti îţi explicăm
în rândurile de mai jos.

Dieta franceză este promovată de
Mireille Guiliano care ne invită să ne
bucurăm de ciocolată, vin, pâine albă
sau brânză. Principiul de bază în dieta
franceză este însă moderaţia şi respec-
tul faţă de sine. Este vorba despre a lua
masa într-un mod elegant, cu şerveţel
şi tacâmuri frumoase, niciodată în pi-
cioare, pe fugă sau în faţa televizorului.
Să nu ne ridicăm de la masă cu burta
plină şi să mâncăm pentru gust, nu
pentru senzaţia de saţietate.  

De-a lungul anilor dieta franceză a
devenit celebră, iar acum este adorată
ca stil de viaţă de foarte multe femei
din întreaga lume. 

Franţuzoaicele nu ţin dietă, 
dar nici nu se îngraşă

Franţuzoaicele mănâncă alimente
care includ cantităţi mari de grăsimi,
dulciuri şi vin roşu la fiecare masă. Ele
consumă bunătăţi rafinate care stâr-
nesc simţurile atât de plăcut încât nu
simt nevoia de consume în exces alte
alimente care nu sunt sănătoase. 

Conform anumitor studii, rata de
obezitate este mult scăzută la francezi
faţă de americani. Motivul este simplu,
francezii au o alimentaţie mai sănătoa-
să şi îşi savurează mâncarea, folosind
cele mai bune ingrediente. Dieta fran-
ceză ne îmbie să mâncăm orice ne do-
rim, dar într-un mod elegant, din in-
grediente rafinate şi în cantităţi mici.
Persoanele care mănâncă mai lent şi
savurează mâncarea se mulţumesc cu
mai puţin, intensificând răspunsul cor-
pului lor la alimente.  

Controlul porţiilor

Dieta  franceză poate fi definită
printr-o singură propoziţie< mănâncă
porţii mici de mâncare bună mai des.
Conform unor studii s-a observat că
porţiile de mâncare franceze sunt mult
mai mici decât în alte ţări. De exemplu,
un iaurt american este cu 82% mai ma-
re decât unul franţuzesc, un suc cu 52%
mai mare, un hot-dog cu 63% mai ma-
re şi o acadea cu 41% mai mare. În ge-
neral avem tendinţa să mâncăm porţia
întreagă, indiferent de dimensiunea
acesteia, aşadar porţii mai mici în-
seamnă mai puţină mâncare consuma-
tă.

Gândeşte-te la calitate, 
nu la cantitate

Diferenţa constă în atitudinea lor
faţă de mâncare şi mâncat. Francezii

îşi iubesc mâncarea, dar diferit faţă de
alţi occidentali. Noi confundăm bucu-
ria de a mânca cu mărimea porţiei şi
senzaţia de ghiftuire, de prea plin.
Francezii preferă o mâncare de calitate
superioară în locul unei porţii mari.

Savurează aromele

Francezii au trei mese tihnite în fie-
care zi. Chiar şi mesele de la fast-food
durează mai mult la ei. De exemplu,
un francez mănâcă timp de 22 de mi-
nute la McDonald’s în comparaţie cu
un american care petrece doar 14 mi-
nute pentru acelaşi meniu. Problema
cu mâncatul rapid este, că rezultă în
mâncare mai multă înghiţită. Durează
până la 15 minute ca informaţia de
saţietate să ajungă de la stomac la creier,
ceea ce înseamnă că, dacă mănânci mai
încet te vei ridica de la masă sătul şi nu
îndopat.

Mănâncă natural

Este mai uşor să mănânci mai încet
atunci când alimentele sunt gustoase,
aşa că francezii preferă întotdeauna
mâncărurile proaspete şi adevărate în
locul celor procesate. 

Micul dejun constă în< pâine, ce-
reale, sau iaurt cu fructe şi musli şi ca-
fea. Prânzul şi cina includ porţii mici
de carne, legume şi ceva cu carbohi-
draţi, cu o bucăţică de brânză şi cafea
pentru final.

Fă din mese o prioritate

Un element important al dietei
franceze este mâncatul meselor îm-
preună ca familie. Familiile care mă-
nâncă cina împreună au tendinţa de a
consuma mai multe legume şi fructe
şi mai puţine mâncăruri prăjite, sucuri

acidulate şi grăsimi, decât aceia care
mănâcă foarte rar sau deloc împreună.
Dacă cinezi singur, alege aceeaşi oră
în fiecare zi şi opreşte televizorul şi cal-
culatorul când eşti la masă.

Bucură-te de vin

Vinul roşu, atât de reprezentativ
pentru dieta franceză, este plin de be-
neficii pentru sănătate. În afară de fap-
tul că este excelent pentru inima ta,
acesta ajută şi împotriva bolilor gin-
giilor. Şi de obicei, oamenii care cum-
pără vin au tendinţa de a cumpăra ali-
mente mai sănătoase, decât cei care
cumpără bere. 
Dacă bei alcool, urmează dieta  fran-
ceză, şi consumă-l numai în compania
mâncării. Chiar şi consumul moderat
de alcool creşte riscul de hipertensiune
arterială dacă este consumat fără mân-
care. Iar alcoolul pe stomacul gol îţi
poate alunga orice inhibiţie şi în acest
fel vei mânca mult mai mult decât ţi-
ai plănuit.

Fă ceea ce îţi place

Uită de antrenamentele plictisitoa-
re de la sală, francezii rămân în formă
pur şi simplu trăindu-şi vieţile zi de zi,
lucru care nu prea implică blocajele
din trafic. Aceştia merg pe jos sau fo-
losesc bicicleta pentru a ajunge la des-
tinaţia dorită. Şi aleg mersul pe jos pen-
tru că le face plăcere, nu pentru că ar
fi nevoiţi. Studiile arată că oamenii care
fac sport pentru a pierde în greutate
fac cu 40% mai puţină mişcare decât
cei care au alte motive< reducerea stre-
sului, petrecerea timpului cu prietenii
sau creşterea stării de bine. Fă ceea ce
îţi place, nu contează că este tenis, dans
sau călărie şi te vei bucura din plin de
beneficiile unui corp puternic şi a unei
inimi sănătoase.

Dieta francez[ este plin[ 
de savoare ;i satisfac\ie

Un ritm de viaţă activ şi o dietă
încropită pe fugă, între două
şedinţe şi câteva întâlniri cu clienţii,
pot avea efecte devastatoare asupra
siluetei tale. Este important să rea-
lizezi unde greşeşti şi care sunt cele
mai comune greşeli în dietele pe ca-
re le ţin persoanele foarte active.

Eşti mereu pe fugă? Descoperă cele
mai comune greşeli pe care le fac per-
soanele active şi remediază-le începând
de azi!

Persoanele active sar peste micul 
dejun

Majoritatea nutriţioniştilor sunt de
acord că, dacă sari peste micul dejun,
vei mânca mai mult în restul zilei şi,
pe termen lung, vei acumula kilograme
în plus. 

Cum remediezi< nu este necesar să
iei un mic dejun foarte bogat, ia cu tine
în maşină o banană, un chefir degresat
sau biscuiţi din făină integrală şi înce-
pe-ţi ziua cu energie!

Nu mănâncă înainte de 
antrenament

Dacă ai reuşit să-ţi strecori în agen-
dă câteva antrenamente săptămânale,

este esenţial să te hrăneşti corespunză-
tor înainte de a merge la sală, pentru a-
ţi tonifia mai repede musculatura.

Cum remediezi< cu o oră, două în-
ainte de antrenament ia o masă uşoară

bazată pe carbohidraţi din surse inte-
grale, proteine şi un strop de grăsimi
sănătoase.

Înlocuiesc mesele cu batoane sau 
shake-uri proteice

Nu există un substitut pentru ali-
mentaţia sănătoasă. Organismul tău are
nevoie de o mulţime de nutrienţi şi fibre
ce se regăsesc în fructe, legume, carne
slabă şi lactate!

Cum remediezi< pregăteşte-ţi din
timp mese complete şi nutritive sau
apelează la o firmă de catering!

