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S`n`tate Frumuse]e&
Sarea amar[ detoxific[
foarte bine organismul

amigdalina, m[rul discordiei `ntre
medicina alopat[ ;i cea naturist[
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70 de ani de la eliberarea lag[rului
din auschwitz-Birkenau

     Combina\ie m[iastr[ de satir[ social[ ;i
mitologie, “Ivan Turbinc[“ a avut parte de mai
multe dramatiz[ri, dintre care r[m]ne de referin\[
cea realizat[ la Timi;oara de :erban Foar\[ ̀ n 1983,
la un secol de la publicarea pove;tii. C[l[toria
rusului r[t[citor ̀ ntre p[m]nt, rai ;i iad, aventurile
acestui chefliu notoriu `n lupta lui cu dracii ;i cu
moartea (personajul a fost de altfel comparat cu
Till Eulenspiegel), ritmul alert ;i umorul suculent
al scriiturii lui Creang[ devin foarte ofertante
pentru o scen[ de teatru. Iste\imea ;i ;mecheria
lui Ivan, mai al dracului ca dracii, sunt puse `n
contrast cu lungile episoade de r[t[cire, punctate
de muzica aleas[ de Dorin Grigu\[ ;i parc[
inten\ionat
prelungite la limita
r[bd[rii .  Un rol
important `l joac[ ;i
costumele. Cele ale
draci lor din casa
boierului amintesc
de ni;te obiceiuri
moldovene;t i  de
Cr[ciun, cel al lui
Scarao\chi e de un
ro;u violent, iar Ivan
e `mbr[cat  ca o
c[tan[ str[veche,
mujicul rus mucalit
;i  obidit
dintotdeauna.
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aventurile lui Ivan
Turbinc[ au ajuns ;i pe
scena Teatrului de nord

Ocazie istoric[ pentru o mare s[rb[toare< 

300 de ani
de la na;terea 

lui grigore Maior

Imaginea red[ momentele `n care evreii erau cobor]\i din trenurile mor\ii,
pentru a fi du;i `n lag[rul de l]ng[ ora;ul polonez Oświęcim PagIna 2
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       Din dorinţa de a fi un
exemplu bun aleşilor săi, Hassan
Rouhani, preşedintele Iranului,
a renunţat luni la maşină şi s-a
plimbat cu mijloacele de
transport în comun. Acesta a
fost fotografiat, în timp ce era
cu mai mul\i reprezentanţi ai
Guvernului în metrou.
       Toţi cei care l-au văzut pe
preşedinte la doar câţiva
centimetri de ei şi într-un spaţiu
atât de public au părut surprinşi
de gestul la care a recurs acesta.
       Gestul acestuia a avut rolul
de a-i îndemna pe iranieni să
folosească cât mai des mijloacele
de transport în comun.

      Vila de la Predeal a fostului
dictator Nicolae Ceauşescu se
numără printre clădirile ce vor
fi scoase la vânzare de Artmark
Historical Estate, divizia casei
de licitaţii Artmark specializată
în vânzarea monumentelor
istorice şi artistice, alături de
monumente precum Castelul
Teleki şi Cula Greceanu.
       Cea mai renumită reşedinţă
neclasată din catalog este vila
de la Predeal a fostului dictator
Nicolae Ceauşescu. Vila,
construită încă din 1927, a
devenit în anii '50 prima
reşedinţă din Predeal a lui
Nicolae Ceauşescu, încă de pe
vremea când acesta era
ministru adjunct al
Ministerului Apărării Naţionale
şi şef al Direcţiei Superioare
Politice a Armatei. Zona în care
este amplasată vila este cea a
locuinţelor de protocol, în
apropiere aflându-se şi vila de
protocol folosită de fostul şef al
statului Traian Băsescu.
      Casa de licita\ii urmeaz[ s[
anun\e ;i pre\ul de pornire
pentru v]nzare.

Pre;edintele Iranului 
s-a plimbat 
cu metroul

Vila lui Ceau;escu 
de la Predeal va fi 
scoas[ la licita\ie

Turbanul, accesoriul
care te scoate
`ntotdeauna din anonimat

Competi\ia dintre culturi presupune o frumoas[
lupt[ cu armele culturii. Am parafrazat o afirma\ie
a lui Constantin Lucaciu,  figur[ istoric[ necunos-
cut[, fratele lui Vasile Lucaciu, despre care am scris
`n ultimul num[r al Informa\iei de Duminic[. 

Avem ocazia s[ ne aplec[m asupra altei figuri
istorice, pe nedrept ignorat[. Cultura rom]n[ este
t]n[r[. Rareori avem ocazia s[ marc[m 300 de ani
de la na;terea unui ilustru reprezentant al culturii
n[scut pe aceste meleaguri. Unul dintre precursorii
:colii Ardelene s-a n[scut `n localitatea S[r[uad, `n
anul 1715. Dac[ ̀ n urm[ cu c]\iva ani s-au s[rb[torit
300 de ani de la Pacea de la Satu Mare, prin expozi\ii,
simpozioane, ̀ nt]lniri cu istorici, iat[ c[ la ̀ mplinirea
a trei veacuri de la na;terea lui Grigore Maior avem
ocazia s[ marc[m evenimentul cu ;i mai mare

`ndrept[\ire. Nu po\i avea prezent ;i viitor dac[ nu
ai trecut, dac[ nu ai istorie. Grigore Maior a fost o
piatr[ de temelie pentru cultura, civiliza\ia, istoria
Transilvaniei. El trebuie readus ̀ n actualitate, trebuie
s[ devin[ o figur[ familiar[ pentru t]n[ra genera\ie.
Rolul s[u ̀ n formarea con;tiin\ei de neam este uria;.
Materialul pe care `l prezent[m `n acest num[r se
`nscrie ̀ n ̀ ncercarea noastr[ de a readuce ̀ n aten\ia
opiniei publice figurile istorice, oamenii de cultur[,
lupt[torii pentru libertate n[scu\i pe aceste meleaguri
sau care au tr[it, au muncit, s-au sacrificat pentru a
trasa direc\iile culturii, civiliza\iei de care ne bu-
cur[m azi. Sper[m c[ nu se va trece cu vederea un
eveniment at]t de colosal precum este  s[rb[torirea
a  300 de ani de la na;terea lui Grigore Maior. 

       Contribuabilii brazilieni au
primit ca un duș rece informația
conform căreia vor continua să
plătească timp de o mie de ani
factura la stadionul Mane
Garrincha din Brasilia, renovat
la un preț uriaș pentru Cupa
Mondială de fotbal din 2014.
       Stadionul construit în 1974
care a suferit lucrări de
modernizare pentru turneul
final în valoare de 1,9 miliarde
de reali (900 milioane dolari),
nu a adus venituri decât de 1,3
milioane reali în primul său an
de exploatare. În acest ritm, ar
fi nevoie de secole pentru
rambursarea sumei investite.

Factura pentru 
stadionul din Brasilia, 
pl[tit[ în o mie de ani
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În după-amiaza zilei de 27 ianua-
rie 1945, într-o sâmbătă, trupele so-
vietice au ajuns la lagărul de exter-
minare de la Auschwitz. Forţele ger-
mane au încercat să le ţină piept. 231
de soldaţi ruşi au pierit în luptele
pentru eliberarea lagărului. Cei 7500
de deţinuţi salvaţi păreau mai mult
morţi decât vii.

Ororile petrecute la Auschwitz nu au
ajuns imediat la urechile publicului. Abia
în aprilie 1945 au apărut primele relatări
la serviciul german al BBC. Oamenii au
început să povestească la radio iadul prin
care au trecut. De exemplu, Anita Lasker<
"La sosire, deţinuţii erau întâmpinaţi de
către un medic şi un comandant. Oamenii
erau sortaţi în funcţie de vârstă şi starea
sănătăţii lor."

Mulţi nou-sosiţi nu ştiau despre ce este
vorba şi spuneau că suferă de diverse boli,
în speranţa unui tratament blând. Practic,
însă, îşi semnau condamnarea la moarte.
"Mai ales copiii şi bătrânii erau atent îm-
părţiţi< la stânga, la dreapta. La dreapta
erau cei lăsaţi să trăiască. La stânga erau
cei care luau drumul crematoriului", po-
vestea Anita Lasker. 

În suburbiile oraşului polonez
Oświęcim, Auschwitz în germană, nemţii
au construit cel mai mare centru de ucidere
în masă din lume. 

Auschwitz a fost lagărul de concen-
trare în care sistemul nazist şi-a perfecţio-
nat tehnicile de ucidere în masă. Organi-
zator al genocidului a fost locotenent-co-
lonelul Adolf Eichmann, cel care a condus
"soluţia finală", adică acţiunea de exter-
minare a mai multor milioane de evrei. 

După încheierea războiului, Ei-
chmann s-a ascuns în Argentina. Capturat
în cele din urmă de către agenţii serviciului
secret israelian Mosad, care i-au dat de ur-
mă în 1960 la Buenos Aires, fostul militar
a fost judecat pentru crime de război în
cadrul unui proces organizat în Israel în
1961 şi a fost în cele din urmă executat.

În cinci ani, în complexul de lagăre de
concentrare de la Auschwitz au murit un
milion de oameni, evrei, ţigani, polonezi,
ruşi fără ca nimeni să poată face nimic. În
ianuarie 2015 se comemorează 70 de ani
de la eliberarea Lagărului de Concentrare
de la Auschwitz de către trupele sovietice. 

Evacuarea lagărului de către germani
a început la jumătatea lunii ianuarie, în
1945, dar Armata Roşie a deschis porţile
lagărului abia pe 27 ianuarie.

Lagărul de la Birkenau a fost
conceput pentru a avea capaci-
tatea de 125.000 de prizonieri

Baza lagărului de concentrare de la
Auschwitz a fost constituită din 22 de ba-
răci din cărămidă construite înaintea răz-
boiului în suburbiile oraşului polonez
Oświęcim, aflat la 50 de kilometri vest de
Cracovia, la confluenţa râurilor Vistula şi
Soła. În timp, lagărul s-a extins, atât în ter-
meni organizaţionali, cât şi spaţiali. 

La momentul apogeului dezvoltării sa-
le, în vara anului 1944, Auschwitz deţinea
40 de kilometri pătraţi, unde erau deţinuţi
aproximativ 135.000 de oameni, ceea ce
însemna numai 25% din numărul total al
oamenilor închişi în întreg sistemul lagă-
rului de concentrare.

Pe parcursul celor cinci ani de exis-
tenţă, modul de operare al lagărului s-a
schimbat mult< de la un lagăr al cărui sin-
gur motiv de existenţă era izolarea ele-
mentelor sociale considerate inamice de
către regimul nazist aşa cum se decisese la
început, în 1940, fără să fie, de fapt, im-
plementat la un lagăr de concentrare, un
spaţiu unde prizonierii erau anihilaţi trep-
tat şi cu toate ustensilele la îndemână (în-
fometare, muncă silnică, boli etc.), şi, în

final, la un nou tip de lagăr, un centru de
exterminare imediată după modelul oferit
de Treblinka sau Bełżec.

Aşadar, istoria, conform acestor etape,
poate fi împărţită astfel: de la fondare, din
1940, până în primele luni ale lui 1942,
Auschwitz a funcţionat exclusiv ca un lagăr
de concentrare, unde numai munca putea
elibera deţinutul, conform dictonului ma-
cabru ce străjuia intrarea în lagăr, iar din
1942 până în octombrie 1944, lagărul a
continuat să fie unul de concentrare, dar,
simultan, funcţiona şi ca cel mai mare cen-
tru pentru uciderea în masă a evreilor, po-
lonezilor sau ţiganilor aduşi aici.

După închiderea camerelor de gazare
în octombrie 1944, în ultimele două luni
de funcţionare, în contextul situaţiei critice
în care se afla cel de-al Treilea Reich şi al
ofensivei sovietice, lagărul a intrat în ultima
fază, cea a lichidării, care a culminat cu
evacuarea prizonierilor.

Întrucât era greu de administrat un
complex atât de mare, lagărul a fost îm-
părţit în trei divizii, pe 22 noiembrie 1943,
fiecare beneficiind de un anumit grad de
autonomie.

Auschwitz I a fost principalul lagăr al
complexului. În august 1944 în acest lagăr
trăiau aproximativ 16.000 de prinzonieri,
dintre care 10.000 evrei, 4.000 polonezi,
restul fiind de alte etnii. Tot în acest lagăr
se afla şi administraţia SS, comandantul
garnizoanei locale şi comandantul lagă-
rului Auschwitz I, care era şi comandantul
suprem al complexului. În acest lagăr se
aflau şi majoritatea magaziilor cu provizii
şi a atelierelor de muncă.

Auschwitz II sau Birkenau era cel mai
mare dintre lagărele care compuneau com-
plexul de la Auschwitz şi a operat timp de
3 ani. Construcţia a început în octombrie
1941, lagărul urmând a avea capacitatea
de 125.000 de prizonieri de război. A fost
deschis în martie 1942 ca o aripă a lagă-
rului de la Auschwitz, dar a funcţionat
concomitent şi ca un centru de extermi-
nare a evreilor.

Peste 1 milion de evrei
şi-au găsit sfârşitul în camerele
de gazare de la Birkenau

Aproximativ 90% dintre victimele la-
gărului de concentrare de la Auschwitz au
murit la Birkenau, iar nouă din zece erau
evrei. De asemenea peste 70.000 de polo-
nezi şi-au găsit sfârşitul în acel lagăr. Pri-

mele planuri pentru lagărul Birkenau ofe-
reau o capacitate de 100.000-125.000 de
prizonieri, dar conceptul a fost modificat
de mai multe ori în timpul anului 1942,
dorindu-se o dublare a capacităţii.

Lagărul urma a fi divizat în 4 părţi,
numite segmente de construcţie, nume-
rotate cu cifre romane. Primul segment a
fost proiectat pentru 20.000 de prizonieri,
iar celelalte 3 pentru 60.000 de prizonieri
fiecare, întreaga suprafaţă a lagărului având
71 de hectare.

Două camere de gazare provizorii, de-
numite buncărele 1 şi 2 au intrat în funcţiu-
ne în 1942 la Birkenau când Rudolf Hoss
a fost însărcinat cu realizarea unei părţi
din campania de exterminare în masă, iar
construcţia a 4 camere de gazare enorme
şi a crematoriilor a început la mijlocul anu-
lui 1942. naziştii estimaseră că 1,6 milioane
de oameni puteau fi ucişi în acel lagăr
anual.

În 1943 a început exterminarea în ma-
să a evreilor, a rromilor şi a altor grupuri
etnice care nu erau agreate de nazişti.
Aceşti au fost ucişi în camerele de gazare,
cadavrele fiind apoi arse în crematorii.

Dar nu toate victimele sfârşeau în ca-
merele de gazare. Oamenii erau selectaţi
la rampa de descărcare medicii SS luând
decizia cine trăieşte şi cine moare. Cel mai
cunoscut medic a fost Josef Mengele cu-
noscut ca şi Îngerul Morţii. Pe lângă trierea
deţinuţilor Mengele a făcut şi experimente
pe oameni, inclusiv copii.

După război, la fel ca Adolf Eichman
şi el a fugit în Argentina, apoi Paraguay şi
Brazilia unde se presupune că ar fi murit
în 1978. O supravieţuitoare a declarat pen-
tru BBC că doctorul Mengele ducea femei
în blocul 10 unde făcea diverse experi-
mente pe ele. Unele femei erau sterilizate,
dar pe evrei şi pe gemeni se făceau cele
mai oribile experimente.

Cei care aveau o constituţie mai ro-
bustă erau trimişi la muncă. Lucrau de
exemplu pentru concernul chimic IG Far-
ben, care, în 1941 deschisese propria uzină
pentru deţinuţi la Auschwitz. Munceau în
condiţii inumane fără hrană suficientă şi
fără îngrijire medicală, astfel că după câteva
luni mulţi mureau din cauza malnutriţiei,
a frigului sau în accidente de muncă.

Se estimează că aproximativ 1.1 mi-
lioane de evrei, 75.000 de polonezi şi
19.000 de ţigani au fost ucişi în lagărul de
la Auschwitz. Din Satu Mare au plecat şase
trenuri încărcate cu câte 3.300 persoane

spre Auschwitz în zilele de 19, 22, 26, 29,
30 mai respectiv 1 iunie 1944 cu un număr
total de 18.863 de deportaţi.

