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Misterul zâmbetului celebru al Monei Lisa
a fost descifrat de o echipă de cercetători din
Marea Britanie, care, analizând o altă pictură
realizată de Leonardo da Vinci, "La Bella Prin-
cipessa", au ajuns la concluzia că maestrul re-
nascentist s-a folosit de o iluzie optică pentru
a înşela vederea periferică a privitorului. "La
Bella Principessa", pictată de Leonardo da
Vinci înainte ca maestrul italian să finalizeze
Mona Lisa la sfârşitul secolului al XV-lea, fo-
loseşte un truc inteligent pentru a înşela
atenţia privitorului.

Savanţii britanici au descoperit că, printr-
o modalitate specifică de combinare a culo-
rilor, realizată pentru a înşela vederea perife-
rică, forma gurii femeii din tablou pare să se
modifice în funcţie de unghiul din care este
privită. Atunci când este privită direct, linia
gurii femeii din pictură este orientată în jos.
Dar, întrucât ochii privitorului se îndreaptă
apoi imediat în alte direcţii, pentru a examina
şi alte trăsături ale portretului, colţurile gurii
acesteia par că urmează o linie ascendentă,
creând astfel un zâmbet ce poate fi observat
doar indirect, din lateral, la fel ca în cazul Mo-
nei Lisa. Tehnica se numeşte "sfumato" şi poa-
te fi observată atât în portretul "Mona Lisa",
cât şi în "La Bella Principessa". Deşi tehnica a
fost utilizată şi de alţi artişti renascentişti, ni-
ciunul nu a atins nivelul de măiestrie al lui
Leonardo da Vinci, afirmă autorii studiului,
publicat în revista Vision Research.

C[ua;, 800 de ani de atestare documentar[

Apropiat al regelui 
Matei Corvin, 

Bartolomeu Drágfi este 
ctitorul cet[\ii Ardud

Leonardo da Vinci 
s-a folosit de o iluzie

optic[ pentru z]mbetul
Monei Lisa

      Două persoane sus\in că au găsit în
Polonia un tren nazist care ar fi plin cu
aur, bijuterii şi arme şi care ar fi dispărut
în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, relateaz[ Mediafax. Trenul ar
fi dispărut în apropiere de actualul oraş
polonez Wroclaw, în timp ce forţele
sovietice se apropiau în 1945.
      O firmă de avocatură din Walbrzych,
un oraş din sud-vestul Poloniei din
apropierea castelului Ksiaz, afirmă că a
fost contactată de doi bărba\i care au
descoperit trenul şi, potrivit presei
poloneze, cei doi vor să primească 10%
din valoarea bunurilor aflate în garnitură.
      Trenul are 150 de metri lungime şi
ar putea conţine 300 de tone de aur.
Rom]nia de\ine cea mai mare rezerv[
de aur dintre toate \[rile central-
europene, de 103,7 tone. Polonia are o
rezerv[ de aur de 102,9 tone. Ungaria
are doar 3 tone. Dac[ aurul descoperit
r[m]ne `n Polonia, ea va trece cu
siguran\[ pe primul loc. 

Bartolomeu era cu aproximativ un de-
ceniu mai tân[r decât regele Matei Corvin
;i ;i-a petrecut tinere\ea ̀ n anturajul regelui,
pentru ca, la maturitate, s[ devin[ unul din-
tre comandan\ii militari prefera\i ai suve-
ranului. Ridicarea cet[\ii Ardud ̀ n 1487 co-
incide ;i cu o turnur[ genealogic[ ̀ n istoria.
Apogeul carierei lui Bartolomeu Drágfi este
atins doar dup[ moartea regelui Matei Cor-
vin> `ntre 1493 ;i 1498 devine voievodul
Transilvaniei ;i, ca atare, unul dintre cei
mai importan\i baroni ai regatului. 

Satu Mare, ne place sau nu, a r[mas
`n urma jude\elor vecine din foarte
multe puncte de vedere. Am pierdut
competi\ia cu Baia Mare ;i Maramu-
re;, suntem pe cale de a fi dep[;i\i de
S[laj. Vinova\i sunt `n primul r]nd
cet[\enii ;i abia `n al doilea r]nd cei
care au condus jude\ul ;i municipiul
Satu Mare. Este un subiect vast care ar
trebui dezb[tut public. Numai a;a vom
putea reintra pe f[ga;ul normal. Din
p[cate, ;i din punct de vedere cultural
suntem ̀ n urma altora. Din motive ca-
re nu \in de lipsa oamenilor de cultur[
locali, ci de organizare, de sprijinul ;i
aten\ia acordat[ de autorit[\i culturii.
Oameni de valoare au fost ;i sunt ;i ̀ n
jude\ul Satu Mare. Exist[ o problem[
a institu\iilor de cultur[. Din cauza
subfinan\[rii, institu\iile de cultur[ nu
`;i pot `ndeplini rolul lor socio-cultu-
ral. Dar niciodat[ nu este prea t]rziu.
Se pot recupera etapele pierdute. Vom
discuta acum despre artele vizuale. Ba-

ia Mare este celebr[ pentru :coala de
pictur[ b[im[rean[. ~n timp, Satu Ma-
re a rivalizat cu ora;ul vecin, cu succes.
Au existat arti;ti plastici valoro;i la Sa-
tu Mare. ~n ultima vreme, dup[ cum
;tiu cititorii no;tri, am ̀ ncercat s[-l re-
lans[m pe Aurel Popp, el fiind repre-
zentativ pentru ceea ce `nseamn[ un
om de cultur[. A `nfiin\at dou[ insti-
tu\ii< Muzeul de Art[ Satu Mare ;i Casa
Memorial[ Ady Endre. A adunat
obiecte pentru ̀ nfiin\area unui muzeu
etnografic. Obiectele s-au r[t[cit, ;i
nici ̀ n ziua de azi Satu Mare nu are un
muzeu etnografic de sine st[t[tor. Din
p[cate, la fel ca ̀ n cazul institu\iilor, ;i
marele artist a intrat `ntr-un con de
umbr[, ̀ mpreun[ cu to\i colegii de ge-
nera\ie ;i cu cei mai tineri dec]t el.
Satu Mare nu are nici m[car o sec\ie
de art[ contemporan[. Cum nu exist[
o institu\ie, tinerii arti;ti ocolesc Satu
Mare, ca pe un loc pustiu, inospitalier. 