Consumă prea multe proteine şi
prea puţini carbohidraţi

Carbohidraţii sunt adesea ignoraţi
într-o dietă sănătoasă, iar consumul de
proteine poate fi prea ridicat. Este im-
portant să existe un echilibru, pentru
că organismul tău are nevoie de carbo-
hidraţi! 

Cum remediezi< asigură-te că dieta
ta conţine atât proteine, cât şi carbohi-

draţi proveniţi din surse sănătoase, pre-
cum cerealele integrale sau fructele.

Nu iau mesele la ore regulate

Oricât de ocupat ai fi, este esenţial să
menţii un aport constant de energie de-
a lungul zilei, pentru a evita scăderile
bruşte de insulină şi înfometarea ce du-
ce la pierderea controlului.

Cum remediezi< stabileşte-ţi un in-
terval orar pentru cele trei mese prin-
cipale ale zilei şi fă tot posibilul să-l res-
pecţi măcar 4-5 zile pe săptămână.

Cred că pot să mănânce orice dacă
fac sport

Faptul că mergi la sală de cel puţin
trei ori pe săptămână nu este o scuză
pentru a nu mânca sănătos. Nutrienţii
din alimentele sănătoase îţi asigură un
sistem imunitar bun şi îţi menţin starea
de bine!

Cum remediezi< îmbină o dietă să-
nătoasă cu un program echilibrat de
antrenament, ambele sunt componente
esenţiale ale unei vieţi active.

Via\a activ[ş;i gre;elile unei diete

Principiul de bază în dieta franceză este însă moderaţia şi respectul faţă de sine.
Este vorba despre a lua masa într-un mod elegant, cu şerveţel şi tacâmuri frumoase,
niciodată în picioare, pe fugă sau în faţa televizorului. Să nu ne ridicăm de la masă
cu burta plină şi să mâncăm pentru gust, nu pentru senzaţia de saţietate.  
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“~n 4D” este primul spectacol
produs `n `ntregime de platforma
clujean[ de teatru independent
REACTOR ;i a fost prezentat du-
minica trecut[ ̀ n cadrul festivalu-
lui RestArt & Music organizat de
asocia\ia s[tm[rean[ SamStudia.

Acest spectacol regizat de Ovidiu
Cai\a a fost recenzat de Lorena Copil,
s[tm[reanc[ student[ la teatrologie la
Cluj, ;i v[ prezent[m impresiile ei, pu-
blicate `n revista “Eliberart”, cu bucuria
de a descoperi c[ Satu Mare ofer[ talente
noi ;i `n domeniul criticii teatrale.

“Vis[tori `n 4D”

Povestea poate începe cu un bărbat,
cu o femeie sau cu povestitorul însuși.
Tot ce trebuie să știi e că, la un moment
dat, și femeia, și bărbatul vor să devină
povestitori și că jocul de-a cine-spune-
povestea-cui e din ce în ce mai complicat
– puterea e tentantă și trage niște sfori
periculoase. Iubire, fericire, rațiune? De-
pinde de scenariu.

Cu aceste sfori se joacă și regizorul
Ovidiu Caița, dar nu oricum – În 4D. Și
cu ingrediente puține< patru scaune de
birou, un spațiu de joc în cruce și patru
actori. Rețeta e destul de simplă< două
cupluri se împart, se despart, se încâlcesc
și se descâlcesc în căutarea fericirii – ni-
mic nou, am spune. Însă modul de pre-

parare este cu totul deosebit. Clișeicul
„M-am căsătorit cu tine deși-l iubeam
pe el” și situațiile tipice comediilor ro-
mantice cu Meg Ryan sunt transpuse sce-
nic într-un mod fascinant, astfel că po-
veștile celor patru personaje, Oana (Oana
Mardare), Raluca (Raluca Mara), Doru
(Doru Taloș) și Vali (Valentin Oncu) se
îmbină cu reconstituiri ale unor scene
celebre din filme precum Forrest Gump,
The Dreamers, Eternal Sunshine of a
Spotless Mind, Pe aripile vântului (Gone

with the wind) și așa mai departe. Ceea
ce face lucrurile și mai interesante este
faptul că, tocmai datorită acestui meca-
nism, întregul ansamblu capătă consis-
tență și trece dincolo de granițele clișeelor
despre iubire și fericire.

Personajele sunt într-o continuă joa-
că a dominării, căutând să dețină puterea
asupra celuilalt. Inițial, această dorință
se manifestă la nivel discursiv, prin afir-
mațiile privitoare la temerile, pasiunile,
aspirațiile, defectele „adversarului”. Ai

impresia că asiști la un talk-show despre
relațiile interumane și felul în care acestea
se manifestă în funcție de filmul fiecă-
ruia. Accentul cade în special pe dife-
rențele de perspectivă, astfel că, ceea ce
pentru un personaj înseamnă iubire ade-
vărată, pentru celălalt ea nu e decât moar-
te lentă sau pură imbecilitate. Însă, în
culise, relațiile acestea se degradează
treptat, până când tuturor ajunge să le
fie frică de Virginia Woolf.

Apoi, printr-un salt brusc, ne trezim

pe platoul de filmare. Actorul devine o
marionetă în mâinile regizorului, deți-
nătorul controlului absolut asupra pro-
ducției. El e cel care pune cuvintele în
gura marionetei și începe să o tragă de
sfori. Este extrem de hazliu de urmărit
contrastul între „viziunile regizorale”< pe
de o parte e Doru, cel care încearcă să
surprindă frământările lăuntrice ale per-
sonajelor sale, subtilitățile la nivel rela-
țional, iar pe de alta e Oana, dornică să
filmeze un SF despre lupta dintre bine și
rău, despre incompatibilitatea celor două
forțe, despre inutilitatea happy end-ului.
Până și publicul devine participant activ
în procesul de „filmare”, plângând moar-
tea eroului central pe fundalul unui „mo-
nolog interior” despre nevoia de a merge
mai departe.

În 4D este un spectacol care ia sen-
timente mari, regăsite în viața de zi cu
zi, și le suprapune peste cadre celebre de
film, după care ne întreabă foarte simplu<
Cât la sută din ceea ce trăiești este au-
tentic? Personajele noastre par a fi atât
de puternic implicate în cinematografia
propriei vieți, încât uită s-o mai trăiască
de-adevăratelea. Totul devine o continuă
punere în scenă, iar fiecăruia i se atribuie
un rol corespunzător – principal sau se-
cundar – în funcție de preferințe. Însă,
după Happy End, lucrurile par să decur-
gă din ce în ce mai prost. Curios e că nu
te-ai gândit niciodată că se mai poate în-
tâmpla ceva după Happy End. Asta pen-
tru că, în filme, ca-n basme, e posibil să
fi trăit fericiți până la adânci bătrâneți.

Pictorul Adrian Ghenie,
n[scut la Baia Mare, reprezentant
al noului val al artei vizuale româ-
neşti, se află pe primul loc într-un
top al celor mai tranzacţionaţi şi
apreciaţi artişti din lume în 2014.

În luna iunie, casa de licitaţii Sot-
heby’s a vândut lucrarea lui Ghenie
“The Fake Rotko” cu suma de 1,778
milioane de euro. Lucrarea a fost pusă
în vânzare de un colecţionar american
şi adjudecată de un investitor asiatic.

În luna octombrie, Christie’s şi Sot-
heby’s au pus în vânzare şase lucrări,
acoperind astfel toată perioada de
creaţie a artistului român. De data
aceasta vedetele celor două seri au fost
“Blue Rain”, la licitaţia de la Christie’s,
adjudecată pentru suma de 650.000 de
euro, iar la Sotheby’s “Duchamp’s Fu-
neral” a reconfirmat valoarea artistului
român, adjudecându-se pentru suma
de 1.285.300 de euro.

