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Bogdanffy Szilard, episcop auxiliar de Satu Mare, 
a fost primul martir catolic din era comunist[ 
beatificat de Vatican, acum 5 ani

În secolul XV, nobilii furau unii de 
la al\ii animale, recolte sau iobagi

Premierul australian Tony Ab-
bott a folosit un avion plătit din
banii contribuabililor pentru a
zbura la Melbourne, unde a parti-
cipat la aniversarea milionarului
Paul Marks, un donator important
al liberalilor. Abbott s-a alăturat
altor 45 de persoane care au par-
ticipat la această petrecere, orga-
nizată duminică seara la exclusi-
vistul Club de Golf Huntingdale,
relatează The Herald Sun.

El şi-a început ziua în Brisbane
şi a zburat către Sydney pentru lan-
sarea campaniei premierului Mike
Baird din New South Wales, după
care a zburat cu un avion VIP către
Melbourne.

Marks este un susţinător fi-

nanciar important al Partidului Li-
beral. Datele Comisiei Electorale
din Australia arată că el personal
a donat 250.000 de dolari austra-
lieni (aproximativ 180.000 de euro)
Partidului Liberal în 2013-2014,
în timp ce compania sa, Nimrod
Resources Limited, a donat
500.000 de dolari australieni (apro-
ximativ 360.000 de euro). RAAF
are câteva avioane pe care le pune
la dispoziţia premierului, a
miniştrilor de rang superior sau
altor VIP, precum guvernatorul ge-
neral. Potrivit documentului care
arată costurile pentru folosirea
acestor avioane, un zbor de o oră
costă aproximativ 4.000 de dolari
australieni (2.872 de euro).
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Preşedintele SUA, Barack Oba-
ma, îl va primi pe Papa Francisc la
Casa Albă pe 23 septembrie.

Barack Obama şi şeful Bisericii
Catolice vor aborda o serie de su-
biecte, inclusiv problema sărăciei,
cea a protejării mediului, teme le-
gate de libertatea religioasă şi im-
igraţie, a declarat Josh Earnest, pur-
tătorul de cuvânt al Casei Albe.

Vizita Papei peste Ocean va
consemna și o premieră. Suveranul
Pontif a acceptat să se adreseze
Congresului SUA, la data de 24
septembrie, fiind primul şef al Bi-
sericii Catolice căruia i se va acorda
această onoare. Vizita istorică va fi
a treia făcută de un suveran pontif
la sediul Preşedinţiei SUA.
Preşedintele Jimmy Carter s-a în-
tâlnit cu Papa Ioan Paul al II-lea în
Biroul Oval în anul 1979, iar Ge-
orge W. Bush l-a primit pe Bene-
dict al XVI-lea în 2008. Obama şi
Papa Francisc s-au întâlnit ultima
dată în 2014, la Vatican.

Obama `l va primi 
pe Papa Francisc 
la Casa Alb[

Fabrica DAC `nfiin\at[ de
Aurel Popp, comparabil[ 
cu ceramica de Boemia

Carnetul de
partid al dictatoru-
lui Nicolae
Ceauşescu, vândut,
miercuri seară, la li-
citaţia "Epoca de
Aur" a casei Ar-
tmark, cu suma de
2.000 de euro, va fi
donat unui muzeu
din România, au
declarat cumpără-
torii acestui docu-
ment. Cumpărătorii
carnetului de partid care i-a
aparţinut dictatorului Nicolae
Ceauşescu nu au dorit să-şi di-
vulge identitatea, dar au declarat
că documentul va fi donat unui
muzeu. 

Documentul reprezintă o ra-
ritate, atât pentru specialişti, cât
şi pentru colecţionari şi se pre-
zintă într-o foarte bună stare de
conservare. În 1954, Ceauşescu,
fidel susţinător al lui Gheorghe
Gheorghiu Dej, devenea secretar

al Comitetului
Central al PMR,
poziţie care i-a asi-
gurat accesul la sfe-
ra înaltă a puterii în
partid şi, ulterior, în
funcţiile de stat. Ac-
tul citat a fost pro-
babil întocmit în
aceste împrejurări.

Vedetele eve-
nimentului au fost,
printre altele,un
ceas Tressa, de mâ-

nă, comandă specială, placat cu
aur, oferit cadou lui Nicolae
Ceauşescu de ministrul de Inter-
ne mexican Mario Moya Palencia,
însoţit de certificat RAPPS (2.750
de euro), o haină din blană de vul-
pe albastră, care i-a aparţinut Ele-
nei Ceauşescu, însoţită de certifi-
cat RAPPS (900 de euro), şi o şap-
că bărbătească din bumbac, ce i-
a aparţinut lui Nicolae Ceauşescu,
însoţită de certificat RAPPS (350
de euro).
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(Arhivele Na\ionale Satu Mare)
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Sfaturi vestimentare
pentru femeile 
voluptoase
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Carnetul de partid al lui Nicolae
Ceau;escu va fi donat unui muzeu

Premierul australian a mers cu un
avion oficial la o petrecere privat[
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Relaţiile economice de natură
istorică între diferite regiuni ori
centre urbane est-europene se
bucură de ceva vreme de un in-
teres aparte în tagma istoricilor.
Încadrat domeniului academic
al istoriei economice, specifici-
tatea acestui subiect, dublat de
cifre şi grafice, au dus la nume-
roase nuanţări ori reanalizări ale
unor aspecte din trecut. 

De altfel, o sumedenie de cercetători
români (Andrei Josan, Corneliu Olaru,
Mihail Opriţescu, Maria Mureşan) ori
străini (Keith Hitchins, Gabor Egry, Ma-
riana Hausleitner) au dovedit o aplecare
academică ridicată faţă de evoluţia eco-
nomică a României moderne şi contem-
porane, după cum de atenţia unor isto-
rici străini s-a bucurat, datorită parti-
cularităţii sale, şi judeţul Satu Mare
(vezi, de pildă lucrarea lui Anders Blom-
qvist, Economic Nationalizing in the
Ethnic Borderlands of Hungary and Ro-
mania. Inclusion, Exclusion and Anni-
hilation in Szatmar/Satu Mare 1867-
1944) prin numeroase studii şi mese ro-
tunde dedicate subiectului.

Economia sătmăreană dintre cele
două războaie mondiale se înrămează,
în mod evident, situaţiei de ansamblu a
economiei româneşti interbelice, cu un
specific agrar şi cu o industrie aflată în
plin avânt. Judeţul Satu Mare, fiind si-
tuat la hotarul cu Ungaria şi Cehoslo-
vacia, a beneficiat de o atenţie sporită
din partea decidenţilor de la Bucureşti
prin implementarea unei politici de in-
dustrializare a urbei sătmărene şi încu-
rajarea etnicilor români să deţină pa-
chetul majoritat de acţiuni în întreprin-
deri. Prima conflagraţie mondială lăsase
răni adânci în economia locală, mai
puţin de 1/3 dintre întreprinderi reuşind
să-şi reia producţia după încheierea răz-
boiului. 

Administraţia românească se con-
frunta aşadar, cu o situaţie economică
dificilă dublată de un şomaj ridicat, te-
ren prielnic pentru răspândirea ideilor
de extremă-stângă. Anul 1922, când frâ-
iele ţării ajung în mâinile liberalilor va
reprezenta un punct nodal în evoluţia
economiei româneşti. Cunoscut în-
deoşte prin deviza economică ’’Prin noi
înşine’’, programul de guvernare presu-
punea o accentuare a forţelor proprii de
dezvoltare alături de un protecţionism
economic ce favoriza capitalul românesc
în detrimentul celui extern. 

Majoritatea intreprinderilor
aveau consilii de administrație
maghiaro-evreie;ti

Repornirea economiei sătmărene
după război a fost destul de greoaie, Ale-
xandru Davidescu remarcând în anul
1924 faptul că ’’în ceea ce-i priveşte pe
comercianţii români aceştia se confrun-
tă cu aceleaşi probleme cu care se con-
fruntau în trecut’’. Spinoasă a fost şi si-
tuaţia fabricilor antebelice a căror foşti
acţionari optaseră pentru cetăţenia ma-
ghiară. De altfel, în preajma Primului
Război Mondial, în fostul comitat Satu
Mare, dintr-un total de 1.348 de între-
prinderi, 1.313 erau conduse ori aveau
un consiliu de administraţie majoritar
etnic maghiar ori maghiaro-evreiesc,
românii fiind cvasi-inexistenţi în con-
ducerea întreprinderilor. Elementul ro-
mânesc stătea mai bine doar în ceea ce
priveşte sistemul bancar, datorită unei
reţele de bănci populare ce au avut un
rol semnificativ în dezvoltarea şi

menţinerea unei conştiinţe româneşti.
Pentru a contracara politica Bucureştiu-
lui de românizare a fabricilor din Tran-
silvania, guvernul de la Budapesta a lan-
sat aşa-numitul program ’’Keleti Akció’’
(Acţiunea de Est) ce urmărea sprijinirea
financiară, juridică ori de altă natură a
etnicilor maghiari ce administrau în-
treprinderi din afara graniţelor Unga-
riei. Înflorirea industriei sătmărene în
decursul perioadei interbelice se vădeşte
prin numeroasele întreprinderi diver-
sificate ca profil cum ar fi ’’Industria
Textilă Ardeleana’’ ce avea drept obiect
de activitate fabricarea ţesuturilor pre-
cum şi vopsirea acestora, ’’D.A.C.’’ - fa-
brică de articole de fier şi lemn, ’’So-
meşana SA’’—fabrică de cherestea şi pre-
lucrarea forestieră, ’’Alcolina S.A.’’- fa-
brică de rom şi lichior, ’’Grumol S.A.’’ -
fabrică de încălţăminte, ’’Fraţii Berger’’
- fabrică de săpun etc., toate acestea adu-
cându-şi aportul la dezvoltarea ju-
deţului. Cei doi plămâni economici ai
judeţului rămâneau totuşi coloşii indus-
triali ’’UNIO’’ şi ’’Fraţii Princz’’. 

“Unio” s-a dezvoltat `n 1923
dup[ contractul cu CFR

’’UNIO’’ a cunoscut cea mai mare
dezvoltare, fapt datorat şi contractelor
cu statul român. În anul 1923, fabrica a
încheiat un avantajos contract cu Căile
Ferate Române, întreprinderea deve-
nind a treia producătoare de vagoane
din ţară, după uzinele de profil din
Reşiţa şi Arad. Contractul a fost reînnoit
în anul 1927 pe o perioadă ce trebuia să
cuprindă 20 de ani şi prevedea, pe lângă
producerea de vagoane ori reparaţii
aduse patrimoniului CFR, şi fabricarea
unor vagoane de tip nou, aşa-numitul
model Pullman, livrând CFR-ul în anul
respectiv 20 de asemenea modele. To-
todată, contractul mai stipula fabricarea
a încă 50 de vagoane de marfă închise
şi 50 de vagoane deschise. Cifrele eco-
nomice atestă această dezvoltare sem-
nificativă, capitalul social fiind mărit de
la 20 de milioane de lei la începutul ani-
lor ’20 la aproximativ 40 de milioane
spre sfârşitul decadei. 

Fabrica “Fra\ii Princz” avea
800 de angaja\i `n 1920

Cea de a doua mare întreprindere,
’’Fraţii Princz’’, numită aşa după una
dintre cele mai bogate şi influente fa-
milii a vremii, a cunoscut la fel o creştere
constantă. Cu rădăcini în perioada aus-
tro-ungară (înfiinţată în 1906) ’’Turnă-
toria de fier şi fabrica de maşini Fraţii
Princz’’, după cum suna denumirea
completă, avea ca obiect de activitate
reparaţia de vagoane şi locomotive pen-
tru CFR, precum şi producerea de in-
stalaţii pentru morărit, maşini agricole
ori fabricarea de piese. Pe baza unui
contract încheiat cu CFR în anul 1921,
fabrica se angaja să repare locomotive
pentru linie îngustă iar în anul 1928 în-
treprinderea a parafat o înţelegere cu
firma Warschalovski Eisse&Co din Vie-
na pentru producerea de vase emailate
de uz casnic. Cererea continuă de pro-
duse a dus la o sporire a numărului de
angajaţi, de la aproximativ 20 de mun-
citori şi 20 de ucenici încadraţi în anul
1920 ajungându-se la cca 800 de angajaţi
în decursul deceniului trei. Spre deose-
bire de întreprinderea UNIO, fabrica
Fraţii Princz reprezintă un caz particu-
lar prin schimbarea profilului de pro-
ducţie. Astfel, după anul 1934 întreprin-
derea se axează mai ales pe fabricarea
de camioane, piese pentru tancuri,
aruncătoare ori proiectile ce răspundeau
atât cererii interne cât şi externe.

Nu trebuie eludată din perspectiva
economiei sătmărene nici înfiinţarea în
1929 a ’’Camerei de Comerţ şi Industrie
Satu Mare’’ sau a importantei ’’Burse de
mărfuri’’, al cărui rol era tocmai spriji-
nirea comerţului din judeţele Satu Mare,
Sălaj şi Maramureş cu ţările vecine. Din
acest punct de vedere, nu e exagerată
afirmaţia că oraşul Satu Mare a devenit
chiar un municipiu industrial reprezen-
tativ al României Mari, dacă analizăm
faptul că la aproximativ 55.000 de locui-
tori, 5.000 dintre aceştia erau încadraţi
într-una din numeroasele întreprinderi
ce activau în urbea de pe Someş.

~n S[tmarul interbelic apar 
;i intermediarii

În ciuda avansului industrial al
reşedinţei de judeţ, ţinutul sătmărean a
rămas o regiune preponderent agrară.
În primii ani de după Primul Război
Mondial legăturile comerciale cu grâne

şi animale au cunoscut o oarecare reve-
nire la situaţia antebelică, păstrându-se
vechile relaţii inter-regionale din timpul
monarhiei austro-ungare, cerealele ori
animalele din părţile sătmărene ajun-
gând până în pieţele şi târgurile ceho-
slovace, maghiare ori austriece. Prin ur-
mare, vama Halmeu devine după 1920
una dintre cele mai importante porţi de
ieşire din ţară pentru produsele româ-
neşti. În Sătmarul interbelic vor apare,
simţind oportunitatea de îmbogăţire,
numeroase persoane care intermediau
sau negociau în numele companiilor
străine preţul la produse agricole ori la
şeptel. La fel cum, diverşi reprezentanţi
ai unor asociaţii cerealiere cu acţionariat
românesc, precum ’’Agricultura Arde-
leană’’ din Cluj ori ’’Szabadhagy’’ din
Oradea vor frecventa târgurile sătmă-
rene pentru a achiziţiona animale ori
produse la un preţ redus.

Situaţia se va schimba dramatic du-
pă 1924, anul când măsurile protecţio-
niste ale guvernului liberal vor intra în
vigoare, statistica exporturilor prin va-
ma Halmeu cunoscând o prăbuşire
bruscă. Desigur, astăzi, între istorici, pă-
rerile faţă de măsurile economice ale
naţionalismului economic liberal (opus
politicii ţărăniste a ’’porţilor deschise’’)
sunt împărţite, cu o înclinaţie spre ine-
ficacitatea acestor măsuri, mai ales dacă
se compară creşterea economică a Ro-
mâniei protecţioniste faţă de state pre-
cum Bulgaria ori Iugoslavia ce au adop-
tat măsuri de încurajare a investiţiilor
străine. 

Judeţul Satu Mare moştenise din
timpul administraţiei austro-ungare un
deficit de dezvoltare faţă de fostele co-
mitate iar mai apoi judeţe învecinate.
De altfel, în cadrul Transilvaniei inter-
belice, doar şase judeţe aveau un produs
pe cap de locuitor mai mic decât judeţul
Satu Mare. În ciuda unor progrese in-
contestabile (mai ales la nivel industrial)
şi a unor personalităţi ce şi-au pus am-
prenta benefică asupra specificului lo-
cal, acest ţinut a păstrat pe tot parcursul
anilor un retard economic faţă de re-
giunile din jur, motivele ce stau la baza
acestui decalaj fiind diverse şi pot fi sub-
sumate istoriei regionale cu multiplele
ei meandre. 

Marius Baloş, 
Muzeul Judeţean Satu Mare

La 28 martie 1923, regele Ferdinand
I promulga Constitu\ia Rom]niei de
dup[ Primul R[zboi Mondial, apreciat[
la vremea sa a fi una dintre cele mai de-
mocratice legi fundamentale din Euro-
pa.