Continuare `n pag. 6-7

~n Polonia s-a descoperit
un tren din 1945 plin 

cu 300 tone aur 

Un monument 
de art[ realizat 
de Aurel Popp,

pierdut ;i reg[sit
dup[ o jum[tate

de secol
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Schița monumentului realizat[ de Aurel Popp se află la Arhivele Naționale Satu Mare
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Localitatea Căuaş aniversea-
ză, pe 23 august 2015, 800 ani de
la prima atestare documentară.
Este o cifră respectabilă, dacă ne
gândim că o depăşeşte pe aceea
a majorităţii localităţilor din
ţară, inclusiv pe aceea a Bucu-
reştiului şi a numeroase capitale
de judeţ. 

Intrarea în istorie a Căuaşului se
datorează în primul rând unui locuitor
al său, un anume Paul, fiul lui Petru,
care fiind furat şi nefiind mulţumit de
judecata comitelui judeţului a apelat la
judecata divină< vinovăţia hoţului a fost
dovedită prin faptul că acesta a căzut la
“proba fierului înroşit”.

Registrul de la Oradea

În urma unui eveniment conjunc-
tural deosebit judeţul Satu Mare - ală-
turi de judeţele vecine, Bihor şi Sălaj -
se poate mândri cu un număr extrem
de mare de localităţi ce au o atestare
documentară cu o vechime de invidiat.
Acest eveniment s-a produs în anul
1550, când Frater Gyorgy, episcopul
Oradiei, a descoperit în Sacristia Cate-
dralei nişte însemnări foarte vechi. Nu
mică a fost uimirea când s-a constatat
c[ este un document unic pentru pe-
rioadă, în care erau consemnate în or-
dine cronologică procesele judiciare ce
au avut loc la Oradea încă înainte de
năvălirea tătară, pe parcursul a aproape
trei decenii, între anii 1208 şi 1235. Ca-
pitlul din Oradea a funcționat pe tot
parcursul Evului Mediu ca loc de ade-
verire (instanță notarială cu drept de
pecete autentică), deservind comitatele
care intrau în componenţa episcopiei.
Procesele judiciare consemnate în pri-
ma jumătate a sec. XIXII scot în evi-
denţă o serie de aspecte extrem de in-
teresante despre viaţa comunităţilor din
regiunea noastră. Ele sunt cu atât mai
interesante cu cât instanţa ce funcţiona
pe lângă Capitlul Episcopiei din Oradea
juca (şi pe acele vremuri) rolul unei
curţi de apel şi ca atare în cadrul ei erau
(re)judecate cauze grave. Şansa a fost
că episcopul Oradiei și-a dat seama de
însemnătatea istorică a informaţiilor
pentru localităţile episcopiei şi nu nu-
mai. Ca urmare, chiar în condiţiile unor
vremuri tulburi, a iniţiat copierea şi ti-
părirea la Cluj în tipografia umanistului
Heltai Gáspár a documentului ce va in-
tra în istorie sub numele Regestrum Va-
radiensis. A fost o iniţiativă salvatoare,
deoarece manuscrisul va dispărea pen-
tru totdeauna în secolul 17, în perioada
de ocupaţie otomană a Oradiei. În cele
389 de procese descrise sunt pomenite
700 de toponime, marea majoritate a
lor fiind numele unor localităţi ce au
intrat pentru prima dată în istorie.

Justiţia Divină

Cei care apelau în aceste procese in-
vocau, nici mai mult nici mai puţin, in-
tervenţia divină directă în actul de
justiţie. Procesul consta mai degrabă
dintr-o ceremonie ce se desfăşura în
faţa canonicilor, preoţi culţi de rang în-
alt, ce se bucurau de un înalt prestigiu,
acela de a administra şi interpreta
justiţia lui Dumnezeu, chemată pentru
a arăta adevărul sau minciuna afir-
maţiilor celor ce se judecau. Acuzatului
ce nega vina imputată i se punea în mâ-
nă un fier înroşit, greu de aproape două
kilograme, pe care acesta trebuia să îl
poarte doisprezece paşi. Apoi i se lega
mâna cu o faşă ce se sigila. După opt

zile sigiliul era rupt, nu înainte de a se
verifica dacă nu s-a încercat vindecarea
rănii prin fraudă. Se cerceta apoi mâna
celui supus probei fierului şi se declara
că “s-a dezvinovăţit”, dacă mâna era vin-
decată, sau era considerat vinovat, când
rana era încă vizibilă. Acest procedeu
este unul din ordaliile aplicate în Evul
Mediu, iar sorgintea sa este în obiceiu-
rile şi credinţele precreştine din Euro-
pa.

Cel mai mare tezaur de aur
descoperit în judeţul 
Satu Mare

Situat pe drumul cel mai scurt ce
leagă Transilvania de centrul continen-
tului, într-o zonă cu bogate şi variate
resurse alimentare, istoria locuirii Că-
uaşului este mult mai veche decât prima
atestare documentară. O serie de obiec-
te  atestă rolul major pe care îl avea lo-
calitatea în mijlocirea produselor între
zona de câmpie şi cea de deal (sau mon-
tană)< denari romani imperiali, urme
ale unei intense metalurgii practicate
în preistorie şi cel mai mare tezaur de
aur descoperit pe raza judeţului Satu
Mare. Tezaurul de la Căuaş era compus
din cel puţin 6 bare îndoite sub formă
de brăţară, care împreună depăşeau
greutatea de 1 kg. El a fost descoperit
în urmă cu 50 de ani de un locuitor al
Căuaşului ce ara cu tractorul miriştina
din locul numit Unghiură. Se spune că
plugul a fost împins afară din pământ,
iar în momentul în care s-a dat jos din
tractor pentru verificare mecanizatorul
a fost uimit să constate că plugul a ieşit
din pământ deoarece vărful acestuia a
intrat în patru verigi de aur, groase cât
degetul. Alte două brăţări au fost des-
coperite în anii următori de oameni ce
prăşeau culturile de pe acel loc.