Cele ;ase trenuri au plecat pe drumul
fără de întoarcere ce s-a oprit în lagărele
morții de la Birkenau ;i Auschwitz. 

După război, la recensământul din
1947, în judeţul Satu Mare mai existau
doar 10.591 de evrei. Restul de 14.440 au
fost ucişi de naziştii lui Hitler. 

În 2005 ziua de 27 ianuarie
a devenit Ziua Internaţională
de Comemorare a victimelor 
Holocaustului 

Holocaustul a însemnat moartea a pes-
te şase milioane de oameni. Cei mai mulţi,
cel puţin 5,6 milioane, au fost evrei. Circa
o jumătate de milion au fost rromi. Vânaţi
au mai fost homosexualii, persoanele cu
handicap şi adepţii sectei "Martorii lui Ie-
hova". Au fost ucişi şi 1,5 milioane de co-
pii.

Exterminarea în masă a evreilor în ca-
merele de gazare a încetat în noiembrie
1944. Majoritatea au fost trimişi la muncă
în crematoriu, iar echipele care lucraseră
în camerele de gazare au fost lichidate în
lunile septembrie, octombrie şi noiembrie
pentru a fi fost martori la exterminare.
Peste 400 de evrei au murit în această pe-
rioadă în timpul unei revolte a unei echipe
de la crematoriu, pe 7 octombrie 1944.

La sfârşitul lui 1944, parte a eforturilor
de a şterge dovezile crimelor comise la
Auschwitz, au fost distruse şi gropile pline
cu cenuşă umană. A fost intensificat şi rit-
mul distrugerii registrelor care nu mai erau
necesare, inclusiv liste şi fişe ale prizonie-
rilor.

În ultimele luni de funcţionare a La-
gărului de Concentrare de la Auschwitz,
germanii au expediat cantităţi mari de ma-
teriale de construcţii şi obiecte colectate
de la victimele exterminării în masă.

La mijlocul lui ianuarie 1945, la puţin
timp după ofensiva armatei ruse pe Vis-
tula-Oder, germanii au început evacuarea
finală cu scopul lichidării lagărului.

Pe 27 ianuarie 1945, soldaţii Armatei
a 60-a a Primului Front Ucrainean au des-
chis porţile Lagărului de Concentrare de
la Auschwitz. Prizonerii i-au întâmpinat
ca pe nişte adevăraţi eliberatori. Într-un
paradox al istoriei, soldaţii care reprezen-
tau oficial sistemul totalitar stalinist au re-
dat libertatea prizonierilor sistemului to-
talitar nazist.

Armata Roşie a obţinut informaţii de-
taliate despre Auschwitz abia după elibe-
rarea Cracoviei, aşa că nu a putut ajunge
la Auschwitz mai devreme de 27 ianuarie.

În Auschwitz I, Birkenau şi Monowitz
aşteptau eliberarea aproximativ 7.000 de
deţinuţi. Alţi 500 de prizonieri au fost eli-
beraţi ulterior din taberele Lagărului.

Peste 230 de soldaţi sovietici, inclusiv
comandantul Regimentului 472, Col. Si-
men Lvovich Besprozvanny, au murit în
luptă încercând să elibereze Auschwitz I,
Birkenau, Monowitz, precum şi oraşul
Oświęcim.

În 2005, Naţiunile Unite au adoptat
Hotărârea 60/7 care stabilea  27
ianuarie ca Ziua Internaţională de Come-
morare a victimelor Holocaustului şi au
trimis un apel către fiecare stat membru
de a onora memoria victimelor Holocaus-
tului şi încuraja dezvoltarea programelor
educaţionale cu privire la istoria Holo-
caustului pentru a preveni viitoare acte de
genocid.

27 ianuarie oferă tuturor oportunitatea
de a învăţa din tragedia Holocaustului, a
persecuţiei naziste şi a genocidelor din
Cambodgia, Rwanda, Bosnia şi Darfur şi
de a folosi aceste învăţăminte în prezent
pentru a crea un viitor mai sigur, mai bun.

Bogdan Mihalca

Miercuri, 21 ianuarie, locuitorii din
Moftinu Mare au comemorat 70 de ani
de la deportarea șvabilor. În toate lo-
calitățile șvăbești din județ, ca și aici, a
devenit o tradiție, ca printr-o slujbă să
se aducă un omagiu în memoria de-
portării șvabilor la muncă silnică în
Uniunea Sovietică, în special a celor
care nu s-au mai întors niciodată, sau
la scurt tip după revenire și-au pierdut
viața din cauza traumatismelor și a bo-
lilor dobândite în lagăre. 

Slujba comemorativă a fost cele-
brată la capela cimitirului din localitate,
de parohul bisericii romano-catolice
din sat, părintele Norbert Biró. După
cum am aflat de la Andrea Merker, co-
ordonatoarea activităților pentru tine-
ret din cadrul filialei locale a FDG, din-
tre foștii deportați din Moftinu Mare
și Ghilvaci 8 persoane mai sunt în viață
și 2 sunt care s-au născut în lagăr. 4
dintre supraviețuitori au fost prezenți
la eveniment. De data aceasta și vremea
a fost mai permisivă, astfel, depunerea
de coroane la plăcile memoriale ale
șvabilor deportați, aflate la intrarea în
capelă s-a desfășurat în condiții mult
mai bune decât în anii în care era la-
poviță, viscol sau ploaie. Micul lăcaș al
Domnului s-a umplut cu enoriașii lo-
calnici și originari din Moftin, sosiți să
rostească o rugăciune pentru cei care
nu s-au mai întors acasă niciodată, sau
au revenit bolnavi ori accidentați. 

Au onorat evenimentul cu prezența
lor< primarul comunei Gheorghe Da-
vid, viceprimarul Iosif Merker, Johann
Forstenheizler, președintele FDGR pe
Transilvana de Nord, vicepreședintele
Ștefan Keizer, Iohann Leitner, preșe-
dintele filialei județene a FDGR, pre-
cum și mulți ați invitați. După festivi-
tatea de la cimitir, invitații și localnicii
s-au deplasat la Clubul Seniorilor "Mai-
ca Domnului", unde s-a aniversat doi
ani de la înființarea instituției. Aici a
avut loc o masă festivă, iar oaspeții de
rang înalt i-au felicitat atât pe inițiatorii,
cât și pe membrii acestui club, care este
ca o familie, unde toată lumea poate
uita câte puțin de singurătatea și greu-
tățile specifice vârstei.

Au fost felicitați și membrii clubu-
lui, care în luna ianuarie își sărbătoresc
ziua de naștere< Veronika Hauler, Agota
Heidenhofer, Károly Kassai, Piroska
Vaszindák, Elvira Cucicea și Sarolta
Heinrich, cărora le urăm și noi multă
sănătate, viață lungă, plină de bucurii
și tradiționalul "La Mulți Ani!" Atât
sărbătoriții, cât și foștii deportați pre-
zenți la eveniment au primit flori și
dulciuri, care le-au fost înmânate de
viceprimarul comunei.

Eva Laczko

La Moftinu Mare
s-a comemorat

deportarea ;vabilor

EVENIMENT
Auschwitz a fost lagărul de concentrare în care sistemul nazist şi-a perfecţionat tehnicile de ucidere

în masă. Organizator al genocidului a fost locotenent-colonelul Adolf Eichmann, cel care a condus "so-
luţia finală", adică acţiunea de exterminare a mai multor milioane de evrei.
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PERSONALIT~}I
Patriotismul membrilor familiei Maior este atestat ;i c[tre finele secolului XIX.

Astfel, pe adresa de adeziune a locuitorilor din S[r[uad la linia politic[ promovat[
de dr. Ioan Ra\iu ;i dr. Vasile Lucaciu ̀ n cadrul Partidului Na\ional Rom]n, al[turi
de parohul George Stanciu, `nv[\[torul Teodor Varna ;i al\i s[r[u[dani, `nt]lnim
;i numele lui Ioan Maior.

Una dintre marile persona-
lit[\i n[scute ̀ n jude\ul Satu Mare
este episcopul greco-catolic Gri-
gore Maior, care a venit pe lume
la S[r[uad, se pare c[ `n anul
1715. Cercet[ri mai recente (ale
lui Ovidiu Ghitta) avanseaz[ ipo-
teza c[ Grigore Maior s-ar fi
n[scut cu un an mai devreme.
Oricum, fie c[ este n[scut ̀ n 1714,
sau `n 1715, episcopul Grigore
Maior merit[ `ntreaga pre\uire a
s[tm[renilor.

La na;tere a avut numele de botez
Gavril[. Originea p[rin\ilor este ne-
elucidat[, unii autori afirm[ c[ tat[l
s[u a fost preot greco-catolic, al\ii spun
c[ a fost fiu de oameni s[raci> aceast[
a doua variant[ precizeaz[ apoi c[ fiul
boitarului (cioban) a slujit p]n[ pe la
12-15 ani la o turm[ de porci. Nicolae
Iorga afirm[ c[ Grigore Maior era ori-
ginar “dintr-o veche familie nobil[
rom]neasc[”, alt[dat[ ̀ ns[ spune c[ era
“fiu de pop[ din S[rvad”. În cuv]ntul
de r[mas bun rostit la abdicare vl[dicul
n[scut la S[r[uad m[rturise;te c[< „M-
am n[scut din p[rin\i cre;tini pravo-
slavnici”, nef[c]nd alte preciz[ri asupra
originii sale.

Maierii din S[r[uad

Cert este c[ `n celebra lucrare de-
dicat[ familiilor nobiliare rom]ne,
g[sim referire la familia „Major de Tus-
nád-Szarvad” (vechea denumire a lo-
calit[\ii de origine a episcopului era
„T[;nad-S[rvad”, denumirea gre;it[ de
„Tusnád” apare `ns[ la mai mul\i au-
tori), preciz]ndu-se c[ din aceast[ fa-
milie descindea cel care a fost vl[dicul
Ardealului `ntre 1772-1782. 

Alin-Mihai Gherman, cercet[torul
care a identificat ;i pus `n circula\ie
lucr[rile lexicografice ale lui Grigore
Maior, afirm[ c[ „adev[rata form[ a
numelui de familie este Maier, fiind fo-
losit astfel p]n[ la sf]r;itul secolului al
XVIII-lea ̀ n diferite documente ;i texte
rom]ne;ti (inclusiv ̀ n Istoria, lucrurile
;i `nt]mpl[rile rom]nilor a lui Samuil
Micu Clain), forma latinizat[, Maior,
fiind utilizat[ mai ales ̀ n textele latine.
~ncep]nd cu secolul al XIX-lea ea de-
vine, `n primul r]nd prin textele
latini;tilor, forma cea mai folosit[”. De
la acela;i cercet[tor afl[m c[ prin maier
`n\elegem „o mic[ gospod[rie \[r[ne-
asc[ la marginea unui ora; sau sat `n
Transilvania, dar ;i cel care locuie;te
acolo, fermierul”.

Ioan Ardeleanu-Senior, `n celebra
sa lucrare privind personalit[\ile S[la-
jului, dup[ ce prezint[ c]teva variante

populare asupra na;terii episcopului
Maior, m[rturise;te< „Aser\iunea
aceasta r[m]ne ;i pe mai departe
tradi\ie, iar eu sus\in aceia ce m[rturi-
sea Samuil Micu contemporanul s[u
;i cei mai mul\i. A fost nobil pentru c[
avea `ng[duin\[ s[ poarte conume ;i a
avut acces ̀ n :colile din Ungaria, lucru
de care iobagii nu s-au bucurat”.

La Direc\ia Jude\ean[ a Arhivelor
Statului Satu Mare, pentru parohia
rom]neasc[ – greco-catolic[ S[r[uad
s-au p[strat registre de stare civil[
`ncep]nd cu anul 1824, c]nd paroh
unit era Ioan Ungur (1790-1833,
S[r[uad). Printre familiile pe care le-
am reg[sit acolo se num[r[ ;i Majer
(Major). Prezent[m `n continuare o
list[ restr]ns[ cu numele acelor familii
care locuiau pe la sf]r;itul primului
p[trar al veacului XIX `n S[r[uad, `n
grafia epocii< Szamoila, Koszta, Iuro,
Mark, Av[;an, Majer, Major, Bocs, Se-
cara, Mezei, Ilies, Uretyan, Fazakas, Ki-
raly, Danko, Kavasan, Gabor, Csögi,
Argylyan, Kiss, Gallán, Stupar, Tallos,
Osan, Papp, Nyegru, Szabo, Marosan,
Miller, Matyas, Barbura, Mandra, Bir-
tas, Boer, Tyoran, Boldutz, Dobo;, Nyr-
sidan, etc.

~n ceea ce prive;te familia Maior,
din lectura registrelor parohiale ob-
serv[m alternan\a formelor „Major” ;i
„Majer”, de multe ori la acela;i paroh,
fie el Ioan Ungur (slujitor p]n[ la re-
pausare la S[r[uad) ori Ioan Pop-Su-
duranul (paroh ;i protopop la S[r[uad
`ntre 1834 ;i 1857). Ioan Ardeleanu-
Senior, valorific]nd m[rturiile con-
temporanilor s[i, ne informeaz[ c[
p[rin\ii episcopului ar f i fost
`nmorm]nta\i pe locul actualei biserici
rom]ne;ti din S[r[uad, unde `nainte
fusese un cimitir.

O pre\ioas[ `nsemnare pe un Chi-
riacodromion, tip[rit la B[lgrad `n
1699, men\ioneaz[ o membr[ a fami-
liei, Maier de data aceasta< “Aceast[
Ociteln[ o au dat poman[ la T.
S[rvad… Maier Ioana prin Toader Or-
ha din T. S[rvad…1727 decembrie 31”.
`n testamentul s[u, redactat `n 29 de-
cembrie 1784 este pomenit[ ;i sora sa,
Domnica, “sepultura familiei, de la
Tu;nad-Szarvad”. Acela;i Nicolae Iorga
spune despre Petru Maior c[ ar fi fost
nepotul episcopului Grigore Maior.

Patriotismul ne`ncetat

Patriotismul membrilor familiei
Maior este atestat ;i c[tre finele seco-
lului XIX. Astfel, pe adresa de adeziune
a locuitorilor din S[r[uad la linia po-
litic[ promovat[ de dr. Ioan Ra\iu ;i
dr. Vasile Lucaciu `n cadrul Partidului
Na\ional Rom]n, al[turi de parohul

George Stanciu, `nv[\[torul Teodor
Varna ;i al\i s[r[u[dani, `nt]lnim ;i
numele lui Ioan Maior. Înclin[m s[
acredit[m `n continuare ideea c[ Gri-
gore Maior s-a n[scut ̀ n casa parohului
unit sau „pravoslavnic”, din S[r[uadul
anilor 1714-1715. 

Dup[ cum se ;tie, S[r[uadul este o
localitate (ast[zi cartier al ora;ului
T[;nad) atestat[ documentar din 1279,
a;ezat[ ̀ ntr-o zon[ de interferen\[ ̀ ntre
S[laj ;i S[tmar. Localitatea a apar\inut
administrativ de-a lungul veacurilor
de ambele jude\e, ori altora, mai vechi,
precum a fost comitatul Solnocul de
Mijloc. Zestrea uman[ ;i cultural[ a
S[r[uadului este `nnobilat[ de faptul
c[ aici a v[zut lumina zilei episcopul
greco-catolic Grigore Maior. Astfel de
personalit[\i, revendicate de mai multe
regiuni, sunt privilegiate, deoarece ;an-
sele ca memoria lor s[ nu fie acoperit[
de colbul uit[rii sunt sporite. 