Constitu\ia stipula de la `nceput c[
Roma]ia este stat na\ional unitar ;i in-
divizibil, al c[rei teritoriu este inaliena-
bil. Cu privire la drepturile cet[\enilor,
se f[cea referire la condi\iile specifice
democra\iei< garantarea drepturilor ;i
libert[\ilor cet[\ene;ti, f[r[ deosebire
etnic[, de limb[ sau religie, egalitatea
cet[\enilor `n societate ;i `naintea legi-
lor, libertatea con;tiin\ei ;i ̀ ntrunirilor,
dreptul de asociere, secretul corespon-
den\ei, inviolabilitatea domiciliului.

Se instituia votul universal, egal, di-
rect obligatoriu ;i secret. Militarii ;i fe-
meile, ca `n toate \[rile europene din
acea vreme, nu puteau s[-;i exprime o
op\iune politic[ `n fa\a urnelor.

Ascenden\a regelui fa\[ de Parla-
ment consta ̀ n faptul c[ legile nu puteau
intra ̀ n vigoare dec]t sanc\ionate (ast[zi
spunem promulgate), iar regele putea
refuza sanc\ionarea unei legi. Ascen-
den\a fa\[ de Guvern consta `n faptul
c[ "Guvernul exercit[ puterea executiv[
`n numele regelui". Regele nu avea as-
cenden\[ asupra puterii judec[tore;ti,
care "se exercit[ de c[tre organele ei".
Numai hot[r]rile, care se pronun\au "`n
virtutea legii", se executau "`n numele
regelui". Nu exista o Curte Constitu\io-
nal[ ca ast[zi, sarcinile revenind Cur\ii
de Casa\ie, care era constituit[ din
juri;ti de profesie, integri ;i neafilia\i
niciodat[ vreunei grup[ri politice.

Constitu\ia prevedea un parlament
bicameral, din care Camera Deputa\ilor
se alegea prin vot universal, iar Senatul
era compus din membri ale;i din dife-
rite grup[ri (Camera de Comer\, cadrele
didactice etc.) ;i din senatori de drept<
reprezentan\i ai cultelor, pre;edintele
Academiei Rom]ne, fo;ti pre;edin\i ai
fiec[rei camere legislative, fo;ti senatori
;i deputa\i care fuseser[ ale;i cel pu\in
`n zece sesiuni, fo;ti mini;tri care au
de\inut cel putin ;ase ani fotoliul mi-
nisterial, fo;ti pre;edin\i ai ~naltei Cur\i
de Casa\ie ;i Justi\ie ;i al\i demnitari.

Legea fundamental[ exprima foarte
precis prerogativele suveranului ;i
condi\iile succesiunii la tron.

Constitu\ia din 1923 a func\ionat ̀ n
perfect[ ordine p]n[ ̀ n februarie 1938,
c]nd regele Carol al II-lea a ini\iat o
Constitu\ie nou[, care `nt[rea puterea
regal[ ;i limita libert[\ile democratice.

~n principiu aceasta a fost valabil[
p]n[ `n 1947, de;i dup[ abdicarea re-
gelui s-au aplicat cutume `n afara legii
fundamentale, iar dup[ 23 august 1944
a fost par\ial amendat[ ;i revizuit[.

Constitu\ia Rom]niei
Mari,   promulgat[ `n

28 martie 1923

ISTORIE
Economia sătmăreană dintre cele două războaie mondiale se înrămează, în mod evident,

situaţiei de ansamblu a economiei româneşti interbelice, cu un specific agrar şi cu o industrie
aflată în plin avânt.

Gara din Halmeu la sf]r;itul Primului R[zboi Mondial

Director general - D. P[curaru

Director revista 
Poesis - George Vulturescu
Redactor ;ef 
suplimente - Adriana Zaharia

(Informa\ia Zilei de Duminic[ 
;i S[n[tate ;i Frumuse\e, 

Informa\ia TV)

Redac\ia Satu Mare<
str. Mircea cel B[tr]n nr. 15

Satu Mare, cod 440012 
Telefon< 0261-767300

e-mail< redactiasm@informatia-zilei.ro

ISSN 1222-4715

www.informatia-zilei.ro

Director editor< Ilie S[lceanu

În perioada 1920-1924, vama Halmeu 
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ISTORIE
Răpirile de iobagi sunt asociate uneori cu cererile de recompensă, cum se întâmplă în cazul

iobagului Ioan din Ardo, sechestrat la Zewlews - Ugocea (1464) de familiarul lui Ioan şi Nicolae
Perényi, şi pentru a cărui eliberare stăpânul său, Dumitru de Wyhel a fost silit să plătească 112
florini.

În secolul XV, relațiile dintre
nobilii vecini nu erau numai de
respect reciproc, cum s-ar crede.
O incursiune în istoria relațiilor
din acele vremuri a fost realizat[
de muzeograful sătmărean Gia-
nina Diana Iegar, în lucrarea “Re-
laţia de familiaritate în Ugocea
secolului al XV-lea”. În cele ce ur-
mează redăm o parte din artico-
lul publicat în volumul editat de
Muzeul Județean Satu Mare -
“Studii ;i Comunicări, seria isto-
rie - etnografie - artă”, ediția
2008.

Menționăm că Diana Iegar tratează
câteva cazuri concrete din Comitatul
Ugocea, dar jafurile și răpirile de iobagi,
asupra cărora vom insista în acest ma-
terial, au avut loc peste tot în Europa.
Comitatul Ugocea, cunoscut și ca Var-
meghia Ugocea (în maghiară Ugocsa
vármegye, în germană Komitat Ugotsch,
în latină Comitatus Ugotsensis), a fost
o unitate administrativă a Regatului Un-
gariei, care a funcționat în perioada
1876-1920. Capitala comitatului a fost
orașul Seleușu Mare (în maghiară Na-
gyszőllős, în ucraineană Vînohradiv).

Comitatul Ugocea se învecina la
nord și vest cu Comitatul Bereg (Bereg),
la est cu Comitatul Maramureș (Mára-
maros) și la sud cu Comitatul Sătmar
(Szatmár). Era situat pe ambele maluri
ale râului Tisa. Suprafața comitatului în
1910 era de 1.213 km², incluzând su-
prafețele de apă. Comitatul Ugocea a
fost înființat în anul 1876, când struc-
tura administrativă a Regatului Ungariei
a fost schimbată. În 1920, prin Tratatul
de la Trianon, teritoriul comitatului
Ugocea a fost împărțit între România și
Cehoslovacia. În perioada interbelică,
partea românească a fostului comitat a
constituit plasa Ugocea din județul Satu
Mare.

Răpirile de iobagi sunt 
asociate uneori cu cererile 
de recompensă

Majoritatea covârşitoare a documen-
telor privind familiaritatea în comitatul
Ugocea se referă la atacuri violente, în
grup, asupra satelor, curiilor sau a per-
soanei unui alt nobil. Luând în conside-
rare şi probabilitatea ca procesele juri-
dice (şi documentele) ivite în urma unor
astfel de conflicte să fie mult mai nume-
roase decât alte tipuri de surse care in-
dică mecanismele familiarităţii, docu-
mentele indică totuşi o preferinţă a no-
bililor de a-şi rezolva problemele locale
prin intermediul unor astfel de acţiuni.
Departe de a accentua tendinţele vio-
lente ale societăţii în general în această
perioadă sau de a discuta probleme le-
gate de mentalităţi, trebuie să acordăm
o atenţie sporită acestor cazuri, petru
simplul motiv că rolul principal în con-
flictele dintre nobili le revine familiari-
lor.

În ceea ce priveşte comitatul Ugocea,
există în principal trei cazuri în care au
loc acţiuni violente. Cel mai frecvent,
este vorba de jafuri sau sechestrări
forţate, la porunca nobilului, având
drept obiect lucruri de valoare, iobagi,
animale sau chiar recolta anumitor
moşii. Una dintre cele mai tentante
opţiuni de jaf este aceea a documentelor
care dovedesc dreptul de proprietate
asupra pământului, întâlnită în special
în cazurile în care cele două părţi impli-
cate au pretenţii asupra aceleaşi moşii.

În anul 1479, este investigată plângerea
lui Paul de Beken, Ioan Zyrmay de Pet-
herfalva şi a fiicei sale, Elisabeta împo-
triva lui Andrei de Evzedfalva. Conform
documentului, acesta, însoţit de fami-
liarul său a intrat succesiv în curiile no-
bililor petiţionari de la Beken, Chama-
falwa, Evzedfalwa şi Petherfalwa (comi-
tatul Ugocea) şi a luat cu forţa docu-
mentele păstrate aici, referitoare la
moşiile Beken, Zyrma, Evzedfalwa şi
Petherfalwa. La o simplă analiză a nu-
melor, este vizibil interesul comun al
acestor nobili mici, posibil înrudiţi, asu-
pra unor moşii învecinate, ale căror li-
mite şi drept succesoral nu era clarificat. 
Răpirea iobagilor, mâna de lucru indis-
pensabilă a domeniului nobiliar, este de
asemenea un motiv de conflict între no-
bilii din aceeaşi zonă. De cele mai multe
ori, rapturile de iobagi sunt individuale
şi întâmplătoare, însă există şi răpiri or-
ganizate< în anul 1476, judele oraşului
Baia Mare şi familiarii săi au răpit toţi
iobagii lui Sandrinus de Belthek de pe
moşia Gyerthyanus. Răpirile sunt aso-
ciate uneori cu cererile de recompensă,
cum se întâmplă în cazul iobagului Ioan
din Ardo, sechestrat la Zewlews - Ugo-
cea (1464) de familiarul lui Ioan şi Ni-
colae Perényi, şi pentru a cărui eliberare
stăpânul său, Dumitru de Wyhel a fost
silit să plătească 112 florini.

Jafuri însoțite de conflicte 
armate

Furtul de animale, recolte sau bani
este cea mai frecventă acţiune violentă
care îi implică pe familiari. În mod firesc,
jafurile de acest gen sunt însoţite de con-
flicte armate şi, prin urmare, de victime,
fie în rândul atacatorilor, fie al proprie-
tarilor aflaţi în defensivă. Dintre nume-
roasele documente în care se face referire
la situaţii de acest gen, le vom aborda
doar pe cele mai edificatoare, capabile
să surprindă diversitatea acestor moda-
lităţi de acţiune. În anul 1428, doamna
Apolonia acuză pe Benedict de Bewken,
vicecomite de Ugocea, şi pe familiarii
săi de un jaf realizat la curia familiei, în
timpul căruia din casă au fost sustrase
obiectele de valoare. Un an mai târziu,
Ioan şi Laurenţiu de Kallo cer pedepsirea
lui Ioan şi Ştefan Perényi şi a familiarilor
lor, sub acuzaţia de sustragere a 25 de
tauri, 8 cai, a cerealelor şi a fânului io-
bagilor din Oros, care au fost răniţi în
timpul jafului. 

Conflictul dintre familiile 
Perényi şi Bathori

În anul 1523, Andrei Bathori îl acuză
pe Gabriel Perényi de furtul, prin inter-
mediul familiarilor Toma Egry şi Ioan
Kamay, a nu mai puţin de 900 de porci
colectaţi ca dijmă, care se aflau temporar
la curia sa din Meggyes. Conflictul din-
tre Bathori şi Perényi se extinde pe o
mai lungă perioadă de timp, fiind am-
plificat şi stimulat de acţiuni de jafuri şi

cotropiri de moşii. În 1524, Andrei Bat-
hori este cel acuzat de acelaşi Gabriel
Perényi că, la construirea heleşteului de
lângă râul Rathka, ajutat de familiarii
săi, a cotropit trei sesii iobăgeşti care îi
apaţineau lui Perényi. Mai mult, Andrei
Bathori este acuzat că s-ar fi deplasat în
timpul nopţii la heleşteul lui Perényi si-
tuat între Meggyes şi Iosyphaza şi acolo,
împreună cu familiarii şi iobagii săi, au
eliberat apa şi peştele, populându-şi ast-
fel propriul heleşteu, situat la o mică dis-
tanţă mai jos. Sunt semnalate în docu-
mente şi furturi mai bizare, cum este cel
al ghindei culese de iobagii conduşi de
familiarul lui Perényi, Ioan de Chazar,
din pădurea de la Komyath aparţinând
lui Nicolae Kwn de Rozal. 

Celelalte două cazuri care prilejuiesc
acte de violenţă ale familiarilor constă
în expediţiile de răzbunare, realizate sau
nu la porunca nobilului, şi categoria mai
cuprinzătoare a abuzurilor de orice fel
sau al conflictelor întâmplătoare. De cele
mai multe ori este greu de decis dacă
este vorba despre acte de răzbunare sau
intimidare puse în practică la cererea
nobilului, sau de abuzurile familiarilor,
care pot folosi, în cazul în care se ajunge
la un proces, numele patronului lor.

În cadrul rivalităţii dintre familiile
Perényi şi Bathori, au avut loc mai multe
conflicte de mică amploare, dictate de
animozităţile dintre cei doi mari nobili
care au fost transpuse la nivelul familia-
rilor. Pornind de la neînţelegerile ivite
în urma divizării veniturilor punctului
de trecere peste râul Someş situat între
Meggyes şi Krasso, în anul 1525 iobagii
lui Andrei Bathori din Krasso au ucis
un iobag al lui Gabriel Perényi din ace-
laşi sat. Capturarea şi închiderea crimi-
nalului a fost urmată de o expediţie de
răzbunare iniţiată de familiarii nobili şi
nenobili ai lui Bathori la porunca aces-
tuia, soldată cu un conflict armat şi eli-
berarea iobagului acuzat de crimă. Pro-
babil unul dintre cele mai relevante ca-
zuri de conflicte de amploare îl repre-
zintă cel din anul 1487, când, în faţa adu-
nării nobililor din Ugocea desfăşurată
la Saswar, Bartolomeu Dragfy aliat cu
Ladislau Morocz de Megyesalya, însoţiţi
de familiari, s-au luptat cu Ioan Perényi
şi familiarii acestuia, încăierarea soldân-
du-se cu un mort şi mai mulţi răniţi.   

Putem presupune cu destulă certi-
tudine că numeroase dintre procesele
iscate de comportamentul violent al fa-
miliarilor constituie conflicte întâmplă-
toare, abuzuri care nu pot fi explicate
decât printr-o anume mentalitate care
justifică atitudinile sociale. Nobilii de
Petnyehaza se plâng, în anul 1445, că fa-
miliarii lui Daniel Perényi au pătruns pe
moşia lor şi au rămas acolo timp de trei
zile, bând două butoaie de vin şi bruta-
lizând soţiile iobagilor, iar la plecare au
furat un car cu opt boi şi recoltele moşiei.
Uneori, este evident că familiarii acţio-
nează fără consimţământul sau cu-
noştinţa nobilului, de a cărui poziţie şi
avantaje se folosesc doar în cazul
apariţiei unor acuzaţii. Astfel, în anul
1517, Gabriel Perényi înapoiază de bună
voie lui Ladislau de Karol bunurile mo-
bile şi părţi din moşiile Apathy, Olchowa
şi Gemese (cu profitul aferent acestora),
cotropite de familiarii săi în perioada
anterioară. Se poate presupune că Peré-
nyi a dorit astfel evitarea unui proces ju-
ridic care să-l implice în numele fami-
liarilor lui, care nu acţionaseră de această
dată pe baza poruncii sale.     

Nici în ceea ce priveşte îndatoririle
nobililor care au familiari documentele
nu oferă prea multe clarificări. Dacă ne
mulţumim cu o concluzie generală, şi
anume că familiarii sunt datori să pună

în practică orice poruncă a nobilului,
atunci situaţia este similară şi în sens in-
vers< nobilul îşi răsplăteşte familiarii cum
crede de cuviinţă, mai precis în funcţie
de mijloacele pe care le are la dispoziţie. 