Aşezarea protourbană 
de la Căuaş

Tezaurul de la Căuaş a reprezentat
o avere pentru orice perioadă. Desco-

perirea sa în această localitate nu este
deloc întâmplătoare, deoarece în ime-
diata sa vecinătate a fost descoperită o
aşezare care poate fi considerată o ca-
pitală tribală şi care este unică în Euro-
pa de la începuturile mileniului I î. de
Hr. prin structura sa complexă, ce o
prefigurează pe aceea a unui oraş.
Aşezarea de la Căuaş este o aşezare for-
tificată a culturii Gáva, o cultură care
din punct de vedere etnic este atribuită
tracilor. Aşezarea de la Căuaş este
poziţionată astfel încât să valorifice apă-
rarea naturală asigurată de mlaştina din
valea Ierului. 

Situată pe o insulă din mlaştina Ie-
rului, aşezarea de la Căuaş a ajuns să
fie cunoscută ca urmare a prezenţei a
numeroase materiale la suprafaţa sa.
Primele sondaje (1977, 1996) au de-
monstrat că aşezarea este fortificată pe
latura de vest.

Măsurătorile topografice iniţiate de
Muzeul Judeţean Satu Mare în anul
2009 au stabilit că suprafaţa aşezării
este 581.356 mp. Iar prospecţiunile geo-
magnetice realizate de Universitatea din
Bochum (apoi Universitatea din Köln)
în colaborare cu Muzeul Judeţean Satu
Mare au stabilit că această suprafaţă
este intens locuită, urmele arheologice
lipsind doar din două zone mici, în care
bălteşte apa. De asemenea, s-a constatat
că întregul perimetru al sitului, ce mă-
soară 3.034 m, este apărat cu un zid de
pământ şi şanţ (pe latura de vest) şi cu
un zid de pământ întărit cu lemne (în
partea de est). 

Un aspect deosebit de important es-
te dat de faptul că prospecţiunile geo-
magnetice au relevat că numeroasele
constucţii din aşezare erau dispuse în
şiruri, ceea ce atestă o grijă pentru dis-
punerea construcţiilor astfel încât să
determine o folosire la maximum a
spaţiului din interiorul fortificaţiei. Dis-
punerea în şiruri a construcţiilor de-
monstrează existenţa unei adevărate
„trame stradale” ce are în vedere posi-
bilitatea unei deplasări facile nu doar a
oamenilor şi a animalelor, ci foarte pro-
babil şi a vehiculelor. Fără îndoială că

dispunerea în şiruri a aproape 300 de
locuinţe şi construcţii ce par a f i
funcţionat la Căuaş presupune respec-
tarea unei planimetrii prestabilite, spe-
cifică oraşelor moderne. Fără îndoială
că această planificare nu putea fi reali-
zată decât sub autoritatea unei elite lo-
cale, elită care a fost capabilă să iniţieze
construcţia impresionantului sistem de
fortificare ce apără aşezarea. Existenţa
unor elite apărate de o importantă ca-
tegorie de războinici este indicată de
cantitatea mare de aur, respectiv de ar-
mele descoperite în zonă. Alături de
aceasta, elementele de practicare a me-
talurgiei descoperite (tipare de gresie
şi cioturi de bronz ce păstrează ampren-
ta canalelor de scurgere de la tipare)
sau numeroasele elemente de practicare
a magiei vin să ateste existenţa unei so-
cietăţi complexe, ce în bună măsură se
apropie de cele ale statelor orientale din
primele secole ale mileniul I î. de Hr.

Dincolo de raţiunile practice ime-
diate, prin construcţia sistemului de-
fensiv şi a reţelei stradale geometrice
comunitatea tribală a fost angrenată în
acţiuni grandioase, prin care conducă-
torii locali au dat curs unei adevărate
strategii sociale. Un sentiment profund
de siguranţă şi stabilitate era indus de
sistemul defensiv ce o apăra şi de pla-
nimetria matematică a aşezării. Aceasta
din urmă reprezenta un microcosmos
ordonat în cadrul unui Univers în care
prea des oamenii trebuiau să facă faţă
la tot felul de evenimente neprevăzute.
Vieţuirea pe o durată lungă a aşezării
de la Căuaş arată că această “inginerie
socială” a funcţionat.

Un astfel de proiect social remar-
cabil pentru istoria mileniului I `. de
Hr. a avut şansa să fie realizat la Căuaş
ca urmare a locului fericit în care este
situat[ această aşezare< în buza Câmpiei
Tisei, o poziţie ideală care permitea
controlul rutei de transport a resurselor
minerale din Carpaţi şi în acelaşi timp
asigura cantităţi de hrană imense, ofe-
rite de holdele mănoase, păşunile grase
şi apele bogate ale regiunii Văii Ierului.

Arheolog dr. Liviu Marta, 
Muzeul Județean Satu Mare

Poetul, dramaturgul și omul politic
Vasile Alecsandri, membru fondator
al Societății Academice Române, s-a
născut la Bacău, la 14 iunie 1818. Pro-
venit dintr-o familie boierească, a pri-
mit o educație îngrijită, întâi în țară, la
Iași, apoi la Paris (1834-1839), unde și-
a susținut bacalaureatul în Litere
(1835). Nu și-a obținut bacalaureatul
în Științe, dedicându-și următoarea pe-
rioadă (1834-1839) literaturii, și scriind
primele versuri în limba franceză.

Vasile Alecsandri a debutat ca scrii-
tor, în 1840, cu nuvela "Buchetiera de
la Florența", în paginile "Daciei litera-
re", și cu pieseta "Farmazonul din Hâr-
lău", jucată pe scena secției românești
a teatrului ieșean (tipărită în 1841). 

