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~n secolul 19 minorit[\ile din Austro-Un-
garia au `nv[\at c[ pot supravie\ui doar `n
condi\iile ̀ n care ̀ ;i creeaz[ institu\ii. Asocia\ii-
le culturale, dar ;i `nfiin\area unor institu\ii
economice ;i financiare, au stat ;i `nc[ stau la
baza fiec[rei na\iuni. Rom]nii ;i dup[ Unirea
din 1918 au continuat s[ cread[ cu t[rie c[ prin
`nfiin\area unor institu\ii, ̀ n special de cultur[,
vor reu;i s[ se impun[ ca o na\iune puternic[,
de sine st[t[toare.  ~n perioada interbelic[ s-au
`nfiin\at o serie de publica\ii, dar nevoia de in-
stitu\ionalizare a culturii na\ionale a fost o
preocupare constant[ p]n[ `n anul 1940. Nici
Satu Mare nu a f[cut excep\ie. Pu\ini ;tiu ce
lupt[ teribil[ s-a dus pentru `nfiin\area unui
edificiu na\ional. ~n fapt a fost vorba despre o
cl[dire care urma s[ g[zduiasc[ manifest[ri
culturale de amploare. Edificiul avea un nume
pompos< CASA NA|IONAL{
S{TM{REAN{.  Mai t]rziu avea s[-;i schim-
be numele. Este vorba despre cinema Victoria.

Constantin Lucaciu< „luptele 
dintre neamuri s e vor continua

mereu cu armele culturii””

Casa Na\ional[ S[tm[rean[,
un mare proiect ratat 

al rom]nilor 

Un ultim salut poetului Ion Bala din partea 
colegilor de condei

       Atentatul terorist asupra
redac\iei Charlie Hebdo, care a
zguduit Fran\a s[pt[m]na trecut[,
a st]rnit un fenomen pe care ar fi
vrut, de fapt, s[-l ̀ n[bu;e< ̀ ntreaga
lume ;i-a amintit de valoarea satirei
;i a faptului c[ aceast[ form[ de
exprimare trebuie protejat[.
       Ambasadele SUA au `nceput
s[ distribuie pe re\elele de
socializare o caricatur[ cu Barack
Obama din anul 2010, realizat[ de
artistul publicatiei e Economist,
Kevin Kallaugher.
       “Rolul caricaturiștilor e să le
amintească celor aflați la putere sau

care vor să ajungă la putere că se va
râde de ei. Conducerea guvernelor
e o treabă serioasă, iar râsul este o
armă a societății ce nu poate fi
ignorată”, se arată în mesajul care
însoțește caricatura lui Barack
Obama. "Satira este menit[ s[
provoace g]ndirea - chiar
disiden\a. De aceea trebuie s[ fie
protejat[", se mai arat[ `n mesaj.
       Caricatura îl înfățișează pe
Barack Obama încercând să
conducă o mașină (guvernul), fiind
împiedicat de elefant (republicani)
și de măgar (democrați), potrivit
share.america.gov.

~n secolul XIX, diferen\ele confesionale au
reprezentat principala piedic[ `n calea `ncheierii
unor c[s[torii mixte, adic[ a unor c[s[torii `ntre
dou[ persoane de religie sau de na\ionalitate di-
ferit[. ~n cazul ̀ n care acceptul p[rin\ilor ;i al co-
munit[\ii era ob\inut, cei doi tineri trebuiau s[ se
adreseze celor dou[ biserici de care apar\ineau
pentru a primi dispensele necesare. 
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Caricatur[ cu Barack Obama, publicat[
de Ambasada SUA la Bucure;ti

       Majoritatea cetăţenilor ruşi susţine
realegerea preşedintelui în exerciţiu,
Vladimir Putin, la scrutinul din 2018,
potrivit unui sondaj realizat de Centrul
Levada. Sondajul a fost realizat în 134 de
localităţi din Rusia, pe un eşantion de 1.600
de persoane cu vârsta de peste 18 ani.
       Conform rezultatelor, 55 la sut[ dintre
respondenţi vor ca Putin să rămână în
funcţia de preşedinte încă cel puţin un
mandat. Zece la sută dintre cei chestionaţi
au răspuns că Rusia are nevoie de un nou
lider, dar care ar urma politica promovată
de Vladimir Putin.
       Doar 18 la sută consideră că în 2018 la
putere trebuie să vină o persoană cu o viziune
nouă în domeniul politic.
       De asemenea, 54 la sută dintre ruşi au

apreciat că nimeni nu-l poate înlocui pe
Putin în funcţia de preşedinte, iar 24 la sută
dintre respondenţi au răspuns că o astfel de
persoană poate fi găsită.
       Potrivit revistei Forbes, Putin conduce
în topul celor mai puternici oameni din
lume, consolidându-şi poziţia după ce a
anexat Crimeea în martie, a orchestrat
conflictul în Ucraina şi a semnat cu China
un contract de miliarde de dolari pentru
construcţia unui oleoduct.
       Anterior, el a declarat că nu exclude să
candideze pentru un al patrulea mandat de
preşedinte la alegerile din 2018. În cazul în
care Putin va câştiga alegerile din 2018, el îl
va depăşi pe fostul lider sovietic Leonid
Brejnev, care a condus fosta Uniune Societică
timp de 18 ani,  până la moartea sa, în 1982.

Ru;ii `l vor pe Putin pre;edinte ;i dup[ 2018La sfâr;itul secolului XIX, 
o cincime din c[s[toriile 
din Satu Mare erau mixte
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C[s[toriile mixte din zona
ora;ului Satu Mare la sf]r;itul se-
colului al XIX-lea au fost abordate
de muzeografa Paula Virag `ntr-
o cercetare cuprins[ `n volumul
“Satu Mare, studii ;i comunic[ri,
seria istorie-etnografie-art[ -
2008”, ap[rut la Editura Muzeului
Jude\ean. 

Principalele surse de documentare
au fost recens[mintele organizate de
autorit[\ile maghiare ;i registrele pa-
rohiale de stare civil[.

Biserica Catolic[< “partea 
eretic[ s[ se lapede `nt]i 
de erezie”

Puterea laic[ ;i cea ecleziastic[ din
cadrul Imperiului Austro-Ungar au
emis o serie de norme care reglemen-
tau `ncheierea sau desfacerea c[s[to-
riilor, confesiunile necatolice av]nd
posibilitatea s[ procedeze la rezolvarea
problemelor matrimoniale `n confor-
mitate cu regulile ;i obiceiurile fiec[ru-
ia.

Diferen\ele confesionale au repre-
zentat principala piedic[ `n calea
`ncheierii unor c[s[torii mixte, adic[
a unor c[s[torii `ntre dou[ persoane
de religie sau de na\ionalitate diferit[.
Existau o serie de etape care trebuiau
parcurse pentru realizarea unor astfel
de c[s[torii. ~n cazul `n care acceptul
p[rin\ilor ;i al comunit[\ii era ob\inut,
cei doi tineri trebuiau s[ se adreseze
celor dou[ biserici de care apar\ineau
pentru a primi dispensele necesare.
Acestea se dob]ndeau destul de greu,
dup[ o anchet[ sever[ care dura mult
timp. Principala problem[ ridicat[ `n
acest caz era religia pe care o vor avea
copiii rezulta\i din `ntemeierea unei
astfel de familii.

Cauzele pentru care nu erau `ncu-
rajate "c[s[toriile amestecate" erau< pe-
ricolul de subversiune `n credin\a ca-
tolic[, pericolul ca acei copii rezulta\i
dintr-o astfel de c[s[torie s[ treac[ la
cealalt[ religie, pericolul apari\iei certei
`ntre so\i ;i mai apoi ̀ ntre copii pe mo-
tivul religiei diferite.

Totu;i Biserica Catolic[ accepta
`ncheierea unor astfel de c[s[torii, dar
`n condi\ii bine stabilite de c[tre foru-
rile superioare. P]na la apari\ia Co-
dului Matrimonial, se condi\iona ca
"partea eretic[ s[ se lapede `nt]i de
erezie" ;i s[  adopte religia catolic[.
Altfel, nu se admitea dispens[ dec]t
`n cazuri foarte rare, ;i anume "pentru
c[s[toriile de contract `n casele dom-
nitoare, dar ;i atunci numai ̀ n cazurile
de urgen\[ foarte grav[ ;i apar\in[toa-
re binelui public". Pentru aceast[ si-
tua\ie se dore;te ca aceste c[s[torii s[
se `ncheie cu dispens[ de la Sf]ntul
Scaun, iar pentru cea oriental[ prin
Congrega\iunea Bisericii Orientale.
Cei ce se cunun[ f[r[ aceast[ dispens[
`naintea preotului acatolic cad `n ex-
comunicare.

~ntre 1867 - 1870, `n ora;ul
Satu Mare s-au `ncheiat 
333 de c[s[torii

La sf]r;itul secolului al XIX-lea ;i
`nceputul secolului al XX-lea, condi\ii-
le pentru acceptarea unei c[s[torii
mixte sau interconfesionale s-au mo-

dificat. Biserica Catolic[ d[dea dispen-
se pentru astfel de mariaje dac[< erau
invocate cauze juste ;i grave> so\ul aca-
tolic a prestat jur[m]nt s[ ̀ nl[ture pe-
ricolul perversiunii asupra so\ului ca-
tolic> s-a stabilit ca ambii copii s[ fie
boteza\i ;i educa\i numai `n mod ca-
tolic.

Dac[ p[r\ile nu `ndeplineau clau-
zele de mai sus, atunci preotul nu putea
asista nici m[car pasiv, deci ea era in-
valid[.

Potrivit registrelor parohiale roma-
no-catolice, p[strate la arhiva Episco-
piei de Satu Mare, ̀ ntre 1867 - 1870, ̀ n
ora;ul Satu Mare s-au `ncheiat 333 de
c[s[torii, dintre care 57 au fost cele-
brate ̀ ntre miri greco-catolici ;i roma-
no-catolici. Doar `n dou[ cazuri mi-
reasa a fost catolic[ de rit oriental ;i
mirele de rit apusean. Acest fapt nu era
surprinz[tor deoarece cununia se
`ncheia la parohia unde apar\inea mi-
reasa, foarte rar, ea celebr]ndu-se la
parohia mirelui.

V]rsta mirilor era cuprins[ `ntre
25 ;i 45 de ani, iar a mireselor între 17
;i 28 de ani. A fost consemnat doar un
caz de recăsătorie, când un bărbat de
45 de ani, văduv, ia în căsătorie o vă-
duvă de 22 de ani.

~n intervalul 1871 - 1880, potrivit
datelor consemnate în registrele paro-
hiale romano-catolice din localitatea
Satu Mare, s-au încheiat 333 de căsă-
torii, dintre care 17,11% au fost con-
tractate între miri cu confesiune cato-
lică, dar de rit diferit. Cel mai mare
număr de mariaje a fost încheiat în
1872 (46), iar în 1873, 12 căsătorii au
fost celebrate în parohia romano-ca-
tolică, între miri romano-catolici ;i gre-
co-catolici.  

Luna cu cele mai multe c[s[torii
`ntre catolici de rit diferit este februarie,
urmată apoi de mai ;i iunie. La polul

opus se situează lunile martie ;i aprilie,
fapt explicabil prin aceea că în această
perioadă erau postul ;i sărbătoarea În-
vierii Domnului, interval în care nu se
celebrau căsătorii.

Localită\ile în care mirii aveau do-
miciliul au fost< Odoreu (majoritatea),
Szobalcs, Muncaci, Sighet, Baia Mare,
Bixad, Amaţ, Târgul Lăpu;, Rac;a, Ca-
rei, Mi;colţ ;i, evident, Satu Mare.

În intervalul 1881 - 1890, conform
celor consemnate de preo\ii romano-
catolici din Satu Mare, s-au încheiat
359 de căsătorii, dintre care 72 au fost
între so\i catolici, dar de rit diferit.   

Ultimul interval ales pentru analiză
este cel cuprins între 1891 - 1900, când
în registrele parohiale romano-catolice
din Satu Mare au fost consemnate 366
de cununii, dintre care 22,95% au fost
încheiate între catolici de rit diferit. ~n
1895 s-a `nregistrat cel mai mare
num[r de c[s[torii, ;i anume 42, dintre
care 16 au fost ̀ ntre romano-catolici ;i
greco-catolici.

Vârsta de căsătorie a bărba\ilor a
fost cuprinsă între 21 ;i 64 de ani, iar
a femeilor între 18 ;i 45 de ani. Statutul
civil al mirilor a fost următorul< în 9
cazuri mirele era văduv, iar mireasa
era jună, în 3 cazuri s-au recăsătorit
văduvi, în 9 cazuri mirele era fecior,
iar mireasa era văduvă. Cea mai mare
diferen\ă de vârstă dintre so\ie ;i so\ a
fost înregistrată în 21 aprilie 1898, când
o văduvă de 44 de ani se căsătore;te cu
un fecior de 29 de ani, ambii locuind
în Satu Mare. 

Un aspect interesant care a fost re-
marcat prin studierea registrelor pa-
rohiale romano–catolice din Satu Ma-
re, este acela că, în 18 ianuarie 1890,
au fost cununa\i în biserica romano-
catolică un mire reformat, de 53 de ani,
cu o mireasă greco–catolică, de 23 de
ani, ambii având domiciliul în Satu Ma-

re. La rubrica de observa\ii preotul a
notat că mirele a primit dispensă pen-
tru a fi căsătorit în această biserică, iar
mireasa avea acceptul preotului gre-
co-catolic. Nu este notat motivul pen-
tru care cei doi au ales să-;i încheie că-
sătoria în ritul catolic apusean ;i nu în
cel oriental.   

Num[rul c[s[toriilor 
a crescut de la un an la altul

Din cele 1.058 de căsătorii celebrate
la parohia romano-catolică din Satu
Mare, 18 au fost încheiate între mire
romano-catolic ;i mireasă greco-cato-
lică, una între un reformat ;i o greco-
catolică ;i una între un ortodox ;i o ro-
mano-catolică. În consecin\ă, marea
majoritate a cununiilor au fost între un
mire greco-catolic ;i o mireasă roma-
no–catolică, respectând astfel obiceiul
potrivit căruia căsătoria se celebra în
parohia miresei ;i nu în cea a mirelui,
fata putând pleca de acasă doar după
ce preotul îi binecuvânta legătura cu
so\ul ei.

Au existat ;i numeroase cununii
între romano–catolici ;i reforma\i, însă
acestea nu au făcut obiectul analizei.

A fost punctată doar legătura dintre
un ortodox ;i o femeie romano-catolică
deoarece aceste situa\ii sunt extrem de
rare ;i datorită faptului că numărul or-
todoc;ilor în comitatul Satu Mare, dar
;i în localitatea cu acela;i nume, era
foarte redus în intervalul 1867-1900.

Dacă studiem evolu\ia numărului
total al căsătoriilor în perioada 1871–
1900, pe decenii, observăm că ea este
în ascenden\ă. Aceea;i cre;tere liniară
a fost semnalată ;i pentru numărul că-
sătoriilor între catolici de rit diferit ofi-
ciate în această parohie.    

A consemnat Cristina Bursuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

La mijlocul lunii ianuarie 1865 a
fost dezb[tut ;i adoptat amendamentul
13 la Constitu\ia Statelor Unite ale
Americii, care abolea institu\ia scla-
viei.La 1 ianuarie 1863, aşa cum pro-
misese, Lincoln a semnat proclamaţia
de emancipare a sclavilor. Aceasta se
referea doar la statele sclavagiste ece-
sioniste, nu şi la cele fidele Uniunii
(Missouri, Maryland, Virginia Occi-
dentală şi Delaware). 

Alegerile din 1863 au confirmat
progresul ideilor aboliţioniste în statele
Uniunii, astfel că Lincoln a reafirmat
obiectivele războiului în faimosul dis-
curs de la Gettysurg (19 noiembrie
1863).

La începutul anului 1864, Lincoln
era încă indecis cu privire la drepturile
politice ale sclavilor eliberaţi. El era
numit în presa democrată „producător
de văduve”, „regişor african”, „Abraham
I Africanul”, căruia „sânge negru îi cur-
ge prin vene”.

Odată cu realegerea lui Lincoln,
Confederaţia nu mai putea spera la ma-
re lucru, nici la victorie militară, nici
la compromis politic. Preşedintele era
hotărât să ratifice al 13-lea amenda-
ment prin care sclavagismul era abolit.
Acesta a fost votat şi adoptat la 31 ia-
nuarie 1865.

La început prudent cu privire la
chestiunea sclavagismului, Lincoln a
devenit progresiv, atât din cauza cir-
cumstanţelor războiului, cât şi prin
evoluţii personale, un om determinat
să elimine sclavagismul, chiar şi cu
preţul unui război civil prelungit. „Da-
că Dumnezeu vrea ca războiul să se
prelungească până ce toate bogăţiile
acumulate în cursul a 250 de ani de
muncă forţată să dispară, până ce fie-
care picătură de sânge curs pe bici să
fie plătită... se va spune atunci cum s-
a spus acum trei mii de ani „Judecata
Domnului sunt absolut adevărate şi
juste”.

Cât despre dreptul la vot, Lincoln
nu a mers atât de departe încât să vor-
bească despre acordarea acestuia tutu-
ror negrilor. În schimb, era de acord
cu acordarea dreptului de vot celor care
luptaseră în război, poate şi celor care
ştiau să scrie şi să citească. A fost acest
compromis doar o modalitate de afir-
mare a priorităţii restabilirii Uniunii
în detrimentul sclavilor sau, după cum
sperau republicanii radicali, ajunsese
preşedintele la convingerea că cetăţenia
deplină trebuie acordată tuturor? Poate
că Lincoln ajunsese să creadă că negrii
şi albii sunt toţi egali, dar nu dorea
umilirea Sudului printr-o asemenea
proclamaţie radicală.

Vasile A.

150 de ani de la
abolirea sclaviei 
`n Statele Unite

ISTORIE
P]n[ la apari\ia Codului Matrimonial, se condi\iona ca "partea eretic[ s[ se lapede `nt]i de

erezie" ;i s[  adopte religia catolic[. Altfel, nu se admitea dispens[ dec]t `n cazuri foarte rare, ;i
anume "pentru c[s[toriile de contract `n casele domnitoare, dar ;i atunci numai `n cazurile de
urgen\[ foarte grav[ ;i apar\in[toare binelui public".

Biserica Catolic[ accepta `ncheierea unor c[s[torii mixte, dar `n condi\ii bine stabilite de c[tre forurile superioare
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EVENIMENT
Care ar fi legătura intimă dintre politica de asimilare a imigranților și acest

atac terorist? În primul rând, marile pepiniere ale fundamentaliștilor islamici nu
se află neapărat în țările arabe, ci, din contră, în suburbiile marilor orașe europene. 