Relația dintre nobili 
și familiari

În majoritatea cazurilor, familiarii
trăiesc la curia nobilului, care le asigură
întreţinerea. Este una dintre cele mai
uşor de argumentat îndatoriri ale nobi-
lului, pe care o putem descoperi uşor şi
la nivelul documentelor. În actul legi-
slativ emis de regele Sigismund în anul
1411, cu noi reglementări referitoare la
modul de colectare al taxelor şi impozi-
telor, sunt menţionaţi familiarii care lo-
cuiesc la curia nobilului, a căror hrană
şi îmbrăcăminte este asigurată pe chel-
tuiala acestuia. De asemenea, familiarii
asigură administraţia şi protecţia diver-
selor curii ale nobilului în absenţa aces-
tuia. În 1515, o scrisoare trimisă de Con-
ventul din Leles la porunca regelui către
Ladislau de Karol a fost înmânată, în ab-
senţa destinatarului, familiarului aces-
tuia, care se afla la curia din Karol. 

O altă obligaţie constantă a nobilului
faţă de familiar este protecţia, care se re-
feră atât la cadrul social şi economic, cât
şi la cel juridic. O relaţie de tip familia-
ritate se stabileşte între fraţii Ioan şi Ni-
colae Perényi, pe de o parte, şi Gheorghe
de Iloswa pe de altă parte, în anul 1439.
Documentul are drept punct central un
act de donaţie al lui Iloswa, ca răsplată
pentru protecţia acordată de Perényi în
faţa ameninţărilor fizice ale nobililor ve-
cini şi pentru cei 500 de florini împru-
mutaţi în vederea recuperării moşiilor.
Într-un caz similar, Ştefan şi Ioan de Ro-
hod donează moşia Omagh din comita-
tul Szabolcs lui Barla Maghi, pentru pro-
tecţia oferită de acesta din urmă şi pen-
tru că au fost ajutaţi să-şi recupereze
moşia Rohod. Tot în categoria „pro-
tecţie” se încadrează apărarea intereselor
familiarilor în procese şi posibilitatea
acestora de a folosi numele nobilului în
cadrul juridic, demonstrabilă pe tot te-
ritoriul Ungariei medievale, şi la care
ne-am referit anterior. 

Cea mai frecventă modalitate re-
compensare a familiarilor rămâne însă
cea financiară. Este vorba de bani oferiţi
în caz de nevoie familiarului, pentru re-
cuperarea sau păstrarea moşiilor sale,
sau de recompense financiare acordate
de obicei spre sfârşitul serviciului fami-
liarului. Astfel, în testamentul redactat
de Nicolae Perényi în anul 1428, înafară
de bunurile lăsate apropiaţilor (soţia şi
fraţii), un brâu şi 100 de florini de aur
urmau să revină familiarului său, Ioan
Almanus. În anul 1491, Ştefan Morocz
ia împrumut de la fraţii Bathori şi de la
Ioan Perényi 21000 de florini, destinaţi
plăţii darurilor de nuntă ale cumnatei
sale şi achitării datoriilor faţă de fami-
liari. Cel puţin în cazul nobilimii din
Ugocea, nu există date despre o sumă
constantă acordată familiarilor, similară
unei remuneraţii, înainte de transfor-
mările suferite de relaţia de familiaritate
la sfârşitul secolului al XVI-lea şi înce-
putul celui următor. 

Diversele conflicte armate în care
sunt implicaţi familiarii provoacă, de
multe ori, victime. În acest caz, com-
pensarea financiară a rudelor celui ucis
este considerată o datorie morală a no-
bilului contractant. Preţul sângelui, plătit
de cei responsabili pentru moartea fa-
miliarului este transmis, prin nobilul
pentru care acesta şi-a dat viaţa, rude-
niilor apropiate. 

Comitatul Ugocea se învecina la nord și vest cu Comitatul Bereg (Bereg), la est
cu Comitatul Maramureș (Máramaros) și la sud cu Comitatul Sătmar (Szatmár).
Era situat pe ambele maluri ale râului Tisa

În secolul XV, nobilii din Ugocea furau 
unii de la al\ii animale, recolte sau iobagi
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RELIGIE 
Autoritățile comuniste au încercat, prin toate mijloacele, să-l convingă să „colaboreze”. Pentru

că n-a fost de acord să-și trădeze semenii, Bogdánffy a ajuns în închisoarea Securității din Oradea
(3 septembrie 1949).

Fericitul Bogdánffy Szilárd Ig-
nác (n. 21 februarie 1911, Feketetó,
comitatul Torontal, azi Crna Bara,
Banatul de Nord - d. 2 octombrie
1953, închisoarea Aiud) a fost epis-
cop romano-catolic auxiliar de Sa-
tu Mare și Oradea, iar de la 14 fe-
bruarie 1949 până la sfârșitul vieții
deținut politic. A fost beatificat în
data de 30 octombrie 2010, în Ba-
zilica Sf. Maria din Oradea.

Bogdánffy Szilárd s-a născut la data
de 21 februarie 1911 în localitatea Feke-
tetó din Banatul de Nord (pe atunci în
comitatul Torontal din Ungaria, astăzi în
Serbia), unde tatăl său îndeplinea funcția
de învățător. A fost botezat în data de 6
martie 1911 în biserica parohial[ din
Csóka, naș de botez fiindu-i chiar preotul
paroh. A primit la botez numele de Szi-
lárd, forma maghiară de la Constantin,
prenumele preotului paroh, și Ignác, pre-
numele tat[lui.

În anul 1920, întreaga familie s-a mu-
tat în Cruceni, unde tatăl lui Szilárd Bog-
dánffy a primit un nou post de învățător.
~n 1925 s-a mutat la Timișoara, împreună
cu părinții săi. Au locuit în cartierul Eli-
sabetin, pe strada Romulus.

În anul 1925, s-a înscris la studii la
Gimnaziul Piarist din Timișoara, apoi în
anul 1929 s-a înscris la Seminarul Teo-
logic din Oradea. A fost hirotonit ca dia-
con la 5 februarie 1934. Apoi a fost hiro-
tonit preot romano-catolic în Catedrala
din Oradea, la 29 iunie 1934, de către
episcopul István Fiedler.

În perioada 1935-1939 a fost profesor
la Gimnaziul Catolic din Oradea și du-
hovnic la Mănăstirea Ursulinelor din ace-
lași oraș.

Suspectat de serviciile
secrete rom]ne;ti

Bogdánffy a fost citat în anul 1939
de către serviciile secrete românești ca
unul dintre membrii cu sarcini impor-
tante în organizarea și activitatea Orga-
nizației de Autoapărare din Valea lui Mi-
hai, organizație care “milita pentru re-
zistența comunității maghiare împotriva
încercărilor de românizare”.

~n octombrie 1939 a fost arestat, iar
la 21 decembrie 1939 a fost trecut peste
graniță împreună cu alți 35 de deținuți,
dintre care 14 preoți romano-catolici.
Bogdánffy fusese denunțat de un elev al
său, pe nume Ludovic Sahy, pe care l-a
sfătuit să rupă legăturile cu organizația
șovină la care aderase. Ulterior episcopul
a subliniat că elevul său a efectuat de-
nunțul doar pentru că, arestat în aceeași
zi, spera să-și ușureze astfel situația la an-
chetă.

Doctor `n filosofie ;i
episcop auxiliar de
Satu Mare ;i Oradea

În perioada septembrie 1940 - iunie
1943, a efectuat studii de doctorat în fi-
losofie și dogmatică la Universitatea Páz-
mány Péter din Budapesta, obținând tit-
lul de doctor în teologie la 26 iunie 1943.
Teza sa de doctorat a avut tema „Apoca-
liptica sinoptică”.

Reîntors în România, în anul 1944, a
fost numit profesor la Gimnaziul Catolic
„Szent József” din Oradea. În aprilie 1947
a fost ridicat la rangul de canonic al Ca-
tedralei Episcopale din Oradea și numit
ca vicar episcopal.

A fost consacrat în clandestinitate ca

episcop-auxiliar de Satu Mare și Oradea
la 14 februarie 1949, la vârsta de 38 de
ani, în Capela Nunțiaturii Apostolice din
București, de către episcopul Gerald Pa-
trick O'Hara de Savannah, Georgia,
(SUA), regent al Nunțiaturii Apostolice
din România.

~nchisoare ;i martiriu

Autoritățile comuniste au încercat,
prin toate mijloacele, să-l convingă să
„colaboreze”. Pentru că n-a fost de acord
să-și trădeze semenii, Bogdánffy a ajuns
în închisoarea Securității din Oradea (3
septembrie 1949). În anul 1951 a fost
transferat la Jilava, trimis apoi la muncă
silnică în mina de plumb de la Sighetu
Marmației și mutat un an mai târziu în
lagărul de la Capul Midia. A fost con-
damnat, în anul 1953, de un tribunal mi-
litar din Oradea, la 12 ani muncă silnică
și dus în celula 120 a închisorii de la Aiud,
unde n-a supraviețuit decât o lună.

Episcopul greco-catolic Ioan Plosca-
ru l-a amintit în memoriile sale drept
blând și modest. Pentru disponibilitatea
sa de a-i ajuta pe ceilalți a fost supus la
torturi și izolat la „neagra” (celulă pentru
un singur deținut, fără ferestre și fără po-
sibilitatea așezării pe orizontală), unde
rezistența umană era încercată la limitele
extreme ale supraviețuirii.

Bogdánffy Szilárd a murit în închi-
soarea din Aiud la 2 octombrie 1953, la
vârsta de 42 de ani.

Procesul de beatificare

La 27 martie 2010 Papa Benedict al
XVI-lea a aprobat promulgarea decretu-
lui privitor la martirajul episcopului Szi-
lárd Bogdánffy, la propunerea Congre-
gației pentru Cauzele Sfinților. Beatifi-
carea a avut loc în data de 30 octombrie
2010 la Oradea.

În cadrul ceremoniei, arhiepiscopul
Angelo Amato, prefectul Congregației
pentru Cauzele Sfinților, a dat citire de-
cretului de beatificare. Celebrarea litur-

gică a fost prezidată de cardinalul Péter
Erdő, primatul Ungariei, la invitația lui
László Böcskei, episcop romano-catolic
de Oradea, în Bazilica Sf. Maria.

Episcopul Bogdánffy este primul
martir pentru credință al Bisericii Ro-
mano-Catolice din România, din timpul
prigoanei comuniste, care a fost ridicat
la cinstea altarelor. Sărbătoarea sa a fost
fixată pentru ziua de 3 octombrie.

Duminică, 31 octombrie 2010, papa
Benedict al XVI-lea i-a anunțat pe cre-
dincioșii adunați în Piața Sfântul Petru
din Roma cu privire la beatificare (în lim-

ba italiană), dup[ cum urmeaz[< “Ieri, în
catedrala din Oradea Mare în România,
cardinalul Peter Erdö l-a proclamat fericit
pe Szilárd Bogdánffy, episcop și martir.
În 1949, când avea 38 de ani, el a fost
consacrat episcop în clandestinitate și
apoi arestat de regimul comunist din țara
sa, România, fiind acuzat de conspirație.
După patru ani de suferințe și umiliri, a
murit în închisoare. Aducem mulțumiri
lui Dumnezeu pentru acest eroic păstor
care a pășit pe urmele Mielului până la
sfârșit!”.

A consemnat V.A.

Miercuri a avut loc o conferinţă la
biroul de presă al Sfântului Scaun pen-
tru prezentarea apropiatei expuneri a
Sfântului Giulgiu din Torino (19 aprilie
- 24 iunie), cu ocazia celui de-al doilea
centenar al naşterii Sf. Ioan Bosco, care
va fi dedicat special tinerilor şi celor
care suferă - relatează catholica.ro. Papa
va merge personal la Torino în 21 şi 22
iunie. 

Arhiepiscopul Cesare Nosaglia de
Torino, gardian papal al Giulgiului, a
explicat că Giulgiul reprezintă pentru
Biserica Universală un punct de refe-
rinţă de primă mână pentru viaţa de
credinţă a multor oameni şi comunităţi,
care în această imagine recunosc sem-
nele pătimirii Domnului Isus. "Lumea
tineretului este în mod particular im-
plicată în misiunea saleziană, iar în tim-
pul vizitei Papei aici va fi un fel de mini-
Zi a Tineretului, o serie de întâlniri, ru-
găciuni, momente de celebrare ce vor
ajuta la strângerea legăturii cu tinerii.
Un semn extraordinar va fi prezenţa
crucii Zilei Mondiale a Tineretului, care
va face o oprire la Torino în drumul ei
spre Cracovia". Specific acestei expuneri
a Giulgiului este atenţia pentru cei care
suferă, şi de aceea anul acesta bolnavii
sau persoanele cu handicap, precum şi
însoţitorii lor, vor beneficia de noi struc-
turi de primire după modelul "Accueil"
de la Lourdes. De asemenea se speră că
pelerinajul la Giulgiu va oferi ocazia
participării la Sacramentul Reconcilierii
şi, ca la ediţiile precedente, în diferite
locuri preoţii vor asculta spovezile cre-
dincioşilor în toate limbile importante
- arată sursa citată. 

Vizitarea Giulgiului este gratuită,
dar în mod tradiţional, pelerinii oferă
o donaţie la finalul călătoriei, lăsată cu
discreţie la ieşirea din Catedrală sau la
locurile de spovadă. Sumele astfel adu-
nate vor fi date Papei când va sosi la To-
rino, pe 21 iunie, să folosească banii,
desigur, cu libertate totală, pentru un
proiect de asistare a săracilor.

Potrivit rezultatelor Recensământului
Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011, din
cei 329.079 locuitori, structura populaţiei
stabile după religia declarată arată că
49,2% dintre persoanele din judeţul Satu
Mare sunt de religie ortodoxă> 18,4% s-
au declarat de religie reformată, 18,2%
de religie romano-catolică, 7,6% de reli-
gie greco-catolică, 3,1% sunt penticostali,
iar 1,2% martori ai lui Iehova.

Ponderi între 0,1% – 0,8% au înre-
gistrat următoarele religii< baptistă
(0,6%), adventistă de ziua a şaptea (0,3%),
creştină după evanghelie (0,1%). Persoa-
nele de altă religie decât cele prezentate
mai sus reprezintă 0,1%. S-au declarat
"fără religie" 634 persoane, ceea ce re-
prezintă 0,2% din total.

Surse neoficiale, apropiate bisericilor
neoprotestante arată că numărul enoria-
șilor acestor culte, de la recensământ a
crescut cu 3,4% (raportat la numărul lor
în 2011), ceea ce, având în vedere ten-
dința de scădere a populației, arată o mi-
grație masivă a credincioșilor de la un
cult la altul. Scădere se înregistrează în
primul rând în numărul enoriașilor cul-
telor istorice mai conservatoare, ceea ce
dovedește în mod evident necesitatea re-
formelor în aceste biserici.

Eva L.

Cre;te num[rul 
enoria;ilor neopro-
testan\i din jude\

Imagine de la ceremonia de beatificare desf[;urat[ `n 30 octombrie 2010 la Oradea ;i prezidat[ de Angelo Amato,
prefectul Congrega\iei pentru Cauzele Sfin\ilor de la Vatican

Portretul episcopului auxiliar de Satu Mare Bogdanffy Szilard

Bogdanffy Szilard, episcop auxiliar de Satu Mare,
a fost primul martir catolic din era

comunist[ beatificat de Vatican, acum 5 ani

Papa va fi prezent 
la expunerea 

Sfântului Giulgiu 
din Torino
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Cenaclul “Afirmarea” are tradiţii vechi, prolifice. El aparţine unui timp demult

pierdut sub geană, adunându-şi cotidiana hrană culturală din soarele ce bate-n irişi
visători. Într-o sală sau în alta, dar cu aceiaşi muzică-n surdină, cum norul palid
revărsa cerneală spre lumea însetată de lumină, am început să înnoptăm cu verbele-
n poeme, un grup puţin rebel, şi tânăr şi matur...

Din crea\iile membrilor Cenaclului Afirmarea
Poetul Vasile

Mic (n. 1947), un
poet din nordul Ro-
mâniei, are mistica
unui fenomen ultra-
matinal, apariţia
Aurorei sau mo-
mentul/evenimen-
tul auroral. Talentat
plastician, poetul
desenează acest mister cosmic al luminii
în tuşe captivante. Debutant în revista
„Familia” de la Oradea (1974), poetul a
colaborat la puzderie de reviste şi a editat
destule cărţi. Un nume cunoscut al cri-
ticii literare, Ion Cristofor, îl socoteşte
pe domnul Vasile Mic drept „unul dintre
cei mai interesanţi poeţi iviţi în nordul
ţării”. Criticul clujean pune poezia lui
Vasile Mic sub semnul onorant al „dis-
creţiei” şi timidităţii. Iată două însuşiri
care pot face dintr-un poet un nedrep-
tăţit, iar speţa literară, de multe ori, asta
aşteaptă. 