După revenirea în țară, în 1839, a
participat la mișcarea literară și a fost
prezent în activitatea culturală, fiind
membru în directoratul Teatrului Na-
țional din Iași (1840-1842). În 1845 a
făcut cunoștință cu Nicolae Bălcescu
la moșia Manjina a lui Costache Negri

Revenit în țară, a desfășurat o in-
tensă activitate politică, redactând, în
1848, memoriul "Protestație în numele
Moldovei, al omenirei și al lui Dum-
nezeu" și a colaborat la elaborarea pro-
gramului politic "Prințipiile noastre
pentru reformarea patriei". După în-
frângerea Revoluției din 1848 s-a au-
toexilat un an în Franța (1848-1849).
Revenit în țară, a fost numit în funcția
de arhivist al statului, în 1850 În 1851
a devenit membru în Comisia pentru
reorganizarea învățământului public
din Moldova. În 1855 a apărut revista
"România Literară", sub conducerea lui
Alecsandri. S-a dedicat cauzei luptei
pentru unire, în 1856, în contextul
adoptării Congresului de pace de la Pa-
ris, astfel încât, la 9 iunie, a publicat în
ziarul "Steaua Dunării", condus de Ko-
gălniceanu, "Hora Unirii". 

În perioada martie 1859-mai 1860
a fost ministru de Externe. A fost des-
emnat candidat la domnia Moldovei,
dar a renunțat în favoarea lui Costache
Negri, apoi a lui Alexandru Ioan Cuza.
În 1868 a fost ales deputat de Roman.

A primit, în 1881, Marele premiu
"Năsturel-Herascu" al Academiei Ro-
mâne, pentru drama istorică "Despot-
Vodă" și poeziile din ultimul volum al
"Operelor complete". În 1884 a citit
piesa "Fântâna Blanduziei", la Junimea
și la Academie.

A fost numit, în 1885, ministru ple-
nipotențiar al României la Paris, deți-
nând această funcție până la moarte.
Scriitorul a murit la 22 august 1890, la
Mircești (județul Iași), fiind înmor-
mântat în grădina casei.

125 de ani de la
moartea lui Vasile

Alecsandri
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ISTORIE
~n vara anului 1565, cetatea Ardudului a fost asediat[ timp de aproape dou[ luni de c[tre armata
otoman[ ;i cea transilvan[, fiind ap[rat[ de for\ele partidei habsburgice. Cetatea a fost cedat[ de
c[tre ap[r[tori, dar, din cauza evolu\iei ulterioare a r[zboiului, a fost recapturat[ `n curând.

Continu[m prezentarea volu-
mului-catalog  despre  rezultatele
cercet[rilor arheologice la Ceta-
tea Ardud, editat de arheolog dr.
Daniela Marcu-Istrate. Dup[
cum a fost detaliat ̀ n prima parte
a prezent[rii, cetatea medieval[
a Ardudului a fost ctitorit[ de
Bartolomeu Drágfi ̀ n anul 1487,
`n momentul `n care a luat avânt
cariera sa, iar construc\ia cet[\ii
a reflectat evolu\ia rangului ;i a
statutului social al lui.

Bartolomeu Drágfi era unul dintre
apropia\ii  regelui Matei Corvin.
Str[mo;ii s[i, `ncepând cu fiii lui Sas, s-
au remarcat ̀ n slujba regelui ;i au ob\inut
dreg[torii importante. Tat[l lui Barto-
lomeu, Nicolae, a de\inut func\ii la cur-
tea regal[ ;i a reu;it s[-;i ridice familia
`n rândul magna\ilor-baroni ai regatului.
Fiul, Bartolomeu, era cu aproximativ un
deceniu mai tân[r decât regele Matei
Corvin ;i ;i-a petrecut tinere\ea `n an-
turajul regelui, pentru ca, la maturitate,
s[ devin[ unul dintre comandan\ii mi-
litari prefera\i ai suveranului. Aceast[
rela\ie personal[, reflectat[ ;i ̀ n izvoarele
scrise, i-a dat numeroase ocazii de a face
servicii regelui, compensate cu nume-
roase favoruri. Pe lâng[ l[rgirea dome-
niilor ereditare ;i func\iile ob\inute, re-
la\ia special[ a lui Bartolomeu Drágfi cu
regele Matei Corvin este reflectat[ ;i de
darul primit de la suveran pentru ”ser-
viciul credincios ;i v[rsarea sângelui `n
slujba regelui”> un covor de perete, \esut
cu fire de aur, `n valoare de 40.000 de
florini, p[strat cu mândrie de urma;i ̀ n
cetatea Ardud. 

Ridicarea cet[\ii Ardud `n 1487 co-
incide ;i cu o turnur[ genealogic[ `n is-
toria familiei. La acea dat[, Bartolomeu
devine capul familiei. Tat[l s[u, Nicolae,
murise ̀ n jurul anului 1480, iar celelalte
ramuri se sting `n lipsa descenden\ilor
pe linie masculin[> ultimul reprezentant
al ramurii Balkfi, Mihai, moare ̀ ntre anii
1480 ;i 1483. ~n acest context, Bartolo-
meu Drágfi decide mutarea re;edin\ei
familiei `ntr-o nou[ loca\ie, fapt consu-
mat prin ridicarea cet[\ii Ardud, con-
struc\ie mai adecvat[ s[-i reprezinte ran-
gul. Efortul de a crea o nou[ re;edin\[
se manifest[ ;i `n re`nnoirea `n aceast[
perioad[ a bisericii parohiale a Ardu-
dului ;i construirea `n dreptul ei a unei
capele funerare pentru membrii familiei.
Apogeul carierei lui Bartolomeu Drágfi
este atins doar dup[ moartea regelui Ma-
tei Corvin> ̀ ntre 1493 ;i 1498 devine vo-
ievodul Transilvaniei ;i, ca atare, unul
dintre cei mai importan\i baroni ai re-
gatului. La moartea lui din anul 1501 a
l[sat urma;ilor s[i `ntinse domenii cu
mai multe castele ;i cet[\i, dintre care
cea mai important[ era Cetatea Ardu-
dului, aleas[ ca re;edin\[ a familiei.