În momentul în care ești un
copil trăncănitor pe maidan și îți
bați joc de bătăușul mai slab la
minte din gașcă, îți asumi cumva
și posibilitatea faptului că poți să
o încasezi dacă nu ești suficient
de abil să eviți pericolul. Poate că
această comparație ar putea să pa-
ră puțin trasă de păr în situația
atacului terorist de la Charlie
Hebdo’, însă, în realitate, lucrurile
pot fi sintetizate și dintr-o astfel
de perspectivă. 

În aceste zile, mai toate jurnalele
din Hexagon se solidarizează împotri-
va unui atac care, într-adevăr- un lucru
condamnabil, a ucis un grup de oa-
meni. Pe de altă parte, problema nu stă
doar în punctul focal central al atacu-
lui, ci la evenimentele care au dus la
această violentă explozie. Pe lângă acei
fundamentaliști care au tras și care,
fără îndoială vor fi trași la răspundere,
Franța și mai exact, Parisul, trebuie să
își refacă politica de adaptare a margi-
nalilor.

Bomba cu ceas din societatea
franceză.

Care ar fi legătura intimă dintre
politica de asimilare a imigranților și
acest atac terorist? În primul rând, ma-
rile pepiniere ale fundamentaliștilor
islamici nu se află neapărat în țările
arabe, ci, din contră, în suburbiile ma-
rilor orașe europene. 

Supuși unei izolări masive din par-
tea grupului majoritar (francezi, en-
glezi, suedezi), se produce un fenomen
care limbajul de specialitate îl numește
aculturație. Care, în limbajul cel mai
simplu posibil înseamnă următorul lu-
cru< ești un cetățean străin, în aparență
respecți cultura europeană, dar în ini-
ma ta ai încă urmele culturii de origine.
Acest fenomen este larg răspândit și
include, de pildă, acel sentiment de ne-
adaptare pe care îl au românii care
pleacă la muncă în străinătate, dar își
trimit carnea de porc de acasă de Cră-
ciun. Dacă în acest caz zâmbim ironic
pe sub mustață referitor la situația con-
aționalilor, în cazul islamic situația stă
puțin diferit. 

Religia islamică nu este atât de bine
reunită sub o autoritate tutelară, de ti-
pul episcopiilor, patriarhiilor ca și în
cazul ortodoxismului sau, mai vizibil,
al catolicismului. Islamul este destul
de răsfirat și are numeroase facțiuni
(șiiți, sunniți, etc.). Prin faptul că îi pri-
vim la distanță, nu trebuie să facem
greșeala de a face un semn de echiva-
lență între musulman și terorist. E o
inepție și un semn de inflexibilitate, în
primul rând. Revenind la problemă<
când unii imami ajung în Vest, fiind
supuși, în fond, unui șoc cultural, își
radicalizează discursul. Dușmanul  este
identificat< necredinciosul, cel care mă-
nâncă porc, cel care nu se roagă de
cinci ori pe zi, etc. Să fim foarte atenți<
religia islamică nu propovăduiește ne-
apărat o astfel de abordare, dar în ab-
sența unei autorități superioare, acești
imami pot predica absolut ce doresc.
Enoriașii îi ascultă deoarece, în mare
măsură, încă nu s-au adaptat noii cir-
cumstanțe și, în primul rând, doresc o
coeziune de grup. Francezii nu îi ac-
ceptă în grupul lor, iar ei nu doresc să

se desprindă de grup și să plutească în
derivă într-o cultură străină.

Perspectiva islamică vs. 
perspectiva europeană

Sunt mulți factori care determină
dinamica acestor școli radicale funda-
mentaliste, dar unul, mai presus de ce-
lelalte a determinat acest atac. Charlie
Hebdo, un cotidian ironic radical, a
publicat niște imagini zeflemitoare la
adresa lui Allah. Din punctul de vedere
al francezilor (și în general, din per-
spectiva postmodernă, a civilizației
noastre) totul este în regul[< este o iro-
nie, un construct cultural care repozi-
ționează cumva toată povestea Cora-
nului. La fel au făcut și cu imaginile
creștine, pentru a șoca. Astfel de im-
agini, din start, își asumă nevoia de a
șoca , în modul cel mai violent posibil.
De aceea, zilele acestea asistăm la o ex-
plozie de solidaritate cu cotidianul.
Francezii își postează pe contul de fa-
cebook imaginea Je suis Charlie, iau
poziție acuzatoare cu privire la funda-
mentalismul islamic, dar uită un lucru
esențial și în fond, foarte simplu. Se-
gregarea tot ei au făcut-o. 

Într-un sondaj din 2013, Franța se
situa undeva la fundul clasamentului
privind toleranța imigranților (pe  pri-
mele locuri se afla Noua Zeelandă, Ca-
nada, din Europa apărea
Germania).Mai mult, experiența îmi
confirmă datele și de aceea, consider
că acest atac era o simplă bombă cu
ceas ce putea fi anticipată cu ușurință.
Spațiile Parisului sunt segregate< în cen-
tru francezii, în banlieue, imigranții.
Ne amintim că doar cu câțiva ani în-
ainte, au existat ciocniri destul de vio-
lente între găștile locale și polițiști în
Saint-Denis, cartier periferic din nor-
dul Parisului. 

Justificarea culturală a islamicilor
este una dublă< pentru ei, există inter-
dicția de reprezentare a lui Allah în
orice formă posibilă. De aceea, mos-
cheile sunt decorate doar cu motive
geometrice complexe sau miniaturale.
Acest lucru nu l-au înțeles cei de la
Charlie Hebdo. Sau, dacă l-au înțeles,
au dorit să ducă linia de sfidare mai
departe, depictându-l pe Allah în ca-
ricaturi destul de grotești. În cazul creș-
tin, Biserica a acceptat acest lucru de-
oarece este mult mai tolerantă și nu își
poate radicaliza discursul atât de ușor.
Pentru islamici, care, în fond și la urma
urmei, sunt o comunitate mult mai tra-
dițională, această dublă sfidare nu a
putut trece ușor cu vederea. Desigur,
nu este o scuză pentru a masacra 12
oameni care caricaturizează, dar, să nu
uităm, că în 2006, în momentul în care
caricaturile au fost publicate (chiar în
Charlie Hebdo), au stârnit numeroase
proteste în stradă. Deci, oamenii au
reacționat. O reacție pertinentă  de scu-
ză  de tipul „mai glumim și noi, dar ne
cerem scuze dacă v-am supărat” ar fi
fost necesară. 

În paralel, amenințările au venit
gârlă la redacție. În astfel de situații,
într-o țară deja cuprinsă de isteria ata-
curilor teroriste (de exemplu, în stațiile
de metrou din Paris se plimbă militari
cu automate în mână și cu câini legați),
chiar nu au existat anumite bănuieli că
ei vor fi ținta atacurilor? Mă îndoiesc.
Un scriitor pe nume Salman Rushdie,
de calibru mondial, în momentul în
care Iranul l-a declarat blasfemiator
pentru cartea Versetele Satanice, a fost
ținut ascuns de către serviciile secrete
britanice vreme de câțiva ani. Prece-
dente au existat, iar într-o astfel de pro-
blemă delicată se știa unde se poate
ajunge, mai ales prin repetatele ame-
nințări.

Ce este de făcut?

Vedem cum toleranța de fațadă duce
la marginalizarea unor indivizi. Aceștia
acumulează frustrare, ură împotriva
culturii noi care nu îi acceptă și își găsesc
refugiu în pseudo-tradiții care nu mai
au nimic de-a face cu adevăratul spirit
al Islamului. Se educă la școlile radicale
din banlieue, își depistează dușmanul
și atacă. Pe de altă parte, este destul de
naiv să poziționăm acești redactori ca
niște oameni inocenți, care au murit ne-
vinovați< de la bun început ei și-au asu-
mat acest risc (un redactor declara, ro-
mantic oarecum, că este mai bine să
lupte și să moară, decât să rămână în
genunchi). Este impropriu să îi pozițio-
năm pe aceeași treaptă cu cei care din
întâmplare s-au aflat în World Trade
Center la data de 11 Septembrie 2001.
În fond și la urma urmei, moartea unui
om este tot moarte. Dar, în paralel, de
ce nu au existat solidarizări cu yazigii
sau creștinii uciși de către Statul Islamic,
într-un mod atât de rapid ca și fenome-
nul Je suis Charlie?

În final, francezii ar trebui să facă
un lucru simplu< să îi accepte într-un
mod real pe imigranți. Să le cedeze și
locul la metrou, nu doar să le trântească
câteva fonduri pentru tolerarea mino-
rităților. Să accepte că exist[ mai multe
tipuri de Islam, însă să nu discute despre
el ca despre un fenomen exotic. El este
acolo, la marginile Parisului, nu în Bei-
rut sau în deșerturile Marocului. Des-
igur, să accepte, cu amărăciune, și faptul
că atunci când îți bați joc de un uriaș pe
o altă lungime de undă de undă se poate
supăra, justificabil, pe cel cu gura mare
care își bate joc de el. E un risc și acesta.
Prin radicalizare și prin scandarea li-
bertății de presă fundamentaliștii isla-
mici nu vor pricepe mai nimic și le vor
râde în nas, în cel mai bun caz.

Adrian Matus

Mitinguri de susținere “Je suis Charlie” au avut loc în întreaga lume

Multiculturalismul ;i e;ecul s[u. Cum
ajungem la fenomenul Je suis Charlie?
Justificarea culturală a islamicilor este una dublă< pentru ei, există interdicția de reprezentare a lui Allah în orice formă posibilă

Săptămânalul de satiră francez
Charlie Hebdo ar putea obţine venituri
de peste 10 milioane de euro din vân-
zări, abonamente, donaţii şi finanţări
publice, o veritabilă "mană cerească"
pentru micuţa revistă pariziană care,
la sfârşitul lunii decembrie, întâmpina
dificultăţi în a-şi plăti angajaţii.

Tipărit în 5 milioane de exemplare,
vândute cu 3 euro bucata, numărul de
miercuri din Charlie Hebdo, dacă va fi
epuizat integral, va aduce profituri de
aproximativ 8 milioane de euro, infor-
mează AFP.

Publicaţia va primi toate încasările
aduse de primul milion de exemplare
vândute (3 milioane de euro), în virtu-
tea unei mari operaţiuni de solidaritate
din rândul lanţului de tipărire şi dis-
tribuţie, ai cărui reprezentanţi au ac-
ceptat să lucreze gratuit, cedându-şi
comisionul pentru a ajuta Charlie Heb-
do şi familiile victimelor. Apoi, aşa cum
procedează de obicei pentru vânzările
lor, săptămânalul francez va percepe
40% din încasările aduse de celelalte 4
milioane de exemplare vândute, adică
aproximativ 4,8 milioane de euro.

Charlie Hebdo şi-a mărit, de ase-
menea, de zece ori numărul abona-
mentelor în doar câteva zile, trecând
de la 7.000 la peste 120.000 de abonaţi,
a declarat pentru postul de radio RTL
Patrick Pelloux, unul dintre edito-
rialiştii publicaţiei. Cu o zi înainte de
atentat, în timpul unui prânz cu cari-
caturistul Charb (ucis în atentatul de
la Paris, n.r.), cei doi se bucurau pentru
faptul că revista lor câştigase 50 de abo-
namente suplimentare.

10 milioane de euro
pentru Charlie Hebdo
dup[ atacul terorist

Papa Francisc este de acord că li-
bertatea de exprimare este un "drept
fundamental" dacă opinia serveşte bi-
nelui comun, subliniind însă că acest
principiu nu autorizează "insultarea
credinţei altora" şi explicând că asasi-
natele în numele religiei sunt o "abe-
raţie". "Oamenii nu au dreptul de a lan-
sa provocări, nu pot insulta credinţa
altora, nu o pot lua în derâdere", a de-
clarat Papa Francisc, referindu-se la si-
tuaţia din Franţa, unde revista satirică
Charlie Hebdo a fost atacată după ce a
publicat caricaturi despre valori mu-
sulmane, iudaice şi creştine.

"Oamenii nu au doar libertăţi şi
drepturi, au şi obligaţia de a spune ce
gândesc, pentru binele comun. Utili-
zarea libertăţii de exprimare este legi-
timă, dar fără a ofensa. Pentru că, dacă
un prieten spune lucruri rele despre
mama mea, îi pot da un pumn, este
normal. Nu poţi provoca, nu poţi in-
sulta credinţa altora, nu o poţi lua în
derâdere", argumentează Suveranul
Pontif.

"Există foarte mulţi oameni care
vorbesc de rău alte religii, le iau în de-
râdere> aceşti oameni sunt provoca-
tori", a argumentat Papa, condamnând
crimele comise în numele religiei. "Nu
poţi declanşa războaie, nu poţi omorî
în numele religiei! (...) Este o aberaţie",
a spus liderul Bisericii Catolice.

Atacul comis pe 7 ianuarie la sediul
revistei satirice Charlie Hebdo s-a sol-
dat cu 12 morţi şi 11 răniţi. Printre vic-
time se numără directorul publicaţiei,
Stéphane Charbonnier (Charb), şi alţi
caricaturişti - Jean Cabut (Cabu), Ber-
nard Verlhac (Tignous) şi Georges Wo-
linski (Wolinski).

Papa Francisc spune
c[ libertatea de

expresie are limite
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Profesorul universitar dr. Ghe-
orghe Glodeanu este autorul unui
număr impresionant de articole
risipite prin revistele importante
ale ţării. A publicat 19 cărţi, unele
în mai multe ediţii, şi este prezent
în numeroase volume colective
alături de critici literari însemnaţi
ai României. Conduce, de aseme-
nea, “Nord Literar”, una dintre re-
vistele literare prestigioase din
ţară. 

Prin simpla enumerare a unora din-
tre titlurile de cărţi pe care le-a publicat,
se poate observa diversitatea preocupă-
rilor sale. Iată câteva< “Fantasticul în poe-
zia lui Mircea Eliade”, “Poetica romanului
românesc interbelic”, “Dimensiuni ale
romanului contemporan”, “Incursiuni în
literatura diasporei şi a disidenţei”, “Liviu
Rebreanu. Ipostaze ale discursului epic”,
“Poetica misterului în opera lui Mateiu
I. Caragiale”, “Poezie şi poetică”, “Max
Blecher şi noua estetică a romanului ro-
mânesc interbelic”, “Narcis şi oglinda fer-
mecată. Metamorfozele jurnalului intim
în literatura română” (lucrare de pro-
porţii premiată de Uniunea Scriitorilor
din România în 2013) etc. 

Cea mai recentă carte a sa este inti-
tulată Orientări în proza fantastică ro-
mânească, apărut în 2014, o lucrare ma-
sivă, cu o arie vastă de investigaţie, şi cu
certitudine, cea mai temeinică lucrare de
până acum din domeniu.

Pasiunea principală a lui 
Gheorghe Glodeanu este proza 

Criticul este un căutător al secretelor
artei în operele marilor prozatori români.
El a investigat elementele novatoare şi
contribuţiile autohtone în contextul pro-
zei universale. A căutat să pătrundă în
esenţele prozei, deschizând seifuri nebă-
nuite în misterioasele pagini mai puţin
cercetate de exegeţi, descifrând ţesătura
de mituri, de rituri şi simboluri, precum
şi multitudinea de virtuţi narative pe care
le detectează în marile romane româ-
neşti.

Renumiţi comentatori i-au apreciat
originalitatea punctelor de vedere, prin-
tre care Al. Cistelecan, Irina Petraş, Ştefan
Borbely, Barbu Cioculescu, Vasile Spiri-
don, Ioan S. Pop şi mulţi alţii. A fost con-
siderat autorul unor studii “erudite, la-
borioase şi inteligente ca analiză şi efort
sintetizator” (Ion Vlad). Şi a fost atras
“spre studiile de sinteză, spre ample abor-
dări din perspectivă istorică şi analitică
a unor subiecte cu mare putere de se-
ducţie” (Mircea Popa).

Două dintre volumele lui Gheorghe
Glodeanu sunt dedicate investigării
dintr-o perspectivă personală a operei
lui Eminescu. Acum, la împlinirea a 165
de ani de la naşterea poetului, se cuvin
evidenţiate succint câteva constatări pe
care le face criticul literar sătmărean. 

“Avatarurile prozei lui Mihai
Eminescu ” – o carte de mare
succes

Volumul “Avatarurile prozei lui Mi-
hai Eminescu ” a apărut în trei ediţii, mai
întâi în 2000, apoi în 2007 (într-o ediţie
revăzută la Editura Emia din Deva) şi,
recent, la Tipo Moldova din Iaşi. 
În acest volum, Gheorghe Glodeanu evi-
denţiază faptul că, dacă poezia lui Emi-
nescu a fost o piatră de hotar în lirica ro-
mânească, proza a deschis un drum nou,
un drum al frumuseţii şi al unui mod

profund original de a transfigura reali-
tatea. 

Se arată că Eminescu a scris o proză
cu caracter “vizionar şi fantastic” (p.218),
că scrierile sale antume (Sărmanul Dio-
nis, La aniversară şi Cezara) au fost sur-
prinzătoare pentru stadiul la care ajun-
sese proza românească în a doua jumă-
tate a secolului al XIX-lea. Poetul a des-
chis orizonturi noi în proza fantastică,
în direcţia realist-psihologică, fiind un
precursor al fantasticului absurd.

Referindu-se la “Geniu pustiu” şi la
alte postume, autorul scoate în evidenţă
complexitatea textelor. Astfel, proza lui
Eminescu e considerată “un teritoriu al
experimentărilor”, poetul fiind deseori
un adevărat “scriitor-arhitect” sau chiar
un “teoretician al textului”. Eminescu,
observă criticul, substituie uneori “fas-
cinaţia epicului cu cea a ideilor”, sau în-
locuieşte tentaţiile romantice cu satira şi
ironia, cu vocaţia pentru comic (Cf. p.7). 

Concluzia la care ajunge Gheorghe
Glodeanu este că Eminescu ne-a lăsat o
proză de valoare estetică desăvârşită, iar
tentaţia frumuseţii pe care au căutat-o
prozatorii români posteminescieni în
drumul lor propriu (exemplele sunt nu-
meroase) a izvorât ca o lumină ordona-
toare din condeiul eminescian.

Volumul “Orientări în proza fantas-
tică românească” a apărut în 2014.

A doua carte în discuţie este “Orien-
tări în proza fantastică românească” (Iaşi,
Tipo Moldova, 2014) .