Avem acum pe masă Naşterea Au-
rorei, o naştere cu majuscule, copertă
elocventă cromatic şi ilustraţii surprin-
zătoare, al căror autor este însuşi poetul,
de parcă ne-ar sugera „ut pictura poesis”. 
Aurora „este prezentă în fiecare dimi-
neaţă, ca un simbol al tuturor posibili-
tăţilor, ca un semn al tuturor promisiu-
nilor” (Chevalier , Gheerbrant ). Bau-
delaire a văzut-o în „rochia roză-verde”,
păşind agale prin frig. Ea luptă cu întu-
nericul „arătând şireată pieptul/ dezve-
lit…” (Rig Veda ). Nu mai departe decât
Domnul i s-a adresat lui Iov cel atât de
greu încercat făcând referire la auroră
(Dumnezeu îi scrie pesemne prenumele

cu literă mică), iar „în poezia mistică a
Islamului, aurora marchează o stare de
tensiune spirituală în care are loc eve-
nimentul primordial”. Nu întâmplător,
aşadar, şi-a intitulat poetul Vasile Mic
recentul volum Naşterea Aurorei . 

Asemeni evreilor convinşi că Mesia
n-a venit încă, poetul Vasile Mic este de
părere că Aurora, eventual, ar putea să
se nască, eveniment în legătură cu care
dumnealui se păstrează cel puţin sceptic,
deoarece scrie domnia sa< „Alergăm/
După vremuri de restrişte,/ După eve-
niment,/ După furtună/ Şi cer albastru,/
După pacea…/ Fără semne de pace”
(Alergăm ). Versurile sale lapidare mi-
zează pe o mare economie de mijloace
lingvistice, asemeni unor semnale de
alarmă fidele naturii înconjurătoare tot
mai văduvite „de aer”. Poetul se luptă
cu „ministerele”< „Numai caii/ Pădurii
Letea/ Nu au minister…// Dar sigur au/
Un abator/ În aşteptare!” (Un minister
al aerului ). 

Receptiv la termenul „patrie”, poetul
o consideră ca fiinţare fundamentală,
un spaţiu revolut într-o lume de atenţio-
nări care ne ocupă tot mai mult auzul şi
văzul< „Atenţionări/ Cod galben/ Pentru
zăpezi/ Roşii, roşii…” (Patria rămâne o
ghicitoare ). Nici când reflectează global,
poetul nu întrezăreşte ceva bun< „Sun-
tem o planetă/ Fără zei…/ Şi cu zei,/ Cu
temple/ Şi infern” (pagina 16). 
Genul său liric este franc, succint, afo-
ristic< „Profeţia/ Poate distruge/ Lumi”,
pentru ca, în cele din urmă, să rămână
ceva< „Amintirea ruşinii/ Rămâne”
(Nesfârşita zi viitoare ). 

Departe de a fi meliorist, fiorul ro-

mantic al acestui poet de sorginte rus-
tică, implicat, totuşi, în agora, este unul
paseist, care preferă progresului ipotetic
regresiunea într-o viziune patriarhală<
„Suntem/ De partea aceasta a râului/
Cu fânul proaspăt cosit/ În ogradă,/ Cu
sânzienele/ În cununa de pe casă” (Până
la urmă ). 

Varietatea paletei lirice există, de-
oarece, pe lângă pesimismul apocaliptic,
întâlnim versuri de un fantastic straniu
şi misterios, vocaţia plastică a roman-
tismului nocturn, perspectiva sumbră,
vestigiile istoriei, „cerul din cărţi”. Ul-
traeliptismul ca artă poetică pe unde
scurte reiese şi dintr-o stanţă cvasi-jur-
nalistică< „Copilului/ I s-a cerut/ Să
scrie/ Un reportaj/ Despre speranţă.//
A scris</ ‘Speranţa ne este/ Îngăduită!'”
Însemnarea concisă îndeamnă adesea
la reflecţie< „A venit în sat./ Avea mi-
siunea/ De a ne spune/ Că lumea e aşa
cum e” (Temporar, vara ). Oamenii as-
cund planuri primejdioase, mai cu sea-
mă că< „Noi,/ Azi,/ Nu avem,/ Dregători”
(Hai ). 

În viziunea lui Vasile Mic, lumea
este bântuită de frigul ireversibil, însăşi
adorarea sexului opus cere mare dis-
creţie< „Poţi/ S-o iubeşti/ Privind-o,/ As-
cultând-o…/ Şi s-o priveşti/ Din nou”
(Poţi s-o iubeşti ). 

De la sublim până la macabru (Ce-
remonie la combinatul de carne ), Vasile
Mic parcurge propria-i odisee care ne
pune pe gânduri. Poezia sa, citită cu
atenţie, depune mărturia unui suflet
fracturat, participant la viaţa omenească
cu o discreţie ce poate deveni uneori
asurzitoare. 

Cenaclul
“Afirmarea” are
tradiţii vechi,
prolifice. El aparţine
unui timp demult
pierdut sub geană,
adunându-şi
cotidiana hrană
culturală din soarele
ce bate-n irişi
visători. Într-o sală sau în alta, dar cu
aceeaşi muzică-n surdină, cum norul
palid revărsa cerneală spre lumea
însetată de lumină, am început să
înnoptăm cu verbele-n poeme, un grup
puţin rebel, şi tânăr şi matur, (vremurile
despre care-mi amintesc sunt la început
de ani '73)< Nae Antonescu, G.
Vulturescu, Al. Pintescu, Radu
Ulmeanu, Ion Bledea, Ovidiu Suciu, Ion
Vădan, Dorin Sălăjan, Ilie Sălceanu, Ion
Boloş,Virgil Enătescu, Gh. Gheorghiade,
Claudia Pintescu, Corneliu Bala, Ion
Bala şi mulţi alţii. Treceam prin oraş cu
aripi de fluturi, voiam să consolidăm pe
malul Someşului o cetate literară ce va
să fie renumită. Priveam azurul cerului,
sineală despovărată de celesta vină,
simţeam în zbuciumul nostru literar o
linişte aureolară fiindcă toţi eram unul
şi trebuia să reuşim. Voiam să învăţăm
prin scrisul nostru păsările cum să
zboare, câmpia cum să aibă-n veac
răbdare, iar Someşul să-nveţe drumul
spre izvoare, urcam pe scări de vânt fără
de teamă. 

Ne simţeam părtaşi cu glia acestor
locuri, părtaşi cu râul şi cu ramul, dar
liberi ca şi ciocârlia. O binecuvântată
pagină literară din cotidianul “Cronica
sătmăreană’’ era pentru noi altar. Mai
simţim trecutele candori ale “Afirmării’’
de atunci, chiar dacă timpul mai tot
pradă câte unul  prin amurgul vieţii, noi
cei rămaşi în viaţă, pătrundem tot ca
visători de idealuri prin nevrednica şi

prigonita lume…
Cartea ,,Cenaclul literar

,,Afirmarea’’-cronici şi antologie’’,
semnată de profesorul Carol C. Koka,
apărut[ la Editura Inspirescu, Satu Mare,
2015, este a a doua din seria iniţiată în
2013. Ea este dedicată poetului şi
gazetarului Ion Bala, conducătorul
cenaclului după 1989, de curând
decedat> locul i-a fost luat de prozatorul,
gazetarul şi omul de televiziune Ioan
Coriolan Aniţaş.
Riguros, ştiinţific compartimentată
(imnul cenaclului, şedinţele de cenaclu,
evenimente culturale prezentate
cronologic, antologie ilustrativă,
volumele publicate de membrii
cenaclului, un CV literar al autorului).
Cenaclul ,,Afirmarea’’ s-a implicat în
organizarea unor evenimente culturale,
aniversarea unor scriitori clasici şi
moderni, a contribuit la popularizarea
poeziei, prezentarea unor cărţi în şcoli.
Ziarul ,,Informaţia Zilei’’, care a făcut
atât de mult pentru cultura sătmăreană,
a publicat şi creaţiile cenaclului într-o
pagină culturală, coordonată de I.Bala.
Răsfoind cartea d-lui Koka putem
deduce componenţa cenaclului, an 2014<
I. Bala, Carol C Koka, Gh. Terziu,
Cornelia Bălan Pop, Liliana Lazăr,
Loredana Ştirbu, Gh. Cormoş, Gh.
Creţu, I. Aniţaş, Vasile Bărbuş-Crăţu, I.
Sălăjanu, Viorica Cherecheş, Ovidiu
Mica, Georgeta Govor, Angela Muntean,
Mihai Sas…

Profesorul Carol C Koka face o
sinteză de nuanţă uşor gazetărească a
şedinţelor de cenaclu, în derulare
cronologică, redând coerent aprecierile
referitoare la creaţiile puse în dezbatere.
Mai sunt înregistrate câteva lansări de
carte şi întâlnirea cu poetul Ion
Mureşan, laureatul anului trecut al
Premiului de poezie M. Eminescu.
Dincolo de analiza textelor se face

prezentarea autorului - utilă cititorului -
,se consemnează temele dominante ale
creaţiei cu mesajul literar şi stilul. Astfel,
referitor la un text citit de Loredana
Ştirbu, I.Bala remarca< ,,Unitatea
stilistică a textului bine cristalizat, cu
savoare deosebită’’. 

Ca şedinţele oricărui cenaclu,
discuţiile sunt şi contradictorii. Cu
ocazia lansării unui volum de poezie al
lui I. Raţiu, Gh. Creţu consideră
laitmotivul cărţii,, clipa din care se naşte
viaţa’’, iar Gh. Cormoş crede că poetul
scrie ,,o poezie iconografică’’. Importante
sunt argumentele ipotezelor care sunt
viabile în ambele situaţii dată fiind
deschiderea literară spre interpretare.
Nu o dată se face portretul moral al
autorului> Gh. Terziu îl considera pe sus-
numitul poet ,,un domn deosebit’’.
Cenaclul a fost preocupat şi de atragerea
unor tineri talentaţi, cazul Geaninei
Bereş, elevă, în textele cărora se simte
mai mult influenţa lecturilor şcolare şi a
similarei metode de analiză, fiind în
formare. ,,Textul denotă o solidă cultură
generală, dar în proză nu e bine să se dea
citate, personajele trebuie să existe şi să
întreprindă ceva’’  - I. Bala, cu referire la
numele menţionat.

Cronicile de cenaclu sunt scrise
unitar, poartă amprenta stilistică a
autorului care sintetizează esenţa
aprecierilor, redă personalitatea artistică
şi umană a autorilor. 

Cartea semnată de prof. Carol C.
Koka ne aduce în atenţie un cenaclu care
a făcut istorie, a întreţinut interesul
cititorilor pentru literatură> dincolo de
paginile cărţii şi ale cenaclului, numeroşi
alţi creatori sătmăreni sunt prezenţi în
reviste importante ale Uniunii
Scriitorilor, în semn că anii buni s-au
aşezat temeinic din vremea tinereştilor
furtuni> se înalţă un ţinut în zare, iar
timpul etern îi adulmecă. 

Aleargă dorul meu, azi, către tine, 
Pe unde mai palpiţi eu nu mai ştiu>
Iubire, de-ai găsit, să-ţi fie bine !
Nu pot, în braţe calde să-ţi mai fiu ....

Zâmbeşte soarele a primăvară,
În cânt de păsărele m-am trezit,
În suflet lipsa ta-i tot mai amară 
Şi ramul nu mi-a mai înmugurit.

O adiere caldă mă-nfioară>
Nu, nu eşti tu, iubito, n-ai venit...
Zâmbesc, privind pe geam, aşa-ntr-o
doară<
Nemângâierii eu rămân sortit.

Condeiul mi-l înec în călimară,
El ştie scrie versuri de iubit
Cu rime pe acorduri de vioară
Strunită de arcuşul răguşit.

Aleargă dorul meu printre coline,
E totul vesel şi atât de viu ...
Izvoarele suspină cristaline,
De tine-mi amintesc şi scriu şi scriu...

Și în cer și pe pământ 

Picură din Lună raze
Precum lacrimi de argint,
Printre stele - kamikaze
Învelite-n hiacint ...

Junele Luceafăr însă
Doar pe Ana are-n gând 
Şi-n lumini de Lună plânsă
Cântă dorul nopţi la rând.

Cărui rost nemărginirea
Cerului, într-un cuvânt,
Dacă ea-mi fură iubirea
Şi a dus-o pe pământ?

Vede Luna, cu-ntristare
Cum acest nebun amor 
Sorţi de împlinire n-are.
Un Luceafăr muritor?!

Dar şi veşnicia doare
Când Luceafăru-i străin
De imensa ei candoare.
Vreau o clipă de alint!

Poţi începe, Lună bună,
Toate stelele s-aduni
Şi pe mine mă cunună,
Să fim amândoi nebuni!

Iubire fără căpătâi

Mi-ai apărut de nicăieri 
Ca boarea unei adieri
Şi ai făcut să mă-nfior 
Cu nălucire de amor.

A fost frumoasă, nu te mint,
Scurta secundă de alint,
Care, aşa cum a venit
Şi-a dat obştescul ei sfârşit.

Am dat dorinţelor răgaz 
Să te sărute pe obraz 
Şi să îşi spună cât de crunt
Îndrăgostit de tine sunt.

Te chem în nopţile târzii
Să-mi stingi suspinele pustii>
Eu te aştept, dar nu mai vii
De prin pierdute reverii.

Atât de nefiresc de trist 
Nu mai rezist să mai exist 
Şi eu mă duc şi tu rămâi,
Iubire fără căpătâi.

Autodedicaţie

Motto<

Tragic și
îngândurat,
Intonând un imn
solemn,
Pare trist de parc-
a dat
Un regat pe-un cal de lemn.

Un ipochimen ca el
N-are griji, doar vegetează,

Taie frunze la căţel,
Iarna, vara, hibernează.
Pierde-vară și chefliu

Arde gazul de pomană
Răsfăţat și cusurgiu
Hoţ de inimi și satană,
E mereu cu capu-n nori,
Trage la măsea prin cluburi
Iar de seara până-n zori
Pescuiește-n ape tulburi.

Unui Tip

Mucalit și arhetip
Deseori vulgar când scrie
Cred că îi lipsește-un cip
Din imensa-i scăfârlie !

Părintelui Vasile F.

Ești tot ca-n anul ce-a trecut

Aceeași fire calmă
Doar barba, parcă ţi-a crescut
Cam o juma de palmă.

Pluta

Orice-aţi zice, orice aţi face,
Recunosc, nu mă ascund,
Când mă duc la pește-mi place
Să mi-o tragă pe la fund.

Unei soprane simpatice – 
poartă mini

Are cizme lungi fetiţa
Şi ciorapi, și lungi picioare
Toate-s lungi, numai rochiţa,
E ultraconservatoare.

Unei soprane – vorbește des la
mobil

Atunci când vrea să-nveţe corul
Un vechi colind autohton
Degeaba-ncearcă dirijorul
Ea cântă doar la telefon.

Unui amic pescar

În noul an când stai pe mal
Să ai un timp prielnic
Iar peștii toţi, aduși de-un val
Să-ţi sară în juvelnic.

Vasile Mic - Naşterea Aurorei

Pagină coordonată de Ioan Aniţaş

Ioan S[l[janu - Epigrame

Ioan Ciprian Moroşanu
Primăvară 

Livia Mărcan - Remember Cenaclul “Afirmarea”



“Aurel Popp este un olar? A;a l-am
cunoscut< l]ng[ roata pe care o ̀ nv]rtea
un bulg[re cleios, de lut, ce lua forme
bizare sub degetele nervoase ale me;te-
rului.

(...) `n huruiala aceia surd[ a mun-
cii umile ;i spornice, `n atmosfera de
vecernie a hrubei, `n care muncitorii
se confundau cu materialul, de p[reau
ei `ns[;i de piatr[, de ciment sau de
clis[, Aurel Popp mi s-a ̀ nf[\i;at ca un
apostol `n mijlocul mul\imei trudnice
;i n[d[jduitoare. (...) 