De asemenea, potrivit sursei citate,
instalaţia denumită “Communism Ne-
ver Happened”, de Şerban Savu şi Ci-
prian Mureşan, colegi de şcoală şi de
generaţie cu Adrian Ghenie, va fi pre-
zentată la târgul de artă contemporană
Art Basel Miami, de una dintre cele mai
mari galerii din lume, David Nollan
Gallery.

Arti;tii plastici rom]ni sunt
`n aten\ia marilor galerii

“În ultimii ani, marile galerii inter-
naţionale au un ochi aţintit asupra
artiştilor români. Faptul că Mureşan,
Savu şi Ghenie se află în top 10 al unor

clasamente atât de importante nu este
o întâmplare. MoMA – NY, MoCA –
LA, Pompidou – Paris, Tate – Londra
sunt doar câteva din muzeele ce îi ex-
pun de ani buni. Din Asia şi până în
America, marii colecţionari deţin lu-
crări ale celor trei artişti şi nu numai.
Alte nume aflate în colecţiile lor sunt
Geta Brătescu, Ion Grigorescu, Răzvan
Boar, Teodora Axente, Victor Man,
Mircea Suciu etc. Succesul artiştilor ro-
mâni tranzacţionaţi internaţional va
schimba dinamica pieţei interne a artei

contemporane”, a declarat Roxana Vâl-
cu, Owner Art Advisers, firmă de con-
sultanţă în artă.

Cei trei artişti sunt reprezentaţi de
Galeriile Plan B (Cluj şi Berlin) şi Ni-
codim Gallery (Los Angeles şi Bucu-
reşti).

B[im[rean ;colit la Cluj

Născut în 1977, în Baia Mare,
Adrian Ghenie a absolvit Universitatea

de Arte şi Design din Cluj şi s-a tot îm-
părţit între acest oraş şi Berlin până în
2013, când a ales în cele din urmă ca-
pitala germană. Artistul a avut un par-
curs ascendent constant pe piaţa inter-
naţională de artă în ultimii ani. Tabloul
său “Regele” a fost vândut la o licitaţie
din iunie 2013, de la Londra, cu 212.238
de euro. Totodată tabloul “Dr. Mengele
2″ a fost vândut pentru 140.747 de euro
la Licitaţia de artă contemporană or-
ganizată în februarie, la Londra, de Sot-
heby’s, după cum informa la momentul

respectiv casa de licitaţii Artmark.
Adrian Ghenie a absolvit Universi-

tatea de Arte din Cluj, unde l-a avut
profesor pe reputatul pedagog Ioan
Sbârciu, şi a fondat în 2005, împreună
cu Mihai Pop, galeria Plan B, extinsă
ulterior şi în Berlin. Plan B a organizat
pavilionul românesc la Bienala de la
Veneţia din 2007, iar în 2008 a deschis
un spaţiu expoziţional permanent la
Berlin, o premieră pentru o galerie ro-
mânească în străinătate.

Potrivit The Independent, picturile
lui Adrian Ghenie sunt expresive în
modul de realizare. Acesta alege să nu
utilizeze instrumente tradiţionale, op-
tând în realizarea lucrărilor sale pentru
un cuţit de paletă şi pentru stencil. Nu
se vede pe nicăieri în studioul său vreo
pensulă. “Nu poţi picta asta (lucrările
lui, n.r.) cu o pensulă. Este doar rezul-
tatul unui accident. Totul este un acci-
dent. Foarte puţine lucruri sunt de fapt
pictate”, spunea Adrian Ghenie.

Potrivit ziarului britanic, picturile
lui au un aspect îngrijit, însă, când te
apropii de ele, poţi observa elementele
neaşteptate şi spontaneitatea pe care le
implică acestea. “Ceva este aplicat pe o
suprafaţă, care poate distruge respectiva
suprafaţă, însă, dacă nu o distruge, se
poate transforma totul în ceva bun. Ju-
mate-jumate. Este un moment ca o ru-
letă rusească”, afirma artistul român.

Pe de altă parte, cotidianul britanic
remarca că, pentru Ghenie, nimic nu
este garantat. Modul în care acesta a
fost crescut l-a pregătit pentru ce este
mai rău. “Am crescut cu mentalitatea
că regula este să pierzi şi câştigul este
strania excepţie”, spunea artistul.

A consemnat Vasile A.

Dragostea privit[ “`n 4D” la RestArt & Music Festival

Născut în 1977, în Baia Mare, Adrian Ghenie a absolvit Universitatea de Arte şi Design din Cluj

Doru Talo;, Valentin Oncu, Raluca Mara ;i Oana Mardare, cei patru actori condu;i de Ovidiu Cai\a

Un b[im[rean este pictorul cel mai
bine v]ndut din lume `n 2014

CULTUR~
~n luna iunie, casa de licitaţii Sotheby’s a vândut lucrarea lui Ghenie “The Fake Rothko” cu suma

de 1,778 milioane de euro. Lucrarea a fost pusă în vânzare de un colecţionar american şi adjudecată
de un investitor asiatic.
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TEATRU

Rămas prieten fidel al teatru-
lui şi al publicului sătmărean,  re-
gizorul Cristian Ioan îşi înscrie
de această dată numele pe regia
spectacolului de debut al stagiunii
2014-2015. 

Spectacolul cu piesa Inimă de cîine
de Mihail Bulgakov, operă de valoare in-
contestabilă a literaturii ruse şi univer-
sale, este un proiect ceva mai vechi al re-
gizorului. Am aflat despre acesta încă
din stagiunea trecută, cu prilejul punerii
în scenă a piesei Neînţelegerea de Albert
Camus, un spectacol memorabil al tea-
trului sătmărean.  Pregătit într-un inter-
val mai îndelungat, proiectul s-a concre-
tizat într-un spectacol remarcabil, în care
toate componentele ocurente au contri-
buit la ilustrarea unui conflict amplu şi
tensionat, care-şi păstrează  actualitatea.   

Literatura lui Mihail Bulgakov, a că-
rei teatralitate se regăseşte din plin şi în
proza  sa,  performează perspective es-
tetice  configurate în marea literatură ru-
să din secolul al XIX-lea, precum fan-
tasticul şi satira din creaţia lui Gogol, li-
rismul şi sugestivitatea tăcerii din piesele
lui Cehov, suferinţa dusă până la limitele
umanităţii din romanele lui Dostoievski.
Prin îmbinarea dintre satiră, absurd şi
grotesc, Bulgakov realizează o imagine
deosebit de expresivă a utopiei totalita-
riste, devenită distopie de îndată ce se
confruntă cu realitatea. Filosoful Nikolai
Berdiaev afirmase cu puţin timp înainte
că totalitarismul înseamnă punerea în
practică a unui proiect utopic. 

Concomitent  cu deplasarea obser-
vaţiei realiste spre fantastic şi grotesc, se
configurează în creaţia autorului dimen-
siunile distopiei  şi ale  absurdului,  Bul-
gakov  fiind unul dintre promotorii aces-
tora încă de la începutul perioadei inter-
belice. Deşi recunoaşterea lui literară în
spaţiul sovietic s-a produs abia după li-
beralizarea din perioada „perestroikăi”,
în măsura în care a fost cunoscută, creaţia
lui a fost apreciată în lumea occidentală.
Dramatizate,  Maestrul şi Margarita,
Garda albă au ţinut afişul unor stagiuni
întregi pe marile scene ale Europei occi-
dentale. 

Dramatizarea făcută de către autorul
însuşi are avantajul coerenţei nuvelistice
a momentelor subiectului.  Chiar şi pen-
tru profesionişti cu experienţă valoroasă
punerea în scenă a pieselor lui Mihail
Bulgakov nu este o întreprindere  lejeră.
Regiei, mai întâi, dar şi tuturor compo-
nentelor spectacolului, îi revin îndatori-
rile unei expresivităţi moderne, dar în
aceeaşi măsură şi exigenţele integrării
acestora în structura poveştii dramatice,
ale coeziunii ideatice reclamate de un su-
biect unitar. 

Regia şi interpretarea 

Cunoscând dorinţa regizorului de a
acumula permanent experienţă valoroa-
să, din activitatea unor teatre de prestigiu
şi a unor personalităţi de incontestabilă
valoare în domeniu, din ţară şi din stră-
inătate, nu am avut îndoieli privind suc-
cesul spectacolului. 