Cetatea `n cursul secolului al
XVI-lea

Un num[r de fragmente de piatr[
sculptat[, recuperate ;i descrise cu oca-
zia refacerii castelului `n prima parte a
secolului al XVIII-lea, sunt decorate cu
motive renascentiste. Astfel, e evident
c[ programul decorativ al cet[\ii a fost
modernizat `n maniera Rena;terii tim-
purii `n cursul primelor decenii ale se-
colului al XVI-lea. Cel mai plauzibil mo-
ment al acestei refaceri pare s[ fie legat
de emiterea diplomei privilegiale pentru
conferirea titlului de baron ̀ n anul 1507.
La acea dat[, doi fii ai lui Bartolomeu
erau `n via\[< Ioan ;i Gheorghe. Cel din

urm[ a decedat ̀ n anul urm[tor, ̀ n 1508,
iar Ioan, devenit cap de familie, a urmat
;i el o carier[ spectaculoas[, devenind
judele cur\ii regale. Ioan ;i-a g[sit moar-
tea pe câmpul de b[t[lie de la Mohács,
`n anul 1526. Fiul s[u, Gáspár Drágfi, a
reu;it s[-;i p[streze majoritatea mo;iilor
ereditare, de;i nu mai ajunge s[ de\in[
func\ii `nalte `n regat. R[mâne `ns[ o
personalitate influent[ ̀ n regiune. Astfel,
când ̀ mbr[\i;eaz[ printre primii Refor-
ma Religioas[, exemplul lui este urmat
de majoritatea locuitorilor zonei. La
moartea sa din anul 1545, las[ `n urm[
doar copii minori care, la rândul lor, mor
`nainte de a ajunge la vârsta maturit[\ii.
Astfel, familia se stinge pe linie mascu-
lin[ `n anii 1550. Mo;tenirea este pre-
luat[ de Gheorghe Báthori, noul so\ al
v[duvei lui Gáspár Drágfi, Ana Báthori,
care avea `n acela;i timp ;i rela\ii de ru-
denie cu familia stins[.

Distrugerea cet[\ii medievale
~n vremurile tulburi de dup[ b[t[lia

de la Mohács, caracterizate de raiduri
otomane ;i r[zboi civil, a crescut rolul
de ap[rare al fortifica\iilor din interiorul
regatului. Astfel, ;i cetatea Ardudului a
fost dotat[ cu linii defensive suplimen-
tare. Odat[ cu `naintarea otoman[ ;i
evolu\ia conflictului `ntre habsburgi ;i
transilv[neni, `n anii 1560 regiunea de-
vine un teatru de r[zboi. Cronicile vre-
mii consemneaz[ c[ cetatea Ardudului
era `nconjurat[ de un ;an\ defensiv f[r[
ap[ ;i era prev[zut[ cu bastioane. De
asemenea, se men\ioneaz[ c[ proprie-
tarul Gheorghe Báthori ̀ ;i p[stra tezau-
rul ;i arhiva personal[ ̀ n cetate, iar par-

cul de lâng[ cetate era `ngr[dit ;i ame-
najat pentru vânat. ~n vreme ce ;an\ul
este vizibil ;i azi, celelalte p[r\i ale for-
tifica\iei premoderne r[mân s[ fie iden-
tificate pe viitor. Totodat[ este evident
c[ valul de p[mânt din exteriorul
;an\ului pare s[ fie realizat `n aceast[
perioad[ ;i, probabil, a f[cut parte din
sistemul de ap[rare al cet[\ii. 

~n vara anului 1565, cetatea Ardu-
dului a fost asediat[ timp de aproape
dou[ luni de c[tre armata otoman[ ;i
cea transilvan[, fiind ap[rat[ de for\ele
partidei habsburgice. Cetatea a fost ce-
dat[ de c[tre ap[r[tori, dar, din cauza
evolu\iei ulterioare a r[zboiului, a fost
recapturat[ `n curând. Serios degradate
`n urma asediului ̀ ndelungat ;i tirurilor
intense de artilerie, fortifica\iile ;i cl[di-
rile nu au mai fost reparate, fiind l[sate
`n stare de ruin[. Rolul de ap[rare mili-
tar[ a zonei a fost preluat de noua forti-
fica\ie ridicat[ la Satu Mare `n cursul
anului 1565. Concomitent, a fost orga-
nizat un vast domeniu pentru aprovi-
zionarea acestei cet[\i, la care a fost aron-
dat ;i Ardudul, ̀ ntre celelalte mo;ii pre-
luate din mo;tenirea Dr[go;e;tilor.

Descoperiri arheologice
~n exteriorul turnului de sud-est, pe

latura de est, a fost descoperit (pe o su-
prafaţ[ de 3 m, cu o grosime de pân[ la
0,4 m) un strat de p[mânt ce con\inea
foarte mult[ arsur[ neagr[ şi cenuş[, din
care au fost recuperate numeroase ma-
teriale arheologice, mai ales fragmente
de vase ;i de cahle ce pot fi datate ̀ n sec.
XV-XVI. Observa\iile cumulate conduc
c[tre concluzia c[ turnul sud-estic a fost

distrus printr-un incendiu care a pro-
vocat daune serioase, foarte probabil cu
ocazia asediului de la mijlocul secolului
al XVI-lea. Interven\iile care au urmat
incendiului au presupus degajarea spa\ii-
lor - cu aceast[ ocazie trebuie s[ fi fost
demontate sobele (sau cel pu\in o sob[)
;i `mpr[;tiate alte materiale care s-au
r[spândit pe suprafa\[ atât `n interior,
cât ;i `n exterior. Turnul a r[mas ruinat
`n urma acestor evenimente, deoarece
stratul cu arsur[ este suprapus direct de
umpluturi ce pot fi legate de ;antierul
de construc\ie de la ̀ nceputul sec. XVIII.
~n interior, s-a p[strat ;i un strat de mo-
loz care a rezultat din demantelarea tur-
nului ruinat, peste care a fost amenajat[
direct pardoseala parterului baroc.