Auzisem de pictorul-sculptor Aurel
Popp ca de un personagiu ;i aveam acu-
ma `n fa\a mea un lucr[tor, dar un
lucr[tor cu o senin[ siluet[ nazare-
tean[. (...) Aurel Popp - cu figura de
bronz sub p[l[ria mare de postav ne-
gru, p[tat[ de uscate urme argiloase -
m-a impresionat ca o vedenie care ne
revine de pe \[rmurile unui imperiu al
p[cii, al muncii, al iubirei de aproapele
;i al respectului religios pentru art[.” 

A;a ̀ ;i ̀ ncepe Nicolae Tonitza articolul
despre Aurel Popp ap[rut ̀ n Revista Artele
Frumoase, nr. 3, 4 din anul 1922. 

~ntre cei doi mari arti;ti s-a legat apoi
o str]ns[ rela\ie de prietenie. 

S[ vedem acum care este istoricul aces-
tei societ[\i industriale s[tm[rene dintre
cele dou[ r[zboaie mondiale. Membrii s[i
fondatori au fost persoane cu greutate din
viaţa politică, economică și culturală ro-
mânească din S[tmarul interbelic.

Fabrica de ceramic[ “D.A.C.” a luat 
fiin\[ `n anul 1921, av]nd sediul 
`n Gr[dina Romei

"Cheramica de lux D.A.C. S. A.
Rom]n[ pentru industria lutului ;i a deri-
vatelor lui Satu Mare" s-a constituit ̀ n anul
1921. 

~n statutele adoptate la adunarea gene-
ral[ a ac\ionarilor din 5 august 1922 sunt
enumerate obiectivele acestei societ[\i ;i
anume< 

"a). ~nfiinţarea unei fabrici de chera-
mică de lux pentru perfecţionarea și dez-
voltarea industriei lutului. b). Fabricarea,
comerţul și închirierea de orice articole
aparţinând industriei lutului. c). Cumpă-
rarea, prelucrarea și vânzarea a tot felul de
materiale de lut și produsele lutului. d).
Vânzarea în comision a produselor lutului.
e). ~nfiinţarea de magazine și depozite în
toate orașele, unde va fi nevoie, pentru des-
facerea produselor fabricei precum și a ce-
lor luate în comision. f). Dobândirea de
terenuri sau drepturi de exploatare prin
folosirea lutului de ori-;i ce fel la fabricarea
diferitelor articole de cheramic[. Dob]ndi-
rea de terenuri `n scop de a le pune în va-
loare. g.) A lua orice reprezentan\[ pentru
comer\ul de articole de cheramic[ h). Par-
ticiparea sub orice formă la întreprinderi
și societăţi similare sau de altă natură atât
în ţară cât și în străinătate. i) A;i deschide
conturi curente la orice cas[ comerical[
din \ar[ sau str[in[tate ;i a lua `mprumut
orice sum[ necesar[ `ntreprinderilor so-
ciet[\ei. k). A face orice opera\ie financiar[,
comercial[ sau industrial[ relative sau con-
exe cu industria lutului `n cea mai mare
m[sur[. l). ~n general va putea exercita co-
mer\ul angros ;i endetail at]t ̀ n Rom]nia,
c]t ;i `n \[ri str[ine, a tuturor produselor
lutului. m). Crearea a tot felul de industrii
de pietre sau de alte industriale a c[ror pro-
duse contribuiesc la perfec\ionarea indus-
triei lutului, sau derivatelor lutului. n). Uti-
lizarea prin `nchiriere a baiei cu aburi a
Gr[dinei Romei din Satu Mare care e `n
leg[tur[ cu uzina fabricei ;i formeaz[ pro-
prietatea ora;ului."

La constituire, capitalul societăţii a fost
de 1.000.000/un milion lei/ împărţit în
1000 acţiuni cu valoare nominală de 1000
lei. 

Din consiliul de administraţie f[ceau
parte urm[torii< primarul orașului Satu
Mare Augustin Ferenţiu  a fost pre;edinte>
`ntre anii 1922-1924 avem urm[torii
membri< Dr. I.C. Barbul, Dr. Andrei
Dobo;i, Mauri\iu Reiter, Dariu Pop, Am-
broziu Nicoar[, Aurel Popp, Dr. Octavian
Popp, Const. A. Mateescu, Ioan R[ducanu,
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Aurel Popp `n biroul de
director al fabricii

La Fabrica DAC `nfiin\at[ de Au      
de art[ comparabile cu cele    



      
      

       
     

      
      

     
     
       

       
    

   
   

       
       

     
       
      

      
      

      
      

      

     
      

       
       

     
      

    
     

      
     

   

      
      

  
     

      
       

 
     

       
    

 
     

      
    

     
    

       
      
     

      
       

      
      

     
       

    
          

      
      
     

       
        

     
       

    
      

     
       

       
      

       
       

        
    
      

       
       

      
 

     
     

      
 

    
    
      
    

     
     

     
     

Eugen Szabo, Aug. Popan, Dr. Augustin
Mircea. ~n aceea;i perioad[, comisia de su-
praveghere era format[ din< Nicolae Stan,
Victor Patai, Mircea Cioran, Ioan Franko
;i Victor Filip.

Sediul fabricii DAC a fost `n Gr[dina
Romei. Dintr-o adres[ semnat[ de Augus-
tin Feren\iu, afl[m c[ terenul pe care `;i
desf[;ura fabrica DAC activitatea a fost
cump[rat de la Prim[rie. Adresa a fost tri-
mis[ `n 21 februarie 1925 ministrului de
Interne care dorea s[ afle dac[ terenul
v]ndut Fabricii DAC f[cea parte din ex-
travilanele urbane men\ionate `n legea
agrar[. Ministrul de Interne la acea dat[ a
fost liberalul Ion I. C. Br[tianu (ministru
de Interne `n perioada 30 octombrie 1923
- 27 martie 1926). R[spunsul primarului
Feren\iu a fost urm[torul< "Gr[dina Romei
cu acest teren `mpreun[ a fost supus[ ex-
proprierii ;i scutit[ definitiv de comisiile
de expropriere".

~n anul 1924 fabrica avea mine proprii
;i 120 de angaja\i

La scurt timp de la `nfiin\are fabrica a
ajuns la perioada de glorie. Publica\ia de
specialitate "Monitorul Industriei" `n
num[rul din luna noiembrie, anul 1924, `n
articolul "Industria ceramicei de lux. Por-
celanurile noastre", prezint[ Fabrica DAC
de la Satu Mare. 

~n anul 1924 fabrica avea 6 cuptoare ;i
120 de angaja\i dintre care 30 erau arti;ti
cerami;ti. ~n articol este remarcat[ ;i evo-
luţia capitalului social cara ajunsese la data
respectiv[ la 4.000.000 lei. 

Majoritatea materialelor se produceau
`n fabric[ "r[m]n]nd a importa numai
pu\ine oxide ;i ceva culori". Procesul de
produc\ie era `mp[r\it pe sec\iuni astfel<

"I-a Sdrobirea ;i pulverizarea> II-a No-
molirea ;i filtrarea materiei> III- a Prelucra-
rea prin turnare> IV-a Arderea prim[> V-a
Sm[l\uirea> VI-a Arderea a II-a> VII-a Pic-
tura> VIII- Arderea a III-a.

Dac[ sunt aurite urmeaz[ ;i a IV-a ar-
dere". 

Era apreciat pozitiv faptul c[ societatea
avea mine proprii de caolin ;i quarz ̀ n Satu
Mare. De altfel prin hot[r]rea cu nr. 1603
din 1924 semnat[ de primpretorul plasei
Oa; s-a permis firmei "Cheramica de lux
DAC S.A." ̀ nfiin\area coloniei de caolin pe
hotarul lui Juoan Ugocean ;i a lui Vasile
Ugocean din Viile Rac;ei.

Por\elanurile produse erau "tot at]t de
fine ;i bine lucrate, ca ;i cele din Ceho-Slo-
vacia ;i Germania. Se lucreaz[ serviciuri ̀ n
stilurile< Rococo, Bizantin ;i pur rom]nesc
ardelean, cu motive din |ara Oa;ului.

Afl[m c[ fabrica a participat cu un
stand de expunere la un t]rg `n Cluj, unde
a b[tut recordul prin varietatea produselor
prezentate. "A. S. Regele ;i regina c]t ;i A.S.
Regal[ au putut admira, ca ;i imensul pu-
blic vizitator, aceste str[lucite produse ale
industriei rom]ne;ti." Meritul ̀ i era atribuit
`n exclusivitate directorului general Aurel
Popp, "un pictor, sculptor ;i cheramist cu
care \ara se poate m]ndri". 

Materialul se `ncheie `ntr-un ton opti-
mist< "noua industrie a ceramicei de lux
DAC va fi triumful porcelanului rom]nesc,
care ne va amancipa de un import at]t de
costisitor."

Din p[cate, odat[ cu venirea crizei a
`nceput ;i declinul fabricii. Adunarea ge-
nerală din 7 mai 1928 a hot[r]t intrarea
societăţii în stare de lichidare. Doi ani mai
târziu, la 2 decembrie 1930 s-a schimbat
numele firmei în „DAC" Societate Anoni-
mă Română – Fabrică de articole de fier și
lemn din Satu Mare. La 20 aprilie 1936 se
modifică Statutul, societatea av]nd ca scop
;i fabricarea de jucării metalice și de lemn,
articole de gospodărie din tablă, mobilă
pentru copii, becuri pentru lămpi de petrol,
articole pentru instalaţii electrice din fier
și metal, nasturi metalici, ace de păr, de si-
guranţă, de cusut, articole de mase plastice
pentru instalaţii electrice și nevoi casnice,
reparaţii de motoare și piese pentru acestea,
suduri și galvanizări. Lichidarea societăţii
s-a decis `n 14 august 1947. 

A consemnat Adriana Zaharia
Surse documente ;i foto< Arhivele Na\ionale
Satu Mare, Fond Popp  S. Aurel
Claudiu Porumbăcean, Industria sătmăreană în
perioada interbelică, Studii ;i Comunic[ri, 
Editura Muzeului S[tm[rean, 2008
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Pies[ ceramic[ `n stil Rococo

Schi\[ realizat[ de Aurel Popp

     urel Popp se produceau obiecte 
    brele por\elanuri de Boemia
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RE}ETE

Lichior de ou[

Salat[ bulg[reasc[ 
cu \elin[

Mod de preparare<

Într-un bol mai mărișor se ames-
tecă cele 6 gălbenușuri cu 5-6 linguri
de zahăr pudră și se dă cu mixerul până
devine ca o spumă albicioasă. Într-un
alt vas se amestecă frișca cu restul de
zahăr pudră și se pune la fiert, până dă
într-un clocot. Se ia vasul de pe foc, lă-
săm puțin să se răcească, dar nu mult,

apoi se adaugă treptat la gălbenușurile
frecate spumă, puțin câte puțin, ames-
tecând în continuu, întocmai ca la lap-
tele de pasăre. Adăugăm și esențele de
vanilie, sau se pot folosi și batoane de
vanilie. Mai lăsăm puțin compoziția să
se răcească, apoi se adaugă și vodca
sau alcoolul rafinat, tot așa, amestecând
în continuu. Lichiorul astfel obținut se
toarnă în sticle și se închide cu dop. Se
vor obține circa 1,5 litri de lichior, care
se păstrează în loc răcoros, circa o săp-
tămână, ca gusturile să se îmbine cât
mai perfect.

Ave\i nevoie< 
6 gălbenușuri de ouă, 500 g zahăr pu-
dră cu aromă de vanilie, 2 sticluțe de
esență de vanilie, 500 ml vodka (40%)
sau dacă doriți să iasă mai tare se va
folosi alcool rafinat mai concentrat,
500 ml frișcă lichidă, cât mai proas-
pătă, sau dacă luați de la magazin, să
fie cu termen lung de valabilitate.

Mod de preparare<

Morcovii și țelina se curăță, se spală
și se răzuiesc, ardeiul se taie fâșii sub-
țiri, iar dacă se folosesc și alte legume
(roșii, castraveți, zukini, etc...) acestea
se taie bucăți. Păstăii, ciupercile și con-

opida se fierb în apă ușor sărată, se
strecoară, apoi se taie și acestea bucăți
mai mici. Din muștar și ulei se prepară
un fel de maioneză, care se toarnă peste
ingredientele amestecate, se mai sărea-
ză după gust, apoi se așează într-un
bol, sau pe o tavă căptușită cu frunze
de salată. Câteva frunze de salată verde,
rupte în bucăți se pot adăuga și în com-
poziție. Se lasă puțin la frigider și se
servește rece. La servire se poate acri
cu lămâie sau oțet balsamic.

Ave\i nevoie< 
100 g de păstăi, o conopidă mică, 2
morcovi, o țelină de mărimea unui
măr (sau 1/2 țelină mare), un ardei
gras roșu, circa 200 g ciuperci, o lin-
gură de muștar, 80 ml ulei (preferabil
de măsline), sare, frunze de salată,
eventual 1-2 roșii sau castraveți, zu-

kini, după preferință.

Mere coapte 
cu sos de susan

Mod de preparare<

Merele spălate se curăță de sâmburi
(dacă se poate se scoate coceanul), se
taie felii cu o grosime de circa 1 cm. Se
coace fie la grătar, fie la cuptor pe o
tavă căptușită cu hârtie de copt. Feliile
de mere se presară cu scorțișoare, iar
dacă se folosesc bucățele de scorțișoare,

ulterior, acestea se pot da jos de pe ele.
Între timp, într-un vas zahărul se ames-
tecă cu semințele de susan și se pune
pe foc. Până când zahărul se carame-
lizează semințele de susan se prăjesc
puțin. Când zahărul este complet topit,
de culoare aurie, se adaugă zeama de
portocale și circa 50 g de apă. Se lasă
la fiert până când caramelul întărit se
topește integral, apoi se ia de pe foc și
se adaugă zahărul vanilat. Merele se
așează pe farfurie, iar siropul se toarnă
peste ele, astfel încât semințele de susan
să se distribuie cât mai egal. Se servește
după ce se răcește puțin.

Ave\i nevoie< 
3-4 mere cu textură mai moale, o lin-
guriță mică de scorțișoară pudră, sau
preferabil scorțișoare bucăți mărunte,
4 linguri de zahăr, zeama unei porto-
cale, un pliculeț de zahăr vanilat, 2-3

linguri de semințe de susan.

Ciorb[ moldoveneasc[
de sfecl[ ro;ie

Mod de preparare<

Morcovul, pătrunjelul și ceapa se
rad pe răzătoarea cu găuri mari și se
călesc circa 2 minute în 3-4 linguri de
ulei. Se stinge cu 2 l apă rece și se fierbe
30 minute. Sfecla curățată, precum și
cartofii se taie cubulețe și se adaugă în

supa clocotită. Când toate sunt fierte,
ciorba se acrește cu borș sau eventual
zeamă de lămâie. Pentru aromă se
adaugă pătrunjel și leuștean tocat. Aici
se adaugă și bulionul, dacă folosiți, iar
dacă doriți să preparați cu smântână,
aceasta se recomandă să oferiți la ser-
vire. Se mai lasă să dea încă un clocot
și se ia de pe foc. În anotimpul rece se
recomandă să se servească caldă, iar
vara mai bine rece, astfel are un efect
răcoritor.

Ave\i nevoie< 
500 g sfeclă roșie (o sfeclă de mărime
medie), un morcov, un pătrunjel, o
ceapă, 250 ml borș sau 2 linguri praf
de borș, ulei, leuștean, pătrunjel verde,
2 cartofi mai mărișori, se mai poate
adăuga bulion sau smântână, după

gust, dar nu în mod obligatoriu.

Ștevia este o plantă ce aparţine
de familia poligonaceelor, este o
erbacee perenă foarte frecventă
în flora spontană din România.
Tulpina este dreaptă, puternică,
înaltă până la doi metri. În partea
superioară, tulpina de ștevie este
ramificată, purtând pe ea frunze
mari, cu peţiolul consistent. Ște-
via contribuie la detoxifierea or-
ganismului.

Dacă unele persoane consideră că
ștevia se numără printre verdeţurile de
primăvară incluse cu multă plăcere în
diversele meniuri, iată că de această  dată
încercăm să prezentăm și unele efecte
curative ale acestei plante care este la în-
demâna multora.