Regia  a valorificat din plin conflictul
fundamental al piesei, dezvoltându-l pâ-
nă la o confruntare de mentalităţi cultu-
rale opuse< pe de o parte, figura medicu-
lui Preobrajenski, formată într-un alt
context istoric şi cultural, iar pe de alta,
personajul colectiv al lumpen-proleta-
riatului revoluţionar, ignorant şi vulga-
rizator al valorilor culturale şi umane.
Acesta din urmă nu numai că  a pătruns
desculţ în palate, cum spune un cântec
proletar, ci a discreditat valorile unei ci-

vilizaţii seculare. 
Bun cunoscător al posibilităţilor ac-

torilor sătmăreni, cu care a colaborat ani
de-a rândul, regizorul Cristian Ioan a
asigurat o distribuţie optimă, în care a
folosit aproape întreaga trupă a Secţiei
române a teatrului nostru. 

Utopismul în care a eşuat construc-
tivismul începutului de veac, ilustrat prin
profesorul Preobrajenski,  şi euforia apo-
logetului acestuia, Bormenthal, perso-
naje cu nume semnificative, au fost în-
credinţate lui Stelian Roşian şi lui Vlad
Mureşan, actori cu o experienţă câştigată
prin interpretarea unor roluri de factură
destul de diversă. Cel dintâi evoluează
de la satisfacţia succesului, exprimată
prin lirismul înalt al unei celebre arii de
operă, la înspăimântarea în faţa mon-
struozităţii propriei creaţii. Al doilea tre-
ce de la patetismul discursului laudativ
la perplexitatea constatării eşecului. Vlad
Mureşan nuanţează replica după ce-
rinţele comicului de limbaj, cerut de
condiţia etnică a personajului.

Ambii se deplasează sigur în spaţiul
scenic, conduc  mişcarea grupurilor con-
stituite prin conflictul piesei, rostesc apă-
sat  replicile relevante. Actorii au deja o
experienţă şi în interpretarea de roluri
absurde şi alcătuiesc un cuplu suficient
de expresiv pentru a demasca absurdita-
tea utopiei constructiviste şi a transferu-
lui ei în inginerie umană. Ca şi în alte
spectacole, au recurs la includerea de
date din orizontul local în sublinierea
profilului personajelor> cât   timp nu de-
naturează mesajul piesei, practica aceasta
înlesneşte percepţia şi întăreşte motivaţia
receptării spectacolului. 

Echipa profesorului Preobrajenski se
completează cu două figuri feminine.
Daria Petrovna, asistenta şi menajera de-
votată profesorului, interpretată de Rora
Demeter, actriţă care aduce cu sine umo-
rul la fiecare intrare în scenă. De data
asta  creează un personaj de o energie
impresionantă, cu o reacţie promptă la
provocările violente ale unui grup întreg.
Replica ei, rostită de pe poziţiile bunului
simţ popular, indignat în faţa vulgarităţii

agresive, reduce la tăcere întregul grup
şi îl obligă, ajutată de câteva argumente
contondente, să bată în retragere.  
Zina,  infirmiera din echipa medicului
savant, interpretată de Alina Negrău,
contribuie şi ea la apărarea acestuia. Dis-
tribuită într-un rol mai puţin obişnuit
pentru datele ei, Alina Negrău s-a detaşat
prin stridenţa exclamaţiilor alarmiste,
care plasează echipa medicală pe poziţii
de luptă. Cuplul feminin, alcătuit îm-
preună cu Rora Demeter, reuşeşte să tri-
umfe rapid asupra grupului agresiv. În
literatura rusă sunt frecvente confrun-
tările comice în care feminitatea iese în-
vingătoare. 

Un personaj colectiv în 
comedia satirică 

Un pronunţat relief dramatic a de-
monstrat „proletariatul revoluţionar”,
conceput ca personaj colectiv într-o co-
medie satirică. Putem identifica în rea-
lizarea acestui personaj cu o pondere în-
semnată în economia spectacolului, con-
tribuţia  originală a regizorului Cristian
Ioan. Aliniat la comanda ideologiei pro-
letare personajul evoluează permanent
într-o formaţie de luptă (de clasă!), con-
dusă de Schwonder, interpretat cu
aplomb şi emfază,  în stilul personal bine
cunoscut sătmărenilor, de Vasile Blaga,
urmat de Viazemskaia, femeia-bărbat din
textul autorului (Sorin Oros, în travesti,
să nu se abată de la unitatea liniei ideo-
logice şi de la uniformitatea comporta-
mentului proletar!) şi, fără să părăsească
vreodată condiţia colectivă, de Sergiu
Tăbăcaru (Pestruhin), de Bianca Lidia
Cuteanu („Fata cu amorul franţuzesc”,
inclusă şi ea în lumea proletară), şi de
Cosmin Domnişan (Jarovkin). Ieşirea
din condiţia colectivă şi adoptarea com-
portamentelor personale reduce de în-
dată puterea proletară, care şi aşa para-
lizează în faţa semnelor puterii politice.  
„Tovarăşul cu greutate” (mai puţină deja
la Tibor Szekely) şi, cu deosebire,
„Doamna nervoasă” (Carmen Frăţilă, fa-
ce un rol memorabil mai ales când o ajută

şi replica), imprimă dinamism şi dau cu-
loare pregnantă scenelor în care apar,
acestea reprezentând  totodată ecuaţii
secundare ale conflictului  principal. 
Condiţia de personaj colectiv cere ca da-
tele individuale, caracterologice şi tem-
peramentale, de o diversitate firească, să
se subordoneze total uniformităţii de me-
canism a ideologiei  proletare.  Unifor-
mizarea şi depsihologizarea nu sunt, din
păcate, numai finalităţi ale totalitarisme-
lor clasicizate deja, ci şi ale oligarhiilor
proliferate  sub masca  puterii democra-
tice. 

Între echipa din jurul savantului
Preobrajenski şi „personajul colectiv”  se
interpune Fiodor, un personaj cehovian,
martor  tăcut precum timpul, care mă-
tură fără întrerupere gunoiul de pe scena
istoriei. Carol Erdös mi-a amintit de  ser-
vitorul Firs din Livada cu Vişini, singu-
rul personaj care rămâne să  îngrijească
până la capăt livada înstrăinată. 

„Amanta scării” este un personaj din
seria dostoievskiană a  umiliţilor şi
obidiţilor vieţii, o expresie vie a suferinţei,
condiţie care se împacă greu cu satira şi
utopia. Modalitatea mai puţin psiholo-
gizată a spectacolului nu-i putea oferi
Ancăi Dogaru un spaţiu mai larg. Mi se
pare că în finalul piesei se simţea nevoia
unei reacţii, a unui gest expresiv de umi-
linţă şi deznădejde dostoievskiană .  

Ciprian Vultur are de realizat o par-
titură mai complicată prin condiţia dublă
a personajului Şarik / Şarikov. O înde-
plineşte  destul de expresiv> i se oferă un
spaţiu larg, cu mişcări mai diverse, dar
şi mai dificile. Imită în bună parte cu na-
turaleţe  comportamentul câinelui, ges-
tual, cinetic şi verbal> actorul a învăţat
„să latre” pe mai multe voci, în funcţie
de partener sau adversar, diversificân-
du-şi reacţiile pavloviene după natura
stimulilor. Rosteşte şi un limbaj omenesc,
mai grobian însă decât cel câinesc. E fru-
mos că actorul se întoarce cu spatele la
public atunci când rosteşte licenţiozităţi>
acestea nu sporesc mult expresivitatea şi
nu accentuează impactul cu publicul,
efectul  nu e cel intenţionat. Publicul săt-

mărean a arătat  că nu agreează deosebit
licenţiozităţile, verbale sau gestuale.  (...)