~n 1972 Ioan Ardeleanu-Senior,
scria `n singurul cotidian de limba
rom]n[ care fiin\a pe atunci la Satu
Mare, articolul Profesorul Grigore Ma-
ior din S[r[uad (Un s[tm[rean pre-
cursor al “;colii ardelene”). În toamna
aceluia;i an a fost organizat de c[tre
Inspectoratul :colar Jude\ean Satu Ma-
re simpozionul „C[rturari s[tm[reni”,
`n cadrul c[ruia acela;i Ioan Ardelean-
Senior a prezentat o lucrare dedicat[
de asemenea lui Grigore Maior. C[rtu-
rarul de la Supuru de Sus ;tia c[ se
`mplineau 200 de ani de la alegerea lui
Grigore Maior `n scaunul episcopiei
unite de F[g[ra;. În prim[vara lui
1982, la 200 de ani de la abdicarea lui
Grigore Maior, un s[l[jan, Vasile
Veti;anu, scrie tot `n men\ionatul co-
tidian s[tm[rean articolul, Grigore
Maior iluminatul c[rturar din S[r[uad,
(figuri s[tm[rene). 

Dup[ 1989, noile condi\ii istorice
au permis promovarea unor persona-
lit[\i din tezaurul poporului nostru,
despre care p]n[ atunci se putea vorbi
doar sporadic ;i, de cele mai multe ori,
cenzurat, astfel c[ am fi mult mai exac\i
dac[ am spune c[ dup[ ’89 s-a purces

la „reabilitarea” unor personalit[\i,
`ndeosebi ecleziastice ;i, cu preemi-
nen\[, greco-catolice. Ora;ul din ime-
diata vecin[tate a S[r[uadului, T[;nad,
a cinstit `n 1994 memoria marelui ie-
rarh prin dezvelirea unui bust, realizat
de c[tre sculptorul Radu Ciobanu. În
municipiul Satu Mare memoria sa este
marcat[ printr-o pl[cu\[ a;ezat[ pe
“Aleea Personalit[\ilor S[tm[rene”.

Bustul de la S[r[uad

~n februarie 2010, cu ocazia come-
mor[rii celor 225 de ani de la repausa-
rea ierarhului Grigore Maior,
s[pt[m]nalul „Informa\ia de Dumi-
nic[” a publicat un interesant articol
`n care Dan Maier, urma;ul familiei ie-
rarhului, m[rturisea c[ nutre;te g]ndul
de a ridica un bust al marelui ierarh ̀ n
curtea bisericii rom]ne;ti din S[r[uad.
Prin grija cunoscutului artist plastic
Radu Ciobanu, din 7 noiembrie 2010
un impun[tor bust aminte;te tuturor
celor care intr[ ̀ n l[ca;ul de rug[ciune
rom]nesc din S[r[uad c[ acum 300 de
ani, acolo, a v[zut lumina zilei o per-
sonalitate care a intrat `n Pantheonul
rom]nesc< episcopul greco-catolic Gri-
gore Maior. Cu acel prilej a fost lansat[
;i lucrarea elaborat[ de semnatarul
acestor r]nduri, Grigore Maior. Por-
tretul unui intelectual rom]n din se-
colul XVIII, ap[rut[ sub egida cotidia-
nului local “Informa\ia Zilei”. Tot
atunci a avut loc un colocviu intitulat
„Grigore Maior – piatra de temelie a
culturii rom]nilor din Transilvania”,
onorat de prezen\a mai multor perso-
nalit[\i, precum academicianul Ioan-
Aurel Pop sau decanul Facult[\ii de Is-
torie din cadrul Universit[\ii „Babe;-
Bolyai”, conf. univ. dr. Ovidiu Ghitta. 

:i acum, iat[, ̀ n 2015, la 300 de ani
de la na;tere, episcopul Grigore Maior
este foarte viu `n memoria cultural[
s[tm[rean[.

Dr. Viorel C]mpean

300 de ani de 
la na;terea lui
grigore Maior,
precursor al 

:colii ardelene

Primul document programa-
tic al revoltei conduse de Tudor
Vladimirescu ̀ n 1821 este Procla-
maţia din 23 ianuarie de la Padeş,
prin care Tudor  cheamă sub stea-
gul revoluţiei ,,tot norodul ome-
nesc din Bucureşti şi din celelalte
oraşe şi sate ale Ţării Româneşti
… veri de ce neam veţi fi’’.

Stilul Proclamaţiei este limpede,
scurt, direct, fără înflorituri stilistice,
dar tocmai acestă simplitate a discu-
sului relevă calităţile de orator ale lui
Tudor  Vladimirescu izvorâte din ex-
perinţa sa de viaţă şi din contactul ne-
mijlocit cu ţăranii, cărora li se adresea-
ză.

Vorbele sale, care descriu situaţia
dramatică a ţării, pătrund în sufletul
ţăranului ca o rază de speranţă şi îi fac
pe mulţi să alerge sub steagul ,,Dom-
nului Tudor’’< ,,Nici o pravilă nu opreşte
pre om de a întâmpina răul cu rău. Şar-
pele când îţi iasă înainte, dai cu cio-
magul de-l loveşte, ca să-ţi aperi viaţa,
care de multe ori ni să primejduieşte
din muşcătura sa.

Dar pre balaurii care ne înghit de
vii, căpeteniile noastre, zic, atât cele bi-
sericeşti cât şi cele politiceşti, până când
să-i suferim a ne suge sângele din noi?
Până să le fim robi?’’.

Această veritabilă declaraţie de răz-
boi adresată tuturor celor care aduse-
seră ţara în situaţia jalnică în care se
găsea reprezintă momentul în care
pandurul Tudor îmbracă ,,cămaşa
morţii’’, hotărât să schimbe starea de
lucruri din Ţara Românească, chiar da-
că acest lucru îl va costa propria viaţă.

Comparaţia clasei conducătoare
parazitare cu şarpele şi balaurii ,,care
ne înghit de vii’’  este semnificativă în
privinţa sentimentelor pe care le nu-
treşte slugerul din Vladimir faţă de toţi
aceia care îşi asupresc semenii şi nu şi-
au primit încă pedeapsa meritată.

La prima vedere limbajul său pare
de o violenţă extremă, dar el nu face
decât să dea glas disperării unui popor
întreg, a cărui răbdare a ajuns la limi-
tă.

Nedreptăţile şi greutăţile pe care le-
a înfruntat de-a lungul vieţii nu i-au
zdruncinat lui Tudor credinţa în jude-
cătorul suprem> ,,Dacă răul nu este pri-
mit lui Dumnăzău, stricătorii făcăto-
rilor de rău bun lucru fac înaintea lui
Dumnăzău.

Că bun este Dumnăzău şi ca să ne
asemănăm lui trebuie să facem bine”.
Credinţa în Cel de Sus este caracteris-
tică ţăranului român şi Tudor, convins
de justeţea faptei sale, nu ezită să-şi jus-
tifice acţiunea prin învăţăturile biblice>
„Veniţi dar fraţilor cu toţii, cu rău să
pierdem pe cei răi, ca să ne fie nouă bi-
ne. Şi ca să se aleagă din căpeteniile
noastre cei care pot să fie buni’’.

~n ianuarie 1821 este
lansat[ Proclama\ia

de la Pade;
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TEATRU

Conform tradi\iei, trupa ma-
ghiar[ Harag Gyorgy a Teatrului
de Nord a produs un nou specta-
col muzical - s[-l numim “ope-
ret[“, pentru c[ a;a intituleaz[
maghiarii genul - spre a fi lansat
`n seara de Revelion.

De data asta a fost aleas[ o “aven-
tur[ vene\ian[“ scris[ de Eisemann
Mihaly ;i Szilagyi Laszlo `n 1934< “En
es a kisocsem” (tradus pe afi; “Unchiul
;i nepotul”, ceea ce e cam impropriu<
o traducere mai în spiritul situației ar
fi “Eu ;i frățâne-miu”).

Anii ‘30 au fost plini de musicaluri
la Budapesta, multe dintre ele
r[m]n]nd piese clasice pentru trupele
maghiare de teatru din Ungaria ;i
`mprejurimi. Szilagyi Laszlo, de pild[,
lansa c]te o astfel de “comedie cu
c]ntice” pentru fiecare stagiune, genul
ating]nd un mare grad de manierism,
similar cu cel al teatrului bulevardier
francez din care autorii  unguri
pa;ti;eaz[ adesea.

Exemplul de fa\[ este ideal pentru
a ilustra ideea< avem situa\ii comice
conven\ionale (fata rea `ndr[gostit[
din capriciu, p[rin\ii c[po;i, un cuplu
burlesc de detectivi, o subret[ liber-
tin[, travestiuri, quiproquo, tot arse-
nalul ̀ ndelung verificat ̀ n comedia le-

jer[) ;i melodii u;or fredonabile ;i nu
prea memorabile, poate cu excep\ia
celei care d[ ;i titlul piesei. Totul con-
dimentat cu numere dansante ̀ n genul
revistei, care mai mult \in ac\iunea pe
loc dec]t s[ o `mbog[\easc[. Fa\[ de
alte operete puse ̀ n scen[ de trupa Ha-
rag, aceasta nu ne-a impresionat.

Asta nu `nseamn[ c[ trupa nu ;i-
a preg[tit bine spectacolul ;i nu l-a lu-
crat c]t s-a putut mai conving[tor, `n
ciuda sl[biciunilor textului. Regia lui
Bessenyei Istvan s-a men\inut pe o li-
nie clasic[, sigur[, f[r[ s[ vrea s[ epa-
teze, ceea ce e de regul[ un lucru bun,
;i a l[sat actorii s[ apese pe momentele

comice. Ananmaria Manfredi a
preg[tit trupa ̀ n privin\a interpret[rii
muzicale ;i a condus orchestra de
acompaniament, iar Gabriela T[nase
s-a ocupat de coregrafie. Scenografa
Fornwald Greti a g]ndit un decor
func\ional, tablourile succed]ndu-se
cu u;urin\[. O reu;it[ indiscutabil[

sunt costumele realizate de Szabo An-
na, `ntr-un spectacol `n care aspectul
vestimentar are o importan\[ mai ma-
re ca `n alte ocazii.

Bogar Barbara e o prezen\[ pl[cut[
`n rolul principal feminin, inclusiv `n
episoadele de travesti, ;i c]nt[ bine,
iar partenerul ei, Frumen Gergo, \ine
o linie sobr[, f[r[ excese. Ceva mai
;arjat, dar ̀ n spiritul rolului, evolueaz[
Kovacs Nikolett, ̀ n timp ce Peter Attila
Zsolt ;i Kanyadi Szilard sunt simpatici
juc]nd cuplul de detectivi ajun;i p]n[
la final rivali, iar Nagy Orban intr[ de
minune `n partitura de sponsor fraier
al acestora. Rappert-Vencz Gabor e
scor\os `n rolul tat[lui fetei (a devenit
de cur]nd tat[ ;i `n via\a real[), iar
Kovacs Eva ;i Gal Agnes sunt apari\ii
feminine colorate. ~n roluri secundare
mai apar Bandi Johanna, Varga San-
dor, Poszet Nandor, Zakany Mihaly,
Bodea Tibor, Marosszeki Tamas, Las-
zlo Zita, Nagy Aniko ;i Sandor Anna.

Poate cele mai izbutite momente
le ofer[ scenele de dulce complicitate
`ntre cele dou[ eroine feminine, jucate
de Barbara ;i Niki, iar finalul reu;e;te
s[ prind[ tensiunea construit[
me;te;ugit de cei doi autori `ntr-un
punct culminant izbutit. E un specta-
col bun pentru o sear[ relaxant[ la
teatru.

Vasile A.

Sec\ia rom]n[ a Teatrului de
Nord a mai produs adapt[ri ale
pove;tilor lui Ion Creang[, dar
pu\ine au anvergura celei lansate
la ramp[ duminica trecut[, ̀ n fa\a
unei s[li foarte populate, la Casa
de Cultur[. E drept c[ ;i povestea
aleas[ e de un calibru mai mare
`ntre operele “bo\ului de hum[“
din Humule;ti.

Combina\ie m[iastr[ de satir[ so-
cial[ ;i mitologie, “Ivan Turbinc[“ a
avut parte de mai multe dramatiz[ri,
dintre care r[m]ne de referin\[ cea rea-
lizat[ la Timi;oara de :erban Foar\[ ̀ n
1983, la un secol de la publicarea
pove;tii. C[l[toria rusului r[t[citor
`ntre p[m]nt, rai ;i iad, aventurile aces-
tui chefliu notoriu ̀ n lupta lui cu dracii
;i cu moartea (personajul a fost de altfel
comparat cu Till Eulenspiegel), ritmul
alert ;i umorul suculent al scriiturii lui
Creang[ devin foarte ofertante pentru
o scen[ de teatru.

Cel mai al dracului ca dracii

Povestea e binecunoscut[ ;i nu o
mai relu[m aici, cine n-o ;tie o poate
g[si ;i citi cu u;urin\[. Interesante sunt
- pentru o cronic[ de teatru - rezolv[ri-
le g[site de realizatori pentru unele
momente care nu-s deloc u;or de
`nscenat. Echipa de “capete luminate”
a spectacolului vine de la Oradea. Re-
gizor este Daniel Vulcu, cunoscut actor
de comedie, director de succes la Tea-
trul “Regina Maria”. Scenografia o sem-
neaz[ Oana Cernea, care exceleaz[ `n
special `n scena vizitei lui Ivan `n iad,
desenat[ cu mult[ ironie, ̀ ncep]nd de

la poart[ - unde ca s[ dai de veste c[ ai
sosit trebuie, literalmente, s[ tragi m]\a
de coad[ - ;i continu]nd cu decorul
burlesc ;i scena cu trupa de draci care
se dezl[n\uie pe acorduri heavy-metal.
Podul unde `ncepe povestea serve;te,
pe r]nd, ca tron al divinului ;i demo-
nicului, poate ca s[ ne intre `n cap c[
unul ;i acela;i loc poate fi, pe r]nd, to-
pos al ambelor `mp[r[\ii.

Iste\imea ;i ;mecheria lui Ivan, mai
al dracului ca dracii, sunt puse ̀ n con-

trast cu lungile episoade de r[t[cire,
punctate de muzica aleas[ de Dorin
Grigu\[ ;i parc[ inten\ionat prelungite
la limita r[bd[rii. Un rol important `l
joac[ ;i costumele. Cele ale dracilor
din casa boierului amintesc de ni;te
obiceiuri moldovene;ti de Cr[ciun, cel
al lui Scarao\chi e de un ro;u violent,
iar Ivan e `mbr[cat ca o c[tan[ str[ve-
che, mujicul rus mucalit ;i obidit din-
totdeauna. Sunt satirizate ;i lucruri co-
mune minunatei lumi noi `n care

tr[im< Moartea ̀ ;i consult[ lista de vic-
time pe tablet[, iar Ivan e mereu oprit
s[ intre `n rai de u;a cu senzori care
detecteaz[ tot ce e interzis. Turbinca
r[m]ne `ns[ clasic[, ;i cu acelea;i pu-
teri ca la poveste.

C]nd actri\ele str[lucesc

Ales pentru rolul principal, Ci-
prian Vultur transmite emo\ionant
dimensiunea tragic[ a lui Ivan, care

ar vrea ;i n-ar vrea s[-;i g[seasc[ un
loc al lui, un om care nu-;i afl[ de
fapt rostul ;i bea pentru c[ a;a e la
oaste (vezi `nceputul spectacolului)
;i ca s[ uite de sine. R[bufnirile lui
cap[t[ `n jocul actorului mai mult[
profunzime. Lui Carol Erdos `i vine
de minune rolul  Dumnezeului
`ng[duitor ;i ve;nic amuzat, av]nd
un aghiotant f idel  `n persoana
Sf]ntului Petru (Vlad Chico).

Dar mirodeniile care dau savoare
acestui spectacol sunt aduse de
actri\e. Alina Negr[u e o apari\ie de
neuitat `n rolul Mor\ii, din ce `n ce
mai cinic[, din ce `n ce mai exaspe-
rat[. O ajut[ ;i costumul desenat foar-
te inspirat, dar meritul pentru perso-
naj apar\ine actri\ei, prin mimic[ ;i
joc corporal inteligent, prin sarcasm
;i disperare. Trio-ul dr[cesc format
din Scarao\chii ;i cei doi draci subal-
terni e construit pe temelii de com-
media dell’arte ;i `n scena din iad se
dezl[n\uie `ntr-un crescendo comic
excelent. Ioana Cheregi dovede;te c[
poate juca chiar orice, iar Anca Do-
garu ;i Bianca Lidia Cuteanu o se-
condeaz[ cu vivacitate. Aici e inclus
;i un fragment din alt[ poveste savu-
roas[ a lui Creang[, “D[nil[ Prepe-
leac”. Episodic ;i oarecum caricatu-
rizat e cuplul format din boier ;i fata
din cas[ (Stelian Ro;ian ;i Andreea
Mocan), dar nu el duce spectacolul
`nainte.