Pentru nevoi alimentare se culeg
frunzele tinere, primăvara, atunci când
se dezvoltă doar frunzele bazale. Ştevia
se consumă ca atare, în salate, dar și sub
forma unor preparate culinare.

Valoare medicinală au, mai ales, ră-
dăcinile, care se recoltează toamna,
atunci când perioada de vegetaţie a în-
cetat, precum și seminţele. Pentru apli-
caţii strict medicinale se prepară infuzie,
decoct, cataplasme.

Substanţe active importante sunt< în
cantitate semnificativă vitamina C, acid
tartric, acid oxalic (oxalaţi), săruri mi-
nerale.

Indicaţii terapeutice

Preparatele din ștevie, în forma lor
naturală, nefiartă, au proprietăţi depu-
rative, diuretice, tonice. Consumul de
ștevie este indicat, cu precădere, în lunile
de primăvară, pentru detoxifierea orga-
nismului. Prin proprietăţile sale depu-
rative, ștevia curăţă organismul de toxi-
nele adunate în decursul iernii și, de
aceea, este folosită cu succes în curele
de prim[var[.

Prin influenţa sa asupra organismu-
lui, ștevia contribuie și la accelerarea
proceselor de mineralizare, de reechili-
brare a organismului, cândva fiind con-
siderate și un antiscorbutic important.
Capacitatea șteviei de a combate scor-
butul trebuie luată în seam[ și în ziua
de azi. Ştevia este recomandată și în res-
tabilirea echilibrelor gastrice, fiind al-
calinizantă. Preparatele din rădăcină -
aceasta fiind partea cu adev[rat medi-
cinală a șteviei - au eficienţă în tratarea
unor boli de piele (cum ar fi pecinginea,
bubele dulci), epuizare fizică și nervoasă,
reumatism, gută, insuficienţă hepatic[,
icter, infecţii ale pielii.

Preparatele din seminţe, sub formă
de decoct, sunt folosite ca laxativ, ca pur-
gativ. Tot ca purgativ este folosită și ște-
via stânelor sau macrișul cailor (Rumex
alpinus), o specie de ștevie care crește
mai ales în zonele montane, pe locurile
unde au poposit turmele de oi sau pe
locul stânelor. Ştevia stânelor are o tul-
pină subpământeană de forma unui ri-
zom, pentru nevoi medicinale prelu-
crându-se acest rizom și r[d[cinile sale.
Această ștevie a stânelor are și un rol
notabil în declanșarea peristaltismului
intestinal.

Contraindicaţii

Ştevia și rădăcina de ștevie sunt con-
traindicate celor suferinzi de afecţiuni
pulmonare și ale căilor respiratorii, celor
cu stomac sensibil, reumaticilor și bol-
navilor cu suferinţe articulare, celor cu
pietre la ficat sau la rinichi.

Potrivit unor medici specializaţi în
probleme naturiste, preparatele pe bază
de ștevie pot crea mari probleme dacă
sunt luate în cantitate mare, mai ales în
cazul preparatelor obţinute din rădăcini
și seminţe.

Text selectat și adaptat de Ioan A.

:tevia contribuie 
la detoxifierea 
organismului

Preparatele din ștevie, în forma lor naturală, nefiartă, au proprietăţi depurative, diuretice,
tonice. Consumul de ștevie este indicat, cu precădere, în lunile de primăvară, pentru de-
toxifierea organismului. 
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Statisticile medicale arat[ c[
45% dintre adul\i sufer[ efecte ad-
verse ale stresului cotidian ;i 75-
90% dintre pacien\ii care apeleaz[
la medic acuz[ probleme de
s[n[tate induse ;i accentuate de
stres.

Migrenele, hipertensiunea arterial[,
bolile cardiace, diabetul, afec\iunile der-
matologice, astmul, artrita, depresia ;i
anxietatea sunt boli produse de expune-
rea constant[ la factori diver;i de stres.

Metode de combatere 
a stresului

Corpul omenesc are propriile meca-
nisme naturale de a percepe stimulii de
stres ;i de a reac\iona la ace;tia. Stresul
poate fi pozitiv, atunci c]nd induce starea
de alert[ ;i ajut[ cu succes la ̀ nfruntarea
pericolelor, dar ;i negativ, atunci c]nd o
persoan[ suport[ stresul continuu, f[r[
s[ apeleze la strategii de combatere a efec-
telor acestuia. Stresul permanent ajunge
s[ produc[ simptome fizice, precum du-
rerile de cap, tulbur[ri stomacale, cre;te-
rea presiunii arteriale, dureri toracice ;i
probleme de somn.

Pentru reducerea stresului este de
evitat alcoolul care conduce la apari\ia
depresiei ;i vulnerabilizeaz[ organismul.
La r]ndul s[u, cofeina cre;te nivelul hor-
monilor ce provoac[ stresul ;i determin[
insomnie. Gust[rile dulci sunt de evitat
`n momentele tensionate deoarece nive-
lul de zah[r din s]nge cre;te brusc, iar
apoi scade la fel de repede, determin]nd
pierderea energiei din organism.

Fumatul reduce nivelul de antioxi-
dan\i din corp, cu efecte nefaste. Deci
renun\a\i la \ig[ri!

Speciali;tii au formulat c]teva reco-
mand[ri standard pentru combaterea

stresului, care trimit c[tre relaxare, me-
dita\ie, tehnici de respira\ie ;i un pro-
gram regulat de somn. S-au identificat
de asemenea, c[i alternative pentru eli-
berarea tensiunilor negative care afec-
teaz[ s[n[tatea fizic[ ;i mental[.

Modelele repetitive sau identice
reg[site `n natur[, art[ sau arhitectur[,
pot avea efecte relaxante puternice asupra
psihicului uman. Cercet[rile arat[ c[ pri-
vitul acestor structuri (valurile oceanelor,
fulgii de z[pad[, spiralele etc.) timp de
20 de minute ̀ n fiecare zi, conduce la in-
stalarea unei profunde st[ri de calm.

De asemenea, o lectur[ pl[cut[ este
o form[ mai eficient[ de relaxare dec]t
navigarea pe internet.

Un studiu recent arat[ c[ persoanele

care folosesc biblioterapia ca metod[ de
detensionare la finalul unei zile solici-
tante sunt mult mai pu\in afectate de
stres ;i anxietate comparativ cu persoa-
nele care utilizeaz[ dispozitive tehnolo-
gice ̀ n acest sens (tablet[, calculator, lap-
top).

Alimente ;i suplimente 
antistres

Printre nutrien\ii cu efect antistres
recunoscu\i se num[r[< vitamina B7 (din
conopid[, br]nz[, arahide), calciul (din
soia ;i iaurt), vitamina B3 (din avocado,
ciuperci, semin\e de floarea soarelui), vi-
tamina B6 (din cartofi dulci, avocado,
mango, banane, orez brun). De aseme-

nea, exist[ alimente care au capacitatea
de a men\ine nivelul neurotransmi\[to-
rilor ridicat, pentru o stare de bine, cum
sunt< afinele, sparanghelul, migdalele, ce-
realele.

De asemenea, plantele cu efect adap-
togen cresc abilitatea organismului de a
`nfrunta factorii de stres ;i normalizeaz[
func\iile metabolice. Un exemplu rele-
vant este combina\ia dintre talpa g];tii,
valerian[, p[ducel, hamei, lavand[, sul-
fin[ ;i iarba mare. Acestea contribuie la
diminuarea st[rilor de excitabilitate fizic[
;i senzorial[, fiind ;i un sprijin real pen-
tru func\ia cardiac[ ;i buna oxigenare a
celulei nervoase.

ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721.202.752

Corpul omenesc are propriile mecanisme naturale de a percepe stimulii de stres ;i de a reac\iona la ace;tia

S~N~TATE
Migrenele, hipertensiunea arterial[, bolile cardiace, diabetul, afec\iunile dermatologice,

astmul, artrita, depresia ;i anxietatea sunt boli produse de expunerea constant[ la factori
diver;i de stres.

Arsura gastroesofagian[ (pi-
rozis) este cauzat[ de o mul\ime
de factori. ~n majoritatea cazuri-
lor vinovat este refluxul acid, ceea
ce `nseamn[ c[ o parte din sucu-
rile digestive care se afl[ `n mod
normal `n stomac `;i fac drum
spre esofag, conductul dintre sto-
mac ;i gur[. 

Stomacul are un strat protector care
`l ap[r[ de ac\iunea acizilor, ̀ ns[ esofagul
nu de\ine o astfel de c[ptu;eal[, explic[
speciali;tii. Din acest motiv, acidul sto-
macal provoac[ arsuri dureroase, uneori
at]t de puternice `nc]t oamenii cred c[
au f[cut infarct. Medicii spun c[ arsura
gastroesofagian[ nu are de-a face cu ini-
ma ̀ ns[  poate fi confundat[ u;or cu an-
gina. Arsura gastroesofagian[ cauzat[ de
refluxul acid este asociat[ adesea ;i cu
alte simptome<un gust acid ̀ n gur[, agra-
varea durerii la aplecarea `n fa\[ sau la
culcatul pe spate, grea\[, gaze intestinale,
senza\ie de arusuri la ̀ nghi\itul b[uturi-
lor calde ;i tuse ̀ n timpul nop\ii. M]nca-
tul peste m[sur[ este cea mai obi;nuit[
cauz[ a arsurii gastroesofagiene.

M]nca\i cump[tat!

~ncerca\i s[ m]nca\i cu m[sur[, re-

comand[ speciali;tii. Acizii stomacali pot
fi `mpin;i `n sus pe esofag atunci c]nd
stomacul este prea plin de m]ncare. Cu
c]t v[ umple\i mai mult stomacul, cu at]t
mai mult acid va porni `n sus pe esofag.

Totodat[ este bine de ;tiut faptul c[
alimentele grase ;i pr[jite au tendin\a s[
r[m]n[ mult[ vreme `n stomac ;i favo-

rizeaz[ producerea unui surplus de acid.
A;adar, pentru a evita crizele de stomac,
evita\i c[rnurile grase ;i produsele lac-
tate.  De asemenea, b[uturile cu cofein[,
precum cafeaua, ceaiul, cola pot irita un
esofag deja inflamat. Nici b[uturile fier-
bin\i nu sunt recomandate deoarece pot
afecta un esofag deja sensibil ;i inflamat.
Preferabil ar fi s[ le be\i c[ldu\e.

Un remediu popular pentru pirozis
este 1 linguri\[ de o\et de mere ̀ n jum[ta-
te de pahar de ap[. Amestecul se soarbe
cu ̀ nghi\ituri mici ̀ n timpul mesei. Spe-
ciali;ti `n medicin[ tradi\ional[ spun c[
acest remediu ar putea s[ par[ ciudat
multora fiind vorba de o b[utur[ acid[
mai ales atunci c]nd v[ confrunta\i cu o
problem[ precum acidul gastric, ̀ ns[ su-
bliniaz[ c[ sunt acizi buni ;i acizi r[i.

Tot ca remedii, exist[ c]teva plante
recunoscute pentru ac\iunea lor benefic[
`n cazul arsurilor gastroesofagiene.
Ghimbirul, de pild[, este cel mai eficient,
pe care terapeu\ii ̀ l recomand[ s[ ̀ l lua\i
sub form[ de capsule.

La fel de eficiente sunt ;i ierburile
amare. Acestea constituie o clas[ de plan-
te medicinale folosite de mul\i ani ̀ n une-
le zone ale Europei ;i sunt eficace. Este
cazul r[d[cinii de ghin\ur[ ;i Hydrastis
canadensis. Ele pot fi luate sub form[ de
capsule sau ca extract lichid `nainte de
mas[.

A consemnat :tefania Cri;an

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

O combina\ie de vitamina B9 ;i
substan\a enalapril folosit[ `mpotriva
hipertensiunii arteriale a dus la o re-
ducere net[ a riscului de accident ce-
rebrovascular (AVC), potrivit unui stu-
diu clinic efectuat pe mai mult de
20.000 de adul\i din China, publicat
Journal of American Medical Associa-
tion (JAMA), informeaz[ AFP.

Accidentul vascular cerebral mai
este cunoscut și sub denumirea de apo-
plexie sau sub denumirea mai simplă
de atac, aceasta fiind preluarea din en-
glezescul stroke. Este preferabilă totuși
folosirea unor termeni mai exacți< is-
chemie cerebrală, infarct cerebral sau
hemoragie cerebrală.

Persoanele cuprinse ̀ n studiu, care
sufereau de hipertensiune arterial[ nu
avuseser[ niciodat[ atac de cord, spun
autorii, care au prezentat rezultatele la
conferin\a Colegiului American de
Cardiologie (ACC) desf[;urat[ ̀ n wee-
kend la San Diego, California.

Dr. Yong Huo de la spitalul univer-
sitar din Beijing ;i echipa sa au selectat
aleatoriu jum[tate din acest grup de
adul\i c[rora li s-a prescris `ntre 2008
;i 2013 un tratament zilnic de 10 mg
de enalapril ;i 0,8 mg de acid folic (vi-
tamina B9). Cealalt[ jum[tate a gru-
pului a primit numai enalapril.

De asemenea, cercet[torii au testat
participan\ii pentru diferite variante
ale unei gene care poate afecta nivelu-
rile de vitamina B9.

Pe parcursul administr[rii acestui
tratament, 282 de participan\i sau 2,7%
din total au avut primul lor accident
vascular cerebral `n grupul c[ruia i s-
a administrat enalapril ;i vitamina B9,
comparativ cu 355 (3,4%) ̀ n grupul de
control care a luat numai enalapril,
scrie AFP.

Analiza datelor arat[, de asemenea,
c[ ̀ n primul grup mortalitatea cardio-
vascular[ din cauza infarctului a fost
de 3,1 la sut[, `n timp ce `n grupul de
control a fost de 3,9%. 

Aportul de vitamina 
B9 poate reduce 

riscul de accident 
vascular cerebral

Medicii spun c[ arsura gastroesofa-
gian[ nu are de-a face cu inima `ns[
poate fi confundat[ u;or cu angina

Solu\ii pentru calmarea arsurilor gastroesofagiene

Controlul stresului, o condi\ie 
pentru a fi s[n[to;i ;i activi
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MOD~

Din p[cate nu toate femeile
sunt ̀ nzestrate de la mama natur[
cu un corp de invidiat. Cele care
au c]teva kilograme ̀ n plus se re-
semneaz[ ;i cred c[ singura
solu\ie sunt hainele largi. 

Era hainelor largi pentru femeile pli-
nu\e se sf]r;e;te pentru c[ industria mo-
dei promoveaz[ tot mai mult modelele
plus-size cre]nd haine care s[ pun[ per-
fect ̀ n valoare siluetele plinu\e. Cu toate
acestea femeile plinu\e continu[ s[ fac[
acelea;i mari gre;eli, dar iat[ c]teva sfa-
turi care v[ vor ajuta s[ le evita\i pe vii-
tor.

~n primul r]nd trebuie s[ ;ti\i ce tip
de siluet[ ave\i. Cunosc]ndu-v[ trupul
ve\i ;ti cum s[-l pune\i `n valoare
`mbr[c]nd hainele potrivite. Dac[ ave\i
o siluet[ tip clepsidr[ atunci `mbr[ca\i
piese vestimentare care se muleaz[ per-
fect pe formele corpului ;i v[ accentueaz[
talia. O femeie cu silueta tip par[ trebuie
s[ renun\e la hainele str]mte `n partea
jos, iar pe cea cu siluet[ de m[r o avan-
tajeaz[ fustele voluminoase pentru a ba-
lansa silueta. 

Materialele vaporoase pun 
`n valoare atuurile fizice

~mbr[carea hainelor mult prea largi
purtate ̀ n ideea s[ acopere surplusul este
principala gre;eal[ pe care o femeie pli-
nu\[ o poate face. Dac[ ave\i c]teva ki-
lograme ̀ n plus, hainele cu dou[ numere
mai mari nu vor face altceva dec]t s[ le
eviden\ieze ;i mai mult. Nu ve\i p[rea
mai slab[ dac[ ve\i purta o rochie XXl,
care nu v[ contureaz[ deloc silueta. O
solu\ie o pute\i g[si `n materialele vapo-

roase, care curg armonios pe forme.
Atuurile fizice pe care le ave\i trebuie pu-
se `n eviden\[. Printre atuuri se poate
aminti bustul generos care poate fi scos
`n eviden\[ discret cu o rochie `n V. La
rochie pute\i pune o curea pentru a crea
iluzia unei siluete armonioase cum este
cea de clepsidr[. 