Regia a insistat pe transpunerea as-
pectelor utopice, inclusiv  „intervenţia
chirurgicală”, şi pe discursul encomiastic
al medicului Bormenthal despre perfor-
manţele răsunătoare ale profesorului
Preobrajenski, subminat permanent de
un comic de limbaj şi de o ironie disto-
pică. Dincolo de răsturnările de situaţie
specifice comediei şi ironiei, cel mai va-
loros moment al spectacolului l-a con-
stituit construcţia personajului colectiv,
imagine caricaturală a proletariatului re-
voltat. Ideea bergsoniană a comicului,
du mecanique plaqué  sur le vivant,  a
fost suficientă pentru a duce la  ridicol
şi absurd practica depersonalizării şi uni-
formizării fiinţei. 
(....)

Scenografia Klarei Labancz a susţin-
ut pe deplin conflictul dintre două lumi
între care nu se pot crea punţi, nici măcar
prin mijloace utopice. Antagonismul
acestora s-a reflectat şi în contrastul din-
tre fundalul scenei, ilustrat prin arhitec-
tura de epocă mai veche a pseudoclasi-
cismului rus, şi spaţiul scenic propriu-
zis, pe deplin funcţional, realizat în stil
(post)modern. Structura etajată susţine
răsturnările comice de situaţii. La nivelul
superior se constituie alternativ ambianţa
de sală de intervenţie chirurgicală, de tri-
bună de conferinţe dar şi atmosfera de
salon burghez unde se desfăşoară mo-
mentele vieţii diurne a profesorului.
Acesta este asaltat violent şi ocupat vre-
melnic de personajul colectiv al piesei,
până la urmă revenit ironic la nivelul
străzii, în coabitare cu câinele Şarik. 

Coloana sonoră a adus o contribuţie
importantă la reuşita spectacolului. In-
compatibilitatea lumilor în conflict  se
dezvăluie  clar prin valori muzicale em-
blematice> profesorul Preobrajenski in-
terpretează aria Celeste Aida, iar perso-
najul colectiv cântecul şi dansul popular
rus Kalinka. Ambele sunt capodopere
muzicale, una cultă, alta populară, dar
interpetarea lor primeşte sensuri diferite>
în timp ce profesorul se străduieşte să şi-
o aproprieze într-un moment de împli-
nire personală şi să-i pună astfel în evi-
denţă valoarea, grupul lumpen-proletar
coboară valoarea remarcabilei piese po-
pulare la nivelul grotesc al unei petreceri
bahice, degradând-o.   

Publicul

Sala Casei de Cultură a Sindicatelor
a fost arhiplină, demonstrând că sătmă-
renii găsesc în manifestarea scenică pri-
lejul unor satisfacţii estetice majore.
Chiar dacă prezenţa deosebit de nume-
roasă la premiera din 9 noiembrie pare
să fi avut şi alte motivaţii, nu putem ig-
nora  realitatea că s-a creat un public iu-
bitor de teatru, format prin eforturile de
ani buni ale trupei proprii, alcătuit, cum
era de aşteptat, din generaţii diverse (...)
Din ce în ce mai numeros şi mai exigent,
publicul sătmărean merită să-şi redo-
bândească localul Teatrului de Nord,
propus spre o necesară  recondiţionare
la care edilii s-au angajat deja,  după cum
spun zvonurile comunitare. E cu deose-
bire salutar faptul că publicul sătmărean
a dobândit competenţa de a disocia va-
loarea autentică într-o perioadă de abun-
denţă de producţii subculturale şi că în
valorizarea vieţii publicul sătmărean apli-
că şi criteriul estetic, disociind cu per-
spicacitate frumosul din artă şi realitate.
Toţi cei implicaţi în realizarea spectaco-
lului au răspuns  cu generozitate şi com-
petenţă aşteptărilor publicului. 

Alexandru Zotta

Inim[ de câine de Mihail Bulgakov
pe scena s[tm[rean[ 

Regia  a valorificat din plin conflictul fundamental al piesei, dezvoltându-l până la o confruntare de mentalităţi culturale opuse

Regia  a valorificat din plin conflictul fundamental al piesei, dezvoltân-
du-l până la o confruntare de mentalităţi culturale opuse: pe de o parte, fi-
gura medicului Preobrajenski, formată într-un alt context istoric şi cultural,
iar pe de alta, personajul colectiv al lumpen-proletariatului revoluţionar,
ignorant şi vulgarizator al valorilor culturale şi umane. 
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În mai multe spitale și institute de cer-
cetare din Moscova, este utilizată metoda
prin care omul este citit ca o carte deschisă,
prin intermediul amprentelor digitale.
Astfel, se pot stabili abilitățile sale fizice,
trăsăturile individuale ale caracterului, zo-
na geografică din care provine, preferințele
sexuale. Această practică este folosită și
pentru a descoperi sportivi valoroși.

Încă din vremuri străvechi, chinezii
considerau că un singur cerc pe vârful de-
getului, înseamnă sărăcie, două înseamnă
bogăție, șase- hoție, șapte- fericire, nouă-
nu mai e nevoie să muncești niciodată.

Cercetătorii ruși au stabilit mai multe
tipuri de amprente, care sunt specifice
unor anumite calități sportive. De exem-
plu, persoanele care au două cercuri pe
deget și o buclă, sunt buni înotători sau
atleți. Dacă pe deget sunt numai bucle,
persoana are calități pentru lupte. S-a do-
vedit că modelul amprentelor se formează
în perioada intrauterină, în primele 3-4
luni.

Între formarea amprentelor digitale și
formarea creierului, există o strânsă legă-
tură. Modelul buclelor apare la 60% din
populație. În general, aceste persoane sunt
calme, echilibrate. Modelul segmentelor
de cerc este prezent la 30% din populație.
Aceste persoane sunt sincere, iubesc drep-
tatea, au o gândire abstractă. Modelul vâr-
tejurilor este cel mai rar. Aceste persoane
sunt introvertite, vulnerabile.

Conform specialiștilor, în palma fie-
cărui individ există cinci semne care pot
fi interpretate și ca posibile date ale mor-
ții.

Semnele potențialelor pericole apar
pe linia vieții. Unul dintre marii cititori în
palmă a fost Cheiro. A emigrat în SUA,
unde a avut o carieră fulminantă. A fost
supus unui test în urma căruia toate cele
10 amprente ale mâinii care au fost pre-
zentate, amprentele erau fotografiate, tes-
tul s-a întâmplat în lipsa subiecților, au
fost citite cu succes.

A stabilit cu precizie amprentele uci-
gașilor. I-a prezis lui Oscar Wilde viitorul,
precum și orientarea sexuală, homose-
xualitatea, pe care însuși Wilde o va recu-
noaște, dar după această întâmplare. I-a
prezis țarului Nicolai al Rusiei sfârșitul,
cu 20 de ani înainte ca acesta să fie ucis.
În 1907, brusc, Cheiro își pierde acest har
dumnezeiesc. Moare în sărăcie, uitat de
toți cei apropiați. În chiromanție, forma
și lungimea degetelor determină perso-
nalitatea și caracterul persoanei.

Cea mai mare importanță se acordă
degetului mare, cu toate că fiecare deget
reprezintă ceva, în chiromanție. În degete
se află un număr mare de terminații ner-
voase care duc la creier. Suptul degetului
mare este o stimulare individuală și in-
conștientă a creierului. S-a constatat că în
timpul crizelor de epilepsie, bolnavul ține
degetul mare, ascuns în palmă. Muribun-
zii, înaintea sfârșitului  \in degetul mare
printre celelalte degete.

În momentele de furie, degetul mare
este poziționat deasupra pumnului. În opi-
nia specialiștilor, există un limbaj al cor-
pului dar și un limbaj al mâinilor. Mâinile
și mișcările pe care le facem cu ajutorul
lor, spun multe lucruri despre personali-
tatea noastră. Mâinile au fost încărcate în-
totdeauna, de misticism, ocultism. În psi-
hanaliză este un concept care spune că
puterea ochiului este egală cu cea a mâi-
nilor.

Mâna are și calități psihologice. Cu
cât strângi mai puternic mâna cuiva, cu
atât dai semne că vrei să-l domini.