În acest tom masiv, un capitol însem-
nat, primul, i se dedică lui Eminescu pe
care “provocările fantasticului metafizic”
îl fac unic între autorii de proză fantas-
tică. După opinia lui Gheorghe Glodea-
nu, “proza de natură onirico-metafizică”
a lui Eminescu a generat o adevărată
şcoală din rândul căreia sunt amintiţi<
Eliade, Voiculescu, Galaction, Rebreanu,
Ştefan Bănulescu şi alţii. El a investigat
în scrierile sale despre Eminescu elemen-
tele novatoare şi a evidenţiat faptul că
poetul este “un scriitor emblematic, un
veritabil creator arhetipal”, care va rămâ-
ne “un reper fundamental pentru spiri-
tualitatea românească”. 

Pe lângă analizele proprii, Gheorghe
Glodeanu realizează o radiografie a celor
mai autorizate opinii formulate de cer-
cetătorii eminescieni, precum Ioana Em.

Petrescu, Sergiu Pavel Dan, E. Simion,
George Călinescu, Sergiu Al-George etc.
şi evidenţiază faptul că Eminescu este
“primul autor de proză fantastică româ-
nească de certă valoare” (p.83). 

Iată una dintre concluziile la care
ajunge criticul< “Eminescu nu este numai
un precursor, ci şi un strălucit întemeie-
tor, a cărui originalitate a influenţat în
mod favorabil o bogată posteritate lite-
rară. Interesul pentru mitologie, cultul
visului, atracţia manifestată faţă de fa-
bulosul folcloric apropie creaţiile proza-
torului român de operele marilor repre-
zentanţi ai romantismului german pre-
cum Novalis, Jean Paul, Ludwig Tieck
sau E. T. A. Hoffman, fără ca aceste filiaţii
posibile să diminueze meritele incontes-
tabile ale autorului Luceafărului.” (p.83).

Opera lui Eminescu a învins 
timpul şi a rămas actuală

E bine să observăm că, pe lângă ac-
tivitatea sa universitară, tot ceea ce scrie
Gheorghe Glodeanu înseamnă şi un ser-
viciu imens adus ideii de cultură în
părţile nord-vestice. Paginile sale sunt
incitante şi întreţin vie pasiunea lecturii.
Ele produc o adevărată plăcere estetică,
având un liant care ţin aproape cititorul,
indiferent de gusturi şi formaţie. Iar stu-
diile sale spun ceva şi despre rosturile
criticii literare, care nu are un scop în si-
ne, nu e o gratuitate. Scrieri precum cele
amintite, dedicate Lui Eminescu, stimu-
lează descoperirea sau redescoperirea
unei OPERE fascinante.

***

În final, voi aminti faptul că, în va-
lurile “juvenile” ale denigrărilor şi de-
molărilor lui Eminescu, publicistul şi is-
toricul Lucian Boia a risipit şi domnia-
sa un surplus de boia în cunoscuta cam-
panie. Se observă însă că se confundă
patriotismul superior al lui Eminescu
(manifestat nu întâmplător chiar în de-
ceniul câştigării Independenţei Româ-
niei), cu naţionalismul xenofob în va-
rianta exacerbată a secolului XX, secolul
celor două conflagraţii mondiale. Prisma
prin care e privit poetul apare, din nefe-
ricire, total inadecvată, întrucât nu i se

poate cere poetului AZI să fi fost mut
LA VREMEA LUI şi să pună biciul satirei
în cui, în vreme ce neamul său era risipit
încă în trei imperii, iar izvorul duşmani-
lor reali şi distructivi era nesecat şi pro-
voca dezastre. În plus, nu se poate uita
un adevăr fundamental, şi anume acela
că, iubindu-şi limba şi apărându-şi ne-
amul, Eminescu n-a dispreţuit alte limbi
şi n-a asuprit alte neamuri. Cât despre
desconsiderarea (minimalizarea, eluda-
rea) valorilor, acest lucru poate deschide
drumuri spre derută mai ales între acei
tineri puţin informaţi care nu au trecut
prin scăldătoarea culturii. Numai scrisul,
lecturile, informaţia şi simţul critic pot
dărâma fundamentalismele ignoranţei.

O replică în acest sens, elegantă şi
clară, putem extrage din cartea unui alt
istoric< “Renunţarea la Eminescu este o
utopie în acest moment, iar renunţarea
fără înlocuirea sa cu alt simbol este o im-
posibilitate. Or, alt simbol nu există
acum.” (Ioan-Aurel Pop, “Istoria, adevă-
rul şi miturile”, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 2014, p. 302).

***

De altfel, fiecare cititor a descoperit
în felul lui o realitate, anume aceea că
OPERA lui Eminescu este un imens dar
ce ne-a fost dat. Versurile sale au devenit
caracteristici ale ADN-ului nostru...

Închei aceste rânduri cu o scurtă evo-
care. De la fereastra casei unde am copi-
lărit în Ţara Oaşului, se profila spre sud
dealul Comja. Pe creasta lui verde stă
scris, cu brazi, din 1939 până azi numele
lui EMINESCU. Un monument viu, unic.
Nişte bravi ostaşi au avut ideea de a apăra
şi în acest fel Fiinţa şi Hotarul. Dinspre
fereastra aceea se vedea doar litera “E”.
Când soarele era deasupra ei, se oprea
puţin. Era miezul zilei iar soarele citea şi
el numele poetului...

Vreau să spun că, descoperind treptat
poeziile lui Eminescu, pentru mine, acel
E a fost real, nu a fost niciodată un mit,
iar litera aceea a însemnat o deschidere
spre un miraj. Mirajul lecturii. 

Cred că perpetuul miraj de a parcur-
ge imensitatea operei lui Eminescu este
singura cale fără greş în judecata moşte-
nirii sale. 

Ioan Nistor

Fiecare cititor a descoperit în felul lui o realitate, anume aceea că OPERA lui Eminescu este
un imens dar ce ne-a fost dat. Versurile sale au devenit caracteristici ale ADN-ului nostru...

Eminescu în viziunea universitarului 
s[tm[rean Gheorghe Glodeanu

Criticul este un căutător al secretelor artei în operele marilor prozatori români

„Şi pentru că toate trebuiau să
poarte un nume/ Li s-a spus Emines-
cu” (Marin Sorescu).

Acum 165 de ani s-a născut Lu-
ceafărul poeziei româneşti, fapt ce a
prilejuit elevilor de la Colegiul Tehnic
„Unio-Traian Vuia” să puncteze acest
moment important al literaturii ro-
mâne. Astfel, ei au organizat un mo-
ment artistic intitulat generic „Tre-
cut-au anii...”.

Activitatea a fost deschisă de in-
tervenţia directorului dr. Vlaicu Po-
pescu. Apoi, patru echipaje ale cole-
giului s-au întrecut, valorificând cu-
noştinţele lor referitoare la viaţa şi ac-
tivitatea literară a poetului. Astfel, lo-
cul întâi a fost câştigat de echipa clasei
a XI – A (Stan Ioana, Paul Erik), locul
al II - lea de echipa clasei a XII – a H
(Bartha Zoltan, Szabo Ferencz), locul
al III – lea de echipa clasei a IX – a A
(Moldovan Mihai, Paşca Radu), iar
menţiunea a fost câştigată de echipa
clasei a XI – B (Pop Cătălin, Nemeş
Dan). 

A urmat un moment artistic con-
stând în recitare din lirica eminescia-
nă şi interpretarea poemului „Pe lân-
gă plopii fără soţ”. Cei care au asistat
la activitate au admirat desene reali-
zate de elevii liceului şi inspirate din
poeziile poetului, ori au realizat por-
tretul lui Eminescu.

Ca de fiecare dată, şi acum di-
recţiunea a sprijinit realizarea acestei
activităţi, susţinând actul artistic şi
felicitând elevii pentru interesul pe
care îl manifestă pentru cultura naţio-
nală, precum şi pe membrii catedrei
de limbă şi comunicare, cei care s-au
ocupat în detaliu de această manifes-
tare.

Textul ne-a fost comunicat de pro-
fesoara Cornelia Bălan Pop.

„Trecut-au anii...” 
la Colegiul Tehnic
„Unio-Traian Vuia”

La împlinirea a 165 de ani de la
naşterea “Luceafărului poeziei româ-
neşti”, elevii Şcolii Gimnaziale Con-
stantin Brâncoveanu Satu Mare, îm-
preună cu dascălii lor, au desfăşurat
o serie de activităţi în această săptă-
mână.

Manifestările au fost menite să-l
omagieze pe Mihai Eminescu prin<
recitaluri de poezii şi cântece dedicate
marelui poet naţional, o expoziţie de
lucrări plastice şi colaje inspirate din
opera eminesciană. Activităţile au fost
coordonate de profesoara Vidami
Klara şi au fost urmate de concursul
interactiv “Porni Luceafărul”.

De aseemenea, un grup de elevi
din ciclul primar, coordonat de în-
văţătoarele de la clasele I A şi B, II A
şi B, III A, B, C (Secan Alina, Lengyel
Claudia, Dan Crina, Flore Aurica,
Boitor Maria, Dan Alexandrina, Nagy
Delia) au pregătit un program de mu-
zică şi poezie eminesciană, care ne-a
amintit, aşa cum spunea criticul lite-
rar Eugen Simion, “că opera lui Emi-
nescu nu s-a învechit”.

Activitatea s-a încheiat cu o pre-
zentare în power point cu imagini şi
fotografii sugestive din viaţa şi opera
marelui poet, material realizat de ca-
tedra de limba şi literatura română
din şcoală.

Informaţiile ne-au fost comuni-
cate de directoarea Anca Seucea.

Vasile N.

Manifest[ri la 
:coala Constantin

Brâncoveanu
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IN MEMORIAM

Aurel Pop< Anul acesta ar fi 
împlinit 65 de ani

Da. Ar fi împlinit 65 de ani în 26 mai
dacă ... Cel de Sus nu l-ar fi chemat la El.
Îmi aduc aminte de ultima noastră con-
vorbire telefonică. Era Sfântul Ion. L-am
sunat să-i urez “La mulţi ani!”  Mi-a răs-
puns cu un glas răguşit şi trist. Nu eram
obişnuit cu asemenea voce. În vremurile
noastre bune, mai ales când frecventam
întâlnirile literare organizate pe strada
Cuza Vodă, eram ce-i drept tineri şi plini
de viaţă, vocile noastre aveau alt timbru.
Vremurile au trecut, prietenia noastră s-
a cimentat datorită prestaţiei sale calita-
tive şi cantitative. Ion a fost un prieten
cu o capacitate enormă de analiză a fe-
nomenului literar. Şi-a sprijinit aproapele
cu sfaturi, a fost drept în critica sa privind
textele puse-n discuţie. În acest sens scrii-
torii  sătmăreni îi datorează mult. A scris
mult atât ca jurnalist cât şi ca poet. Vo-
lumele sale< Firul cu plumb, (1986)> Con-
soane eleusine, (1995)> Sinele şi alte
nopţi, (1998)> Abside pentru crini,
(2000)> Vise din celălalt somn, (2005),
au fost bine apreciate de critici. Asta o
dovedeşte Radu G. Ţepoşu prin aprecie-
rea lui din Istoria tragică & grotească a
întunecatului deceniu literar nouă
(1993). Cu o dăruire totală îngrijeşte an-
tologiile colective ale creatorilor sătmă-
reni< Cuvinte din Nord I, (2003) şi Cu-
vinte din Nord II, (2004). A condus Ce-
naclul “Afirmarea” şi implicit destinele
multor creatori vreme de aproape două
decenii. (1996) Drept de remarcat în
acest sens spiritul acut şi permanent de
observator, care a devenit un defect pro-
fesional a lui Ion Bala, cel care a stăpânit
bine ştiinţa lucrăturii pe text, atunci  când
se afla în Cenaclu, se prezenta fără nicio
mască, prietenos, mereu deschis noului,
de o generozitate cu totul aparte, apropiat
tinerei generaţii> dar necruţător cu cei
care ascundeau adevărul, probând im-
posture, nonvaloarea sau ipocrizia. Am
scris despre două din volumele sale.
Acum  6 ani i-am luat un interviu măr-
turisindu-mi< Aurele, cărţile trainice ne-
cesită mult obol al vieţii.  Din păcate firul
… vieţii lui Ion s-a rupt. 
Dumnezeu să-l odihnească-n pace.

Ioan Nistor< Poetul Ion Bala 
;i-a corectat ultimul poem

Când aripile morţii se auzeau fâlfâind
la geamurile salonului unde Ion Bala era
internat, obosit, cu vocea stinsă, semna-
lul era unul singur< “Mândra crăiasă / A
lumii mireasă” va duce cu sine şi omul şi
toate cărţile pe care le-ar mai fi putut
scrie... De aceea tristeţea e mai mare
acum la moartea lui. Ajunsese la o alti-
tudine a meşteşugului poeticesc de la
care putea oferi noi fructe ale inspi-
raţiei.... 

Nu-l poţi evoca în aceste momente
fără să-i răsfoieşti cărţile. Şi oriunde te
afli între paginile lor, îi auzi timbrul vocii
şi intri în rezonanţă cu stările sale lirice.
Parafrazând titlul unui roman al lui Fă-
nuş Neagu, am putea spune că Ion Bala
a fost printre primii “frumoşi nebuni” ai
micului oraş de pe Someş, nişte visători
împătimiţi de dorinţa de a scrie în anii
prelungitelor decenii sterpe de după al
Doilea Război Mondial. A făcut parte
din primul val sătmărean format în jurul

unor publicaţii liceale din anii şaizeci. A
debutat în 1986 cu volumul “Firul cu
plumb” la Litera din Bucureşti, o editură
spre care mulţi scriitori se îndreptau spre
a evita constrictiva găselniţă a volumelor
colective. A arătat şi celorlalţi confraţi că
se poate, totuşi... 

În primele volume, Ion Bala se re-
marca prin economie verbală şi printr-o
varietate tematică, specifică momentului,
prin orizonturile noi pe care le scruta.
Prefera versul limpede care încifra însă
sensuri complexe şi profunde. Metafora
îmbrăca o haină indiscretă, nu părea po-
trivită în lumina realităţii şi în poezia
concretă< “iubită de la un timp / şi me-
taforele în cămaşă de noapte / îmi umblă
prin poeme / ademenind mercenarii rea-
lităţii” (“Iată iubito de la un timp”).
(...)

Ion Bala a slujit literele, poezia. Prin
volume, prin simţul critic, dăruit cu al-
truism.

Ştacheta exigenţei a menţinut-o şi la
cenaclul “Afirmarea”. S-a risipit cu folos,
în numele poeziei. 

L-am întâlnit de multe ori la activi-
tăţile pe care le organiza cu tinerii ce-
naclişti şi cu mult mai tinerii, sufleteşte,
domni şi doamne de la o cunoscută şi
venerabilă asociaţie... Era de admirat
cum îi conecta pe toţi la ritmurile litera-
turii. Aici avea bucuria de a comemora
sau de a aniversa câte un scriitor dintre
clasici sau dintre sătmăreni. I-ar fi venit
rândul să fie sărbătorit în acest an în 26
mai, la 65 de ani...

Absenţa sa va fi resimţită. 
Va fi printre noi doar prin versurile

sale... Bunăoară prin cele de mai jos, evo-
când aspiraţiile de salvare din neputinţa
trupului< “Cum nu e moarte tot ce nu-i
viaţă / şi nici păduri de aer nu cresc în
cer / primeşte ruga mea de dimineaţă /
ca de la-ntemniţat la temnicer // şi nici
păduri de cer nu cresc în cer / şi nici poe-
mul visul nu-şi descalţă / ca un în-
temniţat pe temnicer / mai rogu-te< prin
rugă mă înalţă.” (“Rugă II”). 
Dormi în pace, Ion Bala!

Felician Pop< 
Duh printre pietre

Nu-mi mai amintesc când a avut loc
prima întâlnire cu Ion Bala, în orice caz,
cândva prin adolescența mea, dar nu voi
uita niciodată cum m-am despărțit de
el.

Eram cu un grup de colindători la
Spitalul Județean, în pragul Crăciunului,
când, la un moment dat, într-un salon,
am dat peste Bala.

Mi-a spus surâzând că are mici pro-
bleme cu ”pateul”. Zâmbea, ca și cel care
simte că efectiv, nu mai poate pierde ni-
mic.
Foarte puțini artiști au puterea și price-
perea de a împărtăși din tainele acestui
meșteșug hieratic care este mânuirea
condeiului, dar Ion Bala era unul dintre
aceștia.

I-am dat odată un manuscris cu niște
poeme, și mi l-a înapoiat, cu adăugirile
și corecturile sale. Pur și simplu, intra în
pielea cuvintelor și le supunea „operații-
lor„ pe care le credea necesare. ”Uite, eu
aici, așa aș spune!” exemplifica pe alocuri
și atunci mi-am dat seama cât de stăpân
este el pe aceste unelte, cu ce precizie de
orfevrier al limbii trage linii și adaugă

cuvinte.
Nicicând nu am văzut să fi fost ahtiat

după vreo măruntă mărire, nici nu știu
dacă l-a premiat cineva, vreodată pentru
vreo carte, ori pentru truda sa cu  cena-
cliștii, pe care i-a ținut în cuibul cuvin-
telor, chiar și atunci când afară, gerul
mușca din lucruri și oameni.

Generos și mereu disponibil, parti-
cipa la mai toate lansările de carte, iar
intervențiile sale, erau întotdeauna per-
tinente și extrem de originale.

Avea un fler rarisim pe care doar un
exercițiu necurmat ți-l pot rafina.

A trăit printre cuvinte, precum ere-
mitul printre pietrele deșertului. Și acolo
unde era numai deșert, vorba lui domoa-
lă căuta, totuși, rădăcinile unui râu as-
cuns. A iubit breasla, a scriitorilor și cât
a putut, i-a ținut împreună. Îmi va ră-
mâne în minte mereu, concentrat în fața
unei pagini, cu pixul în mână, transfigu-
rat de magia secretă a imaginii plăsmuită
din litere. Cărțile sale, nu prea multe,
sunt mărturia peremptorie a unui talent
cu adevărat, mare.

A fost un modest, care a trudit mai
mult pentru ridicarea altora, decât pen-
tru propria glorie. Știa el că până la urmă,
crinii de pe abside se ofilesc, important
este însă, ca piatra să poarte mereu um-
bra petalelor.

Departe acum, Ion Bala stă la o cană
cu vin, undeva prin Câmpiile Elisee și
poate povestește despre noi, ca despre
niște prieteni care – nu se știe de ce - în-
târzie la cereasca sindrofie...

Robert Laszlo< Alchimistul 
cu pene de înger

Cine știe, poate că Ion Bala a fost un
înger – e drept, foarte bine deghizat –
care nu zbura în ceruri, doar pentru sim-
plul motiv că își folosea penele pentru
scris.