Impresia total[ e pozitiv[, iar pu-
blicul s-a distrat bine la premier[.
De;i exist[ `n prima parte momente
`n care ac\iunea treneaz[, spectacolul
e unul agreabil at]t pentru copii (care
au ;ansa la un moment dat s[ se im-
plice direct) c]t ;i pentru cei mari.

V. Andreica

Trupa Harag gyorgy a produs o nou[ operet[ clasic[ maghiar[

Ivan (Ciprian Vultur) `n lupt[ cu dracii din casa boierului (Anca Dogaru ;i Bianca Lidia Cuteanu)

Momentul adev[rului, la final. ~n prim-plan actorii Kovacs Eva, Rappert-Vencz Gabor, Frumen Gergo, Bogar Barbara

Sunt satirizate ;i lucruri comune minunatei lumi noi `n care tr[im< Moartea `;i consult[ lista
de victime pe tablet[, iar Ivan e mereu oprit s[ intre `n rai de u;a cu senzori care detecteaz[ tot ce
e interzis. Turbinca r[m]ne `ns[ clasic[, ;i cu acelea;i puteri ca la poveste.

aventurile lui Ivan Turbinc[ au
ajuns ;i pe scena Teatrului de nord
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Poate vi s-a ̀ nt]mplat vreodat[
s[ ave\i de-a face cu un junghi in-
tercostal care s[ nu v[ dea pace de-
loc. A\i `ncercat s[ sc[pa\i c]t mai
repede de durerile ascu\ite, a\i ape-
lat la medicamente, plasturi, c]teva
exerci\ii care s[ v[ detensioneze
mu;chii ;i cu toate acestea durerea
a persistat `n continuare.

Haide\i s[ vedem ce spun speciali;tii
despre junghiurile intercostale, cauzele ca-
re stau `n spatele lor dar ;i c]teva moduri
de a le face fa\[.

Cauze

Junghiul intercostal, dup[ cum explic[
medicii,  este acea durere ascu\it[, de scurt[
durat[, sub coaste ;i este provocat de un
spasm al diafragmei. Apare atunci c]nd
diafragma, mu;chiul dintre torace ;i ab-
domen, nu poate primi oxigenul de care
are nevoie. 

Persoanele care alearg[ sufer[ frecvent
de astfel de junghiuri. La ridicarea genun-
chiului mu;chii stomacului se contract[,
m[rind presiunea existent[ `n abdomen.
Se produce astfel o cramp[ a diafragmei,
din cauza obstruc\ion[rii fluxului sanguin.
Pute\i avea junghiuri ;i ̀ n urma mersului,
;i chiar ;i atunci c]nd r]de\i.

Cum proced[m

C]nd apare durerea, este bine s[ v[
opri\i din activitatea pe care o face\i. Tre-
buie s[ v[ relaxa\i, pentru a calma
mu;chiul.

Dac[ sunte\i `n pas de alergare c]nd
se ive;te junghiul, ̀ ncetini\i, trece\i la mer-
sul la pas. Uneori acest lucru este suficient

pentrua calma mu;chiul contractat. C]nd
junghiul dispare, pute\i relua alergarea.
Pute\i folosi presopunctura. Folosindu-

v[ de 3 degete, ap[sa\i zona unde durerea
este mai acut[, p]n[ c]nd ̀ nceteaz[. La fel
de bine pute\i masa u;or cu cele trei degete
zona dureroas[. Uneori manevra este su-
ficient[ pentru ca durerea s[ `nceteze.

Un exerci\iu pentru a sc[pa de durere
const[ `n a expira profund. ~ncep]nd s[
masa\i crampa de la nivelul diafragmei in-
spira\i, apoi umfla\i-v[ obrajii ;i expira\i
c]te de puternic pute\i. Repeta\i exerci\iul.
Inspira\ia urmat[ de expira\ia cu for\[
ac\ioneaz[ ca tehnic[ yoga, aceasta mas]nd
inter mu;chiul contractat. Continua\i s[
v[ masa\i partea dureroas[ ;i ̀ ncetini\i-v[
respira\ia p]n[ ajunge\i la ritmul obi;nuit.
regularizarea respira\iei contribuie la dis-
pari\ia durerii.

Speciali;tii recomand[ s[ v[ `nc[lzi\i
diafragma ̀ nainte de a face exerci\ii. ~nain-
tea unui program de exerci\ii masa\i-v[
diafragma prin respira\ie pentru a o preg[ti
pentru efort. Întinde\i-v[ pe o podea ;i
a;eza\i o palm[ pe torace, iar cealalt[ pe
abdomen. ~n timp ce respira\i, ambele
m]ini trebuie s[ se mi;te c[tre ̀ n[untru ;i
c[tre `n afar[, indic]nd faptul c[ folosi\i
`ntreaga capacitate respiratorie, inclusiv
cea prin diafragm[.  O diafragm[ ̀ nc[lzit[
va avea un risc mai mic de a intra ̀ n spasm,
sunt de p[rere antrenorii de  fitness.

A consemnat :tefania Cri;an

Amigdalina este o substan\[
prezent[ `n mod natural `n can-
tit[\i remarcabile ̀ n s]mburii de
caise precum ;i ̀ n alte peste 1200
de plante, o parte comestibile
cum ar fi< maniocul, cartofii
dulci, inul, meiul, hri;ca, po-
rumbul, fasolea, salata verde,
s]mburii de piersici, migdale
dulci ;i amare.

Este o substan\[ care a suscitat un
interes ie;it din comun deoarece a fost
promovat[ `n deceniul 5 al secolului
trecut ca un antidot `mpotriva cance-
rului.

Amigdalina ;i Laetrilul

Amigdalina este compus[ din dou[
molecule de glucoz[, o molecul[ de
benzaldehidă ;i o molecul[ de acid
cianhidric, fiind inclus[ `n categoria
compu;ilor glicozidici cianogenici.

Biochimistul american Krebs a pre-
supus c[ boala canceroas[ ar putea fi
pre`nt]mpinat[ prin consumul de
amigdalin[. Se pare c[ popula\ia Hunza
care consum[ cantit[\i mari de caise ;i
s]mburi cunoa;te o inciden\[ mai re-
dus[ a cazurilor de cancer. Ace;ti oa-
meni nu dezvolt[ niciodat[ cancer p]n[
nu pleac[ din \inuturile natale ;i nu
`ncep s[ consume hrana omului mo-
dern, adic[ alimente procesate.

Laetrilul este o substan\[ semisin-
tetic[ rezultat[ `n urma purific[rii
amigdalinei. Este numit ;i vitamina
B17, de;i nu este o vitamin[ ̀ n adev[ra-
tul sens al cuv]ntului.

Utilizarea Amigdalinei pe cale oral[
implic[ o serie de probleme, deoarece
administrat[ `n cantit[\i ridicate poate
fi letal[ datorit[ unor enzime din tractul
digestiv care o transform[ ̀ n glucoz[ ;i

acid cianhidric, cu siguran\[ toxic.
C]\iva s]mburi de caise n-o s[ v[ ucid[,
`ns[ din dorin\a de a se vindeca c]t mai
repede ;tim c[ multe persoane ar fi ca-
pabile s[ m[n]nce cantit[\i mari zilnic,
ceea ce este o idee proast[.

Revistele medicale prezint[ o vic-
tim[ celebr[ a Laetrilului `n persoana
actorului american Steve McQueen. Pe
de alt[ parte, nu vom afla niciodat[ nici

o cifr[ m[car aproximativ[ a pacien\ilor
care nu au supravie\uit tratamentului
chimioterapic.

Laetrilul a fost interzis `n Statele
Unite ̀ n 1980 de c[tre Autoritatea pen-
tru Controlul Medicamentului. Unii
autori spun c[ nu a fost o decizie tocmai
obiectiv[. Ce-i drept, cuv]ntul corup\ie
nu este unul rom]nesc imposibil de tra-
dus.

Anual, mii de americani bolnavi de
cancer trec grani\a `n Mexic pentru a
se trata cu Laetril injectabil. ~n  Europa
exist[ posibilit[\i similare de tratament
`n clinici din Germania sau Marea Bri-
tanie.

Cercet[ri recente

Promovarea Laetrilului `n trata-

mentul cancerului a fost descris[ `n li-
teratura medical[ ca un exemplu de es-
crocherie, `ns[ unele studii recente
arat[ c[ amigdalina are efecte antitu-
morale , antiinflamatoare ;i nu numai.
Astfel, efectul anticancer se manifest[
prin inducerea mor\ii programate `n
cazul celulelor canceroase `n cancerul
de prostat[ ;i scade num[rul genelor
aflate `n leg[tur[ cu ciclul de via\[ al
celulelor `n cazul celulelor canceroase
din cancerul de colon. De asemenea,
amigdalina este eficient[ pentru alina-
rea durerilor de natur[ inflamatorie ;i
poate fi folosit[ ca analgezic cu condi\ia
s[ fie administrat[ intravenos sau in-
tramuscular. Se crede c[ benzaldehida
este responsabil[ pentru efectul anal-
gezic, iar acidul cianhidric pentru efec-
tul antitumoral.

Cercet[rile mai arat[ c[ Amigdalina
ar putea fi un nou medicament util `n
ateroscleroz[, mai ales pentru ̀ nt]rzie-
rea `n progresia bolii.

Uzul extern nu ridic[ probleme a;a
c[ sunt disponibile unguente pe baz[
de amigdalin[ cu efecte antiinflama-
toare ;i antitumorale. Efectul poate fi
poten\at de alte componente cum sunt
uleiul de c]nep[, veninul de albine ;i
mineralele coloidale ca factori de trans-
port. Aceste unguente pot fi folosite in-
clusiv ca factori de protec\ie dup[ ex-
punerea la medii foarte toxice sau cu
radia\ii, inclusiv pentru tratarea zonelor
`n care au ap[rut forma\iuni nedorite.

S[pt[m]na trecut[ citeam ̀ ntr-o re-
vist[ medical[ un articol av]nd urm[to-
rul titlu <"Un om s[n[tos este un om
informat". Mai potrivit mi se pare s[ se
adauge la urm[ cuv]ntul corect. Pentru
c[ ̀ n ziua de azi nu ne putem pl]nge de
lipsa de informa\ii. C[ nu toate sunt
corecte e un lucru cert.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel. 0721202752

Amigdalina se g[se;te `n s]mburii de caise precum ;i `n alte peste 1200 de plante

Modalit[\i de a sc[pa de junghiurile intercostale

Biochimistul american Krebs a presupus c[ boala canceroas[ ar putea fi pre`nt]mpinat[ prin
consumul de amigdalin[. Se pare c[ popula\ia Hunza care consum[ cantit[\i mari de caise ;i
s]mburi cunoa;te o inciden\[ mai redus[ a cazurilor de cancer. Ace;ti oameni nu dezvolt[ niciodat[
cancer p]n[ nu pleac[ din \inuturile natale ;i nu `ncep s[ consume hrana omului modern, adic[
alimente procesate.

amigdalina, m[rul discordiei `ntre
medicina alopat[ ;i cea naturist[

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

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

mobil - 0737.518.461

Orar< 
luni - vineri 
8.00 - 16.00

ATO MEDICAL VEST
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Banane în sos 
de caramel

Ciuperci 
umplute

Mod de preparare< 

Bananele se taie în două, în lungi-
me, sau la mărimea la care pot fi luate
ușor cu lingurița, după placul fiecăruia.
Untul se topește la aburi, sau eventual
în cuptorul cu microunde. Zahărul se

caramelizează într-o tigaie antiaderen-
tă, se adaugă coniacul sau romul, za-
hărul vanilat, apoi și untul topit (sau
margarina), iar în cele din urmă bana-
na (fructele) și se lasă până se călesc
ușor. Scorțișoara, dacă se folosește, se
adaugă fie în locul zahărului vanilat,
fie deodată cu acesta. Se servește caldă,
eventual presărată cu bucățele de nuci,
alune, sau migdale. La servire se poate
oferi cu înghețată de vanilie sau spumă
de frișcă înghețată.   

Alimentele 
;i cantit[\ile<

Două banane (sau 300 g de alte fructe
de consistență comparabilă, de exem-
plu piersici curățate de coajă și de
sâmburi), 5 linguri mari de zahăr, 50
g unt sau margarină, 3 linguri de con-
iac sau rom, scorțișoară pudră, și/sau

zahăr vanilat, după gust.

Mod de preparare<

Ciupercile se curăță, iar codițele se
taie mărunt. Ceapa mărunțită de că-
lește bine în ulei, se adaugă codițele de
ciuperci, se condimentează cu sare, pi-
per și oregano iar când și ciupercile s-

au călit și au un aspect sticlos se adaugă
2 ouă bătute în prealabil. Când toată
compoziția s-a prăjit se lasă să se ră-
cească puțin, se adaugă un ou crud,
pesmetul, iar dacă e nevoie se mai con-
dimentează după gust. Se amestecă bi-
ne și cu această compoziție se umple
ciupercile. Se așează pe o tavă căptușită
cu hârtie de copt, se presară cu cașcaval
și în cuptorul preîncălzit se prăjesc cir-
ca 10-12 minute. Se poate orna cu frun-
ze de pătrunjel, eventual ardei roșu, iar
la servire arată foarte bine dacă se așea-
ză pe un pat de salată.

Ave\i nevoie< 

12 bucăți de ciuperci Agaricus, cu-
noscute sub numele de champignon,
cu diametrul de circa 7-8 cm, 3 ouă,
o ceapă, 2 linguri de pesmet, 5-6 lin-
guri de ulei, 100 g de cașcaval răzuit,

sare, piper, oregano.

Mar\ipan (fondant)

Mod de preparare<

Se încălzesc 2 litri de apă, iar când
clocotește bine, se toarnă peste migdale
și se lasă să se opărească timp de 10
minute. Cuptorul se va încălzi la 100
de grade C. Migdalele se strecoară şi
se ţin 30 de secunde sub jet de apă rece,
apoi se vor decoji şi se introduc la cup-
tor să se usuce, timp de 20 de minute

la 100 de grade. După ce se usucă bine,
se vor răci, până când vor deveni ca-
sante, apoi se vor toca foarte fin. Se
adaugă zahărul, albuşurile de ou şi zea-
ma de lămâie și se amestecă, până când
se va obţine o pastă de consistenţa unei
plastiline. Marţipanul astfel obţinut se
foloseşte ca atare sau colorat la reali-
zarea diferitelor figurine din marţipan,
decoraţiuni pentru torturi, umpluturi
pentru ciocolate şi produse de cofetă-
rie. Marţipanul se păstrează în frigider,
acoperit în folie alimentară, pentru mai
multe săptămâni.

Ave\i nevoie< 

500 de grame de zahăr praf, 480 de
grame de migdale crude, o linguriţă
de esenţă de migdale, 4 albuşuri de
ou, 2 linguri de zeamă de lămâie, iar
la pregătirea diverselor figuri orna-
mentale se adaugă coloranți alimen-
tari, ori zeama unor fructe sau legume

cu putere intensă de colorare.

Sup[ de chimen
cu zdren\e

Mod de preparare<

Se încinge uleiul și se prăjește puțin
chimenul. Se adaugă făina și se prăjește
foarte puțin, astfel încât să se obțină
un rântaș slab. Se adaugă boiaua, apoi

treptat și apa, amestecând în continuu
pentru omogenizare, cu grijă să nu ră-
mână cocoloașe. Se adaugă sarea și se
lasă la fiert circa 5 minute, după care
se strecoară de semințe. Se pune din
nou la fiert, se mai condimentează du-
pă gust, se adaugă smântâna, iar ouăle
se amestecă cu cele 3 linguri de făină
și eventual cu puțină apă rece, iar când
supa clocotește se toarnă în ea, în fir
subțire, amestecând în continuu, apoi
se mai fierbe câteva minute. Supa se
servește fierbinte, eventual cu ardei iute
murat.