Mâinile îți pot spune multe despre
persoana din fața ta. Cele aspre, crăpate –
munca persoanei, răni și cicatrici, mediul
unde trăiește, unghii roase, nervozitate.
Mâinile prea îngrijite la bărbați – tendințe
metrosexuale sau homosexuale, unghiile
lungi la bărbați – efeminare.

Palmele care sunt întinse, ca la rugă-
ciune, dar nu se ating, denotă încredere.
Persoanele care își ascund mâinile au pro-
bleme mari cu încrederea în ei. Sursa< efe-
meride.ro.

Mihai G.

Ucigaşii în serie există de foar-
te mult timp. Unul dintre cele mai
vechi cazuri documentate a im-
plicat-o pe Locusta, o femeie ro-
mană angajată de Agrippina, ma-
ma împăraturlui Nero pentru a
otrăvi câţiva membri ai familiei
imperiale.

Omoruri în serie au fost documen-
tate şi în Evul Mediu în Anglia, Germa-
nia, Ungaria, Italia şi Franţa. Baronul
francez Gilles de Rais a fost executat în
secolul XV pentru că a ucis peste 100 de
copii. Cazurile de omoruri în serie au
crescut foarte mult la începutul secolului
XIX, mai ales în Europa, iar în secolul
XX şi în Statele Unite al Americii.

Unul dintre cei mai faimoşi criminali
în serie europeni a fost Jack Spintecătorul
care a ucis cel puţin cinci femei în Londra
în 1888, iar apoi în 1896 H.H. Holmes,
care a mărturisit comiterea a 27 de crime
a fost executat în 1896 în Philadelphia.

Unul dintre cei mai notorii ucigaşi
în serie europeni a fost doctorul britanic
Harold Shipman care a ucis cel puţin 215
persoane din 1975 până în 1998.

Nici continentul sud-american nu a
dus lipsă de ucigaşi în serie, cel mai cu-
noscut fiind columbianul Luis Alfredo
Garavito Cubillos, poreclit Bestia, care
în 1999 a recunoscut că a violat, torturat
şi ucis 147 de băieţi. Victimele erau alese
dintre copii săraci sau copii ai străzii cu
vârste cuprinse între 8 şi 16 pe care Ga-
ravito îi aborda oferindu-le daruri sau
anumite sume de bani. El a fost arestat
pe 22 aprilie 1999 şi a mărturisit că a
omorât 140 de copii, dar a fost acuzat
pentru uciderea a 172 de băieţi.

A fost găsit vinovat de 139 din cele
172 de crime de care a fost acuzat. Deşi
pedeapsa maximă, conform legii colum-
biene înmulţită cu 139 ar rezulta 1.853
de ani şi 9 zile de închisoare, legile co-
lumbiene limitează pedepsele la 30 de
ani.

Tatăl ;i fiul Râmaru, 
uciga;i în serie

Şi România a avut parte de ucigaşi
brutali, cel mai faimos fiind probabil Ion
Râmaru. Acesta s-a născut pe 12 octom-
brie 1946 în localitatea Corabia. Părinţii
acestuia s-au căsătorit în Caracal şi au
avut 3 fii, Ion fiind cel mai mare. Tatăl
său, Florea îşi bătea soţia zilnic ceea ce a
dus la separarea acestora, după care Flo-
rea Râmaru s-a mutat în Bucureşti unde
a lucrat ca vatman. Ani după moartea sa
poliţia a descoperit că şi Florea Râmaru
a fost un ucigaş în serie.

Prima parte a vieţii lui Ion Râmaru
a fost una zbuciumată. A repetat clasa a
XI-a, şi a provocat un scandal public în
oraş când s-a descoperit că avea o relaţie
sexuală cu fiica minoră a unuia dintre
profesori. La 18 ani a fost condamnat
pentru furt calificat.

A fost admis în cadrul Facultăţii de
Medicină Veterinară în 1966 cu o medie
de 5.33, unde a repetat anul 2. Când a
fost arestat, Râmaru repeta anul 3. Deşi
a fost admis în facultate, unul dintre pro-
fesori l-a descris ca fiind timid, semi-
analfabet, cu un vocabular limitat.

Crimele brutale au băgat spai-
ma în femeile din Capitală

Colegii de cameră au declarat că avea
un comportament ciudat, de aceea îl evi-
tau. Când se enerva avea obiceiul să se
automutileze, fiind descoperite peste 20
de tăieturi pe braţe şi pe picioare.

Bucureştiul a fost şocat de o serie de
crime comise în a doua jumătate a anului
1970 şi primele luni ale anului 1971. Un
individ necunoscut a folosit un ciocan,
o toporişcă, o rangă de fier sau un cuţit
pentru a ataca chelneriţe care se întor-
ceau de la muncă singure.

Individul ataca după miezul nopţii
şi prefera condiţii meteo neobişnuite
cum ar fi ninsorile, ploaia torenţială sau
condiţiile de ceaţă. Din cauza acestor ata-
curi multe femei nu mai ieşeau din case
după ora 21 doar în grupuri mari sau în-
soţite de bărbaţi.

Teroarea a fost intensificată şi din
cauza faptului că autorităţile nu au făcut
publice nici un fel de detalii, lucru ce a
dus la crearea de zvonuri exagerate. După
un timp autorităţile comuniste şi-au dat
seama că aveau de a face cu un ucigaş în
serie. După o anchetă care a durat aproa-
pe un an de zile, cu ajutorul victimelor
care au reuşit să scape de criminal, pe 27
mai 1971 Ion Râmaru a fost arestat.

Indiciul care a dus direct la arestarea
lui Râmaru a fost o fişă de diagnosticare.
Pe 4 martie 1971, un grup de 6 doctori
au descoperit că era suspect de atacuri
periodice de epilepsie. Această fişă a fost
găsită sub cadavrul Mihaelei Ursu, pe ca-
re a ucis-o într-un mod foarte brutal cu
două luni înainte.

Între degetele victimei au fost găsite
fire de păr care au fost folosite pentru a-
l identifica. Pentru că fişa medicală era
udă şi însângerată, doar antetul unui spi-
tal din Bucureşti era vizibil.

În acel moment criminalul a început
să se comporte aleatoriu, atacând nu doar
chelneriţe ci şi femei care mergeau pe
stradă câte două. Pe data de 15 mai an-
chetatorii au determinat faptul că fişa gă-
sită la locul uneia dintre crime a fost scri-
să în biroul doctorului Octavian Ienişte
în martie 1971.

Peste 2.000 de arestări au fost 
făcute în timp ce poliţia îl căuta
pe criminal

Doctorul a consultat 83 de studenţi
în acea lună, dintre care 15, inclusiv Râ-
maru, nu au depus fişele de diagnostic
oficialităţilor facultăţii.

Poliţia a monitorizat fiecare suspect,
trei poliţişti percheziţionând camera lui
Râmaru pe 27 mai. Acesta nu era în ca-
meră, dar a revenit în jurul orei 1 noap-

tea, în timp ce poliţiştii erau încă în ca-
meră. Într-un rucsac avea un topor şi un
cuţit, iar testele efectuate pe părul pe care
l-a lăsat la locul crimei şi urmele de
muşcături descoperite pe corpul victi-
melor, dar şi mărturiile martorilor au de-
monstrat fără nici un fel de îndoială că
el este criminalul.

Printre cele mai grave infracţiuni
pentru care a fost condamnat Ion Râma-
ru au fost< uciderea Elenei Oprea în noap-
tea de 8 spre 9 aprilie 1970. El nu a reuşit
să o violeze pentru că a fost văzut de un
vecin şi s-a speriat, uciderea şi violarea
Gheorghiţei Popa în noaptea de 8 spre 9
aprilie 1971. Victima a fost înjunghiată
de 48 de ori în cap, piept, zona intimă şi
picioare, a fost lovită de 5 ori în cap, i-au
fost zdrobite coastele şi i-au fost muşcate
organele genitale.