Sunte\i prima care afl[ ce se poart[
la `nceput de sezon ;i vre\i neap[rat s[
fi\i la mod[? Trendurile trebuie urm[rite
;i trebuie s[ fie urmate, dar pe corpul

voluptos nu se potrive;te orice haine.
Nici pe o siluet[ de invidiat nu se potri-
ve;te orice, tocmai de accea este bine s[
nu urma\i cele mai extravagante trenduri
dac[ acestea nu v[ avantajeaz[ silueta.
Trebuie s[ purta\i haine moderne ;i
adapta\i tendin\ele la forma coprului pe
care `l ave\i. Nici culoarea neagr[ nu se
potrive;te tot timpul. Este adev[rat c[
sub\iaz[, dar nici de culoare nu trebuie
s[ v[ fie fric[. Nuan\ele maro, albastru
sau verdele ̀ nchis sunt cele mai potrivite

;i sunt ;i `n tendin\e sezonul acesta.
C]nd vine vorba de pantaloni

colan\ii sunt cei pe care nici nu trebuie
s[ `i ave\i vreodat[ `n g]nd. Sunt foarte
comozi, dar nu avantajeaz[ deloc o fe-
meie cu forme voluptoase. Ace;tia tre-
buie p[stra\i pentru \inuta lejer[ din cas[
sau pentru orele de sport. Pentru ora;
opta\i pentru o pereche de pantaloni le-
jeri cu un croi frumos care s[ v[ avanta-
jeze. La fel de exclu;i din garderob[ tre-
buie s[ fie ;i jean;ii skinny.

Lenjeria modelatoare, 
o alegere perfect[

Dac[ v[ este comod[ atunci nu este
o ru;ine s[ purta\i lenjerie modelatoare.
nu uita\i c[ ;i marile vedete ̀ ;i contureaz[
silueta purt]nd pe sub haine o astfel de
lenjerie pentru c[ le sub\iaz[ talia ;i le
contureaz[ formele corpului. Este indicat
s[ nu v[ cump[ra\i nimic de pe internet.
Chiar dac[ este mai comod din toate
punctele de vedere, dar ce face\i cu de-
zam[girea pe care s-ar putea s[ o ave\i la
livrarea coletului. Produsele comandate
s-ar putea s[ nu fie a;a cum v-a\i a;teptat,
m[surile nu corespund, materialul nu
este de calitate ;i poate nu v[ vin deloc
bine. Cel mai bine ar fi s[ merge\i la ma-
gazinele care v[ plac, s[ `ncerca\i fiecare
pies[ vestimentar[ ;i cu siguran\[ ve\i
g[si ceva care s[ pun[ `n eviden\[. 

Spune-mi ce pantofi por\i ca s[ `\i
spun dac[ se potrivesc siluetei tale! A;a
se poate spune `n cazul doamnelor pli-
nu\e. ~nc[l\[mintea joac[ un rol foarte
important ̀ n completarea \inutelor. Pan-
tofii stiletto alungesc ;i avantajeaz[ f[r[
doar ;i poate orice tip de siluet[ ;i confer[
mult[ feminitate. La polul opus se afl[
balerinii cu talpa joas[ care dezavanta-
jeaz[ complet, scurt]nd picioarele ;i fac
orice corp mult mai robust. Nici cizmele
p]n[ la genunchi nu ar trebui s[ fac[ par-
te printre alegerile dumneavoastr[. Cele
mai potrivite sunt modelele sub ge-
nunchi. 

Atunci c]nd mama natur[ nu a f[cut
minuni trebuie s[ g[sim noi un echilibru.
Indiferent ce siluet[ avem trebuie s[
avem mult[ grij[ la ce haine purt[m ;i
cum ne asort[m. 

Sfaturi vestimentare pentru 
femeile voluptoase

Era hainelor largi pentru femeile plinu\e se sf]r;e;te pentru c[ industria modei promoveaz[
tot mai mult modelele plus-size cre]nd haine care s[ pun[ perfect `n valoare siluetele plinu\e. Cu
toate acestea femeile plinu\e continu[ s[ fac[ acelea;i mari gre;eli, dar iat[ c]teva sfaturi care v[
vor ajuta s[ le evita\i pe viitor.

Prim[vara anului anul 2015 vi-
ne cu nout[\i ;i pentru reprezen-
tan\ii sexului tare. ~n acest an mo-
da pantofilor pentru b[rba\i cu-
prinde modele ̀ n culori puternice
;i vesele. 

Indiferent c[ este stilul casual sau for-
mal,  nuan\ele de negru au fost `nlocuite
cu nuan\ele puter-

nice de cobal\, galben deschis ;i portocaliu
neon. 

Marii designeri au g]ndit o serie de
modele pentru prim[var[/var[ 2015 c]t
mai comode, dar `n culori pline de ener-
gie, care merg de minune cu pantaloni
chinos, c[m[;i, dar ;i pantaloni scur\i. 

Deck shoes, confortabili 
;i u;or de asortat

Folosi\i ̀ nainte ̀ n \inutele marinarilor,
deck shoes au intrat `n moda urban[ `n

primul r]nd pentru confortul care-l
ofer[. Sunt foarte u;or de asortat  cu
\inutele casual, iar noutatea adus[
anul acesta sunt tonurile calde
;i culori solide, nuan\e pas-

tel dar ;i neutre. Sunt ad-
mise ;ireturile cu alt[

culoare, nu doar cele
gri, maro ;i negru

cu care deja
ne-am

obi;nuit, culori care se potriveau p]n[
acum la \inutele formale. Culorile alter-
native adaug[ un aer contemporan la \in-
ute smart casual sau la \inutele formale ;i
`n acela;i timp las[ impresia de elegan\[. 

Espadrinele ;i pantofii de var[ su-
premi au cap[tat un aer `ndr[zne\ prin
aceste culori vii, iar nuan\ele puternice
fac ace;ti pantofi s[ fie ;i mai de var[. 

Nu renun\a\i la `nc[l\[mintea
de iarn[!

Iarna a trecut, dar nu ;i cizmele ;i ghe-
tele aferente anotimpului rece. Designerii
s-au g]ndit s[ `nlocuiasc[ ghetele ;i ciz-

mele cu pantofi la fel de solizi,
dar mult mai

u;ori. Ei au asortat impecabil mai multe
stiluri de cizme `n colec\iile de
prim[var[/var[ 2015. Pe marile podiu-
muri de mod[ au fost prezentate modele
de ̀ nc[l\[minte de iarn[ de culoare albas-
tru cobalt, motivul fiind accentuarea mult
mai puternic[ a \inutelor de prim[var[.
Dac[ totu;i sunte\i mai tradi\ionalist ;i
nu v[ plac culorile foarte `ndr[zne\e sau
pur ;i simplu nu vre\i s[ atrage\i foarte
multe priviri asupra dumneavoastr[, pu-
te\i opta pentru acelea;i modele de pantofi
tradi\ional de culoare gri sau negru, dar
cu inserturi portocalii sau ro;ii.

Cizmele brogue sunt alte cizme cu
model tradi\ional ce pot fi purtate cu
`ncredere anul acesta. Cele de culoarea
cafenie sunt o op\iune perfect[ pentru c[
scot ̀ n eviden\[ diferen\ele u;oare de nu-
na\e ;i ajut[ la personalizarea \inutei

dumneavoastr[. Modelele marilor
designeri sunt foarte scumpe, dar

se g[sesc ;i variante mai acce-
sibile la pre\ pentru c[ popula-
ritatea lor este foarte mare. Ca
s[ reziste la condi\iile meteo

trebuie s[ fi\i aten\i la calitatea
materialului. Dup[ achizi\iona-

rea unor astfel de cizme, se pot per-
sonaliza dup[ bunul plac. Trebuie

doar s[ v[ `mprieteni\i cu pan-
tofarul din cartier ;i s[-i ex-

plica\i cum a\i vrea s[ arate.
Dac[ ̀ ns[ dispune\i de banii
necesari atunci versiunea
Goodyear v[ st[ la
dispozi\ie.

Cizmele Chelsea se potrivesc
`n orice situa\ie

O alt[ op\iune `n care pute\i avea
`ncrede este cizmele Chelsea. Acest model
este f[r[ ̀ ndoial[ cei mai versatili pantofi
din toat[ lista amintit[ mai sus. Create ̀ n
linii curate, cu profil sub\ire sunt ideale
pentru costumele dumneavoastr[ pe care
le purta\i la locul de munc[ `n timpul
s[pt[m]nii. Nu doar la locul de munc[ se
potrivesc. Cizmele Chelsea se potrivesc
perfect ;i ̀ n week-end asorta\i cu o pere-
che de blugi negri sub\iri ;i o c[ma;[ alb[
sub\ire. Ghetele masive se pot purta ;i ele-
chiar dac[ afar[ s-a `nc[lzit. Sunt foarte
confortabile ;i merg perfect cu pantalonii
de tip Chinos, c[m[;ile din denim, sa-
courile de tweed sau cu jachete matlasate.
Dac[ prinde\i o diminea\a mai r[coroas[
acest tip de ghete se potrivesc de minune
;i cu un palton. Paltonul poate fi de cu-
loare bej, bejul fiind o culoare foarte la
mod[ `n acest sezon ;i marii creatori de
mod[ o recomand[ pentru o zi de birou.

Dac[ ̀ ntr-o diminea\[ mai rece opta\i
pentru un palton, trebuie s[ \ine\i cont
de c]teva reguli. ~n aceast[ perioad[ pal-
tonul trebuie s[ se termine undeva `ntre
jum[tatea coapsei ;i un centimetru mai
sus de genunchi. Dac[ nu sunteti o per-
soan[ foarte ̀ nalt[ atunci alege\i s[ purta\i
altceva. 

Indiferent ce ve\i purta nu uita\i c[ ̀ n
acest sezon se poart[ culorile ̀ ndr[zne\e,
a;adar, fi\i `ndr[zne\i stima\i domni ;i
l[sa\i-v[ du;i de valul culorilor. 

Pantofii `n culori energice scot `n eviden\[ orice b[rbat
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DIET~

Sunt persoane care de;i
m[n]nc[ normal nu reu;esc s[ se
`ngra;e. Este la fel de r[u ca ;i
atunci c]nd cineva vrea s[
sl[beasc[ ;i nu reu;e;te. De vin[
`n toate acestea este alimenta\ia
nes[n[toas[ ;i stilul de via\[ de-
zordonat.

Conform site-ului dietetik.ro ener-
gia densit[\ii din m]nc[ruri este un fac-
tor important `n procesul de luare `n
greutate. Energia densit[\ii se refer[ la
cantitatea de energie sau a caloriilor
comparat[ cu greutatea m]nc[rurilor.
Totu;i, chiar dac[ unele persoane sunt
slabe, nu `nseamn[ `n mod cert c[ au
anumite afec\iuni. A;a cum a fi gras, nu
`nseamn[ a fi s[n[tos. Unele persoane
sunt slabe dintotdeauna, adic[ e o pro-
blem[ genetic[, iar `ngr[;atul chiar se
dovede;te a fi o lupt[ dificil[. 

Indiferent de c]t ar consuma, tot nu
ar reu;i s[ pun[ c]teva kilograme. Dac[
;i tu ai aceast[ problem[, e;ti prea slab
;i ai vrea s[ te mai `ngra;i c]teva kilo-
grame, ̀ ns[ niciuna din metodele pe ca-
re le-ai `ncercat nu au dat roade, iat[ o
list[ a alternativelor. Ca s[ iei ̀ n greutate
trebuie s[ incluzi `n meniu acele
m]nc[ruri bogate `n calorii. Caloriile
sunt transformate `n s]nge `n gr[simi,
din care organismul `;i ia energia. 

~ncearc[ s[ cre;ti num[rul de por\ii,
dar f[r[ s[ abuzezi de zah[r sau de
gr[simi. ~nva\[ s[ nu sari peste mesele
zilei, cea mai important[ mas[ este mi-
cul dejun. 

Be\i multe lichide bogate 
`n calorii!

De asemenea, important este s[
`nve\i s[ serve;ti mesele la un anumit
program. S[ ai un orar al meselor, iar
por\iile s[ fie normale. Bucur]ndu-te
de mesele copioase ;i relax]ndu-te, vei
ajuta sistemul digestiv s[ func\ioneze la
parametrii normali. Servind masa la
anumite ore ;i negust]nd nimic `ntre
mese va cre;te apetitul.

Trebuie s[ m[n]nci c]t mai multe
mese pe zi, cinci sau mai mult. Bea mul-
te lichide care sunt bogate ̀ n calorii (suc,
lapte, milkshake). M[n]nc[ legume,

orez, paste f[inoase, cartofi, morcovi ;i
dovleac. La care adaug[ iaurt, sosuri,
sm]nt]n[. M[n]nc[ p]ine cu semin\e. 

Proteinele sunt esen\iale pentru or-

ganism, pentru recuperarea `n urma
bolilor ;i pentru a `nt[ri imunitatea.
Dac[ ̀ ncerci s[-\i revii dup[ o afec\iune,
este foarte important s[ incluzi ̀ n dieta

ta proteinele adecvate. O surs[ bun[
pentru proteine o reprezinta< cerealele,
nucile, semin\ele, produse pe baz[ de
soia (lapte de soia, tofu). Laptele, iaurtul,
br]nza ;i ou[le sunt o surs[ excelent[
de proteine pentru o diet[ non-vegeta-
rian[. 

Alimente ce trebuie 
obligatoriu consumate

Trebuie s[ te asiguri c[ incluzi la fie-
care meniu c]te o surs[ de proteine.
~ncearc[ s[ alegi dintre energia
densit[\ii surselor de proteine, care sunt
relativ dulci ;i care nu con\in prea multe
fibre. De exemplu, soia sau produse lac-
tate. M[n]nc[ fructe uscate zilnic. Nu-
cile, migdalele sau strugurii ofer[ ener-
gie organismului.

Iat[ o list[ a grupelor de alimente,
pe care e musai s[ le consumi, ca s[ po\i
c];tiga kilograme< grupa produselor lac-
tate< lapte, br]nz[, iaurt, ̀ nghe\at[> gru-
pa produselor pe baz[ de carne< carne,
pe;te, ou[, maz[re, nuci, carne de
pas[re> grupa legumelor proaspete,
`nghe\ate, conservate sau sub form[ de
sucuri> grupa fructelor proaspete,
`nghe\ate, conservate, sucuri ;i grupa
cerealelor variante de p]ine, paste f[in-
oase, brio;e, cl[tite, orez. 

Alcoolul poate fi servit `n cantit[\i
mici, indicat `nainte de mese, se ;tie c[
m[re;te apetitul. ~ns[, alcoolul trebuie
consumat numai dac[ medicul \i-a dat
voie. Dac[ `\i plac m]nc[rurile unsu-
roase, adaug[ `n meniu legume bogate
`n uleiuri sau margarina vegetal[ pe care
o po\i ad[uga la salate ;i cartofi. 

Cofeina ;i nicotina sunt buni sti-
mulen\i ;i ajut[ metabolismul. Evit]nd
excesul acestor stimulen\i ̀ \i aju\i orga-
nismul s[ re\in[ valoarea maxim[ nu-
tritiv[ a ceea ce s-a consumat.

Servind gust[ri `nainte de culcare,
ar putea s[ te ajute s[ c];tigi c]teva ki-
lograme `n plus. :i ca s[ te asiguri c[ te
vei ̀ ngr[;a, trebuie s[ te odihne;ti dup[
ce ai servit gustarea. 

Sportul te-ar putea ajuta s[ cape\i
masa muscular[, ceea ce este esen\ial.

Cura de sl[bire cu ceai verde
se num[r[ printre cele mai efi-
ciente diete, cu ajutorul c[reia
po\i sc[pa de 3 kg `n doar o
s[pt[m]n[. Aceast[ diet[ permite
diminuarea \esutului adipos ;i de-
toxifierea organismului. Poate fi
\inut[ de persoanele care au o
s[n[tate bun[, fiind interzis[ co-
piilor, femeilor ̀ ns[rcinate ;i celor
afla\i sub tratament medical.