Ave\i nevoie< 

2 linguri de chimen, 4 - 5 linguri de
ulei (eventual 20 g de unt), 2 linguri
cu vârf de făină, 1 litru de apă, sare, o
linguriță de boia de ardei dulce, un
vârf de cuțit de piper, bază pentru
mâncăruri (delicat de casă), 4-5 lin-
guri de smântână, 3 ouă și încă 3 lin-

guri de făină.

Mulţi cunosc ardeiul iute prin
prisma utilizării lui în bucătărie,
dar mai puţin ca potenţial reme-
diu în cazul unor boli. Iată câteva
din calităţile acestei legume în fo-
losul organismului uman. Ardeiul
iute are efecte benefice în tulbu-
rările  senzoriale ale sistemului
nervos.

Ardeiul iute conţine o substanţă nu-
mită capsaicină. Aceasta ne face să spu-
nem că ardeiul “pișcă”. Cu cât mai iute
este ardeiul, cu atât mai multă capsaicină
conţine. Capsaicina este un inhibitor pu-
ternic al substanţei P, o neuropeptidă aso-
ciată cu procesele inflamatorii. Capsai-
cina este subiectul a numeroase cercetări
având potenţial ca tratament eficient
pentru tulburări senzoriale ale sistemului
nervos, inclusiv dureri asociate cu artrita,
psoriazis și neuropatie diabetică.

Durerile cauzate de iuţeala ardeilor
se datorează unui grup de substanţe fi-
tochimice numite capsaicinoide, care
acţionează asupra receptorilor durerii de
la nivelul gurii și gâtului. Capsaicina este
compusul cel mai important dintre cap-
saicinoide și se găsește în diferite cantităţi
în ardei. William Scoville, un cunoscut
chimist, a dezvoltat o scară a iuţelii în
funcţie de cantitatea de capsaicină din
ardei. Ardeii grași se situează la zero (fără
capsaicină), în timp ce speciile habanero
pot trece de 350.000! În general, ardeii
iuţi mai mari au mai puţină iuţeală pen-
tru că au mai puţine seminţe și mai
puţină membrană albă (partea cea mai
iute a ardeiului), în comparatie cu di-
mensiunea.

Remedii naturiste 
cu ardei iute

Aţi crede că atunci când aveţi dureri
în gât ardeiul iute este ultima opţiune?
Cu toate acestea, ardeiul iute are efect de
calmare datorită compușilor antiinfla-
matori. Dacă suferiţi de bronșită mâncaţi
ardei iute și alimente picante căci subţiază
mucusul din plămâni, ajutându-vă să îl
eliminaţi mai
ușor.

Durerea de
dinţi poate fi
atenuată cu ar-
dei iute. Reme-
diu naturist cu
ardei iute pen-
tru dureri de
dinţi< puneţi
pudră de ghim-
bir și ardei iute
tot pudră într-
o cană și adău-
gaţi apă până
formaţi o pastă.
Îmbibaţi o bu-
cată de vată sau de tifon în pasta respec-
tivă și puneţi-o pe dintele dureros (nu și
pe gingie! doar pe dinte).

Dacă suferiţi de osteoartrită aveţi în
vedere și tratamentul cu ardei iute! Este
demonstrat că se poate trata osteoartrita
cu ajutorul capsaicinei. Mai multe studii
privind gestionarea durerii pentru ne-
uropatie diabetică au enumerat benefi-
ciile aduse de capsaicina topică pentru a
atenua durerea asociată cu osteoartrita.

Reduce colesterolul

Studiile în domeniu au dovedit că ar-
deiul iute reduce nivelul colesterolului
din sânge, nivelul trigliceridelor și agre-
garea plachetară. În același timp, ardeiul
iute crește capacitatea organismului de a
dizolva fibrina, o substanţă parte inte-
grantă a formării de cheaguri de sânge.
Cei care mănâncă ardei iute au un risc
mult mai mic de a face atac de cord, ac-
cident vascular cerebral și embolie pul-
monară.

Text selectat şi adaptat de Ioan A.

ardeiul iute are efecte
benefice în tulbur[rile

sistemului nervos

Ardeiul iute conţine o substanţă numită capsaicină. Aceasta ne facem să spunem că ardeiul
“pişcă”. Cu cât mai iute este ardeiul, cu atât mai multă capsaicină conţine. Capsaicina este un in-
hibitor puternic al substanţei P, o neuropeptidă asociată cu procesele inflamatorii. Capsaicina este
subiectul a numeroase cercetări având potenţial ca tratament eficient pentru tulburări senzoriale
ale sistemului nervos, inclusiv dureri asociate cu artrita, psoriazis şi neuropatie diabetică.
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Pentru orice femeie o tunsoare
nou[ ;i reu;it[, care atrage multe
complimente, `nseamn[ o stare
de bine ;i automat o ̀ ncredere de
sine crescut[. Dar din p[cate nu
de pu\ine ori vrem s[ facem o
schimbare ;i nu ;tim pentru ce
tunsoare s[ opt[m. Dac[ avem
p[rul scurt `l vrem lung, dac[ e
lung ̀ l vrem scurt ;i niciodat[ nu
suntem mul\umite de rezultat. 

O femeie care se respect[ trebuie
s[ aib[ mereu un p[r `ngrijit ;i mereu
aranjat. Asta presupune c[ `n fiecare
diminea\[ c]nd ne trezim trebuie s[
acord[m o bun[ bucat[ din timpul
nostru acestui aspect. Dar c]nd vine
vorba de schimb[ri, iar ele apar destul
de des `n lista de dorin\e a femeilor,
atunci ne `mpotmolim. S[ fie scurt,
mediu sau lung? S[ fie cre\ sau din
contr[ foarte `ntins? P]n[ la urm[
acest aspect \ine de dorin\a fiec[rei fe-
mei `n parte, dar s[ nu uit[m de sfa-
turile stili;tilor, care ne spun la fiecare
`nceput de an ce tunsoare este la mod[.

Cine trebuie s[ poarte 
p[r scurt

C]nd vine vorba de acest tip de
tunsoare p[rerile sunt mereu
`mp[r\ite. Sunt femei care s-au declarat
fane acestui stil, dar ;i femei care nu
ar aborda niciodat[ acest stil. Totu;i,
speciali;tii recomand[ ca dup[ v]rsta
de 40 de ani  femeia s[ ̀ ;i tund[ p[rul,

acest fapt ajut]nd-o s[ `ntinereasc[.
~nainte s[ face\i marea schimbarea este
recomandat s[ v[ `ntreba\i stilistul
pentru c[ s-ar putea ca fa\a dumnea-
voastr[ s[ nu fie potrivit[ pentru o
tunsoare scurt[.  Mai trebuie s[ \ine\i
cont ;i de faptul c[ un p[r scurt trebuie
mereu aranjat pentru c[ altfel va ar[ta
ne`ngrijit.

P[rul mediu ;i avantajele lui 

Primul avantaj al acestei lungimi
este c[ nu necesit[ mult timp ;i nici
mul\i bani pentru aranjare. Opt]nd
pentru aceast[ tunsoare nu ve\i fi ne-
voit[ s[ stai ore `n ;ir `n fa\a oglinzii.
Pute\i `ncerca ;i bretonul,  care
`mpreun[ cu ni;te bucle juc[u;e va da
un aer tineresc ;i proasp[t.

Evit[ c[rarea lateral[

Oricunde ̀ ntorci privirea vei vedea
doamne ;i domni;oare cu p[rul lung,
chiar foarte lung. El este ;i se pare c[
va r[m]ne foarte mult timp preferatul
sexului frumos. Chiar dac[ este mult
mai greu de `ntre\inut ;i necesit[ mai
mul\i bani de `ntre\inere, p[rul lung
este cel mai puternic accesoriu al unei
femei. Am fost educa\i de mici c[ p[rul
reprezint[ bog[\ia femeii ;i se pare ;i
stili;tii sunt de acord cu asta. 

:i anul acesta p[rul lung este `n
vog[ cu condi\ia s[ fie drept, f[r[ filare
;i c[rarea pe mijloc. C[rarea pe o parte
este de evitat anul acesta. 

Turbanul a ap[rut `n secolul
XX ;i a devenit cel mai trendy ac-
cesoriu pentru persoanele mai
`ndr[zne\e. Materialele din care
este confec\ionat sunt diverse ;i
astfel po\i s[ alegi ̀ n care moment
al zilei este cel mai recomandat
s[-l por\i.

Turbanul îşi are originea în istoria
popoarelor orientale, care îl foloseau
pentru a-şi proteja capul de razele ar-
zătoare ale soarelui şi de nisipul deşer-
tului.

~n ultimii ani, turbanul a fost adus
;i readus `n aten\ie de c[tre designeri.
Este pies[ foarte preten\ioas[, dar dac[
este purtat corespunz[tor va deveni
piesa ce cu siguran\[ v[ va scoate din
anonimat. 

Kate Moss ;i Karolina Kurkova
sunt fidele turbanului glamur. Ele au
ales turbane din materiale pre\ioase
precum satin, m[tase sau paiete ;i se
pot accesoriza perfect rochiilor lungi
de sear[ pentru evenimente deosebite. 

Aten\ie la forma fe\ei

~n func\ie de forma fe\ei po\i s[-\i
str]ngi p[rul total sub turban, dar po\i
s[-l la;i ;i desf[cut. Dac[ opta\i pentru
ultima variant[ trebuie s[ alegi pentru
o coafur[ cu onduleuri foarte bine de-

finite.
Salma Hayek a optat pentru turba-

nul clasic. Acesta poate scoate din mo-
notonie o \inut[ de zi, iar materialul
poate fi catifea sau stof[. 

Imprimeul de leopard sau zebr[
sunt specifice turbanului funky. Solan-
ge Knowles este adepta acestui stil. Se
mai poate accesoriza cu o pereche de
cercei foarte mari. :i acest model de
turban se poate purta at]t iarna c]t ;i
vara. 

Vedetele din Rom]nia 
nu se las[ mai prejos

Andreea Marin, Dana Rogoz ;i
Carmen Negoi\[ sunt doar c]teva ve-
dete din Rom]nia care sunt `ndr[gos-
tite de acest accesoriu. C]nd opteaz[
pentru acesta atunci ele aleg o \inut[
mai simpl[, mai lejer[ l[s]nd ca tur-
banul s[ fie piesa de rezisten\[ a \in-
utei.

A;adar, iarn[, var[ sau prim[var[,
turbanul este un accesoriu la mod[ ;i
pute\i s[-l purta\i cu `ncredere. Ve\i
`ntoarce privirile cu siguran\[ ;i ve\i
st]rni admira\ia trec[torilor. Chiar
dac[ la noi `n magazine se g[sesc mai
greu pute\i alege magazinele on-line ;i
acolo gama este mult mai variat[.
Pre\urile sunt accesibile a;a c[ ave\i
doar sarcina s[-l purta\i cu m]ndrie
oric]nd dori\i.

Turbanul, accesoriul care te scoate din anonimat

~nainte s[ face\i marea schimbare este recomandat s[ v[ ̀ ntreba\i stilistul pentru c[ s-ar putea
ca fa\a dumneavoastr[ s[ nu fie potrivit[ pentru o tunsoare scurt[. Mai trebuie s[ \ine\i cont ;i
de faptul c[ un p[r scurt trebuie mereu aranjat pentru c[ altfel va ar[ta ne`ngrijit.

P[rul lung ;i drept 
r[m]ne preferatul femeilor
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Na;terea, a;a cum este ;i nor-
mal, aduce c]teva kilograme `n
plus. Dup[ 9 luni `n care `\i
permi\i s[ m[n]nci orice realizezi
c[ nu te mai cuprinde nicio hain[
;i disperarea `ncepe s[-;i fac[
sim\it[ prezen\a. Vrei s[ sl[be;ti
imediat, dar `n acela;i timp e;ti
con;tient[ c[ asta nu este posibil
imediat. Nu intra ̀ n panic[ ;i nu-
\i dori s[ sl[be;ti peste noapte.

S[ aduci pe lume un copil nu este
un lucru simplu, tocmai de aceea lu-
crurile trebuie luate treptat. Ai pus 10
kilograme ;i vrei să le dai jos `ntr-un
timp foarte scurt? Nu este deloc reco-
mandat. Ai nevoie de c]teva luni pen-
tru a reveni la greutatea ta optim[, iar
un regim s[n[tos te va ajuta cu sigu-
ran\[. 

Program strict al meselor 

Prima dorin\[ este s[ sl[be;ti, mai
departe `\i trebuie ambi\ie ;i r[bdare.
Un program foarte strict al meselor te
va ajuta s[-\i duci la bun sf]r;it planul.
Toate cele trei mese sunt importante,
dar ;i cele dou[ gust[ri. 

Pentru c[ cel mic `\i va consuma
toat[ energia de care dispui, este bine
s[ nu sari niciodat[ peste micul dejun.
Este indicat s[ consumi fructe ̀ n prima
parte a zilei pentru c[ acestea `\i vor
oferi energia de care ai nevoie. 

Lactatele sunt foarte indicate `n
aceast[ perioad[, dar cele degresate.
Ca;cavalul nu este deloc recomandat,
iaurtul po\i s[-l consumi, dar cel care
are 0,1% gr[sime. Cerealele sunt ;i ele

foarte importante, dar nu mai mult de
250 de grame. Acestea sunt s[race `n
calorii, dar foarte bogate `n vitamina
B.

Nu uita de carne! Vita, pe;tele ;i
puiul sunt sortimentele de carne cele
mai recomandate. ~\i vor oferi energia
de care ai mare nevoie ;i oboseala re-
gimului nu se va instala. 

Sport, sport ;i iar sport

~n cazul femeilor care tocmai au
n[scut, expresia “sport pe p]ine” este

cea mai potrivit[. Corpul t[u va sim\i
regimul ;i `n c]teva s[pt[m]ni se vor
vedea ;i rezultatele. Dar se va obi;nui
;i vei observa c[ nu mai sl[be;ti. Atunci
trebuie s[ intervin[ sportul. Dac[ tim-
pul nu-\i va permite s[ te duci la sal[,
te sf[tuim s[ te ui\i la exerci\iile de fit-
ness de pe internet ;i s[ faci c]t mai
des posibil. Dac[ te-ai ales ;i cu o ce-
lulit[ ur]t[ atunci banda cu vibra\ii `\i
va fi de mare folos.

Rezultatele, ̀ ntr-un final, se vor ve-
dea, trebuie doar s[ ai `ncredere `n
for\ele tale ;i s[ ai r[bdare.

Cerealele, ajutor 
`n dieta dup[ na;tere

Proteinele sunt foarte indicate
`n alimenta\ia noastr[. :tim c[
pentru a avea un regim de via\[
s[n[tos trebuie s[ consum[m car-
ne slab[. Dar care este mai slab[
`n gr[simi, care are mai pu\ine
calorii ;i care con\ine cel mai mic
colesterol? De aceast[ dat[
r[spunsul este carnea de iepure.

Speciali;tii o recomand[ pentru
con\inutul foarte bogat de zinc, calciu,
magneziu ;i fier. Persoanele care vor
s[ sl[beasc[, dar nu vor s[ renun\e la
carne pot ̀ ncerca aceast[ variant[. Fi-
ind mai s[rac[ `n calorii dec]t carnea
de pui se poate introduce `n cura de
sl[bire foarte u;or. Asociat[ cu legume,
este pr]nzul ideal pentru cei care \in
o cur[ de sl[bire. 

Un nivel mic de colesterol

Carnea gras[ `nseamn[ colesterol
r[u, dar și din acest punct de vedere
carnea de iepure are un plus ;i
nutri\ioni;tii o recomand[ at]t perso-
nelor obeze c]t ;i celor care vor s[ sca-
pe doar de c]teva kilograme `n plus.
Fiind foarte dietetic[ ;i av]nd foarte
pu\ine gr[simi poate fi consumată cu
`ncredere ;i este recomandat[ ̀ n orice
cur[ de sl[bire ea fiind foarte u;or de
digerat.