După descoperirea cadavrului Ghe-
orghiţei Popa autorităţile au intrat în aler-
tă şi au lansat Operaţiunea Vulturul, du-
pă numele străzii unde a fost ucisă.

Peste 6.000 de persoane din diferite
agenţii au patrulat străzile, susţinute de
100 de maşini şi 40 de motociclete. Per-
sonal medical, conducători de autobuse
şi tramvaie care efectuau curse nocturne,
dar şi angajaţi din baruri, hoteluri au fost
mobilizaţi pentru a susţine angajaţi ai
Securităţii, Poliţiei şi Ministerului de In-
terne.

Au fost efectuate 2.565 de arestări şi
peste 8.000 de persoane au fost legitima-
te, dar Râmaru va mai comite o crimă şi
va încerca să mai comită câteva până să
fie prins.

Autorităţile au catalogat modul de
operare al lui Râmaru ca feroce şi nemi-
los, bazându-se pe înclinaţia acestuia de
a tăia hainele victimelor, de a muşca bu-
căţi din corpul acestora şi de a le lovi în
repetate rânduri cu diferite arme albe.

Ion Râmaru a fost îngropat 
într-un mormânt nemarcat

Ion Râmaru a fost conform autori-
tăţilor agresiv, impulsiv şi sadic. A arătat
înclinaţii spre vampirism pentru că a
înţepat-o cu cuţitul în mai multe locuri
pe Florica Marcu, victima relatând că a
supt sângele din aceste răni.

A evidenţiat şi o înclinaţie spre cani-
balism, unele dintre victime având bucăţi
de carne lipsă din organele genitale sau
sâni, iar respectivele bucăţi nu au fost gă-
site la faţa locului. Râmaru a fost şi ne-

crofil, continuând să violeze victimele,
după ce acestea au murit.

După ce a fost arestat Râmaru a re-
fuzat să vorbească cu anchetatorii, ui-
tându-se în gol. Până la urmă ancheta-
torii au fost nevoiţi să trimită un poliţist
în celula sa, care a pretins că e un hoţ şi
până la urmă l-a convins să vorbească.

După două luni de interogatorii Râ-
maru a recunoscut comiterea a 23 de in-
fracţiuni. El a fost de fapt arestat pentru
3 crime, celelalte, încă o crimă, 6 tentative
de omor, 5 violuri, o tentativă de viol şi
7 furturi au fost descoperite doar după
ce Râmaru le-a spus anchetatorilor.

Şi în timpul anchetei s-a comportat
ciudat. El a încercat să convingă autori-
tăţile că era nebun şi că nu şi-a dat seama
că femeile vor muri, dar cu alte ocazii
insista că era vinovat şi cerea să fie dus
la locurile faptelor.

În timpul anchetei, victimele care au
supravieţuit atacurilor au fost aduse pen-
tru a-l identifica, iar acestea se îngrozeau
când îi întâlneau privirea, deşi erau în
deplină siguranţă. Autorităţile au crezut
că unele dintre comentariile făcute de
tatăl său, care ştia ce făcea Râmaru l-au
împins pe acesta la acte de violenţă.

În timpul anchetei tatăl său a fost
arestat de trei ori dar a fost eliberat de
fiecare dată pentru că rudele apropiate
nu puteau fi obligate să depună mărturie
împotriva altor membri ai familiei.

După ultima infracţiune comisă de
Ion Râmaru, când a jefuit o casieriţă, ma-
ma lui i-a făcut o vizită şi a descoperit
banii furaţi ascunşi sub o pernă. Tatăl
său l-a obligat să meargă la locul unde a
comis jaful şi să îi arate ce a făcut, apoi a
luat banii şi i-a ascuns în locuinţa din
Caracal intenţionând să achiziţioneze în-
că o locuinţă.

Ion Râmaru a fost condamnat la
moarte, iar spectatorii aflaţi în sală au
izbucnit în urale când a fost dată sentinţa.
Râmaru a făcut recurs, dar acesta a fost
respins de curtea supremă.

Pe 23 octombrie 1971 Ion Râmaru a
fost dus cu o dubă la închisoarea Jilava.
Din momentul când a coborât din dubă
a trebuit să fie târât până la locul unde
urma să fie executat. Cei trei membri ai
plutonului de execuţie l-au legat de un
stâlp în curtea închisorii, iar apoi con-
form legii a fost întrebat dacă doreşte să
spună ceva.

Cei trei au văzut că era foarte agitat,
ţipând într-una chemaţi-l pe tatăl meu
să vadă ce se întâmplă. El e singurul vi-
novat. Din cauză că se mişca mereu tră-
gătorii nu au putut ochi cum trebuie, iar
în final tot spatele i-a fost ciuruit de
gloanţe.

A fost îngropat în cimitirul din oraş
într-un mormânt nemarcat. Colonelul
doctor Tudorel Butoi, un psiholog a văzut
înregistrările făcute în timpul interoga-
toriilor lui Râmaru la câţiva ani după
execuţia acestuia. În opinia psihologului
Râmaru suferea de un complex de infe-
rioritate pe care l-a simţit din tinereţe.
Era sărac, nu se potrivea în societate şi
nu putea avea o relaţie normală cu o fe-
meie.

Şi tatăl lui Ion Râmaru, Florea a fost
un ucigaş în serie. În vara anului 1944
patru crime brutale au fost comise în Bu-
cureşti. Toate victimele au fost femei,
care locuiau în apartamente la parter, iar
criminalul intra în locuinţe noaptea pe
vreme furtunoasă şi folosea un obiect
contondent pentru a le lovi în cap.

Primele victime ale lui Florea şi Ion
Râmaru aveau nume similare. Prima vic-
timă a lui Florea s-a numit Elena Udrea,
iar prima victimă a lui Ion s-a numit Ele-
na Oprea.

Bogdan Mihalca

Unul dintre cei mai faimoşi criminali în serie europeni a fost Jack Spintecătorul
care a ucis cel puţin cinci femei în Londra în 1888

Criminali în serie care 
au îngrozit o lume întreag[

Misterul limbajului
mâinilor

Autorităţile au catalogat modul de operare al lui Râmaru ca feroce şi nemilos,
bazându-se pe înclinaţia acestuia de a tăia hainele victimelor, de a muşca bucăţi
din corpul acestora şi de a le lovi în repetate rânduri cu diferite arme albe.



12 Informa\ia de Duminic[/7 decembrie 2014

Este vedet[ `nc[ din adoles-
cen\[ ;i a v]ndut peste 40 de mi-
lioane de albume, iar piesele
„How Do I Live”;i „Can’t Fight
the Moonlight”au fost pe primul
loc ̀ n topurile muzicale. Succesul,
`ns[, nu vine `ntotdeauna singur,
artista de 32 de ani av]nd parte
de-a lungul carierei at]t de iubire,
c]t ;i de divor\, depresie ;i o
desp[r\ire `n familie.

LeAnn Rimes s-a n[scut `n statul
Mississippi ;i a crescut ̀ n Texas al[turi
de p[rin\ii ei Wilbur ;i Belinda, care
au divor\at c]nd fiica lor a ajuns la
v]rsta adolescen\ei. ~nzestrat[ cu mult
talent, ea a c];tigat un concurs de in-
terpretare ;i step c]nd avea doar 5 ani.
La 14 ani, albumul ei de debut „Blue”
a transformat-o `n cea mai t]n[r[ ar-
tist[ care a c];tigat un premiu Gram-
my.

~n anul 2000, c]nd avea 17 ani, l-a
dat `n judecat[ pe tat[l ei, care-i era ;i
manager, suspect]ndu-l c[ `mpreun[
cu cel[lalt manager ;i-au `nsu;it peste
7 milioane de dolari din c];tigurile ei.
Cele dou[ p[r\i au semnat p]n[ la
urm[ un acord de confiden\ialitate.
Acum, LeAnn spune c[ procesul nu a
avut nicio leg[tur[ cu banii. „Cred c[
era doar dorin\a mea de a-mi rec[p[ta
tat[l `napoi. ~l voiam pe tat[l meu. Nu
un manager. Dar acest lucru l-am
`n\eles de-abia mai t]rziu.” 