~n cursul s[p[turilor arheologice a
fost descoperit[ şi cercetat[ ruina tur-
nului medieval de pe col\ul de sud-vest.
Aproximativ o treime din zid[ria masiv[
a turnului a supravie\uit demol[rii din
secolul al XVIII-lea, restul a fost dislocat
pân[ la talpa funda\iei, aflat[ la o adân-
cime considerabil[. Pe ruina medieval[
pare s[ se fi sprijinit ;i un picior al schelei
baroce, pentru care o parte din zid[ria
funda\iei a fost spart[. Cu toate aceste
interven\ii, ruina acestui turn p[streaz[
inclusiv un fragment dintr-o eleva\ie
construit[ din c[r[mid[. Fragmente din
zidul de incint[ au fost identificate pe
toate laturile cet[\ii, cu o l[\ime medie
de 1,3 - 1,4 m, mult mai mare ̀ ns[ pe la-
tura de sud, unde ajunge la 2,3 m. Adân-
cimile de fundare ale zidului variaz[
`ntre 2 - 2,6 m (pe laturile de vest, nord
şi est) şi 3 m pe latura de sud - probabil
`ns[ c[ şanţurile de fundare au fost adân-

cite uniform de la un nivel de c[lcare
aflat ̀ n pant[ c[tre est. Zidul a fost refo-
losit par\ial ;i `n etapa baroc[.

Intrarea `n cetate se realiza printr-
un turn situat pe latura de sud aproxi-
mativ la mijlocul distan\ei dintre cele
dou[ turnuri de colţ, cu un plan rectan-
gular (7x6 m, cu axul lung orientat NV-
SE) şi fundaţii late de 2,20 - 2,30 m.
Col\urile exterioare au fost prelungite
prin doi piloni de zid[rie (asem[n[tori
unor contraforturi, cu dimensiunile
2,6x2,6 m) care ulterior au fost ̀ nglobaţi
`n structurile legate de organizarea ac-
cesului peste şanţ. ~n jum[tatea sudic[ a
turnului a fost descoperit[ o groap[ cu
pere\i rectangulari, zidi\i cu c[r[mid[.
~n momentul descoperirii, groapa era
umplut[ cu un strat uniform ;i foarte
afânat de moloz `n care au fost g[site
mai multe tipuri de material arheologic,
databil `n a doua jum[tate a sec. XVI>
ceramic[, oase, câteva ghiulele de tun
din fier. Sub aceast[ umplutur[ a fost
identificat un nivel de p[mânt cenu;iu
extrem de bogat ̀ n materiale arheologice
ce pot fi datate `n prima jum[tate a sec.
XVI> monede, m[rgele de sticl[ ;i diverse
obiecte de bronz. Am considerat acest
nivel ca fiind o depunere din timpul
funcţion[rii construcţiei, pe care astfel
o putem atribui etapei medievale de lo-
cuire. Funcţionalitatea acestei structuri
este strâns legat[ de un şanţ care drena
apa pluvial[ din curtea cet[ţii, fiind pro-
babil una dintre fosele septice sau cis-
ternele cet[\ii.

~n jurul cet[ţii este vizibil ;i ast[zi
un şanţ de dimensiuni mari (aproxima-
tiv 30-40 m), ale c[rui origini sunt pro-
babil preistorice. Evoluţia şantierului de
restaurare nu ne-a permis cercetarea in-
tegral[ a şanţului, dar marginea acestuia
a fost interceptat[ pe toate laturile, `n
s[p[turi care au ie;it mult ̀ n afara zidului
de incint[ ;i au coborât pân[ la adâncimi
cuprinse `ntre 4 şi 4,5 m. Am observat
c[ fa\[ de zidul de incint[ marginea
;an\ului se afla pe laturile de vest şi est
la aproximativ 5 m, iar pe latura de nord
la aproximativ 3 m. Pe latura de sud
şanţul trebuie s[ fi fost apropiat de turnul
porţii, cel pu\in pân[ la limita exterioar[
a acestuia.

Pe latura de est, pe fundul şanţului
a fost descoperit[ o moned[ din prima
jum[tate a secolului al XVI-lea (1523-
5?)> la data respectiv[ ;an\ul func\iona
`n forma originar[, modificarea lui prin
umplerea par\ial[ ;i l[rgirea platoului
cet[\ii sunt opera\iuni ce au avut loc ul-
terior, probabil `n etapa baroc[ de la
`nceputul sec. XVIII. Accesul `n cetate
era realizat dinspre sud, pe un pod fix
care se sprijinea pe dou[ parapete de
zid[rie, conectate cu turnul de poart[
prin ziduri de leg[tur[. Zid[ria foarte
deteriorat[ a acestor structuri certific[
faptul c[ o perioad[ lung[ de timp aces-
tea au fost expuse intemperiilor. Şanţul
de pe latura sudic[ a fost umplut complet
`n perioada modern[. Odat[ cu aceasta
;i-au pierdut func\ionalitatea podul şi
`nc[perea din faţa turnului de poart[.
Probabil c[ toat[ latura de sud a cet[\ii
a fost de fapt demolat[ cu aceea;i ocazie,
iar molozul a fost folosit pentru umple-
rea ;an\ului. Din straturile de moloz afâ-
nat, cercetate par\ial `ntre cele dou[ pa-
rapete de zid[rie, au fost recuperate dou[
monede care dateaz[ realizarea acestor
nivel[ri la `nceputul secolului al XVIII-
lea, ̀ n timpul amenaj[rilor pentru ̀ nce-
perea construcţiei baroce.