Carnea de iepure este foarte slab[ `n gr[simi

Te-ai hot[r]t s[ `ncepi o cur[
de sl[bire, dar nu ;tii de unde s[
`ncepi? ~\i oferim un mic ajutor
;i `\i recomand[m sarea amar[.

Sarea amară sau sulfat de mag-
neziu este recomandat[ atunci
c]nd vrem s[ facem o cur[ de de-
toxifiere rapid[, ea ajut]nd foarte
mult organismul uman.

Se g[se;te ̀ n farmacii ;i este pentru
buzunarul fiec[ruia, dar s[ vedem
`nainte de toate la ce ne ajut[. Pentru
c[ are efect laxativ este o bun[ metod[
de detoxifiere a organismului. Tocmai
din cauza efectului trebuie s[ fii atent[
`n ce loc te afli. Dac[ `ncerci pentru
prima dat[ aceast[ metod[, atunci `\i
recomand[m s[ o `ncepei `n weekend
c]nd nu e;ti nevoit[ s[ ie;i din cas[. Pe
parcursul acestei cure nu este nevoie
s[ iei alte suplimente. 

Ce se `nt]mpl[ 
cu organismul nostru

Sarea amar[ are rolul de a absorbi
lichidele din corpul nostru. Pe m[sur[
ce trece prin sistemul digestiv va trage
apa din diferite p[r\i ale corpului, am-
plific]nd lubrifierea ;i a;a se produce
efectul laxativ. ~n acela;i timp va relaxa
mu;chii digestivi ;i va detoxifia fica-
tul.

Trebuie ̀ ns[ s[ ;tii c[ ̀ n ziua ̀ n care
`ncepi aceast[ cur[ de detoxifiere cu
sare amar[  nu trebuie s[ m[n]nci de-
loc gr[simi. Micul dejun ;i pr]nzul tre-
buie s[ con\in[ salate, p]ine pr[jit[ sau
orez fiert. Dup[ ora 16.00 este bine s[
nu mai m]n]nci absolut nimic. Nici li-
chidele nu sunt foarte recomandate. 

Efectul va fi un abdomen plat ;i
cur[\area colonului de toxine. Tot ce
trebuie s[ face\i este s[ pune\i o lingur[
de sare amar[ `ntr-un pahar de ap[.
Cel mai indicat este s[-l be\i dup[ masa
de la pr]nz.

Cura de detoxifiere este foarte agre-

siv[ ;i nu trebuie repetat[ foarte des.
Este recomandat[ de cadrele medicale
ca laxativ natural, dar trebuie s[ fi\i
aten\i la cantitate. Doza recomandat[
este de 300 - 400 mg. Dep[;irea acestei
doze nu va spori efectul laxativ ci va
cre;te riscul de intoxicare cu magneziu. 

Pe durata curei de detoxifiere
be\i 2 litri de ap[

Pentru a evita deshidratarea, este
obligatoriu s[ consum[m 2 litri de ap[.
:i supele sunt de mare ajutor ̀ n aceast[
perioad[, dar ;i dup[ terminarea cu-
rei.

Dac[ `ns[ ai probleme cu rinichii
sau al[ptezi aceast[ cur[ de detoxifiere
nu ̀ \i este recomandat[. :i a;a cum este
recomandat ̀ n orice regim este bine s[
`ntrebi medicul sau farmacistul pentru
a te informa corect de eventualele
reac\ii adverse.

Dup[ ce a\i f[cut toate acestea
atunci pute\i ̀ ncerca re\eta urm[toare.
~n 3 c[ni de ap[ amestecați 4 linguri
de sare amar[ ;i pune\i compozi\ia `n
frigider. Sucul de la o l[m]ie se ames-
tec[ cu o jum[tate de can[ de ulei de
m[sline ;i se \ine la temperatura ca-
merei. La aproximativ ora 18.00 se beau
75 ml din compozi\ia pus[ la frigider.
La ora 20.00 se repet[ procedura. La
ora 22.00 beți compozi\ia \inut[ la tem-
peratura camerei. Este foarte important
s[ stați ̀ n picioare c]nd beți compozi\ia
de suc cu ulei de m[sline.

A doua zi de diminea\[ se mai beau
75 ml din compozi\ia l[sat[ la frigider
;i pune\i-v[ `napoi `n pat, dup[ dou[
ore lua\i ultima doz[ de sare amar[.
Timp de dou[ ore nu consuma\i nimic. 

Dup[ ce a\i terminat re\eta pute\i
m]nca cereale, legumele ;i p]inea cu
miere.

Aceast[ cur[ este folosit[ ;i de ve-
dete atunci c]nd vor s[ sl[beasc[ rapid
;i simplu. Ioana Ginghina este una din-
tre vedete care a ̀ ncercat ;i s-a declarat
mul\umit[ de efectele ei.

Sarea amar[ are rolul de a absorbi lichidele din corpul nostru. Pe m[sur[ ce trece prin sistemul
digestiv va trage apa din diferite p[r\i ale corpului, amplific]nd lubrifierea ;i a;a se produce efectul
laxativ. ~n acela;i timp va relaxa mu;chii digestivi ;i va detoxifia ficatul.

Sarea amar[
detoxific[ organismul 
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O mulțime de peste 30 000 oameni s-a aflat în preajma Adunării. Unul dintre tribuni, I.G. Va-

lentineanu, nota că poporul era gata „să năvălească în Cameră şi să o silească a proclama ales pe
alesul Moldovei".

Unirea Moldovei cu |ara
Rom]neasc[ sub domnia lui Ale-
xandru Ioan Cuza, la 24 ianuarie
1859, a fost finalul unui proces
complex ;i deloc lipsit de obsta-
cole ;i conflicte politice interne,
votul decisiv fiind dat la Bucure;ti
sub presiunea unei mul\imi care
amenin\a s[ intre cu for\a `n sala
adun[rii.

Procesul a început în 1848, odată
cu realizarea uniunii vamale între Mol-
dova și Țara Românească, în timpul
domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv
Gheorghe Bibescu. Deznodământul
războiului Crimeii a dus la un context
european favorabil realizării unirii. Vo-
tul popular favorabil unirii în ambele
țări, rezultat în urma unor Adunări ad-
hoc în 1857, a dus la Convenția de la
Paris din 1858, o înțelegere între Marile
Puteri prin care se accepta o uniune
mai mult formală între cele două țări,
cu guverne diferite și cu unele instituții
comune. La începutul anului următor,
liderul unionist moldovean Alexandru
Ioan Cuza a fost ales ca domnitor al
Moldovei și Țării Românești, aducân-
du-le într-o uniune personală. În 1862,
cu ajutorul unioniștilor din cele două
țări, Cuza a unificat Parlamentul și Gu-
vernul, realizând unirea politică.

Tensiunile din jurul
Divanurilor ad-hoc

Deciziile adoptate prin Tratatul de
pace de la Paris (18/30 martie 1856),
prevedeau intrarea Principatelor Ro-
mâne sub garanția colectivă a puterilor
europene, revizuirea legilor fundamen-
tale, alegerea Adunărilor ad-hoc care
să exprime atitudinea românilor în pri-
vința unirii, integrarea în granițele Mol-
dovei a trei județe din sudul Basarabiei
(Cahul, Bolgrad și Ismail), trimiterea
în Principate a unei Comisii Europene
cu misiunea de a propune „bazele vii-
toarei lor organizări”, libertatea navi-
gației pe Dunăre, ș.a.

Alegerile pentru Divanurile ad-hoc
au fost marcate de mari tensiuni. Dacă
în Țara Românească majoritatea covâr-
șitoare a opiniei publice susținea ideea
Unirii, în Moldova lucrurile se arătau
mai complicate. Partida unionistă, re-
prezentată de personalități ca Alexan-
dru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu,
Manolache Costache Epureanu, Anas-
tasie Panu etc. avea în fața ei opoziția
separatiștilor moldoveni (Nicolae Is-
trate, ideologul mișcării separatiste,
Gheorghe Asachi, Costache Negruzzi
etc.). Aceștia doreau menținerea sepa-
rării, motivându-și opțiunea prin po-
sibila decădere a Iașilor și a Moldovei,
odată cu mutarea capitalei la București,
ceea ce s-a și întâmplat dup[ 1861.

Având de partea lor sprijinul mari-
lor puteri antiunioniste, Austria și Tur-
cia, precum și pe cel al caimacamului
(locțiitorului domnesc) Todiriță Balș
(înlocuit, după moartea sa, de Nicolae
Vogoride, aspirant la tronul Moldovei),
separatiștii au reușit, într-o primă fază,
să câștige alegerile pentru Divanul Ad-
hoc din Moldova (la 19 iulie 1857). În
dorința de a-și realiza visul de domnie,
Vogoride a falsificat listele electorale de
reprezentare în Divanul ad-hoc. Aceas-
tă manevră făcea ca num[rul reprezen-
tanților celor care nu împărtășeau idea-

lul de unire sa fie majoritar în Divan.
În mai 1857, Ecaterina Vogoride a sus-
tras o parte din corespondența secretă
purtată de soțul ei cu rudele din Con-
stantinopol. În acele scrisori, lui Vogo-
ride îi era promisă domnia dacă ar fi
reușit să zădărnicească unirea Moldovei
cu Muntenia, falsificând alegerile pen-
tru Divanul ad-hoc. Cu ajutorul lui
Costache Negri scrisorile compromi-
țătoare au fost publicate în ziarul uni-
onist "L'Etoile d'Orient", ce apărea la
Bruxelles, traduceri ale scrisorilor apă-
rând la scurt timp și în Moldova. Când
sultanul Abdülmecid, cu asigurările
Austriei Imperiale, nu a anulat alegerile,
ceilalți supervizori (Imperiul Francez,
Rusia Imperială, Prusia și Regatul Sar-
diniei) au rupt relațiile diplomatice cu
Imperiul Otoman în 4 august.

Tensiunile au fost dezamorsate de
întâlnirea de la Osborne (9 august) din-
tre Napoleon III și Regina Victoria, în
urma căreia alegerile falsificate de Vo-
goride au fost anulate. În schimbul anu-
lării alegerilor din Moldova, Napoleon
al III-lea accepta varianta unei uniri
parțiale a Principatelor, acestea urmând
a avea doi domni, două guverne, două
Adunări Legislative (parlamente). In-
stituțiile comune urmau a fi Înalta Cur-
te de Casație și Justiție, Comisia Cen-
trală de la Focșani, ce avea să se ocupe
cu elaborarea legilor de interes comun
pentru ambele Principate, și armata.

Au avut loc noi alegeri, astfel încât
la 22 septembrie 1857 s-a adunat Di-
vanul Ad-hoc al Moldovei care era fa-
vorabil unirii, iar la 30 septembrie cel
al Valahiei, și prin documentele redac-
tate, au fost puse bazele fuzionării celor
două principate.

Alegerea lui Cuza

În Moldova a fost ales în unanimi-
tate, la 5/17 ianuarie 1859, liderul uni-
onist Alexandru Ioan Cuza, reprezen-
tantul „Partidei Naționale”.

Întrucât în textul Convenției nu se
stipula ca domnii aleși în cele două

Principate să fie persoane separate, con-
ducătorii luptei naționale au decis ca
alesul Moldovei să fie desemnat și în
Țara Românească. Adunarea electivă a
Țării Românești era însă dominată de
conservatori, care dețineau 46 din cele
72 mandate. În această situație, liberalii
radicali au inițiat, prin intermediul tri-
bunilor, o vie agitație în rândul popu-
lației Capitalei și al țăranilor din îm-
prejurimi. O mulțime de peste 30 000
oameni s-a aflat în preajma Adunării.
Unul dintre tribuni, I.G. Valentineanu,
nota că poporul era gata „să năvălească
în Cameră și să o silească a proclama
ales pe alesul Moldovei".

Într-o ședință secretă a Adunării,
deputatul Vasile Boerescu a propus la
24 ianuarie 1859 alegerea lui Alexandru
I. Cuza, aceasta fiind acceptată în una-
nimitate. Astfel s-a făcut primul pas că-
tre definitivarea Unirii Principatelor
Române.

Lupta diplomatic[

Cea mai stringentă problemă era
recunoașterea internațională a alegeri-
lor. Faptul împlinit la 24 ianuarie 1859
era considerat de Poartă și de Austria
drept o încălcare a Convenției de la Pa-
ris. Situația creată în cele două Princi-
pate urma să facă, de altfel, obiectul
unei noi Conferințe internaționale, care
se deschidea la Paris. Încă în a doua șe-
dință a Conferinței (1/13 aprilie) Fran-
ța, Rusia, Anglia, Prusia și Sardinia au
recunoscut dubla alegere. Imperiul
Otoman și Austria însă tergiversau;
mai mult, se află că se punea la cale o
intervenție militară peste Dunăre. Ale-
xandru I. Cuza răspunse energic. La 20
aprilie, la Florești, între Ploiești și Câm-
pina, armata moldo-munteană era con-
centrată spre a face față oricărei situații.
După alte amenințări, Poarta a acceptat
oficial, odată cu Austria, să recunoască,
la rândul ei, dubla alegere. Detensio-
narea situației îl determină pe domn să
ordone închiderea taberei de la Florești
(1 septembrie 1859).

Fără a aștepta verdictul altor reu-
niuni internaționale, Alexandru I. Cuza
a trecut la unificarea aparatului de stat,
remediind din mers consecințele ho-
tărârilor adoptate prin Convenția de la
Paris. Misiunile diplomatice ale Prin-
cipatelor la Constantinopol erau reu-
nite încă în cursul anului 1859 (martie),
cu Costache Negri, recunoscut chiar
de către Poartă, drept unic reprezentant
al celor două țări. 

La Focșani, nu fără dificultăți, își
începuse activitatea Comisia Centrală
care, potrivit Convenției de la Paris,
trebuia să elaboreze legile, comune ce-
lor două țări. În cei trei ani de activitate
(1859- 1862) din proiectele sale au fost
aprobate de Adunarea electivă și pro-
mulgate de domn doar cele referitoare
la Curtea de Casație și la domeniul fun-
ciar (care traducea în fapt principiul
egalității fiscale). Proiectul de Consti-
tuție nu a fost aprobat însă de domni-
torul Cuza, Comisia Centrală din Foc-
șani fiind desființată în februarie 1862.

Franța, apoi Rusia, Italia și Prusia
erau de acord cu unirea deplină. Ale-
xandru I. Cuza aștepta hotărârea Con-
ferinței de la Constantinopol convocată
în acest scop. Cum era de așteptat, încă
din prima ședință Poarta a cerut dreptul
de intervenție în Principate, în cazul
unor noi încălcări ale Convenției de la
Paris, iar Austria a admis unirea doar
pe durata domniei lui Alexandru I. Cu-
za.  Fermitatea lui, reacția energică a
Camerelor și a guvernelor, poziția in-
transigentă a lui C. Negri și atitudinea
favorabilă a majorității Marilor Puteri
garante și-au făcut în cele din urmă
efectul. La capătul Conferinței, Poarta
a elaborat un nou firman (4/16 decem-
brie 1861) prin care a renunțat la con-
dițiile anterior solicitate. 

:irul de reforme inițiate de Cuza a
făcut ca actul de la 1859 să fie ireversibil.
Din 1866, Principatele Unite conduse
de Carol de Hohenzollern încep să se
numească oficial, prin Constitu\ia
adoptat[ `n acel an, România.

A consemnat V. A.

Unirea Principatelor a fost
votat[ sub presiunea str[zii

Cuza iubea sexul frumos sau cel
puţin avea reputaţia aceasta, scria Di-
mitrie Bolintineanu despre prietenul
său. Cea mai cunoscută a rămas legă-
tura amoroasă a domnitorului, înce-
pută chiar în anul alegerii sale, cu una
din cele mai frumoase femei ale epocii,
văduva Maria Obrenovici, fiica mare-
lui boier şi cunoscut antiunionist Cos-
tin Catargiu şi mama viitorului prin-
cipe al Serbiei, Milan I, numită doam-
nă de onoare la palatul ieşean, unde şi
fratele ei Gheorghe Catargiu era adju-
tant. Mai tânără cu 10 ani decât doam-
na Elena Cuza, cochetă, inteligentă şi
prezenţă încântătoare, Maria se făcea
remarcată prin saloanele vremii.