La 19 ani s-a c[s[torit cu Dean She-

remet, un dansator din trupa ei. :apte
ani mai t]rziu, ̀ n timp ce filma pentru
o produc\ie de televiziune, s-a
`ndr[gostit de actorul din rolul princi-
pal, Eddie Cibrian. Acesta era ;i el
c[s[torit la acea vreme, dar cei doi s-
au c[s[torit p]n[ la urm[ ̀ n 2011, dup[
mai multe scandaluri mediatice cu fos-
ta so\ie a lui Eddie, Brandi Glanville.
„Nunta noastr[ a avut loc ̀ n casa unui
prieten din Malibu. Invita\ii au avut la
dispozi\ie t[bli\e pe care s[ ne scrie
mesaje. Eu am scris «Mul\umesc lui
Dumnezeu c[ am trecut cu bine prin
asta». Ne-am luptat at]t de mult pentru
a putea fi ̀ mpreun[.” Cu toate acestea,
la un an de la nunta lor, LeAnn s-a in-
ternat `ntr-un centru de reabilitare
pentru a-;i trata problemele de anxie-
tate ;i stres. Ulterior, ;i-a dat fr]u liber
emo\iilor `n albumul foarte personal
„Spitfire”, lansat anul trecut. „Acest al-
bum a fost cu adev[rat terapeutic. A
s[pat ad]nc `n lipsa mea de `ncredere,
triste\ea ;i vina pe care o sim\eam. Fie-
care c]ntec country are ceva despre oa-
meni care au fost ̀ n;ela\i de cei pe care
`i iubeau.”

O fire determinat[, artista a scris
;i c]teva c[r\i, inclusiv un roman au-
tobiografic, „Holiday in Your Heart”
(transpus ;i pe micile ecrane `ntr-un
film `n care a jucat ;i ea), pl[nuie;te
s[-;i lanseze ;i o colec\ie vestimentar[,
sprijin[ Funda\ia America’s National
Psoriasis (o boal[ de care sufer[ ;i ea)
;i organiza\ia anti-intimidare „Friend
Movement”.

Sufer[ de psoriazis de la v]rsta de
2 ani, iar p]n[ la v]rsta de 6 ani boala
s-a agravat, cauz]ndu-i probleme mai
ales c]nd trebuia s[ apar[ `n public.
Medica\ia pe care o ia de 10 ani a aju-
tat-o s[ \in[ afec\iunea sub control, iar
atunci c]nd cineva `i spune c[ are o
piele frumoas[, `l consider[ ca cel mai
mare compliment deoarece ;tie c]t de
mult s-a luptat cu aceast[ boal[.

Sincer[ cu fiecare aspect al vie\ii
sale, artista vorbe;te despre muzic[,
statutul de mam[ vitreg[ pentru cei
doi fii ai lui Eddie ;i speran\ele ei de a
avea ;i ea un copil. „M-am n[scut pen-
tru a c]nta. Obi;nuiam s[ c]nt oriunde
mergeam. Aveam acest dar de a ajunge
la inimile oamenilor prin muzic[.
P[rin\ii mei ascultau multe stiluri de
muzic[.” Financiar, familia nu o ducea
prea bine, dar LeAnn i-a ajutat tot prin
c]ntat. „De la 7 ani am c];tigat bani -
`n fiecare s]mb[t[ c]ntam `ntr-un
spectacol din Dalas ;i primeam 125 de
dolari. P[rin\ii mei au renun\at la lo-
curile lor de munc[ pentru a m[ ajuta
`n carier[.”

Divor\ul p[rin\ilor ei, pe c]nd avea
14 ani, nu a fost un subiect foarte dis-
cutat `n familia lor, pur ;i simplu din
cauza programului `nc[rcat. LeAnn `i
este recunosc[toare tat[lui ei pentru
etica profesional[ care i-a insuflat-o
`nc[ de la `nceputul carierei. „Mult[
lume nu-;i revine dup[ o situa\ie
asem[n[toare cu a noastr[. Nu ne-am
vorbit timp de 3 ani ;i jum[tate. Dar
acum suntem din nou apropia\i ;i `l

vizit[m `n Nashville `mpreun[ cu Ed-
die ;i copiii.”

Succesul nu a `nsemnat doar dis-
trac\ie - cu toate c[ a fost uimitor, des-
eori a fost ;i extenuant. LeAnn era mai
tot timpul pe drumuri, dar nu ;i-a ne-
glijat ;coala, f[c]ndu-;i temele ̀ n tim-
pul turneelor. ~ns[ presiunea era, de
multe ori, extrem de mare. „Aveam
temperatur[ ;i senza\ii de vom[, dar
trebuia s[ apar pe scen[. Nu-mi per-
miteam s[ dezam[gesc at]ta lume.”

Via\a ei este ca un c]ntec country,
LeAnn trec]nd prin multe st[ri
emo\ionale, mai ales de c]nd este
`mpreun[ cu Eddie. „Am sim\it durere,
suferin\[ ;i triste\e, dar ̀ n acela;i timp
am avut parte de o iubire incredibil[.”
Dup[ ce a `mplinit 30 de ani ;i-a dat
seama c[ nu mai putea continua cu
toate st[rile de anxietate ;i depresie.
Mult[ lume a b[nuit-o c[ sufer[ de o
tulburare de alimenta\ie sau o depen-
den\[ de droguri. „Una dintre lec\iile
majore pe care le-am `nv[\at a fost c[
po\i cere ajutor, iar aceasta nu e un
semn de sl[biciune, ci, dimpotriv[,
unul de for\[.” :edin\ele la psiholog au
ajutat-o s[ g[seasc[ mijloacele care o
fac o persoan[ mai bun[, i-au oferit
spa\iul `n care a g[sit r[spunsurile `n
interiorul ei ;i i-au adus `mp[carea cu
toate sentimentele ei.

Pe plan muzical, LeAnn ̀ nt]mpin[
Cr[ciunul cu un album de s[rb[toare,
„One Christmas< Chapter 1”, lansat re-
cent. „Iubesc mult Cr[ciunul ;i are o
mare `nsemn[tate pentru mine. Am

`nceput s[ cump[r cadouri ̀ nc[ din lu-
na august. Imediat dup[ Halloween de-
cor[m casa pentru Cr[ciun.”

Preferin\ele lui LeAnn

Descrie-\i stilul – boem, rock, clasic
chic. Ad[ug]nd chic dup[ orice cuv]nt,
totul devine mai grozav.

Designeri prefera\i – Isabel Marant,
Helmut Lang pentru \inutele zilnice ;i
Stella McCartney. Am foarte multe
gen\i de la Stella.

Vedeta pe care o admiri pentru sti-
lul ei – ador stilul rock ’n’ roll neglijent
al lui Kate Moss. Este foarte feminin[,
dar are ;i un aer mai dur. Iar stilul lui
Nicole Richie este superb.

Cea mai mare extravagan\[ - o
geant[ Chanel unicat, cadoul meu la
`mplinirea a 30 de ani.

Obiect de valoare – un glob cu
z[pad[ primit de la na;ul meu chiar
`nainte ca acesta s[ moar[. Aveam 15
ani atunci ;i eram foarte apropia\i, a;a
c[ e un lucru special pentru mine.

Pe noptiera ta se g[sesc . . . uleiuri
esen\iale. ~mi pun ulei de lavand[ pe
pern[. Mai am cartea „1001 feluri de a
tr[i `n prezent”, un dock Bose iPod,
dou[ figurine Jonathan Adler ;i o poz[
de-a lui Eddie de c]nd avea 5 ani.

Motto pentru via\[ - o zical[ de-a
lui Dr. Seuss< „Nu pl]nge fiindc[ s-a
terminat, z]mbe;te pentru c[ s-a
`nt]mplat”. ~mi reaminte;te s[ am o
g]ndire pozitiv[.

LeAnn Rimes, 
o via\[ ca un c]ntec 
country