Desigur, în asemenea nefericite cir-
cumstanțe, mulți se înghesuie să debiteze
pioase platitudini, solemn – encomiaste,
chiar și atunci când e vorba despre un
poet. Iar Bala, înainte de toate, a fost un
poet. Scrisul pentru el făcea parte din
mecanismele aproape fiziologice ale exis-
tenței.

Avea un simț al limbii absolut uluitor,
o măiestrie îndelung șlefuită și un cult
pentru rostirea curată.

Ne despărțeau peste patru decenii de
viață dar ne apropiau lucruri din cele pe
care, meșteșugul cuvintelor nu-l poate
prinde. Îmi amintesc că primii pași în
cariera mea literară au fost luminați și
îndrumați de acest generos și înțelept
magistru. Pentru că el reprezenta ideea
de magistru, sfătuitor pertinent, hâtru
adesea dar întotdeauna bonom.

Cred că el a fost primul scriitor săt-
mărean care m-a ”detectat” cu adevărat„,
iar cuvintele lui, rostite la lansarea volu-
mului meu de debut, ”În vid iată viața
mea!” s-au dovedit a fi profetice.

Știu că Bala îmi va lipsi foarte mult.
Și nu doar mie, cel aflat în capul cărării,
ci tuturor celor pentru care prietenia lui
a fost mierea care îndulcește rănile.

A avut mult talent folosit/irosit prin
dinții de cremene ai zădărniciei, dar des-
tinul său, asemeni unui ”fir cu plumb”
și-a păstrat traseul rectiliniu, grație ver-
bului său, greu ca plumbul, pe care l-a
prefăcut, precum un norocos alchimist

în aurul pur al rodirilor întru spirit.
Îți voi spune ”Bună dimineața, Ion

Bala”, în ziua ta mai lungă decât veacul,
care tocmai ți-a luminat chipul cu razele
trăirii de dincolo...

Ioan Anița;< 
Cocoţat pe aripile metaforei,
Ion Bala s-a înălţat la ceruri

Pe zi ce trece cenaclul celest literar
artistic creşte numeric şi valoric. Dacă
în urmă cu puţin timp vorbeam la timpul
trecut despre actorul Radu Sas, despre
omul de cultură Ioan Gavrilaş, iată că
acum suntem obligaţi să vorbim tot la
trecut despre poetul, gazetarul şi anima-
torul cultural Ion Bala. S-a stins discret,
precum lumânarea aşezată pe o noptieră.
Este greu să-ţi alegi cuvintele pentru a
creiona în câteva fraze portretul sufletesc
şi literar - artistic al unui om care, per-
manent, a avut un cuvânt bun de spus,
un sfat de dat celor care au dovedit încli-
naţii literare. De-a lungul anilor, în pos-
tura de coordonator al Cenaclului literar
Afirmarea din Satu Mare, Ion Bala a în-
curajat numeroşi condeieri sătmăreni ti-
neri şi nu numai de a-şi aşterne pe hârtie
gândurile şi trăirile. Le spunea că omul,
aşa cum se dovedeşte este muritor, dar
cărţile rămân pentru eternitate, ca o mă-
sură a muncii creatoare. 

Prin volumele sale de poezie, prin
colaborările la revistele literare din judeţ
şi din ţară, poetul Ion Bala şi-a înscris
numele în panteonul oamenilor de cul-
tură cunoscuţi şi recunoscuţi pe care i-
au dat aceste meleaguri sătmărene. Nu
de puţine ori l-am numit chirurgul cu-
vintelor. Avea un simţ aparte al poeziei. 

Trecerea lui întru cele veşnice este cu
siguranţă doar intrarea într-o altă lume.
În pelerinajul său pământesc a meditat
pentru o poezie sătmăreană de calitate,
pe care a promovat-o. Cultura sătmărea-
nă a pierdut un poet, un gazetar, un om
dedicat condeiului. Nu în ultimul rând,
un bun român cocoţat pe aripile meta-
forei, care de acolo, de sus, va veghea la
scrierile celor care l-au avut ca mentor,
coleg şi prieten.

Dormi în pace, Ioane. Cât vom trăi
te vom păstra în suflete ca un bun prie-
ten.

Loredana Ştirbu< 
,,Non multa sed multum”

Mi  se pare că a trecut o viaţă de când
l-am întâlnit pe Ion Bala, acum peste 15
ani  lângă  Muzeul de Artă, de atunci atâ-
tea lucruri s-au întâmplat, atâţia prieteni

ai scrisului am pierdut. Dacă mai scriu
şi azi, i se datorează lui. Pentru mine el
va rămâne mereu cel care m-a îndemnat
să scriu şi  mi-a publicat primul text. Ion
Bala şi cenaclul pe care îl păstorea, m-a
ajutat să cunosc  mulţi  oameni  minunaţi. 

Azi Omul care iubea poezia şi litera-
tura mai mult decât orice, cel care era   o
enciclopedie poetică recită acum undeva
în ceruri alături de prietenii lui dragi. Nu
se sfia să îţi spună când greşeşti, dar ştia
cum să îţi îndulcească amarul.

Îmi va fi dor de vocea ta, care ne spu-
nea de fiecare dată când eram puţini la
cenaclu ,,Non multa sed multum”. 

Ion Sălăjanu< 
O lacrimă pentru Ion

Ai părăsit aceste văi de plângeri/
Acest pământ nefericit şi tern/ Şi-n cer,
cu minunatul cor de îngeri/ Cânta-vei
Dumnezeului etern.

Te-ai ridicat din lume printre stele/
Să te-odihneşti, tu suflet chinuit/ Şi de
acolo, strălucind ca ele / Veghează peste
cei ce te-au iubit.

Şi poate-om auzi în nopţi senine/ Cu-
prinşi de un nepământean fior / Cum în-
gerii cu glasuri cristaline / Vor murmura
poemul tău de dor.

Şi dintre câte ard în largul zării / O
stea ne va şopti parcă plângând< / „Prie-
teni dragi să nu mă daţi uitării / Şi să mă
pomeniţi din când în când”.

Cornelia Bălan Pop< 
Odihnă ve;nică, Ioane

De ce-ai plecat aşa grăbit? / Cenaclul
nostru-l laşi în drum?/ Atâtea pagini ce
s-au scris / Le laşi să se transforme-n
scrum?

Cu tine versul era vers / De ani de
zile recitat. / Acum, c-ai hotărât să pleci,
/ Şi versul plânge-ndurerat.

Cine ne-o strânge-n jurul lui/ Cu-
ndemnul „hai să mai citim!”, / Cine va
transforma cuvântul / În vis frumos, în
vis sublim?

Ca fiecare dintre semeni, / Nu ai pu-
tut umilei sorţi / Să te împotriveşti cu
totul / Şi te-ai predat cumplitei morţi.

Ţi-a fost iubită poezia / Şi ai trădat-
o rău plecând / Şi laşi în urmă amintirea
/ Unui biet suflet bun şi blând.

Îţi laşi copiii dragi în lacrimi, / Pe
Tudor îl îmbraci în spini, / Şi recitând cu
ochii umezi / Din carte- „Abside pentru
crini”.

Te duci să faci cenaclu-n ceruri / Să
le citeşti din când în când> / Odihnă
veşnică, Ioane, / Noi nu te vom uita cu-
rând!

Volumele lui Ion Bala< Firul cu plumb, (1986)> Consoane eleusine,
(1995)> Sinele şi alte nopţi, (1998)> Abside pentru crini, (2000)> Vise
din celălalt somn, (2005), au fost bine apreciate de critici. 

Un ultim salut poetului   
Ion Bala din partea 
colegilor de condei
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Competi\ia dintre rom]ni ;i maghiari. Lupta pentru institu\ii
Casa Na\ional[ S[tm[rean[, un mare proiect al rom]nilor e;uat
(Urmare din pagina 1)

~n lucrarea Caiete liberale s[tm[rene
- II - :tefan Benea (1889-1961), av]ndu-
i autori  pe istoricul Claudiu
Porumb[cean ;i pe Viorel C]mpean
g[sim un bine documentat material des-
pre Casa Na\ional[. Merit[ re\inut faptul
c[ Prim[ria Satu Mare a pus la dispozi\ie
terenul pentru construc\ie ;i a alocat o
consistent[ sum[ de bani. A contribuit
cu o sum[ mai modest[ ;i jude\ul. S-a
format un comitet de ini\iativ[ ;i s-au
f[cut dona\ii ̀ n nume personal. Conclu-
zia ar fi c[ respectiva cl[dire apar\ine
Prim[riei Satu Mare. La fel ca `n cazul
altor propriet[\i, cazul cel mai elocvent
este Dacia< Prim[ria Satu Mare nu a in-
trat `n posesia fostelor propriet[\i. Cum
au f[cut de pild[ bisericile romano-ca-
tolic[ ;i greco-catolic[.  Din p[cate ̀ n ul-
tima perioad[, practic dup[ 1990, preo-
cuparea pentru ̀ nfiin\area unor institu\ii
a fost minim[. S-au limitat s[ le preia pe
cele din timpul comunismului. ~n 25 de
ani s-au `nfiin\at multe asocia\ii cultu-
rale. Impact la nivel na\ional a avut doar
revista Poesis, iar pe plan jude\ean `nfi-
in\area unui muzeu cu totul nou `n in-
cinta castelului Karolyi din Carei. Dar
competi\ia pentru institu\ii continu[.
Rom]nii ;i maghiarii `nc[ lupt[ pentru
institu\ionalizarea propriilor culturi.
Dac[ ar fi apar\inut unor asocia\ii ma-
ghiare, Casa Na\ional[, cinema Victoria,
ar fi fost demult retrocedat[ proprieta-
rilor de drept, adic[ oamenilor de cultur[
maghiari. ~nc[ nu este prea t]rziu. 

Facem un apel public c[tre Consiliul
Municipal Satu Mare, c[tre Consiliul Ju-
de\ean, dar ;i c[tre organiza\iile cultu-
rale, s[ ̀ nceap[ demersurile pentru rein-
troducerea `n circuitul cultural a Casei
Na\ionale. Dar, cum am v[zut ;i ̀ n cazul
casei ce a apar\inut lui Vasile Lucaciu,
administra\ia rom]neasc[ nu este preo-
cupat[ de ̀ nfiin\area unor institu\ii care
`nc[ sunt baza culturii na\ionale. Nu este
valorificată opera marelui pictor Aurel
Popp.  Exemplele pot continua. F[r[ ni-
cio urm[ de na\ionalism trebuie s[ recu-
noa;tem c[ `ntre na\iunea rom]n[ ;i
na\iunea maghiar[ exist[ o acerb[ com-
peti\ie pe t[r]m cultural. Cine are mai
multe institu\ii are ;anse mai mari s[-;i
promoveze cultura proprie.  Este simplu
de tot. 

~n cele ce urmeaz[ prezent[m c]teva
date despre istoria  zbuciumat[ a Casei
Na\ionale. ~n fond, ;i acesta a fost un ma-
re proiect al rom]nilor din Satu Mare,
e;uat dup[ o investi\ie uria;[ de  munc[,
bani ;i speran\e. Devenit cinematograful
Victoria, Casa Na\ional[ trebuie s[ re-
vin[ la ceea ce ;i-a propus s[ fie, un l[ca;
de cultur[. 

~n februarie 1920 Constantin
Lucaciu trimite o scrisoare 
Consiliului Dirigent din Cluj

“La scurt timp dup[ instaurarea admi-
nistra\iei rom]ne;ti (aprilie 1919), elita
rom]neasc[ a S[tmarului a venit cu ideea
construirii unei Casei Na\ionale S[tm[re-
ne, un Palat al Culturii pe aceste meleaguri,
deoarece `nf[ptuirea Marii Unirii a g[sit
p[r\ile S[tmarului drept o zon[ puternic
afectat[ de ofensiva dezna\ionaliz[rii pro-
movat[ de autorit[\ile timpului. O m]n[
de c[rturari, `n general preo\i greco-cato-
lici, de;i s-a implicat activ `n mi;carea
na\ional[ de la sf]r;itul secolului XIX ;i
`nceputul secolului XX, nu a reu;it s[ fac[
fa\[ unei politici de stat promovat[ cu per-
severen\[ ;i agresivitate. Unirea a repre-
zentat pentru to\i ace;tia o rena;tere a spe-
ran\elor pentru afirmarea identit[\ii na\io-
nale. Nimic nu s-a pierdut din ̀ nfl[c[rarea
particip[rii la marile momente na\ionale
anterioare. Elocvent[ este scrisoarea tri-
mis[ ̀ n februarie 1920 Consiliului Dirigent
din Cluj, scrisoare a c[rui autor `l putem
b[nui a fi Constantin Lucaciu, fratele ves-
titului lupt[tor pentru drepturi na\ionale
Vasile Lucaciu. ~ntr-adev[r, la scurt timp
dup[ trimiterea scrisorii c[tre Consiliul
Dirigent, Constantin Lucaciu semneaz[ o
adres[ trimis[ tuturor prim-pretorilor ju-

de\ului Satu Mare cu rug[mintea de a mo-
biliza „inteligen\ii ;i \[ranii mai de frunte”
`n „aceast[ cauz[ sf]nt[” lansat[ prin scri-
soarea trimis[ Consiliului Dirigent. 

Constantin Lucaciu< „luptele 
dintre neamuri se vor continua 
mereu cu armele culturii”

Dup[ o prezentare general[ a situa\iei
rom]nilor din p[r\ile S[tmarului, de pe o
pozi\ie demn[, consider]nd c[ secolele
XVII ;i XVIII au fost secole de expansiune
;i afirmare rom]neasc[ `n zon[, autorul
depl]nge momentul actual> epoca rena;te-
rii na\ionale i-a g[sit „`ntr-o stare deplo-
rabil[! Mul\i ne-au uitat ;i limba
str[mo;easc[... ;i-n urm[ ne-am pierdut
;i ultimele redute de ap[rare< ;coala ;i bi-
serica”. 

Scrisoarea sesizeaz[ un aspect deosebit
de important< „luptele dintre neamuri se
vor continua mereu cu armele culturii”. ~n
fa\a acestui viitor s[tm[renii au sufletele
„pline de `ngrijorare” ;i se `ntreab[ „ce va
fi de noi, cum ne vom putea ap[ra f[r[ cul-
tura na\ional[”. Propunerea este de a se ac-
cepta ridicarea unui palat cultural `n Satu
Mare, ora; care „situat la grani\ele cu trei
\[ri... e predestinat a fi focarul culturii
na\ionale pe ̀ ntreg jude\ul Satu Mare”. Pa-
latul urma s[ cuprind[ o bibliotec[ „mare
central[”, o colec\ie etnografic[, o colec\ie
de antichit[\i ;i alte documente referitoare
la poporul rom]n precum ;i o sal[ festiv[
potrivit[ pentru `ntruniri ;i reprezenta\ii
na\ional-culturale „c[ci azi, noi rom]nii
din Satu Mare n-avem o ;coal[ ori un local
care ar fi proprietatea noastr[ ;i ar servi
exclusiv scopurilor noastre culturale”. 

~n\elegerea rolului culturii na\ionale
este unul major< „sunt la mijloc cu mult
mai mari interese de stat c[ ̀ n ace;ti centri
de cultur[ cultura rom]n[ s[ ia av]nt... c[ci
Rom]nia numai `n felul acesta poate con-
ta...“. 

Aceast[ scrisoare este un adev[rat do-
cument programatic al intelectualit[\ii
s[tm[rene `nscris `n linia general[ de
g]ndire a intelectualit[\ii rom]ne;ti inter-
belice< ridicarea na\iunii rom]ne prin cul-
tur[. Rezult[, din documentul de mai sus
destul de clar care era situa\ia culturii
rom]ne;ti `n p[r\ile s[tm[rene imediat
dup[ unire< aproape absent[! Nu
cunoa;tem r[spunsul Consiliului Dirigent
fa\[ de cererea s[tm[renilor de a se construi
un „palat cultural” dar din r[spunsurile
prim-pretorilor rezult[ c[ apelul f[cut pen-
tru o colect[ public[ ̀ n acest scop nu a avut
ecou favorabil. 

Din p[cate `ns[, aceast[ chestiune a
cam fost t[r[g[nat[ de autorit[\ile vremii,
ea fiind repus[ pe tapet abia `n anul 1926
c]nd „s-a ;i `ncercat o `nf[ptuire, `nchiri-
indu-se localul `n care este ast[zi situat[
Percep\ia I-a. S-au cump[rat mobile ;i o
vreme a ;i existat a;a zisa Cas[ Na\ional[
din Satu Mare” . Ulterior s-a venit cu ideea
`nfiin\[rii Cercului civilo-militar, care de
asemenea a d[inuit o vreme. 

Trebuie subliniat faptul c[ presa local[
a avut un merit deosebit ̀ n mobilizarea tu-
turor celor care puteau s[ se implice `n
acest proiect de ̀ nsemn[tate na\ional[ pen-
tru to\i s[tm[renii. `nc[ din anul 1932 `n
articolul intitulat „Un frumos `nceput”,
„Gazeta S[tmarului” constat[ dezvoltarea
mi;c[rii culturale rom]ne;ti ̀ n aceast[ par-
te a \[rii. Se semnaleaz[ formarea unui co-
mitet unic pentru dezvoltarea culturii
na\ionale compus din reprezentan\ii aso-
cia\iilor rom]ne;ti („Astra”, „Liga Cultu-
ral[”, Reuniunea „Vasile Lucaciu”, Asocia\ia
Rom]ncelor S[tm[rene „Altarul”, „Cultul
Patriei”, Asocia\ia Industria;ilor ;i Comer-
cian\ilor Rom]ni, Clubul Sportiv Olimpia,
etc.) ;i completat de primarul ora;ului, pre-
fectul jude\ului, capii bisericilor rom]ne;ti
;i comandantul garnizoanei. Se lua `n dis-
cu\ie problema Casei Na\ionale, care era
de strict[ necesitate. 

Doi ani mai t]rziu, ̀ n anul 1934, ̀ n zia-
rul local „Grani\a”, cunoscutul jurnalist
Horea I. Gheorghi\[ a publicat un articol
cu privire la necesitatea construirii unei
Case Na\ionale la Satu Mare ̀ n care explica
utilitatea unui asemenea edificiu, din care
spicuim< 

„Venim cu propunerea de a `nfiin\a `n
ora;ul acesta, `n ora;ul leag[nului nostru,
`n municipiul rom]nesc cel mai apropiat
de grani\[, o Cas[ Na\ional[.

Care ar fi ̀ n Satu Mare rostul unei Case
Na\ionale? Mare, cov]r;itor de mare!...