Pe l]ng[ faptul c[ te ajut[ s[ scapi de
kilogramele `n plus, consumul de ceai
verde are ;i alte avantaje< accelereaz[ me-
tabolismul, previne depunerea gr[simii
la nivelul abdomenului, regleaz[ echili-
brul organic, previne constipa\ia ;i res-
pira\ia ur]t mirositoare.

Cura de sl[bire cu ceai verde poate
deveni oric]nd o cur[ de sl[bire cu ceai
alb sau cu ceai de alge. Acesta din urm[
este ideal pentru combaterea reten\iei de
ap[, `ntruc]t algele au proprietatea de a

absorbi de 100 de ori greutatea lor ̀ n ap[.
C]t despre ceaiul alb, gra\ie ingredien-
telor active pe care le con\ine, acesta are
capacitatea de a inhiba apetitul.

Un studiu realizat de cercet[torii
americani arat[ c[ ceaiul verde
`ncetine;te procesul prin care adipocitele
formeaz[ depozite de gr[sime ;i accele-

reaz[ metabolismul astfel ̀ nc]t gr[simile
deja acumulate sunt topite c]te pu\in `n
fiecare zi.

Meniul zilnic

Zilnic, se beau patru-cinci c[ni de
ceai verde, pe care `l vei prepara `n felul
urm[tor< toarn[ apa fierbinte peste un
plicule\ de ceai ;i las[ la infuzat 4-5 mi-
nute. Consum[ ceaiul f[r[ a scoate pli-
cule\ul din can[. Plicule\ul de ceai verde
poate fi reutilizat `nc[ o dat[ sau chiar
de dou[ ori.

~n cadrul acestei diete, `n fiecare di-
minea\[, cu jum[tate de or[ `nainte de
micul-dejun, se bea o can[ de ceai verde,
`n afara celei care se va bea la micul-de-
jun.
Luni
Mic-dejun< o can[ de ceai verde, un m[r
Pr]nz< un ou fiert, 70 g br]nz[ proasp[t[
cu 0% gr[sime, o ro;ie, o felie de p]ine
integral[
Gustare< o can[ de ceai verde, o felie de
p]ine integral[, 2 felii de br]nz[ 0%

gr[simi
Cina< o farfurie de sup[, pe;te la gr[tar,
salat[ verde cu morcovi, o can[ de ceai
verde
Mar\i
Mic-dejun< o can[ ceai verde, o felie
p]ine integral[, 70 g br]nz[ proaspat[
cu 0% gr[sime
Pr]nz< o can[ de ceai verde, salat[ cu ton
sau macrou, o ro;ie, un m[r
Gustare< o can[ de ceai verde, un iaurt
degresat cu o linguri\[ de cereale f[r[
zah[r
Cina< o bucat[ medie de friptur[ de vit[
f[r[ gr[sime cu morcovi fier\i, salat[ ver-
de, o can[ de ceai verde
Miercuri
Mic-dejun< o can[ de ceai verde, un grep-
frut
Pr]nz< o can[ de ceai verde, omlet[ cu
spanac, o ro;ie, un m[r
Gustare< o can[ de ceai verde, 3 biscui\i
cu cereale, br]nz[ proasp[t[ cu 0% gr[si-
me
Cina< o can[ de ceai verde, 2 hamburgeri
dietetici, salat[ verde cu \elina ;i mor-

covi
Joi
Micul-dejun< o can[ de ceai verde, o felie
de p]ine integral[, 40 g br]nz[ proasp[t[
0% gr[sime
Pr]nz< o can[ ceai verde, o pulp[ de pui
f[r[ piele la gr[tar, salat[ verde cu ro;ii,
un m[r
Gustare< o can[ de ceai verde, un fruct
Cina< un bol de sup[, carne de vit[ la
gr[tar cu legume, o can[ de ceai verde
Vineri
Micul-dejun< o can[ de ceai verde, un
iaurt cu germeni de gr]u ;i ov[z
Pr]nz< o sup[, pe;te slab la gr[tar, salat[
mixt[ cu legume proaspete, 2 biscui\i cu
cereale, o can[ de ceai verde
Gustare< o can[ de ceai verde, salat[ de
fructe (f[r[ banane)
Cina< o can[ de ceai verde, 2 chiftele de
soia cu salat[ verde ;i morcovi

S]mb[t[ ;i duminic[ ̀ \i po\i crea pro-
priul meniu de diet[ pornind de la me-
niurile din zilele anterioare. Adaug[ fruc-
te ;i legume ;i, bine`n\eles, nu uita de
ceaiul verde. 

Cofeina ;i nicotina nu sunt 
recomandate `n cura de `ngr[;are

Ceaiul verde previne depunerea gr[similor

Servind gust[ri `nainte de culcare, ar putea s[ te ajute s[ c];tigi c]teva kilograme `n plus. :i ca
s[ te asiguri c[ te vei ̀ ngr[;a, trebuie s[ te odihne;ti dup[ ce ai servit gustarea. Sportul te-ar putea
ajuta s[ cape\i masa muscular[, ceea ce este esen\ial.
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Dup[ 20 de ani de carier[ ;i un
ultim turneu, dansatorul ̀ n v]rst[
de 56 de ani a decis s[-;i a;eze pan-
tofii de dans `n cutie dup[ c]teva
apari\ii `n cel mai recent show al
s[u, „Lord of the Dance< Dange-
rous Games”, care a debutat la Tea-
trul Dominion din Londra pe 13
martie. „M[ simt preg[tit s[ m[
retrag, fericit s[ plec ;i s[ las al\i
dansatori talenta\i ;i dedica\i dan-
sului s[-mi ia locul. To\i sunt gro-
zavi, minuna\i dansatori ;i merit[
s[ duc[ mai departe renumele
Lord of the Dance.”

Grandiosul spectacol ̀ l are ca regizor,
coregraf, designer ;i realizator pe Michael
;i este o fuziune de dou[ ore ̀ ntre diferite
stiluri de dans, de la cel tradi\ional irlan-
dez la step, dans modern ;i cel de pe
Broadway. Totul este conceput pentru a
atrage toat[ aten\ia publicului, plin de
energia celor 40 de dansatori ;i merg]nd
pe firul pove;tii luptei dintre bine ;i r[u,
cu un iz de „Jocurile foamei”. Flatley a
;tiut `ntotdeauna exact ce vrea publicul
;i cum anume s[ le `ndeplineasc[
dorin\ele fanilor – cu clopote, fluiere, cos-
tume extravagante ;i alte surprize la cel
mai `nalt nivel. Chiar dac[ durerile nu-i
dau pace, Michael va dansa timp de c]te-
va minute ̀ n unele spectacole din Marea
Britanie, precum ;i `n alte \[ri, dorind s[
le predea mantia noilor Lorzi.

Cu c]\iva ani `n urm[, nimeni nu ar
fi a;teptat din partea lui cuvintele „Acesta
este finalul pentru mine”. ~n decursul a
20 de ani a devenit un superstar

interna\ional prin intermediul dansului
irlandez. N[scut `ntr-o familie de mun-
citori irlandezi din Chicago, el a f[cut o
avere de 285 de milioane de dolari din
dans. :i-a c];tigat ;i reputa\ia unuia din-
tre cei mai determina\i, ambi\io;i ;i
ne`ndupleca\i dansatori.

Blond, bronzat ;i urmat pretutindeni
de femei frumoase ;i titluri scandaloase
`n tabloide, Michael Flatley a tr[it ca o
vedet[ rock, s-a luptat ca un animal de
strad[ (cea mai faimoas[ ceart[ fiind cu
produc[torii spectacolului Riverdance
datorit[ banilor, a controlului ;i al statu-
tului) ;i a devenit din ce ̀ n ce mai cunos-
cut pe `ntreg globul. „Aveam o viziune.
:tiam ce vreau, ;tiam ce pot face ;i am
avut `ncrederea c[ pot s[ realizez tot ce
visez. Nu am dorit niciodat[ s[ fiu doar
parte dintr-o trup[, s[ apar doar ̀ n planul
secund. Voiam s[ fiu `n fa\[, `n lumina
reflectoarelor. :tiam de ce sunt ̀ n stare ;i
`mi cuno;team valoarea. ~mi doream s[
fiu star rock, s[ dau spectacole pe sta-
dioane. To\i `mi spuneau c[ e o idee ab-
surd[. Un organizator chiar mi-a spus c[
doar peste cadavrul s[u se va face un ase-
menea spectacol.” Atunci a ap[rut Harvey
Goldsmith, care a fost de acord s[ ̀ ncerce
m[car un spectacol. „De at]t a fost nevoie.
Dup[ aceea Lord of the Dance a devenit
un spectacol de succes peste tot `n lume.
Am ;tiut `ntotdeauna c[ este ceva reali-
zabil. Am avut aceast[ ̀ ncredere ̀ n mine.
Chiar dac[ asta nu te face pl[cut tuturor,
trebuie s[ ai `ncredere `n tine.”

La suprafa\[, Flatley pare un om plin
de contradic\ii. Are reputa\ia de a fi ego-
maniac, dar vocea ;i manierele ̀ l arat[ ca
un om politicos ;i curtenitor. ~n perioada
sa de glorie recunoa;te c[ a fost afemeiat,
dar nu e ceva cu care dore;te s[ se

m]ndreasc[. ~n acea perioad[ a sim\it c[
merita stilul de via\[ pe care-l ducea,
`nconjurat de femei frumoase, ma;ini
scumpe ;i mult[ b[utur[. „Probabil am
f[cut mai multe gre;eli dec]t al\ii, dar nu
am de g]nd s[ stau ;i s[-mi fac griji de
acest fel. Nu privesc ̀ napoi, doar ̀ nainte.”
Dar stilul s[u de via\[ de atunci a avut
efecte negative asupra vie\ii lui private,
iar prima c[s[torie cu Beata Dziaba s-a
`ncheiat `n 1997, c]nd aceasta nu a mai
dorit s[ accepte escapadele lui amoroase.
~n 2006, Michael s-a c[s[torit cu Niamh
O’Brien, o dansatoare care l-a cunoscut
`nc[ de pe vremea `nceputurilor sale, ea
`ns[;i fiind aleas[ s[ danseze al[turi de el
`n primul spectacol Riverdance din 1994.
„Mi-a ;tiut toate p[r\ile, bune ;i rele. :tia
exact cum sunt, dar a acceptat s[ fie so\ia
mea. Acest mariaj m-a f[cut mai fericit
dec]t am fost vreodat[. :tie c[ sunt ne-
bun, dar ;tie ;i cum s[ m[ trateze, iar fap-
tul c[ am devenit tat[ a schimbat totul.”

Unul dintre motivele retragerii sale
este tocmai fiul s[u `n v]rst[ de 7 ani,
al[turi de care vrea s[ fie c]t mai mult cu
putin\[. „E uimitoare fericirea pe care o
sim\i c]nd stai pe scen[ `n aplauzele
mul\imii, dar bucuria de a juca fotbal
al[turi de fiul meu e mult mai mare.” C]t
despre averea sa ;i alte vedete care nu do-
resc s[-;i lase banii familiei, nu e cazul
s[u. „Vreau ca fiul ;i so\ia mea s[ aib[ tot
ce am eu. E un privilegiu s[ le las totul
lor. De ce nu a; face-o? “

N[scut al doilea din cei cinci copii ai
unei familii s[race de imigran\i irlandezi
din Chicago, Michael a muncit al[turi de
fra\ii lui `nc[ de la v]rsta de 7 ani al[turi
de tat[l lor ̀ n construc\ii. „Tata a fost eroul
meu, iar ca ;i copil tot ce-mi doream era
s[ fiu `mpreun[ cu el. Am `nv[\at s[ fac

de toate, de la instala\ii la zugr[vit. Ne-a
`nv[\at s[ fim disciplina\i, aten\i la detalii
;i m]ndri de munca noastr[.”

La 11 ani a ̀ nceput cursurile de dans,
talentul ;i munca aduc]ndu-i titlul de
campion na\ional. Sportul e un alt do-
meniu ̀ n care a excelat, ̀ n special ̀ n box,
dar ̀ nainte de 30 de ani a decis s[ lucreze
`n construc\ii ;i s[ danseze la diferite eve-
nimente. ~n anii ’80 a mers `n turnee ca
dansator `n trupa irlandez[ folk The
Chieftains, perioad[ ̀ n care a v[zut pen-
tru prima dat[ altfel viitorul. „Seara dan-
sam la diferite evenimente, iar diminea\a
`ncepeam munca la s[pat de ;an\uri. A;a
mi-am petrecut timpul `ntre 20 ;i 30 de
ani.” A lucrat mult pentru a dezvolta ideea
unui nou format care s[ fie al lui. A rea-
lizat coregrafia Riverdance ;i a prezen-
tat-o `nt]ia dat[ pe scen[ `n pauza con-
cursului Eurovision din 1994. Ànul
urm[tor a extins formatul original `ntr-
un spectacol ;i a;a s-a n[scut fenomenul
Riverdance. „Am muncit la tot ceea ce
presupunea spectacolul – coregrafie, cos-
tume, lumini ;i muzic[. :tiam exact cum
voiam s[ ias[.” Dup[ succesul ini\ial, Mi-
chael a avut alte preten\ii de la cei care
erau implica\i ̀ n producerea spectacolu-
lui ;i a p[r[sit proiectul, dar nu a renun\at.
A creat Lord Of The Dance, apoi Feet Of
Flames ;i Celtic Tiger. 

Pe l]ng[ numeroasele re;edin\e pe
care le are `n locuri ca Chicago, Irlanda,
Barbados ;i Londra, Michael mai de\ine
;i un iaht luxos. ~i place s[ investeasc[ `n
colec\ia lui de c[r\i rare - ̀ n biblioteca lui
exist]nd o edi\ie princeps „The Picture
of Dorian Gray” ;i o rar[ edi\ie princeps
„Ulise” de James Joyce ilustrat[ de Henri
Matisse, semnat[ at]t de autor, c]t ;i de
pictor. De\ine ;i tabachera de argint a lui

Joyce, ochelarii ;i masca mortuar[. Mi-
chael `l citeaz[ pe Joyce deseori ;i a de-
clarat c[ a studiat schimb[rile pe care au-
torul le-a f[cut `n propozi\ia final[ a ca-
podoperei sale. „A schimbat «a; face» `n
«voi face», iar eu am petrecut luni de zile
g]ndindu-m[ de ce f[cuse asta. A avut,
desigur, dreptate, dar asta arat[ aten\ia la
detalii de care e nevoie pentru a crea ceva
cu adev[rat extraordinar.”

Ultima lui surpriz[ este legat[ de vii-
torul s[u. Pl[nuie;te ceva m[re\ dup[ ter-
minarea spectacolelor, dar probabil e ceva
la care nu s-ar fi a;teptat nimeni. ~ntr-o
`nc[pere mare de pe domeniul Castlehyde
din Cork (pe care l-a achizi\ionat ̀ n 2001
cu 4,5 milioane de euro ;i l-a renovat cu
aproape 30 de milioane) stau ag[\ate mai
multe picturi abstracte. Toate sunt reali-
zate de Flatley, dar nu cu ajutorul pensu-
lelor, ci cu pantofii s[i de dans dup[ ce
acoper[ p]nza cu vopsele ;i danseaz[ pe
ea. „Mi-a venit aceast[ idee ;i am vrut s[
o `ncerc `n garajul meu. Petreceam c]te
trei zile la r]nd f[r[ s[ m[n]nc, doar
dans]nd pe vopsele f[r[ muzic[ ;i f[r[ s[
fiu deranjat. So\ia mea venea ;i tr[gea de
mine s[ `ncetez.”

~n cadrul unei recente expozi\ii ̀ n ca-
dru restr]ns, fiecare pictur[ a fost v]ndut[
unor colec\ionari, iar Michael `;i va des-
chide prima expozi\ie oficial[ `n cadrul
unei galerii londoneze la ̀ nceputul acestei
veri. Chiar dac[ poate fi greu s[ ne im-
agin[m cum danseaz[ ̀ n vopsele cel care
;i-a dobor]t propriul record cu 35 de pa;i
de step pe secund[ ;i care a avut cea mai
mare asigurare a picioarelor (40 de mi-
lioane de dolari), lui Michael nu-i pas[
dac[ este criticat sau ridiculizat. „Pentru
mine acesta este un mod de a pune `n
practic[ ceva ce m[ face fericit.”

Michael Flatley, lordul dansului
irlandez, se retrage