(continuare `n num[rul viitor)
A consemnat

Dr. Péter Levente Szőcs
Muzeul Jude\ean Satu Mare

Hart[ cu cet[\ile Ardud ;i Satu Mare din anul 1565

Apropiat al regelui Matei Corvin, 
Bartolomeu Drágfi este ctitorul cet[\ii Ardud

~ntre 1493 ;i 1498 Bartolomeu Drágfi  a fost voievodul Transilvaniei ;i unul dintre cei mai importan\i baroni ai regatului



4 Informa\ia de Duminic[/23 august 2015

PORTRET DE ARTIST

Unul din cei mai mari
c]nt[re\i de muzic[ popu-
lar[ din jude\ul Satu Mare,
Nicolae Mure;an, a prezen-
tat de-a lungul anilor Zona
Codrului nu doar la noi `n
\ar[, ci ;i peste m[ri ;i \[ri.
Artistul care a venit pe lume
la doar c]teva luni dup[ pri-
ma edi\ie a Festivalului fol-
cloric codrenesc de la
O\eloaia, Nicolae Mure;an,
ne spunea ̀ ntr-una din emi-
siunile ITV c[ marele festi-
val codrenesc, de altfel cel
mai vechi eveniment cultu-
ral de la noi din jude\, i-a
fost consoart[ ce l-a ajutat
s[ dezvolte prin c]ntec Zona
Codrului. 

Am scris ̀ n repetate r]nduri
despre marele nostru artist. Am
scris ;i vom mai scrie, cu sigu-
ran\[. Binecunoscutul interpret
de muzic[ popular[ Nicolae Mu-
re;an s-a ̀ ntors recent din Statele
Unite ale Americii ;i am avut
prilejul de a sta de vorb[ cu ar-
tistul ;i, mai mult dec]t at]t, de
a realiza o edi\ie special[ a emi-
siunii de muzic[ popular[ "Zone
folclorice", emisiune pe care o
pute\i urm[ri duminic[, 23 au-
gust, de la ora 14, la Informa\ia
TV. ~n r]ndurile de mai jos v[
invit[m s[ descoperi\i pl[cuta
experien\[ pe care a avut-o Ni-
colae Mure;an `n Statele Unite
ale Americii. 

Bucuria revederii 
dup[ 20 de ani

Anul acesta, dup[ 20 de ani,
marele artist Nicolae Mure;an a
trecut din nou oceanul pentru a
se `nt]lni cu rom]nii pleca\i `n
State de foarte, foarte mul\i ani<
"Am privit `n sufletul lor, i-am
g[sit la fel de rom]ni cum au fost
c]nd au plecat de pe meleagurile
\[rii noastre. Rom]nii din Ame-
rica au sufletul ancorat pe me-
leagurile lor natale, tr[iesc prin
c]ntecele populare pe care le-au
ascultat acas[ ;i bucuria revede-
rii, la mare distan\[, a fost una
pe care ̀ mi e greu s[ o descriu ̀ n
cuvinte", ne m[rturise;te
c]nt[re\ul. 

~nt[rirea unei leg[turi 
de prietenie

~nt]lnirea cu rom]nii din
Statele Unite ale Americii s-a datorat
unei invita\ii pe care artistul a primit-
o de la Arhiepiscopia Ortodox[ a Sta-
telor Unite ale Americii ;i Canadei prin
~nalt Preasfin\ia Sa Nicolae Condre,
Episcop ortodox al SUA ;i Canada, ;i
a p[rintelui paroh Vasile Mure;an. "~n
luna ianuarie a acestui an am primit
un telefon din Statele Unite ;i invita\ia
prin care mi se spunea c[ rom]nii de
acolo ̀ ;i doresc o ̀ nt]lnire de suflet cu
mine ;i cu c]ntecele mele. 

Nu am acceptat a;a u;or, asta ;i din
cauza distan\ei mari, dar ;i pentru c[
`n urm[ cu 20 de ani, c]nd am fost
pentru prima dat[ `n Statele Unite ;i

`n Canada, am venit acas[ dezam[git,
experien\a de atunci nefiind una
pl[cut[ ;i gustul a r[mas unul amar.
P[rintele paroh a insistat, spun]ndu-
mi c[ trebuie s[ dep[;esc acea expe-
rien\[, acele nepl[ceri, pentru c[ sunt
a;teptat cu mare drag de fra\ii no;tri
de peste grani\[ ;i e mereu binevenit[
o ̀ nt]lnire cu cei dragi pentru ̀ nt[rirea
leg[turii de prietenie", ne poveste;te
Nicolae Mure;an.

“At]ta vreme c]t Dumnezeu
va dori, eu voi urca pe scena
c]ntecului popular”, spune

artistul

~n 21 iulie, artistul s[tm[rean zbura
al[turi de so\ia sa, Aurica, spre Statele
Unite ale Americii. ~n ultimele luni,
binecunoscutul interpret a avut unele
probleme de s[n[tate, trec]nd cu bine
peste ele datorit[ familiei ce `i st[
al[turi la tot pasul< "Vreau pe aceast[
cale s[ spun publicului ascult[tor ;i ci-
titorilor c[ sunt bine, s[n[tos ;i c]nt ̀ n
continuare, chiar dac[ au fost unele
voci ce-au spus c[ nu mai c]nt. At]ta
vreme c]t Dumnezeu va dori, eu voi
urca pe scena c]ntecului popular ;i, v[
m[rturisesc, simt c[ asta se va ̀ nt]mpla

foarte mul\i ani de-aici `ncolo". 
Nicolae Mure;an este mai presus

de toate om. ~l bucur[ `nt]lnirile cu
oamenii, `;i dore;te s[ se `nt]lneasc[
des cu cei ce iubesc c]ntecul popular
;i e fericit c]nd pe strad[ e oprit ;i poate
vorbi fa\[ `n fa\[ cu oamenii despre
c]ntec, despre port popular, c]nd se
deap[n[ amintiri< "Fiecare dintre noi
avem o misiune pe acest P[m]nt. Me-
nirea mea este s[ c]nt. Sunt fericit c]nd
m[ `nt]lnesc cu oameni pe strad[, oa-
meni care apreciaz[ tot ceea ce las[ `n
urm[ artistul, c]ntecele sale. ~nseamn[
c[ zestrea muzical[ o l[s[m pe m]ini
bune".