Ea ar ̀ nsemna ̀ n primul r]nd locul un-
de s-ar aduna tot ce este con;tiin\[ rom]ne-
asc[, pentru a discuta diferite probleme la
ordinea zilei.

Ea ar `nsemna posibilitatea de recon-
fortare a rom]nilor acestui ora; ̀ ntr-un loc
anume stabilit ;i creat cu scopul precis de
a constitui un focar de rom]nism ;i de
con;tinciozitate.

~n\elegerea rolului culturii na\ionale
este unul major< „sunt la mijloc cu mult
mai mari interese de stat c[ ̀ n ace;ti centri
de cultur[ cultura rom]n[ s[ ia av]nt... c[ci
Rom]nia numai `n felul acesta poate con-
ta...“. 

Aceast[ scrisoare este un adev[rat do-
cument programatic al intelectualit[\ii
s[tm[rene `nscris `n linia general[ de
g]ndire a intelectualit[\ii rom]ne;ti inter-
belice< ridicarea na\iunii rom]ne prin cul-
tur[. Rezult[, din documentul de mai sus
destul de clar care era situa\ia culturii
rom]ne;ti `n p[r\ile s[tm[rene imediat
dup[ unire< aproape absent[! Nu
cunoa;tem r[spunsul Consiliului Dirigent
fa\[ de cererea s[tm[renilor de a se construi
un „palat cultural” dar din r[spunsurile
prim-pretorilor rezult[ c[ apelul f[cut pen-
tru o colect[ public[ ̀ n acest scop nu a avut
ecou favorabil. 

Din p[cate `ns[, aceast[ chestiune a
cam fost t[r[g[nat[ de autorit[\ile vremii,
ea fiind repus[ pe tapet abia `n anul 1926
c]nd „s-a ;i `ncercat o `nf[ptuire, `nchiri-
indu-se localul `n care este ast[zi situat[
Percep\ia I-a. S-au cump[rat mobile ;i o
vreme a ;i existat a;a zisa Cas[ Na\ional[
din Satu Mare” . Ulterior s-a venit cu ideea
`nfiin\[rii Cercului civilo-militar, care de
asemenea a d[inuit o vreme. 

Presa local[ a avut un merit `n 
mobilizarea celor care puteau s[ 
se implice `n acest proiect

Trebuie subliniat faptul c[ presa local[
a avut un merit deosebit ̀ n mobilizarea tu-
turor celor care puteau s[ se implice `n
acest proiect de ̀ nsemn[tate na\ional[ pen-
tru to\i s[tm[renii. ~nc[ din anul 1932 `n
articolul intitulat „Un frumos `nceput”,
„Gazeta S[tmarului” constat[ dezvoltarea
mi;c[rii culturale rom]ne;ti ̀ n aceast[ par-
te a \[rii. Se semnaleaz[ formarea unui co-
mitet unic pentru dezvoltarea culturii
na\ionale compus din reprezentan\ii aso-
cia\iilor rom]ne;ti („Astra”, „Liga Cultu-
ral[”, Reuniunea „Vasile Lucaciu”, Asocia\ia
Rom]ncelor S[tm[rene „Altarul”, „Cultul
Patriei”, Asocia\ia Industria;ilor ;i Comer-
cian\ilor Rom]ni, Clubul Sportiv Olimpia,
etc.) ;i completat de primarul ora;ului, pre-
fectul jude\ului, capii bisericilor rom]ne;ti
;i comandantul garnizoanei. Se lua `n dis-
cu\ie problema Casei Na\ionale, care era
de strict[ necesitate. 

Palatul Cultural “Casa 
Na\ional[“ a `nceput 
`n anul 1917

~n cele din urm[, mai vechiul deziderat
al rom]nilor s[tm[reni – Palatul Cultural,
„Casa Na\ional[”, a fost `nceput `n anul
1935, la 17 ani de la Marea Unire, datorit[
primarului :tefan Benea care a fost per-
soana cu cele mai multe ac\iuni de\inute
la Casa Na\ional[ ̀ ncep]nd de la 99 ac\iuni
la momentul constituirii ;i ajung]nd la
1174 ̀ n momentul lichid[rii societ[\ii, fiind
tot timpul un exemplu pentru ceilal\i
membri atunci c]nd institu\ia avea nevoie
de lichidit[\i. 

Un document de arhiv[ (din p[cate ne-
datat) cu antetul Casei Na\ionale, ne pre-
zint[ lista membrilor fondatori ai acestei
institu\ii, format[ din personalit[\i notabile
ale societ[\ii s[tm[rene, pe care noi o con-
sider[m a fi mai degrab[ lista unui comitet
de ini\iativ[< 

1. dr. Mihai Pop, avocat> 
2. Alexandru Doro;, notar public> 

3. Ioan Ursu, viceprimar> 
4. dr. Coriolan Boh[\iel, notar public>
5. Aurel Drago;, senator> 
6. dr. Ioan Pog[cia;, prefect> 
7. dr. Valer Bota, medic> 
8. Augustin Feren\iu, fost primar> 
9. dr. Andrei Dobo;i, avocat> 
10. dr. Ilie Carol Barbul, deputat> 
11. Alexandru Pop, subprefect> 
12. dr. Titu Demian, avocat
13. dr. Octavian Popp, director gene-

ral „Casa Noastr[”> 
14. Gavril Barbul, profesor> 
15. Pop Nicolae, director ;coala pri-

mar[ nr. 3> 
16. Tiucra Petre Pribeagul, CFR
Terenul pe care s-a pornit construc\ia,

situat pe str. Mihai Viteazul nr. 13, a fost
oferit gratuit de Prim[rie `n valoare de
500.000 lei, institu\ie care a ;i alocat ;i o
subven\ie de 1.160.000 lei. Exemplul s[u a
fost urmat ;i de conducerea jude\ului care
a sprijinit proiectul cu suma de 250.000
lei. Au mai subscris apoi clubul sportiv
„Olimpia” suma de 150.000 lei, clubul „Uni-
on” suma de 100.000 lei, fabrica de vagoane
„Astra” suma de 100.000 lei ;i „toate cele-
lalte societ[\i locale cu sume mai mici ca
;i to\i func\ionarii particulari ;i de stat din
Satu Mare”.

Pentru `mplinirea acestui vis al
s[tm[renilor, a fost constituit[ o societate,
conform statutelor aprobate `n adunarea
general[ de constituire \inut[ la 15 martie
1935, cu sediul `n Satu Mare. Anun\ul de
convocare a ac\ionarilor pentru adunarea
de constituire ce urma s[ aib[ loc `n sala
mare de ;edin\e a Prim[riei pentru data
de 15 martie orele 12, a fost publicat ̀ n zia-
rul „Frontul” din Satu Mare. Pe ordinea de
zi erau trecute urm[toarele puncte< 1. Con-
stituirea adun[rii generale> 2. Hot[r]rea
referitoare la ̀ nfiin\area societ[\ii> 3. Adop-
tarea statutelor de func\ionare> 4. Alegerea
Consiliului de administra\ie ;i a comite-
tului de censori> 5. Desc[rcarea fondatori-
lor de gestiunea fond[rii> 6. Eventuale pro-
puneri.

Comunicatul era semnat de „fondatorii
Casei Na\ionale Soc. An. Satu Mare”.

Lista de prezen\[ a ac\ionarilor parti-
cipan\i la adunarea de constituire a Casei
Na\ionale din Satu Mare la 15 martie 1935,
cuprinde 21 de persoane fizice ;i juridice,
dup[ cum urmeaz[<

1. dr. :tefan Chereche;, 99 ac\iuni,
10 voturi> 

2. Ti;c[ Emil, 121 ac\iuni, 10 vo-
turi> 

3. „Altarul”, Foc;a :tefan, 30
ac\iuni, 10 voturi> 

4. Ursu Ioan, 20 ac\iuni, 10 voturi> 
5. :uta Dumitru, 6 ac\iuni, 6 voturi>
6.Pop Aurel, 1 ac\iuni, 1 voturi> 
7. Cinca Gheorghe, 2 ac\iuni, 2 vo-

turi> 
8. „Astra” societate cultural[, 400

ac\iuni 10 voturi> 
9. Boca Nicolae 1 ac\iuni, 1 voturi> 
10. Olimpia C.F.R., Boca Nicolae

300 ac\iuni, 10 voturi
11. Clubul Union, Ursu Ioan 200

ac\iuni, 10 voturi> 
12. Asocia\ia Micilor Industria;i> 
13. Borișteac Ioan 20 ac\iuni, 

10 voturi> 
14. dr. Dosa Teofil, 2 ac\iuni, 

2 voturi> 15. Barbul Gavril, 2 ac\iuni, 
2 voturi> 

16. Asocia\ia Rom. S[tm., Barbul
Gavril 40 ac\iuni, 10 voturi> 

17. Pop Nicolae, 2 ac\iuni, 2 voturi
18. dr. Silva;i Augustin, 2 ac\iuni, 

2 voturi> 
19. dr. Sele; Eugen, 2 ac\iuni,  

2 voturi> 
20. Demian Adrian, 2 ac\iuni, 

2 voturi> 
21. Cosma Cesar, 2 ac\iuni, 

2 voturi> 
22.  Sorescu Mircea, 20 ac\iuni, 

10 voturi. 
Total 1274 ac\iuni, 124 voturi.

Obiectivul Casei Na\ionale< con-
struirea unui Palat Cultural care 
s[ ad[posteasc[ societ[\ile exis-
tente sau viitoare cu scop cultu-
ral, social sau na\ional

:tefan Chereche; (Benea), primarul
ora;ului Satu Mare, a fost ales primul
pre;edinte iar Emil Ti;c[ a de\inut func\ia
de vicepre;edinte al primului consiliu de
administra\ie al Casei Na\ionale din Satu
Mare. Implicarea acestuia din urm[ ̀ n rea-
lizarea acestui demers este eviden\iat[ ;i
de faptul c[ licita\ia pentru lucr[rile de la
„Casa Na\ional[” s-a \inut ̀ n localul B[ncii
Rom]ne;ti care se afla sub conducerea sa.
„Casa Na\ional[ – se nota ̀ n lucrarea „Trei
ani de munc[. Activitatea Comisiei interi-
mare a municipiului Satu Mare 1933-1936
– cl[dit[ ̀ n centrul ora;ului, va fi nu numai
o construc\ie modern[, irepro;abil[, ci ;i
un bastion al culturii rom]ne;ti de pe aces-
te meleaguri. Realizarea ei se datore;te Dlui
primar Dr. Benea ;i tuturor rom]nilor cari
au contribuit cu obolul lor”.

Documentele p[strate `n Arhivele
Na\ionale din Satu Mare ne ofer[ date im-
portante despre construirea acestui palat
Cultural, pe care le vom prezenta `n cele
ce urmeaz[. Statutul votat `n 15 martie
1935 prevedea c[ scopul societ[\ii era „pro-
curarea unui loc potrivit ̀ n centrul ora;ului
pentru construirea unui Palat Cultural
pentru a putea ad[posti toate societ[\ile
existente sau viitoare cu scop cultural, so-
cial sau na\ional. Societatea va administra
Palatul Cultural `n bune condi\ii av]nd
dreptul spre acest scop a `ntreprinde orice
afacere singur[ sau `n asocia\ie cu ter\e
persoane. Societatea va putea face orice
opera\iuni lucrative, pentru realizarea sco-
pului s[u de baz[, care este promovarea
culturii na\ionale rom]ne;ti. Pentru pro-
curarea fondurilor necesare societatea va
putea face emisiuni de capital, `mprumu-
turi ;i va putea primi ;i dona\iuni”.

A;adar, Casa Na\ional[ S.A. Satu Mare
se dorea a fi prima societate ce `mbin[ ac-
tivitatea financiar-bancar[ cu cea cultural[,
filantropic[, na\ional[ pentru promovarea
culturii rom]ne;ti. ~n acest sens, `n con-
ducerea institu\iei a fost cooptat[ ̀ ntreaga
elit[ a politicii s[tm[rene.

Durata de func\ionare a societ[\ii era
nelimitat[, capitalul social fiind de
1.000.000 lei compus din 2.000 ac\iuni a
c]te 500 lei fiecare.

Consiliul de administra\ie era compus
din 9-21 membri ;i dup[ 3 ani o p[trime

din num[rul total al membrilor se va
re`nnoi prin tragere la sor\i.

Primul Consiliu `i num[ra pe< dr. :te-
fan Chereche; (pre;edinte – primarul
ora;ului Satu Mare), Emil Ti;c[
(vicepre;edinte), dr. Ioan Pog[cia;, dr. Oc-
tavian Ardelean (prefectul jude\ului Satu
Mare), dr. Ilie Carol Barbul, dr. Titu De-
mian, Alexandru Doro;, dr. Alexandru
Dumbr[viceanu ;i dr. Eugen Sele; `n cali-
tate de membri `n Consiliu. Documentul
cu specimenele de semn[tur[ ale condu-
cerii Casei Na\ionale a fost legalizat la Bi-
roul Notarial de\inut de dr. Coriolan
Boh[\iel la data de 3 aprilie 1935.
Publica\iile societ[\ii urmau a se face `n
presa local[. ~n aceea;i zi, tot prin inter-
mediul lui Coriolan Boh[\ie, :tefan Che-
reche; ;i Emil Ti;c[ au depus la Tribunalul
din Satu Mare cererea de ̀ nregistrare a so-
ciet[\ii `n registrul firmelor sociale, con-
form  legii.

~n data de 20 iulie 1935, 
ministrul de Justi\ie dr. Valer
Pop a pus piatra de temelie a
„Palatului Cultural”

~n urma ;edin\ei de constituire, Banca
Rom]neasc[ trimite o adres[ c[tre Casa
Na\ional[, semnat[ de Emil Ti;c[, prin
care informeaz[ societatea nou `nfiin\at[
asupra faptului c[ `n conturile sale se afl[
capitalul ̀ ncasat de la ac\ionari p]n[ la data
de 1 aprilie 1935, ̀ n valoare de 345.600 lei.
Aceast[ comunicare s-a f[cut „pentru a V[
servi drept dovad[ de v[rsarea cotei legale
din capitalul emis de c[tre fondatorii so-
ciet[\ii Dv.” Pentru a se respecta cadrul le-
gal, la 4 aprilie, prin adresa nr. 6700/1935,
Prim[ria Satu Mare elibereaz[ un certificat
la cererea membrilor Consiliului de admi-
nistra\ie pentru confirmarea faptului c[
ace;tia au domiciliul `n Satu Mare, „sunt
trecu\i pe lista de na\ionalitate ;i sunt
cet[\eni rom]ni”.

Piatra de temelie a preconizatului „Pa-
lat Cultural” a fost sfin\it[ `n data de 20
iulie 1935, concomitent cu cea a Palatului
Administrativ (ast[zi Muzeul Jude\ean de
Istorie Satu Mare), ̀ n prezen\a ministrului
Justi\iei dr. Valer Pop (care era ;i pre;edin-
tele organiza\iei jude\ene a  PNL) ;i a sub-
secretarului de stat de la Ministerul Agri-
culturii ;i Domeniilor, Cancicov. 

Valer Pop a ;i zidit eprubeta care
con\inea actul comemorativ.

Se pare c[ lucr[rile au demarat `n
tromb[, astfel c[ `nc[ `n cursul lunii no-
iembrie construc\ia urma s[ fie acoperit[.
Se prevedea ca intrarea principal[ s[ fie ̀ n
str. Mihai Viteazul.

Pentru a veni `n sprijinul acestei mi-
nunate ini\iative, demn[ de toat[ lauda, ̀ n
;edin\a din 29 ianuarie 1936 a Comisiei
Interimare a Jude\ului Satu Mare, sub con-
ducerea prefectului Octavian Ardelean,
prin Decizia nr. 41.1.064/1936, s-a decis
acordarea unui sprijin financiar ̀ n valoare
de 250.000 lei pentru construirea Casei
Na\ionale din Municipiul Satu Mare.

La un an de la `nfiin\are, `n 15 martie
1936 are loc Adunarea general[ anual[,
anun\at[ prin intermediul ziarului Gazeta”.
Pre;edintele Consiliului de administra\ie,
dr. :tefan Chereche; prezint[ adun[rii da-
rea de seam[ pentru primul an de activi-
tate.

La  2 noiembrie 1937, orele 3, la 
Cinematograful Na\ional din 
Satu Mare  a fost proiectat filmul 
Jude\ului ;i Ora;ului Satu Mare

~n august 1936 erau finalizate lucr[rile
la sala de spectacole ;i dependin\ele ei,
urm]nd ca `n toamn[ s[ fie instalat ;i ci-
nematograful. Din venitul adus de cine-
matograf se preconiza construirea cl[dirii
frontale, care urma s[ ad[posteasc[ casi-
noul ;i Biblioteca Casei Na\ionale. Se f[cea
apel la donatori s[-;i ̀ nt[reasc[ contribu\ii-
le. 

Pentru terminarea s[lii de cinemato-
graf mai erau necesari 500.000 lei. ~n prin-
cipiu Banca Na\ional[ a acceptat acordarea
;i a acestui credit, cu condi\ia ca el s[ fie

girat de aceea;i banc[ „Casa Noastr[”.
Prezent la Bucure;ti, primarul :tefan

Benea a dus tratative pentru achizi\ionarea
cu toate cele necesare a cinematografului,
prev[zut a se deschide `n luna februarie.

Interesant este faptul c[ la data de 2
noiembrie 1937, orele 3, la Cinematograful
Na\ional din Satu Mare  a fost proiectat
filmul Jude\ului ;i Ora;ului Satu Mare. Eve-
nimentul a fost anun\at printr-o circular[
la nivelul Prim[riei Satu Mare, fiind invita\i
s[ participe to\i func\ionarii `mpreun[ cu
familiile lor.

Rela\ia dintre Casa Na\ional[ ;i
Prim[rie s-a deteriorat din ce `n ce mai
mult, astfel c[ s-a ajuns la situa\ia ridicol[
prin care Prim[ria Satu Mare cere restitui-
rea terenului ;i a subven\iilor acordate Ca-
sei Na\ionale. 

Pe acest fond, este convocat[ o Adunare
General[ extraordinar[ a Casei Na\ionale,
anun\at[ prin intermediul ziarului „Con;ti-
in\a Rom]n[” pentru data de 5 februarie
1939 la sediul societ[\ii. 

:tefan Benea prezint[ cu aceast[ ocazie
ultimul raport al Consiliului de adminis-
tra\ie, cu men\iunea c[ la aceast[ Adunare
General[ el nu mai de\ine func\ia de
pre;edinte, aceasta urm]nd a fi preluat[
de Alexandru Doro;.