Viaţa sentimentală tumultoasă a
lui Cuza a creat dese momente de criză,
marcate de mai scurte sau mai lungi
perioade de despărţire. Fiind o femeie
atentă şi prevenitoare, Elena Cuza a
ştiut să-şi ascundă cu demnitate sufe-
rinţa şi să păstreze discreţie în privinţa
problemelor personale, chiar şi atunci
când ele au devenit publice.

Elena a fost gata să-l apere şi să-i
acopere slăbiciunile. Trecând peste re-
sentimente a înfiat şi a crescut cei doi
băieţi ai domnitorului (Alexandru şi
Dimitrie) rezultaţi din legătura aces-
tuia cu Maria Obrenovici. A suportat
insolenta prezenţă a Mariei chiar la
Palatul domnesc din Bucureşti, dar şi
ulterior, în exil, prin hotelurile în care
au locuit. A suferit în tăcere şi nu a ce-
dat stăruinţelor cu care mama sa, Ca-
tinca Rosetti, şi fratele Theodor Ro-
setti, au sfătuit-o, nu o dată, să pună
capăt situaţiei. 

alexandru Ioan Cuza
a tr[it `ntr-un

triunghi conjugal

Treptat, politica de reforme a lui
Cuza și faptul că el se înconjurase de o
camarilă, care s-a angajat în tot felul
de afaceri păguboase pentru stat, au
condus la împotrivirea tot mai energică
a conservatorilor afectați de reforma
agrară, dar și a burgheziei radicale (ro-
șii), care-l acuza pe domnitor de ten-
dințe autocratice. La începutul lui 1863
s-a vehiculat ideea aducerii unui prin-
cipe străin. După lovitura de stat din
1864, atitudinea contra domnitorului
a crescut în intensitate.

În iunie 1865, Ion. C. Brătianu, C.
A. Rosetti, Ion Ghica, Grigorie Brân-
coveanu, Constantin Brăiloiu, Dimitrie
Ghica, Anastasie Panu și Gheorghe
Știrbei au semnat un act prin care se
obligau ca „la caz de vacanță a tronului
să susținem prin toate mijloacele ale-
gerea unui principe străin, dintr-una
din familiile domnitoare din Occident.
Astfel dar, ne legăm pe onoare să votăm
principe străin și să stăruim în acest
vot până îl vom dobândi”. Ion C. Bră-
tianu și Ion Ghica au plecat în vestul
Europei cu scopul de a sonda terenul
pentru un eventual candidat.

Pe 11 februarie 1866, mult după
miezul nopții, trupe din Regimentul 7
de linie și două baterii de artilerie se
îndreaptă spre Palat. Aici, garda co-
mandată de maiorul Lecca îi aștepta.
Un grup de ofițeri și civili intră în clă-
dire, ajunge la ușa încăperii unde dor-
mea Cuza, o forțează și intră. Cuza nu
se opune, deși avea pistoalele la înde-
mână, și când grupul de ofițeri, cu re-
volverele în mâini, îi cer să abdice și-i
prezintă decretul respectiv, el îl iscălește
pe spatele unuia dintre complotiști, co-
lonelul Pillat.

“Monstruoasa
coali\ie” ;i abdicarea
nocturn[ a lui Cuza

Fotografiile oficiale ale lui Alexandru Ioan Cuza ;i Mihail Kog[lniceanu, realizate de Carol Popp de Szathmari
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ME{TE{UGURI

Conform unui studiu realizat
de Asociația Camera Meşteşuga-
rilor Satu Mare, cu sprijinul Mu-
zeului Judeţean, breslele de meş-
teşugari de pe raza județului nos-
tru au început să se constituie la
începutul secolului XVI.

Satu Mare este un judeţ cu o istorie
veche de peste 1000 de ani, mărturie fi-
ind documente cu o vechime conside-
rabilă. Datorită privilegiilor economice
şi comerciale primite de Satu Mare în-
cepând cu secolul al XIII-lea, un mare
număr de documente atestă dezvoltarea
în judeţ a meşteşugurilor şi comerţului,
Satu Mare fiind un important centru al
breslelor meşteşugăreşti. La momentul
înfiinţării breslelor, oraşul Satu Mare
era împărţit în 2 regiuni - Satu Mare şi
Mintiu, breslele constituindu-se în cele
2 regiuni la date diferite. Astfel, în re-
giunea Satu Mare breasla curelarilor a
fost înfiinţată în anul 1513, breasla croi-
torilor - 1525, breasla tăbăcarilor, aura-
rilor - 1534, breasla bl[narilor, fierari-
lor  - 1538, breasla cizmarilor  - 1604,
breasla dogarilor - 1637, breasla frize-
rilor - 1657. În regiunea Mintiu breasla
curelarilor s-a înfiinţat în anul 1514,
breasla fierarilor, armurierilor, lăcă-
tuşilor - anul 1538, breasla argintarilor -
1547, breasla cizmarilor, tăbăcarilor  -
1557, breasla bl[narilor - 1558, breasla
croitorilor  - 1573, breasla ţesătorilor,
tâmplarilor - 1642. Aceste date se regă-
sesc în cartea "Ghid de oraş Satu Mare"
editată în anul 1984, autor fiind D. Ra-
dosav.

Anumite meşteşuguri
au dispărut, altele
s-au adaptat cerințelor

Din aceste date reiese că, aşa ca în
ziua de azi, când mulţi se asociază în
diferite asociaţii, federaţii etc. pentru a-
şi putea apăra mai bine interesele, şi în
trecut meşteşugarii s-au asociat în or-
ganizaţii precum breslele, care să le ape-
re interesele. Unele din meseriile din
trecut au dispărut cu desăvârşire, altele
există şi în ziua de azi sub altă formă,
adaptate cerinţelor lumii moderne.

Mărturii despre existenţa breslelor
există şi dintr-o perioadă mai târzie, a
dominaţiei austro-ungare. Intelectuali,
oameni de ştiinţă maghiari, austrieci,
care au scris despre aşezarea judeţului
nostru, geografia şi istoria lui, când au
pomenit de viaţa economică şi socială,

au amintit de importanţa pe care au
avut-o meşteşugurile. Szirmay Antal,
consilier al împăratului Imperiului Aus-
tro-Ungar descrie în cartea sa "Szatmár
Vármegye fekváse, történetei és polgári
esmerete" (Așezarea, istoria și cunoș-
tințele cetățenești ale Comitatului Săt-
marului) viaţa economică şi socială a
judeţului Satu Mare, amintind c[, pe
lângă cazarmă, casa oraşului, poşta,
existau şi alte construcţii de importanţă
majoră pentru acea perioadă, cum ar fi<
şapte mori de apă, carmangerii închi-
riate de mici meseriaşi. Comerţul (sursă
foarte importantă de venit) a fost prac-
ticat mai ales de armeni şi germani.
"Există în acest oraş (Satu Mare) şaizeci

de magazine, meşteşugarii având dife-
rite meserii precum< ceasornicar, ciz-
mar, croitor, curelar, lăcătuş, măcelar,
zugrav, hornar, brutar, maistru con-
structor, sticlar, tocilar".

Doctorul Borovszky Samu, în cartea
intitulată< "Országos monográfia - Szat-
már Vármegye", editată aproximativ la
începutul anilor 1900, aminteşte printre
ramurile micii industrii de existenţa
unor meşteşuguri precum< cizmar, croi-
tor, tipograf etc, aceste meşteşuguri fiind
bine dezvoltate la sfârşitul anilor 1800.

Pentru a susţine cele afirmate, (...)
s-au studiat evidenţe ale meşteşugarilor,
registre în care au fost consemnate pro-
cese verbale de şedinţă ale diferitelor

bresle. De asemenea, s-au păstrat şi fo-
tografii care reprezintă lada de breaslă
cu însemnele breslei fierarilor şi ale tâm-
plarilor, tăbăcarilor  etc.

Meserii l[sate `n voia sor\ii
`n perioada comunist[

Din păcate, odată cu instaurarea re-
gimului comunist în România, aceste
meşteşuguri au fost "lăsate în voia sorţii"
de conducători, astfel c[, mulţi mici me-
seriaşi au fost nevoiţi să abandoneze în-
deletnicirile lor de până atunci şi să se
angajeze în diferite fabrici şi uzine pen-
tru a se putea împlini măreţele planuri
ale regimului comunist. Au mai rămas
puţini meşteşugari,  spre deosebire de
alte ţări care au acordat o atenţie sporită
acestora, existând legi care au drept scop
apărarea intereselor lor.

În ţări cu tradiţie din Europa Occi-
dentală,  dezvoltarea sectorului
meşteşugăresc este reglementată şi be-
neficiază de un statut special în viaţa
economico-socială.

În ultima perioadă şi în Europa
Centrală şi de Est a început să fie încu-
rajată dezvoltarea economică şi socială
a clasei de mijloc, reprezentată de micii
întreprinzători, de meseriaşi şi între-
prinderile acestora.

Având în vedere importanţa
meşteşugarilor în domeniul creării de
locuri de muncă, a mobilizării resurse-
lor, stimulării investiţiilor, rolul Camerei
Meşteşugarilor din judeţul Satu Mare
este acela de a reînvia tradiţia acestor
meşteşuguri, de a apăra interesele celor
care practică astfel de meserii, în vede-
rea alinierii şi din acest punct de vedere
la lumea modern[ şi civilizat[, la Uni-
unea European[ - arată sursa citată.

Text adaptat de Eva Laczko

~n secolul XIII, Satu Mare era un
important centru me;te;ug[resc

Datorit[ faptului c[ ora;ul era `mp[r\it `n regiunile Satu Mare ;i Mintiu, breslele s-au constituit `n cele dou[ a;ez[ri la
date diferite

Datorită privilegiilor economice şi comerciale primite de Satu Mare începând cu se-
colul al XIII-lea, un mare număr de documente atestă dezvoltarea în judeţ a meşteşugu-
rilor şi comerţului, Satu Mare fiind un important centru al breslelor meşteşugăreşti.
La momentul înfiinţării breslelor, oraşul Satu Mare era împărţit în dou[ regiuni - Satu
Mare şi Mintiu, breslele constituindu-se în cele dou[ regiuni la date diferite.

Biblioteca Universită\ii Teh-
nice “Gheorghe Asachi” din Ia;i
a fost aleas[ cea mai frumoas[ bi-
bliotec[ din lume, în cadrul unui
sondaj online ini\iat de portalul
boredpanda.com.

Consultarea a fost ini\iată pe 8 ia-
nuarie, iar printre competitori s-au nu-
mărat capodopere arhitecturale precum
Biblioteca Colegiului Trinity din Dublin,
Biblioteca Regală Portugheză de la Rio
de Janeiro, Biblioteca Na\ională din Pra-
ga sau cea a Fran\ei.

Profesorul universitar Neculai Se-
ghedin, prorectorul institu\iei de
învă\ământ superior, citat de radioro-
maniacultural.ro, a precizat despre va-
loarea culturală a acestui  edificiu< "pe
mine, cel pu\in nu mă miră pozi\ia în
acest clasament. Motivul este foarte sim-
plu< această bibliotecă, ;i întregul Palat
Universitar la Copou, au fost racordate
încă din faza de proiectare la valorile
culturale europene. 

Dimensiunea culturală a
Universită\ii din Ia;i, a avut o valoare
importantă încă de la apari\ia acestei in-
stitu\ii. În anul 1892 s-a pus piatra fun-
damentală a acestei clădiri. Cel care a
elaborat schi\ele a fost Petru Poni, pro-
fesor la Universitatea din Ia;i ;i ministru
al Instruc\iunii Publice. Aceste schi\e au
fost elaborate după ce Petru Poni a stu-
diat mai multe universită\i din Germa-

nia, Austria ;i Elve\ia. Aceste studii ale
sale au fost preluate de un arhitect
elve\ian, renumitul Louis Blanc, a ela-
borat proiectul final după schi\ele lui

Petru Poni. Louis Blanc este cel care a
proiectat printre altele ;i Universitatea
de Medicină ;i Farmacie „Carol Davila”
din Bucure;ti. În anul 1897, Palatul Uni-

versitar de la Copou a fost inaugurat în
prezen\a Regelui Carol I. Palatul con\ine
două elemente foarte importante în ceea
ce prive;te valoarea lor simbolică ;i va-

loarea arhitecturală. Este vorba de Bi-
blioteca ;i de Aula Universită\ii Tehnice
„Gheorghe Asachi”.

Aceste două lăca;uri de cultură au
avut un traseu dramatic în timpul răz-
boiului. Linia frontului când a ajuns în
zona Ia;i – Chişinău a produs pagube
importante acestor edificii. Biblioteca a
fost puternic afectată. De\inem fotogra-
fii, documente care atestă drama prin
care a trecut acest spa\iu cultural, în anul
1944, în lunile iulie – august ;i recons-
truc\ia a durat până spre sfâr;itul anilor
‘50, atunci când s-a finalizat practic în-
treaga reabilitare a acestui spa\iu care
este de o frumuse\e deosebită.

Biblioteca are în posesie un milion
de volume. Cele două spa\ii pot fi vizitate
împreună pentru că sunt într-o legătură
fizică, există un balcon care face legătura
între Bibliotecă ;i Aulă. Eu pot să afirm
fără lipsă de modestie că Aula este cea
mai frumoasă din România. Le-am vă-
zut pe toate. Biblioteca, la fel, este de o
frumuse\e extraordinară. Ne bucurăm
foarte mult pentru faptul că acest spa\iu
cultural îndepline;te o confirmare la
acest nivel cultural al valorii ;i al spiri-
tualită\ii care caracterizează în general
Palatul Universitar de la Copou.

Din câte ;tiu este prima oară când
se organizează un astfel de clasament pe
această factură, cu un astfel de mod de
consultare a opiniei publice prin vot on-
line."

C. B.

Biblioteca Universit[\ii Tehnice din Ia;i, cea mai frumoas[ din lume

Renumitul arhitect care a proiectat institu\ia de cultur[ a elaborat proiectul final dup[ schi\ele lui Petru Poni
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"În lupta dintre sexe, bărbații sunt
sortiți pieirii!”, susține un om de știință
care avertizează că, mai devreme sau
mai târziu, bărbații vor dispărea de pe
Pământ. 

"Acest proces de extincție a bărba-
ților se află deja într-o fază incipientă”,
spune prof. Jenny Graves, specialist
australian în genetică evoluționistă. Ea
mai susține că este posibil ca extincția
speciei masculine să se producă în ur-
mătoarele cinci milioane de ani și că
fenomenul a început să se manifeste
de pe acum în unele grupuri izolate,
scrie evz.ro.

Graves afirmă că predicția sa se ba-
zează pe fragilitatea moștenită a cro-
mozomului masculin Y. Ea explică cum
numărul de gene de la nivelul cromo-
zomului masculin scade rapid. Cro-
mozomul Y a apărut acum 200 - 300
de milioane de ani și la începuturile
sale avea 1.700 de gene. Acum, însă, i-
au mai rămas doar 45 de gene și mare
parte dintre ele sunt „gunoaie”. Pe de
altă parte, cromozomul X încă mai con-
ține în jur de 1.000 de gene.

Mai mult, femeile au doi cromo-
zomi X, lucru ce le permite acestora să
se repare prin crearea unor schimburi
între cei doi cromozomi. 

În schimb, bărbații au doar un cro-
mozom X și unul Y. Cromozomul Y se
degradează din cauza faptului că, pen-
tru el, repararea greșelilor este mult
mai greu de realizat.

"La bărbați, cromozomul X este sin-
gur, iar la femei el este în pereche și
poate să se repare realizând schimburi. 

Dacă cromozomul Y este avariat
intră într-o distrugere avariată. Ai cre-
de că sexul este atât de important încât
nu ar suporta mari schimbări. Dar el
suferă schimbări la orice nivel, iar cro-
mozomul Y se autodistruge, oarecum”,
a declarat cercetătoarea. 

Cromozomul Y se întâlnește la băr-
bați și este activ la nivelul testiculelor,
participând la crearea spermatozoizi-
lor, potrivit lui Herald Sun. 