Dup[ citirea raportului ;i alocu\iunea
lui :tefan Benea (care de\inea `n acel mo-
ment 1.174 de ac\iuni), Adunarea General[
hot[r[;te cu unanimitate de voturi „dizol-
varea ;i lichidarea societ[\ii Casa Na\ional[
S.A. din Satu Mare ;i predarea `ntregului
patrimoniu al societ[\ii `n favoarea Uni-
unei Soc. Cult. Rom. din Satu Mare. Ac\io-
narii societ[\ii renun\[ la contravaloarea
ac\iunilor precum ;i la orice beneficiu pen-
tru trecut `n favoarea Uniunei Soc. Cult.
Rom. din Satu Mare ;i declar[ toate ac\iu-
nile societ[\ii nule ;i f[r[ valoare”.

~n calitate de lichidatori au fost des-
emna\i Alexandru Doro; ;i Emil Ti;c[ care,
`mpreun[ cu delega\ii Uniunei Soc. Cult.
Rom. din Satu Mare, vor proceda la pre-
darea ̀ ntregului patrimoniu al Casei Na\io-
nale S.A. c[tre aceast[ Uniune aflat[ sub
pre;edin\ia lui Ilie Carol Barbul, ac\ionar
al societ[\ii. Adunarea General[ ̀ ;i d[ acor-
dul ca dreptul de proprietate al imobilelor
cuprinse `n Cartea Funciar[ nr. 9912, cu
nr. top. 59/4 ;i 59/6 Satu Mare, s[ se `nta-
buleze ̀ n favoarea Uniunei Soc. Cult. Rom.
din Satu Mare. 

Aceast[ Uniune are obliga\ia de a
p[stra destina\ia special[ ini\ial[ a acestui
patrimoniu pentru a servi ;i promova in-
teresele culturii na\ionale rom]ne;ti din
Satu Mare deoarece aceast[ preluare s-a
f[cut f[r[ nici o cheltuial[.

Printr-o adres[ `naintat[
primpre;edintelui Tribunalului Satu Mare
la data de 31 mai 1939 ;i semnat[ de Adrian
Demian, Uniunea Societ[\ilor Culturale
din Satu Mare ̀ nainteaz[ Tribunalului trei
exemplare ale Buletinului Justi\iei `n care
s-a publicat ̀ ncheierea de lichidare a Casei
Na\ionale. 

La 12 iunie 1943 societatea va fi radiat[
din Registrul firmelor sociale.

***
Cunoscut[ ast[zi de publicul

s[tm[rean sub denumirea de Cinemato-
graful „Victoria”, `n realitate cl[direa care
avea ca destina\ie un Palat al Culturii
s[tm[rene, a ajuns nici mai mult, nici mai
pu\in, o loca\ie pentru cafenele sau cluburi
cu activit[\i de multe ori dubioase, `n
condi\iile ̀ n care institu\ii de cultur[ (pre-
cum Biblioteca Jude\ean[ sau Arhivele
Na\ionale) se lovesc frecvent de lipsa unui
spa\iu adecvat sau suport[ chirii impor-
tante care ar putea fi alocate bunei
desf[;ur[ri a activit[\ii specifice lor. Poate
c[ autorit[\ile locale se vor g]ndi c]ndva
;i la acest subiect...

C.S.I dr. Claudiu Porumb[cean
Muzeul Jude\ean Satu Mare

dr. Viorel C]mpean
Biblioteca Jude\ean[ Satu Mare

Cl[direa Cinematograful „Victoria”, care avea ca destina\ie un Palat al Culturii s[tm[rene, a ajuns ast[zi nici mai mult, nici mai pu\in,
o loca\ie pentru cafenele sau cluburi cu activit[\i de multe ori dubioase
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~n anul 1980, un grup de cercet[tori de la Harvard a observat propriet[\ile im-

unostimulatoare ale componentelor polizaharidice din structura ciupercilor ;i
mul\i dintre ace;ti constituen\i au fost clasifica\i drept substan\e antitumorale.

Durerile cervicale pot s[ fie
uneori extrem de intense ;i de du-
rat[ ;i pot fi cauzate atunci c]nd
men\inem corpul `ntr-o pozi\ie
incomod[ timp `ndelungat. 

Sunt meserii care prin specificul
lor te oblig[ s[ adop\i o postur[
for\at[ ;i astfel ajungi dup[ o vreme
s[ suferi din cauza durerilor cervi-
cale. Speciali;tii kinetoterapeu\i spun
c[ o astfel de durere poate fi eliminat[
`nlocuind obiceiurile proaste cu une-
le bune ;i f[c]nd exerci\ii de g]t re-
gulate. Ei explic[ faptul c[ majorita-
tea tensiunilor sim\ite `n cap ;i a du-
rerilor de cap provin de la g]t sau
umeri. A;a c[ este important s[ avem
grij[ de g]t pentru a ne proteja capul.
Iat[ ;i c]teva sfaturi la ̀ ndem]n[ prin
care putem s[ ajut[m organismul `n
astfel de situa\ii.

Dac[ sim\i\i c[ v-a ̀ n\epenit g]tul
;i locul este inflamat o pung[ cu
ghea\[ `nf[;urat[ `ntr-un prosop
poate s[ v[ fie de real ajutor. 

Dac[ nu ave\i ghea\[ la ̀ ndem]n[
pute\i folosi la fel de bine o pung[ cu
legume congelate sau orice altceva,

timp de 15 minute, pe locul dureros.
~nf[;urarea `ntr-un prosop nu face
altceva dec]t s[ v[ protejeze pielea.
Repeta\i procedura la c]teva ore.

Tot a;a de bine pute\i apela la pre-
sopunctur[. Sl[bi\i tensiunea mus-
cular[ ap[s]nd moderat zona timp
de 3 minute. Speciali;tii recomand[
s[ nu presa\i cu toat[ puterea, s[ fo-
losi\i v]rful degetelor pentru a exer-
cita o presiune ferm[, constant[ pe
punctul afectat. Dup[ 3 minute du-
rerea ar trebui s[ cedeze. Pute\i re-
peta procedura dup[ c]teva minute
bune.

Atunci c]nd durerea este foarte
intens[ pute\i la fel de bine s[ folosi\i
un antiinflamator precum aspirina
sau ibuprofenul.

La fel de eficient[ poate fi ;i fito-
terapia. Pentru inflama\ie pute\i fo-
losi scoar\[ de salcie alb[. Reduce in-
flama\ia ;i u;ureaz[ mi;c[rile g]tu-
lui. ~n cazul ̀ n care ave\i spasme cer-
vicale produse de mu;chii tensiona\i
pute\i s[ `ncerca\i valeriana sau c[li-
nul. Produsele pot fi g[site `n maga-
zinele de specialitate ;i se adminis-
treaz[ conform indica\iilor din pros-
pect.

Fi\i consecvent!

Exist[ c]teva exerci\ii care combat
`n\epenirea ;i previn eventualele noi
probleme. Face\i de c]te 5 ori fiecare
exerci\iu, de 2 ori pe zi. Face\i primele
3 exerci\ii timp de 2 s[pt[m]ni `nainte
de a le `ncepe pe celelalte.

~nclina\i ̀ ncet capul spre ̀ nainte c]t
pute\i de mult> apoi l[sa\i-l pe spate c]t
pute\i de mult. ~nclina\i capul spre um[r,
\in]nd um[rul nemi;cat> reveni\i, apoi
`nclina\i capul spre um[rul cel[lalt.

R[suci\i lent capul dintr-o parte `n
alta c]t pute\i de mult.

A;eza\i palma pe partea lateral[ a
capului ;i `mpinge\i capul spre ea>
r[m]ne\i a;a timp de 5 secunde, apoi
relaxa\i-v[> repeta\i de 3 ori> face\i ace-
la;i exerci\iu ;i pe partea cealalt[.

Face\i cam acela;i tip de exerci\iu
ca mai sus, numai c[ opune\i o u;oar[
rezisten\[ frun\ii `n timp ce `mpinge\i
capul spre ̀ nainte> apoi opune\i o u;oar[
rezisten\[ cefei ̀ n timp ce ̀ mpinge\i ca-
pul spre `napoi.

|ine\i greut[\i u;oare, circa 1- 2 kg
`n m]ini `n timp ce `n[l\a\i din umeri>
\ine\i bra\ele bine `ntinse.

M.Gh.

Cu mii de ani `n urm[, `n pri-
ma carte despre remedii
apar\in]nd civiliza\iei chineze
erau `nregistrate efectele medici-
nale ale diferitelor specii de ciu-
perci. 

Numeroase studii ;tiin\ifice realizate
`n special ̀ n ultimele trei decenii au con-
firmat aceste efecte benefice.

Poten\ialul farmacologic

Investiga\iile moderne ale pro-
priet[\ilor medicinale ale ciupercilor au
`nceput la sf]r;itul anului 1960.

S-au f[cut cercet[ri privind meca-
nismele de ac\iune prin care-;i exercit[
diferitele specii de ciuperci efectele te-
rapeutice.

~n anul 1980, un grup de cercet[tori
de la Harvard a observat propriet[\ile
imunostimulatoare ale componentelor
polizaharidice din structura ciupercilor
;i mul\i dintre ace;ti constituen\i au fost
clasifica\i drept substan\e antitumora-
le.

Poten\ialul farmacologic al ciuper-
cilor medicinale este ̀ ns[ mult mai ̀ nalt,
fiind ast[zi cunoscute propriet[\ile an-
timicrobiene, antiinflamatorii, antiate-
rogenice ;i hepatoprotectoare.

Din ce `n ce mai mult este acceptat[
ideea c[ trebuie c[utate solu\ii pentru
tratamentul unor afec\iuni nu numai `n
medicina alopat[, dar ;i ̀ n medicina po-
pular[, ce are la baz[ experien\e vechi
de milenii.

Ciuperca Potcoav[

Ciuperca Potcoav[ (Phellinus Lin-
teus) este o ciuperc[ medicinal[ folosit[
de secole `n Japonia, China ;i Coreea
pentru a preveni diferite afec\iuni, de
la disfunc\ii gastrointestinale la cancer.
Este o specie rar[ care cre;te `n copaci,
iar denumirea popular[ este dat[ de for-

ma ei.
Componentele biologic active cele

mai importante sunt polizaharidele cu
efecte antibacteriene, antivirale, antiin-
flamatorii ;i antitumorale.

Studii efectuate pe culturi celulare ;i
modele animale au ar[tat c[ polizahari-
dele din Phellinus induc moartea celu-
lelor tumorale gastrice ;i inhib[ cre;terea
celulelor maligne din cancerul de s]n ;i
cel de vezic[ urinar[. De asemenea,
aceast[ ciuperc[ blocheaz[ formarea de
vase noi care s[ irige celulele neoplazice,

`mpiedic[ apari\ia metastazelor `n dife-
rite forme de cancer, efectul fiind cre;te-
rea supravie\uirii.

Ciuperca Potcoav[ prezint[ o acti-
vitate antioxidant[ remarcabil[ av]nd ;i
un efect antiinflamator `n artrit[.

Un renumit oncolog american a stu-
diat efectele extractului de Phellinus asu-
pra pacien\ilor opera\i de cancer al pros-
tatei ;i afla\i sub tratament chimiotera-
pic. Rezultatele publicate arat[ c[ aso-
cierea dintre chimioterapie ;i aceast[
ciuperc[ ̀ mpiedic[ dezvoltarea celulelor

canceroase. ~n plus, aceast[ combina\ie
a permis reducerea dozelor de citostati-
ce. Profesorul Sullivan de la Institutul
de Cercetare a Cancerului din Marea
Britanie a declarat c[ "Rezultatele sunt
`ncurajatoare. Multe medicamente im-
portante au fost create din resurse natu-
rale. S[ ne g]ndim numai la penicilin[
;i ciclosporin[, primul medicament re-
volu\ionar `mpotriva rejetului unui
transplant".

Combina\ii de extracte

Desigur, cercetarea ;tiin\ific[ pro-
greseaz[, astfel ̀ nc]t s-au realizat extrac-
te cu un con\inut de 30-40% polizaha-
ride, o concentra\ie care promite o efi-
cien\[ `mpotriva boli lor aproape
neb[nuit[.

De asemenea, s-au ob\inut supli-
mente din amestecuri de extracte con-
centrate din ciupercile Phellinus, Aga-
ricus, Reishi ;i Maitake. Aceste ameste-
curi (prin care ac\iunea terapeutic[ de-
vine sinergic[) sunt utilizate pentru<
`nt[rirea imunit[\ii, afec\iuni pulmonare
(inclusiv neoplasm pulmonar), afec\iuni
ale vezicii urinare, hipertensiune arte-
rial[, zona Zoster, Psoriazis, diferite ti-
puri de cancer (de prostat[, de s]n, de
piele, ovarian etc.)

Tot din experien\a medical[ a rezul-
tat c[ aceste amestecuri nu sunt indicate
`n caz de leucemie.

Acest articol are un caracter strict
informa\ional. Nu inten\ioneaz[ `n nici
un fel s[ descurajeze prezen\a la medic,
diagnosticarea ;i tratamentul medical
de specialitate. De asemenea, nu face re-
clam[ unei companii, unui produs sau
unei categorii de produse.

De obicei se recurge la suplimente
naturale `n boli grave, `n situa\ii dispe-
rate. Mult mai important ar fi ca acestea
s[ se administreze cu scop preventiv,
ceea ce, din p[cate nu se `nt]mpl[ `n
mod curent.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721.202.752

S-au ob\inut suplimente din amestecuri de extracte concentrate din ciupercile
Phellinus, Agaricus, Reishi ;i Maitake

Remedii pentru `ndep[rtarea durerilor cervicale

Ciupercile medicinale `nt[resc
organismul `mpotriva bolilor

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

Orice persoan[ care dep[;e;te
v]rsta de 65 de ani ar trebui s[-;i fac[ o
analiz[ a densit[\ii osoase pentru a sta-
bili dac[ este predispus[ la osteoporoz[
sau dac[ deja o are. La unele persoane
riscul este mai mare dec]t la altele. 

Printre factorii de risc de osteopo-
roz[ se num[r[< la femei -  lipsa de es-

trogen cauzat[ de menopauza timpurie
(`nainte de 45 de ani), lipsa ciclului timp
de 6 luni sau mai mult din pricina
exerci\iilor fizice excesive, a greut[\ii
corporale mici sau a dietei> la b[rba\i -
nivelul sc[zut al hormonului masculin
testosteron> administrarea pe termen
lung a unei doze mari de corticosteroizi
( pentru boli ca artrita sau astmul)> an-
tecedente familiale de osteoporoz[, mai
cu seam[ dac[ mama a avut fractur[ de
;old> alte afec\iuni medicale, precum
sindrom Cushing ;i probleme hepatice
sau tiroidiene> probleme de
malabsorb\ie, ca boala celiac[ sau boala
Crohn> imobilitate ̀ ndelungat[> consum
excesiv de b[uturi alcoolice> fumat.

Dac[ v[ situa\i `ntr-una din aceste
categorii ar fi bine s[ merge\i la medic
pentru un consult. S-ar putea s[ v[ re-
comande o examinare a masei osoase.
La aceste analize vi se va calcula densi-
tatea osoas[ comparativ cu al\i  b[rba\i
sau femei de aceea;i v]rst[ ;i vi se va
indica eventualul pericol de osteopo-
roz[ sau chiar instalarea osteoporozei.
Dac[ densitatea osoas[ este mai sc[zut[
dec]t ar trebui s[ fie, pute\i discuta di-
verse op\iuni de tratament, precum su-
plimente de calciu, vitamina D ;i estro-
gen  sub form[ de terapie hormonal[
de substitu\ie sau alte medicamente ne-
hormonale.

Factorii de risc în
apari\ia osteoporozei
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Pentru a echilibra balanţa termică, iarna este nevoie de o doză de energie mai mare. De
aceea organismul pofteşte la mâncăruri mai consistente şi cu multe calorii. Iată reco-
mandările importante în ceea ce priveşte ce este bine să consumi şi ce ar trebui să eviţi. 

Iarna uităm cât de important
este de fapt să avem grijă de silue-
tă. Alimentaţia sănătoasă este ne-
glijată, iar kilogramele se depun
parcă mult mai uşor. Da este ade-
vărat că frigul de afară parcă ne
impune o alimentaţie mai grasă
faţă de cea din sezonul cald, când
avem parte de legume şi de fructe
proaspete, însă fiecare anotimp
vine cu un set special de produse
uşoare.

Noi vă propunem un regim special
pentru zilele reci de iarnă, destinat tutu-
ror cărora le este dor de soare şi ar vrea
să-şi adapteze alimentaţia la realităţile
iernii. Deşi necesarul nostru de calorii
nu diferă prea mult de la vară la iarnă, ar
trebui să ne schimbăm un pic meniul.

Patru mese pe zi

Pentru a echilibra balanţa termică
este nevoie de o doză de energie mai ma-
re. De aceea organismul pofteşte la mân-
căruri mai consistente şi cu multe calorii.
Iată recomandările importante în ceea
ce priveşte ce este bine să consumi şi ce
ar trebui să eviţi. 

Sursele cele mai bune de fier şi vita-
mine precum B şi E sunt seminţele inte-
grale, legumele în păstăi, carnea slabă şi
ficatul. Carnea, legumele în păstăi, in-
clusiv lintea, diversele grişuri oferă or-
ganismului necesarul de fier, apărându-
l în acest fel de anemie şi de imunodefi-

cienţă
Numărul meselor este cel mai im-

portant. Patru pe zi este un minim abso-
lut. Mâncând din 3 în 3 ore contribuim
la echilibrul termic al organismului

Un mic dejun sănătos ne apără de
răceli, iar metabolismul intens din orele
dimineţii ne asigură că grăsimea nu se
va depune iar elementele nutritive se vor
asimila optim.

Legumele şi fructele< roşiile, ardeiul,
brocoli, varza de Bruxelles, salata, ţelina,
portocalele, grapefruitul, pepenii galbeni

şi kiwi, toate acestea conţin vitaminele
A, C şi E, ajută la asimilarea energiei din
hrană, activează sistemul imunitar şi tre-
buie adăugate la toate mesele.

Lactatele, ouăle, carnea de pasăre,
peştele, carnea de vită, fasolea, seminţele,
mugurii, nucile sunt surse ale vitaminelor
din grupa B, importante pentru susţine-
rea imunităţii şi pentru acţiunea lor an-
tidepresivă.

Pâinea integrală, de secară, grişurile
cu conţinut mare de fibre sunt alimente
săţioase şi constituie o sursă a energiei

care, în timpul iernii, trebuie să
provină în proporţie de 50%
din hidrocarburi
Alimentele care oferă organis-
mului crom şi inhibă pofta de
dulciuri sunt peştele, carnea de
pasăre, ouăle, brocoli, porum-
bul şi mazărea boabe. 
Cel mai important este ca re-
gimul să fie bine echilibrat,
dându-ne energie şi rezistenţă
fără ca în acelaşi timp să în-
graşe. Cu siguranţă propriul tău
organism îţi va spune ce anume
să faci pentru a-ţi întări siste-
mul imunitar, a evita infecţiile
şi depunerile inutile de ţesut
adipos.

Meniu

Micul dejun<
2 felii de pâine, telemea cu ar-
pagic, ouă prăjite, salat[ de roşii
şi ceai cu suc de zmeură
Gustare<

Două chifle intregale cu şuncă de curcan,
suc din portocale proaspete
Prânzul<
Piept de pui fiert la aburi, brocoli, cartofi
fierţi în coajă, de băut apă minerală cu
suc de lămâie
Gustare de după-amiază<
Salată de fructe (banane, mere, portocale
şi kiwi)
Cină<
Fasole boabe fiartă, o chiflă integrală cu
pastă cu macrou, de băut ceai cu suc de
lămâie

Iarna avem nevoie de mai
mult[ energie

Lipsa timpului este motivul
principal pentru care mulţi anga-
jaţi nu ţin dietă. Un alt motiv este
stilul de viaţă agitat care nu ne
permite să ne bucurăm de mân-
care, ci doar să consumăm cât mai
repede. 

Vă propunem un mod de a slăbi care
nu vă va face să “muriţi de foame” la ser-
vici. Obişnuinţele culinare merită schim-
bate imediat.

Gustarea la servici este adesea o cafea
şi un produs de patiserie cumpărat pe
drum sau un baton de ciocolată. 
Vă oferim în această direcție o dietă ra-
pidă și echilibrată care va modifica nu
numai gradul de sănătate al dumnea-
voastră, ci și modul în care percepeți die-
tele de acest fel. Încercați-o cu încredere
și stresul dumneavoastră zilnic se va re-
duce considerabil.

Principii de bază

Serviţi micul dejun acasă, astfel evi-
taţi tentaţia de a îmbuca una-alta în tim-
pul conversaţiilor şi a serviciului. Nu ui-
taţi să luaţi cu voi şi o mică gustare, pen-
tru a nu simţi foamea pe parcursul zilei. 

În timpul pauzei de prânz consumaţi
o salată sau o supă dietetică.

Masa principală a zilei serviţi-o aca-
să, după lucru. Dacă lucraţi până târziu,
găsiţi un pic de timp pentru o ieşire la
restaurant sau la bar, mâncaţi încet, fără
grabă. Francezii sunt supli nu numai pen-
tru că sunt pasionaţi ai sporturilor ci şi
fiindcă se delectează cu fiecare îmbucă-

tură de mâncare. Înainte de culcare mân-
caţi un fruct sau beţi un suc de legume.

Nu săriţi peste mese, deoarece veţi
ajunge să mâncaţi prea mult o dată. Nu
uitaţi de exerciţii. Chiar şi la birou, vă
puteţi mişca< rotiri şi forfercări cu braţele,
aplecări ale trunchiului, capului şi gâtu-
lui. Plimbaţi-vă prin birou, vizitaţi cole-
gele şi colegii la locurile lor de muncă.

Meniul pe 5 zile 

Acestea sunt alimentele permise în
dietă, din care puteţi alege în funcţie de
preferinţe. Cafeaua se va înlocui cu un
ceai, de preferinţă cu lapte slab, dar fără
zahăr. 

Perfect ar fi un pahar de lapte slab, o

doză de kefir sau de iaurt.

Mic dejun
2 felii de pâine prăjită unse subţire cu
unt,
2 felii de şuncă, câteva stafide
1 felie de pâine integrală unsă cu unt, 
100 g brânză dulce degresată, cu arpagic
şi castravete, 
1 ou tare sau moale, o felie de pâine cu
unt, o roşie 
2 felii de pâine prăjită unse subţire cu
unt, 2 felii subţiri de caşcaval, câteva ri-
dichi
1 felie de pâine integrală unsă cu unt sau
brânză dulce sau 1 lingură de gem nu
prea dulce.

Ce luăm la lucru ca gustare? 
1 măr, 1 pară, 1 banană mică, 2 mor-
covi.

Prânz
Salată de legume< se taie un castravete,
o ceapă mică, un ardei, câteva ridichi,
150g brânză feta light, se adaugă sare şi
piper, se amestecă.
Salată de peşte< 150g ton în ulei, se stre-
coară grăsimea, se taie un ou tare, o
roşie şi o ceapă, se adaugă condimente,
se amestecă.
Salată cu brânză< 200g brânză slabă se
amestecă cu ridichile tăiate, arpagic to-
cat, 4 linguri de iaurt, condimente.
Salată de pui< se taie şi se amestecă 100g
piept fript de pui, o felie de ananas, un
măr, 3 linguri de porumb conservat, 2
prune uscate.

Cină
– nu uitaţi să o serviţi acasă.
Orez cu legume< se amestecă 100g de
orez fiert cu 250g legume şi ciuperci în-
ăbuşite în ulei.
Peşte cu legume< se înăbuşă în ulei doi
morcovi raşi, o ceapă tocată, o roşie, se
adaugă 150 g peşte, se înăbuşă din nou,
se adaugă condimente.
Perişoare cu ciuperci< 100g carne de pui
tocată se amestecă cu 100 g ciuperci în-
ăbuşite cu 1 ceapă, cu pătrunjel, condi-
mente; se formează perişoarele, se fierb
în aburi, se servesc cu o lingură de orez.
Macaroane cu sos< la 100 g macaroane
fierte se adaugă un sos din 2 linguri de
pastă de tomate înăbuşită cu ceapă şi
un căţel de usturoi.

Denisa Ter\an

Cum \inem diet[ la birou?

Vă întrebaţi cum să slăbiţi, dar nici
nu vreţi să ţineţi o dietă strictă? Introdu-
ceţi în dieta dumneavoastră produse care
să vă permită să vă debarasaţi de kilo-
gramele în plus şi să ajungeţi la silueta
de vis.

Grapefruitul
Grapefruitul este considerat un element

perfect al regimului de slăbire. Conţine
multă pectină, care contribuie la scăderea
nivelelor de grăsime.

Apa
Apa este un element absolut necesar

al fiecărei diete. Un organism bine hi-
dratat nu reţine cantităţi excesive de apă
în sistem. Consumând apă evităm dez-
hidratarea – un factor de încetinire a me-
tabolismului şi un stimulent al exceselor
alimentare. Organismele dezhidratate
confundă setea cu foamea, ceea ce duce
la consumarea de calorii adiţionale, ex-
cesive.

Salata
Salata este o legumă cu puţine calorii,

bogată în elemente nutritive şi vitamine.
Ea permite evacuarea excesului de lichide
şi grăsimi din organism.

Ţelina şi frunza de ţelină
Conţine puţine calorii şi ajută la me-

tabolizarea grăsimilor. Metabolismul şi
digestia constituie un efort pentru orga-
nism. Salata verde, frunze de ţelină şi
sparanghel conţin mai puţine calorii de-
cât cele necesare consumării ei.

Sparanghelii
Ne permit să păstrăm un bun bilanţ

al apei în organism. Fiind un diuretic na-
tural, permit debarasarea organismului
de excesul de lichide. Se consideră că spa-
ranghelii ajută la slăbire datorită conţin-
utului lor redus de calorii.

Merele
Cercetările comparative au arătat fap-

tul că, persoanele care mănâncă acest
fruct înainte de masă ard mai multe ca-
lorii şi pierd mai repede din greutate.

Ouăle
Consumând micul dejun accelerăm

metabolismul, astfel arzând mai multe
calorii. Persoanele care mănâncă la micul
dejun ouă, consumă în cursul zilei mai
puţine calorii, deoarece au poftă de mân-
care mai scăzută.

Migdalele
Nu numai că sunt un excelent aperi-

tiv, dar constituie şi o sursă de proteină,
fibră şi grăsimi sănătoase. Consumarea
zilnică a migdalelor stabilizează nivelele
de zahăr din organism, reducând senzaţia
de foame. 

Laptele
Produsele lactate degresate conţin

mult calciu, care are un rol important în
procesul de slăbire. În plus, vitamina D
conţinută în lapte ajută la absorbţia cal-
ciului de către organism şi accelerează
metabolismul.

Carnea slabă
Carnea slabă, cum ar fi cea de curcan

sau muşchiul de vită conţine multe pro-
teine necesare pentru construcţia
muşchilor. Cercetările au arătat că, per-
soanele cu cantităţi mai mari de ţesut
adipos ard mai multe calorii.

Produse care sus\in 
pierderea în greutate
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Din Antichitate, ţelina a fost folosită drept remediu natural împotriva hipertensiunii. Atât în

China, cât și în Imperiul Roman, oamenii consumau ţelină datorită proprietăţilor de combatere a
creșterii tensiunii.

Lichior crem[ 
de ciocolat[

Mâncare de legume 
la cuptor

Mod de preparare< 

Ciocolata se rupe bucăţele (indife-
rent ce fel de ciocolată se folosește), se
adaugă un pahar de lapte și se pune la
topit pe aburi, sau eventual în cuptorul

cu microunde. Dacă topiți pe foc tre-
buie să aveți mare grijă să nu se prindă
de vas. După ce s-a topit bine, se ames-
tecă cu laptele rămas ca să se răcească.
Se adaugă frișca, se toarnă într-o sticlă
peste care se adaugă alcoolul și mierea
(dacă se folosește). 

Mierea se poate înlocui cu câteva
picături de îndulcitor lichid. Se închide
sticla și se scutură bine, de mai multe
ori. Se poate consuma imediat după ce
se răcește, dar dacă se lasă câteva zile
la frigider, gustul se va “matura”. În tot
acest timp, sticla se va scutura din când
în când.  Se recomandă păstrarea sa
doar la frigider.

Ingrediente< 
500 ml alcool de 40 grade dacă este
prea tare mai puneți apă fiartă și ră-
cită, 200 g ciocolată (albă sau neagră)
sau cremă de ciocolată (cu cât mai
multă cu atât va fi mai gros lichiorul),
2 pahare de lapte. Se mai pot adăuga<
100 ml de frișcă sau de smântână dul-
ce, 2 linguri de miere, o ceșcuţă de

cafea tare, făcută la presou.

Mod de preparare<

Vinetele (necurățate de coajă) se
taie rondele sau cuburi, se sărează așe-
zate pe o hârtie de copt și se lasă de-
oparte circa 15 minute. Se bucățesc la
fel și cartofii, roșiile se taie în 4-6 buc[ți,
în funcție de mărime, iar ardeiul roșu
și ceapa se taie fâșii și se așează într-o
tavă antiaderentă, apoi se adaugă și
rondelele de vinete pe care, în prealabil

le uscăm cu un prosop de hârtie. Mă-
rarul mărunţit se presară deasupra le-
gumelor, se condimentează cu sare și
cu piper, se adaugă și uleiul și se ames-
tecă. Tava se acoperă, fie cu o hârtie de
copt, folie de aluminiu, sau cu o altă
tavă de mărime potrivită și se dă la
cuptorul încins la 180 de grade. Peste
circa 15 - 20 de minute se descoperă și
se mai ține până când legumele se ru-
menesc. Acest ragu se poate servi fie
ca garnitură la cărnuri, fie ca mâncare
de sine stătătoare.

Ingrediente< 
O vânătă mai mare sau două vi-
nete mai micuțe, 3 cartofi, un ar-
dei roșu, 1-2 roșii, o ceapă mai
mărișoară, pe cât posibil roșie,
dar nu neapărat, 50-70 ml ulei,
o legătură de mărar, o linguriţă

sare, piper negru, după gust.

Pr[jitur[ cu ciocolat[ 
;i crem[ de brânz[

Mod de preparare<

Se amestecă bine ouăle cu zahărul,
până devine o compoziție spumoasă,
apoi se adaugă făina, cacaoa, untul și
praful de copt și se amestecă până la
omogenizare. Laptele se adaugă treptat,
amestecând în continuu. Se va obține
un aluat cremos, pe care îl împărțim

în două. Jumătatea se toarnă într-o for-
mă unsă în prealabil cu unt sau căptu-
șită cu hârtie de copt. Ingredientele
pentru cremă se amestecă cu mixerul,
până când se obține o pastă omogenă,
care se întinde peste aluatul din formă
și se acoperă cu cea de a doua jumătate
de aluat. Se dă la cuptorul preîncălzit
la 180 grade C și se coace 35 de minute.
Ciocolata se sfărâmă într-un bol și se
topește pe aburi. Se adaugă untul și se
amestecă. Prăjitura scoasă de la cuptor
se lasă să se răcească puțin, dar nu de
tot, glazura se toarnă deasupra și se în-
tinde repede, să nu se întărească. După
ce se va răci complet, se poate felia.
Ciocolata răzuită, însă de data aceasta
fără unt, se poate presăra pe prăjitura
fierbinte, iar acesta, pe jumătate se va
topi, formând un decor zdrunțuros.

Ingrediente< 

Pentru blat< 350 g făină, 150 g de
zahăr, 2 linguri de cacao, 2 ouă, 100 g
de unt, 200 ml de lapte, un plic de
praf de copt. 

Pentru cremă< 400 g brânză dulce,
uscată de vacă, 4 linguri de zahăr, un
plic de zahăr vanilat, o lingură de
smântână, coaja rasă de la o jumătate
de lămâie.

Pentru glazură< 100 g ciocolată
menaj, o linguriță de unt.

Sup[ de linte 
;i pui

Mod de preparare<

Se taie cubulețe sau felii ceapa, ar-
deiul, morcovul, țelina și ciupercile. În-
tr-o oală de 3 l se topește untul la foc
mediu și se adaugă legumele tăiate și
puțină apă, aproximativ 50 ml. Se că-
lesc toate, până încep să se înmoaie,
amestecând din când în când. Se adau-
gă supa, vinul, frunza de dafin și cim-

brul. Se dă focul la mic, se acoper[ oala
și se lasă să fiarbă cam 30 de minute
până se înmoaie legumele. Într-o tigaie
antiaderentă (de teflon sau cu strat ce-
ramic) se frige puiul dat cu puțină sare.
Se taie în bucățele de 2–3 cm. Se pune
și lintea în oala de supă și se lasă `ncă
40 de minute să fiarbă, tot cu capac. Se
verifică din când în când să nu scadă
prea mult și se completează cu apă dacă
este nevoie. Nu puneți sare decât spre
sfârșit, după ce o gustați, pentru că supa
în care s-a fiert, a fost deja sărată. Se
verifică dacă lintea e fiartă. Se adaugă
și puiul tăiat și se mai lasă să dea într-
un clocot.

Ingrediente< 
Un cubuleț de circa 25 grame de unt,
un morcov mare, o ceapă medie, o
jumătate de țelină, 100 g de ciuperci,
o jumătate de ardei gras roșu, 2 linguri
de vin alb sec, un litru de supă de pui,
100 g de linte (1/2 pahar de 250 g),
200 g carne de pui (preferabil piept
sau pulpe), o frunză de dafin, o lin-

guriță de cimbru.

Ţelina este cunoscută mai ales ca o
legumă banală, o albitură folosită de gos-
podine pentru îmbunătăţirea gustului
mâncării. Sunt probabil puţini cei care
o consumă, dar îi cunosc și adevăratele
proprietăţi curative. Ţelina conţine vi-
tamina A, B, C, potasiu, zinc, calciu,
magneziu, fosfor și multe alte substanţe
care pot ajuta organismul în lupta cu
numeroase afecţiuni.

Scade tensiunea arterială

Din Antichitate, ţelina a fost folosită
drept remediu natural împotriva hiper-
tensiunii. Atât în China, cât și în Impe-
riul Roman, oamenii consumau ţelină
datorită proprietăţilor de combatere a
creșterii tensiunii. Un studiu recent rea-
lizat de specialiști de la Universitatea
din Chicago a demonstrat știinţific ceea
ce era cunoscut drept leac băbesc< ţelina
conţine o substanţă numită butilfatalidă,
care reduce tensiunea arterială, relaxând
vasele de sânge și înlesnind circulaţia
sângelui.

Întărește sistemul imunitar

Consumul regulat de ţelină întărește
sistemul imunitar, apărându-ne împo-
triva bolilor. Conţinutul bogat de vita-
mina C ajută la creșterea rezistenţei la
infecţii și îmbolnăviri. Astfel, poţi evita
apariţia răcelilor și a gripei.

Detoxifică organismul

Dacă doriţi să vă eliberaţi de toxine
și de substanţele nocive din organism,
adoptaţi o cură cu ţelină. Este indicat,
în acest caz, să consumaţi atât partea ră-
dăcinoasă, cât și frunzele. Ideal ar fi să
recurgeţi la prepararea a cât mai multor
salate cu ţelină în stare crudă. Organis-
mul se va întări, cunoscând un efect to-
nic și fortifiant, datorită stimulării glan-
delor renale, reducerii hormonului de
stres și înlesnirii circulaţiei sângelui prin
vase. Totodată, conţinutul de calciu,
magneziu și potasiu ajută la tratarea ane-
miei. Ţelina este foarte utilă și în reglarea
nivelului de colesterol în sânge.

Remediu împotriva disfuncţii-
lor hormonale

Studii efectuate în ţări precum Ja-
ponia, Rusia sau China, arată că ţelina
are capacităţi de reglare hormonală, atât
în cazul femeilor cât și în cazul băr-
baţilor. Substanţele din compoziţia ţeli-
nei ajută la estomparea durerilor men-
struale, contribuie în lupta împotriva
infertilităţii și facilitează trecerea peste
perioada menopauzei, diminuând efec-
tele produse de tulburările din această
perioadă.

În Antichitate, ţelina era considerată
unul dintre cele mai importante afrodi-
siace. Sucul de ţelină combate afecţiuni
de ordin sexual precum frigiditatea și
impotenţa.

Un bun cicatrizant

Ţelina se poate folosi și în cazul unor
leziuni produse la nivelul pielii, datorită
faptului că are excelente proprietăţi ci-
catrizante. Sucul de ţelină se aplică fo-
losind o compresă care se aplică pe zgâ-
rietură și/sau rană.

Un bun diuretic

Dincolo de toate proprietăţile enu-
merate mai sus, ţelina este și un foarte
bun diuretic. Poate fi folosită, așadar, în
tratarea unor afecţiuni renale precum
litiaza sau colica biliară. Poţi utiliza cu
încredere ţelina și în cazul în care suferi
de retenţie urinară.

Text selectat de Ioan A.