Ea spune că este vorba despre „un
loc foarte periculos”, deoarece acolo se
produce multă diviziune celulară și
există mereu șansa producerii unei mu-
tații sau a unei pierderi de gene.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

O teorie ne vorbea prin 2012
despre sfârşitul lumii, altă teorie,
la fel de fantasmagorică, cea nu-
mită Big Bang, se referea la naş-
terea Universului în urmă cu 13,5
miliarde de ani. Dar ştim şi când
a apărut viața pe Pământ?

Oamenii de știință se întreabă de
multă vreme care ar fi data de naștere
a vieții pe Pământ. Când s-au născut
mamiferele, păsările, peștii, plantele? 

Teoria general acceptată a
fost aceea că viața a apărut în
urmă cu 3,5 miliarde ani

După unele teorii, viața ar fi apărut
acum 3,5 miliarde de ani. Aprecierea a
fost făcută în urma studierii fosilelor
unor bacterii imprimate în rocă. Teoria
lui Francis Crick, a panspermiei, vorbe;te
despre apariția germenilor vieții ajunși
pe Pământ prin intermediul asteroizilor
sau aduși de nave cosmice extraterestre.

Alți cercetători cred că viața a apărut
pe Terra în urmă cu doar 200-300 mi-
lioane de ani. Oricum, niciuna dintre
aceste teorii nu este convingătoare, ceea
ce aruncă o umbră de îndoială chiar asu-
pra teoriei Big Bang, a Exploziei inițiale
care ar fi condus la nașterea Universului<
dacă nu știm exact când și cum a apărut
viața pe Pământ, cum putem ști când și
cum a apărut Universul? O întrebare care
continuă să dea de furcă cercetătorilor.

Un studiu conceput de un grup de
cercetători de la Universitatea Flinders
(Australia) are în vedere un aspect de-
osebit de interesant, chiar tulburător dacă
ne gândim la consecințele privind viața
pe Pământ.

Este vorba despre o cercetare asupra
dezvoltării mecanismului de reproducere
la ființele vii. Să amintim că mecanismul
de reproducție înseamnă copulație si fer-
tilizare internă. 

Întrebarea tulburătoare care se pune
este când a apărut, cu exactitate, acest
mecanism de reproducție?

Conform studiului amintit, el a apă-
rut în urmă cu 385 de milioane de ani,

la peștii din specia dispărută "Microbra-
chius dicki”. Pe bună dreptate, acest stu-
diu este catalogat drept una dintre cele
mai mari descoperiri pentru istoria evo-
luției reproducerii sexuale. 

Studiind fosilele masculilor din spe-
cia Microbrachius dicki, cercetătorii au
descoperit că aceștia erau dotați cu un
apendice osos (pterigopod – organ co-
pulator) în forma de „L” care le permitea
să transfere femelelor lichid seminal.

La rândul lor, femelele erau dotate
cu apendice similare de mici dimensiuni
pentru a menține organul masculin în

timpul copulației.

Importanța acestei 
descoperiri

Dacă perioada de 385 de milioane
de ani este reală, atunci asta înseamnă
ca evoluția speciilor vii de pe planeta
noastră, mamifere, insecte, pești, plan-
te, a început în acel moment pentru că
doar mecanismul de reproducere poate
asigura existența și perpetuarea spe-
ciilor. Fără acest mecanism fabulos, nu

discutam ce Arhitect l-a „proiectat”, nu
există perpetuare și evoluție a vieții pe
Pământ. Acel moment, admițând că
perioada este estimată corect, adică
acum 385 milioane de ani, poate fi con-
siderat adevăratul Big Bang al vieții pe
Pământ. Dacă mai aflăm și cine a „pro-
iectat” celula de ADN prin intermediul
căreia se face schimbul de informație
in momentul divizării celulelor în pro-
cesul de reproducție, atunci marele
mister privind viața pe Pământ ar putea
fi descifrat.

Etapele prin care, de-a lungul a miliarde de ani, Pământul a evoluat, de la Pangeea la actuala Terra

Cel mai rapid mijloc de trans-
port de care dispune omenirea în
acest moment, folosit la scară lar-
gă, este avionul. 

Cu ajutorul domeniului aviației, in-
ventat practic cu puțin peste 100 de ani
în urmă, reușim să ne deplasăm oriunde
în lume.

În viitor, însă, vom începe să discu-
tăm mai puțin despre timpul pe care îl
parcurgem într-o călătorie și mai mult
despre locul în care vrem să fim. Urmașii
noștri vor putea vizita în doar câteva zile
mai multe continente, realizare care no-
uă, în prezent, ne-ar lua chiar mai multe
săptămâni.

Skylon, inovația 
domeniului aviatic

Noul model de avion es-
te în prezent dezvoltat de
către Reaction Engines
Limited (REL), o firmă
aerospațială din Marea

Britanie, cu scopul de a transporta pa-
sageri oriunde în lume în doar câteva
ore. Mai mult decât atât, Skylon va avea
capacitatea de a duce experiența zboru-
lui la următorul nivel<  călătoria în spa-
țiu.

Cu alte cuvinte, într-un viitor sufi-
cient de apropiat cât să-l vedem și noi,
va fi posibil pentru oameni să călăto-
rească în spațiu la fel de ușor cum zbu-
răm azi până în Germania sau Franța.
Deși e impropriu spus ”la fel de ușor”,
dacă ținem cont de faptul că un bilet va
costa la început circa 350.000 de euro,
inovația și progresul tehnologic sunt
remarcabile.

Skylon este rezultatul unui proiect
dezvoltat de REL în colaborare cu Agen-
ția Europeană Spațială (oamenii care
tocmai au pus un robot pe o cometă),
iar scopul celor două organizații este efi-
cientizarea cât mai rapidă a zborului în
spațiu, astfel încât o asemenea experien-
ță să devină accesibilă
unui număr cât
mai mare de
oameni.

Skylon dispune de
un motor nou conceput, de-

numit SABRE. Conform repre-
zentanților REL, acesta se comportă
exact ca un motor de jet sau de rachetă,
fiind capabil să zboare în atmoferă cu o

viteză de cinci ori mai mare decât cea a
sunetului, informează fromquarksto-
quasars.com. În spațiu, viteza la care
poate zbura avionul poate fi chiar
de 25 de ori mai mare decât vi-
teza sunetului, ceea ce lasă
problema distanțelor teres-
tre mult în ur-
mă.

Avionul
nu va avea

geamuri, din pă-
cate, dar pro-

blema va fi
rezolvată
printr-o
metodă

adoptată
deja de mai

multe linii aeriene
din lume< montarea came-

relor de filmat în exteriorul avio-
nului și transmiterea imaginilor live pe
pereții interiori ai acestuia.

Prețul unui Skylon este estimat la 1.1
miliarde de dolari americani.

B[rba\ii vor disp[rea
de pe p[mânt

După unele teorii, viața ar fi apărut acum 3,5 miliarde de ani, aprecierea a fost făcută în urma
studierii fosilelor unor bacterii imprimate în rocă. Teoria lui Francis Crick, a panspermiei, vorbe;te
despre apariția germenilor vieții ajunşi pe Pământ prin intermediul asteroizilor sau aduşi de nave
cosmice extraterestre. 

Skylon, avionul care te duce în spa\iu ;i oriunde în lume în numai 4 ore

Teoria care arunc[ în aer ceea ce
;tim despre apari\ia vie\ii pe P[mânt

Unii cercetători cred că viața a apărut pe Terra în urmă cu doar 200-300 milioane de ani
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Este persoana care la un mo-
ment dat a avut totul, apoi a pier-
dut tot, dar a g[sit din nou for\a
de a reveni. Este actorul nomina-
lizat la Oscar care a stat `n `nchi-
soare de mai multe ori din cauza
drogurilor, dar a reu;it s[-;i
`nving[ demonii ;i s[ ajung[ re-
gele super-produc\iilor.

~ntr-o perioad[ de aproape 15 ani,
vedeta `n v]rst[ de 49 de ani a trecut de
la statutul de dependent de droguri ;i
recidivist, la cel mai bine pl[tit actor de
la Hollywood timp de doi ani la r]nd.
Anul trecut, cel care a jucat în francizele
cu mare succes la public „Omul de o\el”
;i „Răzbunătorii” a ocupat primul loc
în topul Forbes, cu venituri de 75 de
milioane de dolari.  Al[turi  de
produc[toarea Susan Levin, Robert for-
meaz[ un cuplu neconven\ional cu un
mariaj „perfect simbiotic”, dup[ cum
spunea un prieten al celor doi.

Primul proiect al companiei Team
Downey, pelicula „The Judge/ Judec[to-
rul”, a fost lansat `n toamna anului tre-
cut, fiind l[udat de critici ;i public. Ro-
bert interpreteaz[ un avocat ne`nduple-
cat din Chicago, care se `ntoarce `n lo-
curile copil[riei pentru ̀ nmorm]ntarea
mamei ;i r[m]ne o perioad[ de timp
dup[ ce tat[l s[u, un judec[tor local in-

terpretat superb de Robert Duvall, este
arestat pentru omucidere. Filmul dove-
de;te c[ aceast[ companie de produc\ie
este mai mult dec]t un moft al unui so\
celebru ;i al so\iei sale produc[toare de
top `n cetatea filmului.

Povestea lor de dragoste nu a avut
un debut foarte promi\[tor, Robert in-
vit]nd-o la ̀ nt]lnire de trei ori pe Susan,
`nainte ca ea s[ accepte. Aceasta se
`nt]mpla `n 2003, pe platourile de fil-
mare ale peliculei „Gothika”. Fiind pri-
mul ei proiect important, ea nu a dorit
s[ complice lucrurile implic]ndu-se
`ntr-o rela\ie cu una dintre vedetele fil-
mului. :i pe l]ng[ asta, `l considera un
ciudat ;i un excentric. „Eram `n Mon-
tréal, preg[tindu-ne pentru film[ri, ;i
luam pr]nzul al[turi de regizor ;i Halle
Berry”, `;i aminte;te Susan de prima
`nt]lnire cu b[rbatul care avea s[-i de-
vin[ so\. „Toat[ lumea a comandat
m]ncare japonez[, dar Robert ne-a ex-
plicat c[ ov[zul era o «super-m]ncare».
:i-a adus cu el pachete de ov[z pentru
a le m]nca la pr]nz. De asemenea, avea
o cutie cu diferite plante medicinale. :i
unde mai pui c[ apoi a `nceput s[ fac[
ni;te mi;c[ri ciudate de yoga. Era o per-
soan[ interesant[, dar ciudat[.”

Cei doi aveau foarte pu\ine `n co-
mun. Ea fusese o elev[ eminent[ dintr-
o suburbie a ora;ului Chicago, care a
absolvit summa cum laude :coala de
Arte Cinematografice din cadrul Uni-

versity of Southern California. El era
un copil de Hollywood, care a renun\at
la ;coal[ ;i a c[rui carier[ cinematogra-
fic[ a `nceput la v]rsta de 5 ani, c]nd
tat[l lui regizor l-a distribuit `n filmele
pe care le f[cea ̀ n casa familiei Downey.
Susan nu fumase niciodat[ o \igar[ ;i
nici nu avusese probleme cu drogurile.
Via\a lui Robert era ca dintr-o poveste
cu rol de avertisment.

Downey Jr. utilizase droguri `nc[
din copil[rie, tat[l s[u fiind cel care l-a
introdus `n aceast[ lume la v]rsta de 8
ani. ~n anii ’90, o decad[ care `ncepuse
promi\[tor pentru el – cu o nominali-
zare la Premiile Oscar pentru filmul
„Chaplin” – actorul a pierdut complet
fr]iele vie\ii sale. A condus dezbr[cat, a
fost arestat pentru c[ a p[truns `n casa
unui vecin ;i a adormit `n patul copilu-
lui. ~n 1999, dup[ ce a uitat s[ se prezinte
la un test antidrog solicitat de c[tre un
judec[tor, a fost condamnat la 3 ani de
`nchisoare. A executat mai pu\in de un
an din sentin\[ ;i imediat dup[ eliberare
a ob\inut un rol `n serialul „Ally
McBeal”. Dar dup[ c]teva luni a fost din
nou arestat `ntr-un hotel din Palm
Springs pentru de\inere de droguri ;i
arm[. Avea doar 36 de ani, dar mul\i
din cetatea f i lmului – inclusiv
produc[torul David E. Kelly, care l-a dat
afar[ din serial – a presupus c[ era o
cauz[ pierdut[, una care deseori ajunge
o ;tire tragic[ `n media. 

Robert este destul de vag `n ceea ce
prive;te perioada exact[ a renun\[rii la
droguri, dar atunci c]nd a `nt]lnit-o pe
Susan pe platourile de la „Gothika” –
primul lui proiect cinematografic im-
portant de c]nd fusese `nchis, de;i Mel
Gibson ̀ l angajase pentru rolul principal
din „The Singing Detective/Un detectiv
cu c]ntec” (`ns[ Gibson a trebuit s[ sem-
neze poli\a de asigurare) – „strategia de
renun\are la droguri era deja `n
desf[;urare”, spune el. A fost, se pare,
suficient de treaz, fiindc[ Susan a fost
de-acord s[-i accepte invita\ia. Dup[
trei luni de zile, Robert a cerut-o de so\ie
– de;i `nc[ nu era divor\at de modelul
Deborah Falconer, cu care se c[s[torise
`n 1992 dup[ 42 de zile de c]nd se cu-
noscuser[. El ;i Falconer au un fiu, In-
dio, de 21 de ani, cu acelea;i probleme
ca ale tat[lui s[u. Robert se consider[
par\ial vinovat de acest lucru ;i ̀ ncearc[
s[-i fie al[turi. 

Susan i-a acceptat cererea ̀ n c[s[to-
rie, dar av]nd `n vedere c[ ea era cea
ra\ional[, a insistat s[ treac[ printr-o
logodn[ mai lung[ - doi ani de zile. De
asemenea, l-a condi\ionat, cer]ndu-i s[
renun\e complet la droguri. Iar dac[-;i
relua vechile obiceiuri, rela\ia lor era
terminat[. „Dependen\a era o no\iune
complet necunoscut[ pentru mine. Am
fost incredibil de ignorant[ fa\[ de pu-
terea pe care o aveau drogurile asupra
oamenilor.” Robert se bucur[ de acest

fapt,  consider]nd c[ a fost o
binecuv]ntare< „Dac[ ar fi cunoscut ni-
velul profund al deprav[rii mele, pro-
babil c[ acum nici nu am sta de vorb[.”
Cei doi s-au c[s[torit ̀ n cadrul unei ce-
remonii evreie;ti, ̀ n august 2005 ;i sunt
ferici\ii p[rin\i ai lui Exton, fiul lor `n
v]rst[ de doi ani, ;i Avri, fiica lor de
dou[ luni.

Chiar dac[ proiectele lor `i \ineau
desp[r\i\i de multe ori, au hot[r]t s[ nu
dep[;easc[ dou[ s[pt[m]ni f[r[ s[ se
vad[. Dup[ c]\iva ani,  cele dou[
s[pt[m]ni s-au transformat `n una ;i
apoi, `n 2010, dup[ ce au decis s[
`nfiin\eze propria lor companie de pro-
duc\ie, au renun\at definitiv la regula
lor. „Am sim\it c[ trebuia s[ facem filme
`mpreun[, dac[ voiam s[ ne petrecem
timpul `mpreun[ ;i s[ avem o via\[ a
noastr[”,  explic[ Susan motivul
`nfiin\[rii propriei companii. Robert ve-
de Team Downey, la fel ca majoritatea
lucrurilor, `n termeni mai neobi;nui\i.
„Susan este cea care sus\ine un pilon ;i
eu pe cel[lalt. Iar `ntre noi se revars[
acest arc de tensiune creativ[.”

De c]nd s-a c[s[torit cu Susan, sin-
gurul drog pe care l-a consumat a fost
guma cu nicotin[, dar chiar ;i aceea o
`nnebune;te pe so\ia lui. Robert denu-
me;te perioada de c]nd sunt `mpreun[
„Marea lui Tranzi\ie” ;i ̀ i atribuie so\iei
sale meritele pentru tot ceea ce este bun
`n via\a lui.

Robert Downey Jr. a g[sit for\a
necesar[ pentru a reveni