Consumul de \elin[ă
regleaz[ nivelul de
colesterol în sânge
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Trăim într-o lume a afacerilor
dominată de bărbaţi, unde femei-
le, asemenea secretarei Tess
McGill (Melanie Griffith) din ce-
lebra pelicula Working Girl, au
înţeles repede că “La Roma te
porţi ca romanii”. Cu toate acestea
rămâne întrebarea dacă celebrul
“power suit” o armură, este o mo-
dalitate de a fi tratate egal, ca de
la costum la costum.

Costumul la finalul oricărei zi obo-
sitoare, rămâne doar o haină. Privind
dincolo de stofă, femeile de fapt încearcă
să transmită un mesaj, mai exact cel al
emancipării, egalităţii şi a profesionalis-
mului, pe care femei precum Coco Cha-
nel, Marlene Dietrich, Elsa Schiaparelli,
Madonna, Donna Karan le transmiteau
către lume.

În acest moment al istoriei, femeile
mai au nevoie să mimeze dominanţă şi
prestanţă legate intrinsec de fizicul mas-
culin? Pentru a răspunde prezentului este
necesară cunoaşterea istoriei. Astfel vom
trece prin principalele momente ale evo-
luţiei costumului de business la femei.

Femeile şi limbajul hainelor

În mediul business femeile se folo-
sesc, mai mult decât bărbaţii, de limbajul
hainelor pentru a-şi construi o imagine,
pentru a-şi dezvălui personalitatea, pen-
tru a-şi arăta statutul şi influenţa.

Terminologia  “power suit” a apărut
în 1980 şi reprezenta sacoul cu umerii
exagerat de largi şi întăriţi, purtat alături
de fusta sau pantalon de către femeile
americane din mediul de afaceri. Costu-
mul de business denotă putere, autoritate
şi spirit de lider. Iar cum puterea, mai
ales cea fizică, nu este un dat al femeilor,
ajungem să o construim, să o reprezen-
tăm prin inginerii vestimentare.

Unde a început totul?

Odată cu apariţia reprezentativului
costum Chanel în 1920 a început şi
emanciparea femeilor. Coco Chanel a
reuşit să ne elibereze de corsete şi de con-
strângeri printr-un cardigan nestructu-
rat, confecţionat dintr-o stofă tweed,
având celebrii nasturi metalici aurii şi
buzunare. Acesta era purtat alături de o
fustă din aceeaşi stofă, cu lungimea până
la genunchi. Această ţinută, accesorizată
cu un şirag lung de perle, avea să devină
“noua uniformă” a femeii.

1930 este anul în care designerul
Marcel Rochas, dă naştere costumului
cu umerii evidenţiaţi peste linia naturală,

întăriţi cu pernuţe de burete. În aceşti
ani, Hollywood-ul devenise exponentul
costumului prin incontestabilele fashion
icon-uri Marlene Dietrich şi mai tânăra
Katherine Hepburn. 

Însă spre uimirea tuturor, ele nu pur-
tau costumul în maniera redefinită în
cheie feminină, ci purtau costume băr-
băteşti. A fost scânteia care a încurajat
femeile să regândească limitele modei şi
tabu-urile purtării hainelor în funcţie de
sex.

Yves Saint Laurent introduce în 1970
“le smoking”, primul costum couture cu
pantalon destinat femeilor, construit du-

pă varianta sa masculină.
După fotografia lui Hel-

mut Newton, a femeii îmbră-
cate într-un costum YSL su-
prinsă noaptea pe o alee, stilul “power
suit” al anilor 70 este definit ca fiind pu-
ternic, sexi, de o feminitate potenţată
chiar de jocul masculin-feminin. La po-
lul opus, tot în acei ani, se află Annie
Hall, a cărei imagine poate fi reprezentată
de Diane Keaton, o purtătoare a costu-
melor cu pantaloni, însă cu un aer mas-
culin, nonşalant, provocând perpetuu
standardele unei societăţi încă sceptică.

Era Armani este marcată în 1980.

Dincolo de acum regretatele costume cu
umerii gigantici, exageraţi până la ridicol,
atât de bine reprezentaţi în Dinasty de
Joan Collins.

Designerul italian a reuşit să con-
struiască costume adaptate corpului fe-

minin, însă din stofe folosite cu precă-
dere în industria hainelor bărbăteşti.
Orice femeie care ocupa o poziţie în
lumea afacerilor putea fi recunoscută
după costumul Armani.

Metamorfozele anilor ‘90

Trecem repede de metamorfozele
anilor 90, care au reactivat necesitatea
manifestării creativităţii individuale în

alegerile vestimentare.  Dar, să nu ne
facem că nu o vedem pe Madonna şi

influenţa sa asupra stilului epocii.
În turneul său din 1990, Blonde
Ambition, purta un costum cla-
sic cu dungi creat de Jean Paul

Gaultier alături de sutiene cu cupele con-
uri.

Încă din 2011 Wall Street Journal şi
Vogue decretau încheierea epocii demo-
datului costum de business pentru femei.
Această mişcare de eliberare s-a făcut
observată mai întâi în poziţiile de exe-
cutiv, care îşi iau libertatea de a experi-
menta mai mult cu înfăţişarea lor, de a
aborda ţinute caracterizate mai mult de
diversitate şi expresivitate.

S-a încheiat etapa copierii siluetelor
masculine, a mimării forţei fizice prin
umerii largi şi şoldurile înguste. Femeile
din business sunt o forţă, ele nu se mai
simt obligate de mediul predominant
masculin să câştige forţat respectul, in-
clusiv prin mimetism vestimentar.

Este adevărată zicala că nu hainele îl
fac pe om, dar în acelaşi timp este ade-
vărat şi că un costum bine croit, de cali-
tate, îi poate da oricărei femei senzaţia
de putere şi control. Aşa cum spunea
Giorgio Armani, nu mai este nevoie de
un sacou ca să-ţi demonstrezi autoritatea.
O ai deja. Însă, păstrează câte un sacou
bine croit la îndemână…

Paltonul este cea mai prețioasă
piesă de îmbrăcăminte pe timp de
iarnă și una dintre cele mai costi-
sitoare din dulapul unui bărbat.
Oferă protecție împotriva frigului
și umezelii fără a sacrifica elegan-
ța.

Spre deosebire de o jachetă din fâș,
paltonul poate fi purtat într-o zi de lu-
cru fără dileme în privința potrivirii
cu jacheta costumului. Se așează natu-
ral peste sacou și curge până la nivelul
genunchilor, protejându-și purtătorul
împotriva unei ierni neprietenoase.

Paltonul perfect se cumpără direct
de la un croitor, astfel vei fi sigur că îţi
vine impecabil. Asta nu înseamnă că
nu poţi avea norocul să găseşti şi în
magazine un model care să îţi vină ca
turnat. Un palton de calitate cu o cro-
ială clasică poate fi purtat ani la rândul
fără a se demoda și fără semne notabile
de uzură.

Dacă vreți și să arătați bine, palto-
nul este alegerea potrivită. Acesta este

cel mai important element din garde-
robă în acest anotimp și primul care se
vede, pe lângă încălțăminte.
Acestea fiind spuse, iată câteva lucruri
pe care să le aveți în minte la cumpă-
rarea unui palton.

Numărul de nasturi

Croiala paltoanelor se împarte sim-
plu, cu un singur rând de nasturi și do-
uă rânduri, mai aproape de stilul mi-
litar naval. Nasturii așezați în linii pa-
ralele pot lăți perspectiva asupra unei
persoane care are deja probleme de
greutate. Paltoanele cu un singur rând
de nasturi pot fi purtate descheiate,
sunt mai practice și ajută un purtător
supraponderal, cu singura condiție să
nu fie prea lungi pentru statura sa. 

Dimensiunea

Un palton „întreg“ coboară până
la jumătatea gambelor și se potrivește
mult mai bine bărbaților înalți decât

celor mai scunzi, pe care îi poate face
să pară chiar mai mici de înălțime. Este
foarte călduros și protejează împotriva
vântului, dar are dezavantajul de a-și
încurca purtătorul atunci când se așază
la volan. De altfel, din anii ’50, scurta-
rea paltoanelor s-a datorat tocmai ne-
voii de confort a șoferilor pe scaunul
din față al mașinii.

În versiunea „trei sferturi“, haina
ajunge până la mijlocul pulpei, este mai
tinerească și mai ușor de purtat. Păre-
rea generală asupra subiectului este în-
să că paltoanele scurtate nu sunt la fel
de potrivite întâlnirilor serioase și că
trebuie purtate fie în situații relaxate,
fie cu atenție în alegerea evenimentului
la care este purtat. Alegerea trebuie să
se facă după probare fie după același
număr cu al costumului, fie o mărime
cu un număr mai mare – diferă de la
producător la producător.

Materiale și culori

Paltoanele vin într-o gamă extrem

de largă de prelucrări ale lânii. Se găsesc
fie haine simple, din amestecuri de lână
și vâscoză, tuid, sau, variante mai
scumpe precum cașmir, merino, an-
gora sau vicuna. Cașmirul, un material
despre care am mai vorbit, este extrem
de călduros și foarte elegant, dar este
mai greu de îngrijit și care tinde să se
uzeze mai repede.

Culorile nu depășesc zona nuanțe-
lor considerate potrivite pentru „busi-
ness“, negru, gri închis, bleumarin sau
maro, în cazul părului de cămilă, ale-
gerea fiind de cele mai multe ori coro-
borată cu nuanțele pe care le au costu-
mele. Este foarte întâlnită textura în
spic (herringbone), deși la fel de frec-
vente sunt texturile simple, fără un mo-
del anume. 

Potrivirea de culoare acceptă „re-
dundanțe“. Nu este nimic greșit în a
asorta un palton gri închis cu un cos-
tum de aceeași nuanță, la fel cum, la
aceeași jachetă, se potrivesc și haine
maro sau bleumarin.

Denisa Terțan

Cum alegi paltonul b[rb[tesc potrivit?

Costumul la finalul oricărei zi obositoare, rămâne doar o haină. Privind dincolo de stofă, femeile
de fapt încearcă să transmită un mesaj, mai exact cel al emancipării, egalităţii şi a profesionalismului,
pe care femei precum Coco Chanel, Marlene Dietrich, Elsa Schiaparelli, Madonna, Donna Karan
le transmiteau către lume.

Costumul business pentru femei, 
puterea prin haine asupra b[rba\ilor
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~n dup[-amiaza de luni s-a
deschis la Muzeul de Art[ o ex-
pozi\ie de mare `ntindere ;i va-
loare, una din cele mai reu;ite din
ultimii ani. Arti;tii profesioni;ti
din UAPR Satu Mare se mobili-
zeaz[ destul de greu pentru a rea-
liza saloane de art[ cu participare
masiv[, dar c]nd o fac rezultatul
este spectaculos.

Marele merit pentru acest “~nsemn
Alb” at[t de expresiv ;i fantezist revine,
f[r[ dubii, Cristinei Gloria Opri;a.
Av]nd experien\a celor dou[ decenii
`n care a realizat “Micul Prin\”, artista
s[tm[rean[ ;i-a mobilizat prietenii ;i
colegii ;i a reu;it s[ adune peste 100
de lucr[ri de o varietate ie;it[ din co-
mun. Sunt reprezentate aproape toate
genurile, stilurile ;i tehnicile care de-
finesc arta contemporan[, `n cele mai
felurite dimensiuni, iar fiecare lucrare
este cel pu\in interesant[.

~n ciuda titlului, nu e o expozi\ie
monoton[ sau monotematic[. Mai
cur]nd am spune c[ un tur prin s[lile
din aripa st]ng[ a Muzeului de Art[
ilustreaz[ faptul c[ albul este o sum[
a tuturor culorilor.

Sclipiri `n alb

E foarte greu s[ alegi din peste 100
de lucr[ri c]teva pe care s[ le
eviden\iezi. Ele ar fi ca sclipirile dintr-
o `ntindere `nz[pezit[. Una din cele
mai interesante se intituleaz[ chiar
“Sclipiri” (Alina Nealco;) ;i este, pa-
radoxal, plin[ de culoare. Original ;i
provocator este ;i col\ul amenajat de
Valer Sasu, o ironie la adresa rolurilor
familiei tradi\ionale. Sau “Serafimul”
Mariei Juravle. Sau seria “Alb primor-
dial” a lui Mugurel Emanuel Manea.
Inspiratul “Postmortem”, plin de umor
negru, al Timeei Mitroi. Un “Dialog”
`ntre natural ;i negativ, montat de Mi-
hai Panaitescu. “Cavalerul” mai mult
sugerat de artista ce semneaz[ “Aripa
di Mariana Papara”. Compozi\ia
“Flori” de Zsuzsa Szemak, av]nd ca
subtext - la propriu! - un poem de Ce-
zar Iv[nescu. Fascinantele “Totemuri”
pictate pe lemn de Corneliu Pop. Scul-
pturile istorico-ironice ale lui Radu
Ciobanu. Frumosul “Triptic” despre
na;terea “trupului Domnului”, etalat
iconostatic, ̀ n ultima sal[ a expozi\iei,
;i realizat de Alfred Schupler. “Cate-
drala din cocon” str[v[zut[ de Dan
Cosma. “M[rturii” de C[lin V[dan, o
ingenioas[ sugestie a ideii c[ biserica
st[, ̀ n definitiv, pe temelia Cuv]ntului.
“Visul caisei”, pictat cu mare fine\e de
Andrea T[m[;an, care Andrea  a de-
venit, surprinz]tor, ;i subiect de lu-
crare (“The memory remains” - Cris-
tina Busuioc). Toate lucr[rile fotogra-
fice din expozi\ie, foarte inteligente
(Kalman Sztrharszky nu se dezminte,
dar to\i arti;tii fotografi invita\i au
adus imagini cu mesaj ;i miez). Mesa-
jul fin al ciclului “Culese din cer” rea-
lizat de Diana Costea. Seria “American
Catholic Girl” a invitatei americane
Jeanne Luongo. Jocul str]ns cu istoria
g]ndit ;i reprezentat de Eugen Mun-
teanu `n “Troiene”. “Salvatorii” picta\i
de Nicolae Pop, tablou inspirat de dra-
ma de acum un an din Apuseni. Mon-
tajele metalice ale M[d[linei Stan.
“Soarele alb” al Adrianei Popa C[nija.
Lucr[rile de tapiserie, impun[toare
(de pild[ “Crucea Ierusalimului” de
Rodica Banciu Regep). :i am `n;irat
doar c]teva.

Adev[rul e c[ o asemenea explozie
de creativitate merit[ onorat[ prin vi-
zitarea expozi\iei ;i  un parcurs
r[bd[tor ;i atent prin galerie. Nu prea

exist[ lucr[ri care s[ nu r[spl[teasc[
`ntr-un fel sau altul investi\ia de timp
;i cultur[ a vizitatorului, iar orice am
putea noi s[ v[ povestim, ;i oric]te
poze a\i vedea, nu se apropie c]tu;i de
pu\in de experien\a contempl[rii di-
recte a operei de art[ originale. 

O `ntrebare de la vernisaj

~n discursul ei de la vernisaj, Felicia
Grigorescu a pus o `ntrebare care i-a
cam l[sat f[r[ replic[ ;i f[r[ aplauze
pe cei prezen\i< cine va putea umple
golul pe care l-ar putea l[sa Cristina
`n via\a artistic[ s[tm[rean[ dac[ va
alege s[ plece? O `ntrebare legitim[,
c[ci doamna Opri;a este `n mod clar
cea mai activ[ ;i b[t[ioas[ personali-
tate din Satu Mare `n domeniul ei, `n
special `n calitatea sa de promotor de
evenimente, iar expozi\ia sa personal[
de anul trecut a fost o m[rturie cum
mai clar[ nu se putea a unui talent rar.
C]teva mostre, legate de tema larg[ a
expozi\iei, pot fi v[zute ;i aici.

Vernisajul a fost completat de un
moment actoricesc, expresiv ;i el, de;i
uneori tinerii actori - Horia Fedorca
;i Anette Marka, elevi ai lui Carol Er-
dos - au supralicitat sim\irea `n detri-
mentul textului. Text care apar\ine Ia-
nei Frezia Opri;a, se intituleaz[ “Ne-
bun de alb” ;i `l red[m `n `ncheierea
acestei consemn[ri.

“Nebun de alb”,
un text de Iana Opri;a

- Ai fost fata în tricoul alb. Am fost
zmeul tău.

- Ai fost zmeul meu. Am fost fata
în tricoul alb. A ta fată.

Alb e cerul în dimineaţa în care ai
încetat să mai exişti. Alb a fost amurgul
când ai uitat să mai exişti. Albe sunt
lacrimile care îţi vor simţi veşnic dorul.
Alb e când nu mai doare. Alb e când
nu-ţi mai pasă. Alb e murmurul atât
de enervant căruia îi simţi atât de mult
lipsa. Alb e golul pe care îl laşi în urma
ta. Albe sunt buzele peste care au tre-
cut atâtea şi atâtea lacrimi şi sărutări.

Alb e putere. Ambiţie. Iubire. Alb
e blând. Cald şi drag. Alb e neantul
nemărginirii tale în care iubesc să mă
arunc doar când vreau eu. Albă e taina
pe care mi-e frică să o cunosc. Alb e
curajul cu care voi îmbrăţişa viaţa fie
şi doar pentru o secundă. Alb e risc.
Alb e reuşită.

Albă e stăruinţa de a rămâne sin-
gurul şi unicul exemplar al tău. Albe
sunt paginile pătate de cerneala prea
multor dureri. Albe sunt certitudinile
pe care le cauţi din nou şi din nou, ori
de câte ori cineva încearcă să-ţi dărâ-
me castelul din cuburi. Albe sunt gân-
durile ce te năpădesc. Imagini şi emoţii
de nestăvilit.

Albă e nesiguranţa. E îndoială şi
chin. Albe sunt cuvintele cu care îţi
strigi dorinţele, lacrimile pe care le în-
credinţezi neajunsului. Zâmbetul drag
pe care îl adresezi cuiva deşi înăuntru
se sparg şi se ciocnesc miliarde de
simţăminte. De femeie, de copil, de
îndrăgostită şi jucătoare de iubiri. Albe
sunt sclipirile din ochii tăi când poţi
să-ţi simţi visul luând proporţii şi cres-
când alături de tine ca un copilaş pe
care trebuie să-l îngrijeşti cu mare
atenţie.

Alb e ceai. Ploaie. Vis. Cafea. Ţiga-
ră. Nebunie. Dorinţă. Om. Copil.
Moarte. Purgatoriu. Efemeritate. Alb
e tot ce nu ştii tu să-mi spui. E spaţiul
pe care îl pot delimita cu degetele. Cel
ce arată cât te-ai schimbat de când ţi-
am strivit buzele, de ţi-a sângerat su-
fletul, într-o sărutare.

A consemnat Vasile A.

“~nsemn Alb”, manifest expresiv
al fanteziei arti;tilor profesioni;ti