~n Statele Unite ale Americii,
Nicolae Mure;an a fost a;teptat
de 20 de ani. "Ne-am deschis su-
fletul unii fa\[ de ceilal\i. Am fost
`nt]mpinat cu drag, cu emo\ii, cu
bucurie. Aceast[ `nt]lnire se da-
toreaz[ Bisericii Ortodoxe
Rom]ne cu hramul Sfin\ii
~mp[ra\i Constantin ;i Elena din
Chicago. Credincio;ii din aceast[
comunitate au adunat fonduri ca
l[ca;ul de cult s[ fie definitiv al
rom]nilor din Chicago, iar eu am
avut prilejul s[ ̀ nt]lnesc ̀ n cel[lalt
cap[t al lumii rom]ni din toat[
\ara, majoritatea din jude\ul Satu
Mare, iar de la noi cei mai mul\i
din |ara Oa;ului", ne spune Ni-
colae Mure;an. 

Artistul a fost impresionat de
tot ceea ce a v[zut peste hotare,
dar ̀ n special de sufletul rom]ni-
lor de acolo, de dorul lor de cas[<
"Am stat la familia Gheorghe Si-
laghi din Vama, localitate unde
exist[ suflet ;i poten\ial pentru
ceramica rom]neasc[, o familie
ce a plecat din Rom]nia `n urm[
cu 35 de ani. Am fost g[zduit de
unul din copiii acestei familii fru-
moase, la Michigan, `ntr-o cas[
construit[ chiar de o;eni. Oameni
deosebi\i, harnici, oameni care
;tiu s[ aprecieze munca, cinstea".

Trei spectacole de
excep\ie pentru oameni
cu un mare dor de cas[

Nicolae Mure;an a sus\inut trei
spectacole de muzic[ popular[ ;i
ne spune acum, la `ntoarcerea
acas[, c[ a sim\it c[ e mai rom]n
ca to\i rom]nii. :i-a a;ezat trico-
lorul rom]nesc pe umeri, a c]ntat
ca un rom]n adev[rat ;i s-a bu-
curat de un public extraordinar.
"Se citea pe chipul lor dorul de
cas[, iar lacrimile de pe obrajii lor
spuneau totul. Am `ncercat prin
c]ntec s[ le povestesc ce e acas[,
s[ le spun c[ rom]nii pe care nu
i-au mai str]ns ̀ n bra\e de zeci de
ani sunt bine, s[n[to;i ;i ̀ ;i doresc
re`nt]lnirea cu ei. 

Rom]nilor din America nu le
venea s[ cread[ c[ sunt acolo, `n
mijlocul lor. Am c]ntat din toate
zonele \[rii pentru c[ am `nt]lnit
rom]ni din toate col\urile
Rom]niei ;i am vrut s[ se simt[
c]t mai aproape de casa lor din
Rom]nia. :i, chiar dac[ ini\ial nu
vroiam s[ merg `n State, iat[ c[
acum `i mul\umesc lui Dumne-
zeu ;i familiei mele c[ mi-a dat
puterea s[ accept `nt]lnirea de
peste ocean. :i a; mai spune ceva

acum, la final< America noastr[ e aici,
pe meleagurile natale! Niciun loc de
pe p[m]nt pe care l-am v[zut p]n[
acum nu se compart[ cu p[m]ntul
str[mo;esc. Aici, `n \ara noastr[, ne
g[sim lini;tea sufleteasc[".

Cu marele artist v[ pute\i `nt]lni
prin intermediul micului ecran dumi-
nic[, 23 august, de la ora 14, la ITV. Pe
parcursul emisiunii "Zone folclorice"
vorbim cu artistul despre tradi\ii, obi-
ceiuri codrene;ti, despre Festivalul fol-
cloric de la O\eloaia ;i le oferim teles-
pectatorilor un medalion muzical ex-
cep\ional. 

A consemnat Ioana Vladimirescu

Duminic[, 23 august, de la ora 14,
Nicolae Mure;an este invitat la ITV

Nicolae Mure;an, la o `nt]lnire de suflet
cu rom]nii din Statele Unite ale Americii 



Cea de-a XXII-a ediție a Fes-
tivalului Internațional “George
Enescu” are loc între 30 august
și 20 septembrie, în București și
în alte orașe din țară. Invitată în
premieră în cadrul acestei ediții
a Festivalului Enescu, presti-
gioasa orchestră americană San
Francisco Symphony Orchestra
anunță prezen\a la Festivalul
Enescu în programul oficial al
orchestrei în Europa în luna sep-
tembrie.

San Francisco Symphony Orches-
tra, sub bagheta dirijorului Michael
Tilson Thomas, va urca pe scena Sălii
Palatului în serile de 6 și 7 septembrie.
Pe  6 septembrie solistă va fi “cea mai
rapidă pianistă din lume”, Yuja Wang,
iar programul va include provocato-
rul Concert Nr. 2 în Sol Major de Bar-
tók și impunătoarea Simfonie I de
Mahler. În deschiderea concertului
din 7 septembrie,  San Francisco Sym-
phony va interpreta în premieră o lu-
crare rară de George Enescu< “Voix
de la nature“. Programul de la Bucu-
rești se va încheia cu “Eroica” de Be-
ethoven. 

În anunțul San Francisco Sym-
phony, participarea la Festivalul
Enescu este menționată alături de alte
evenimente de grad zero din lume
precum Festivalul din Lucerna (El-
veția) sau Musikfest Berlin.

San Francisco Symphony Orches-
tra are în palmares un Pulitzer Prize
for Music și este prima orchestr[ care
a făcut vreodată transmisii simfonice
la radio, în 1926.

Aproximativ 2.500 de artiști stră-
ini și 500 de artiști români vin la edi-
ția din 2015 a Festivalului “George
Enescu”, cel mai mare eveniment cul-
tural internațional organizat de Ro-
mânia și cel mai puternic  promotor
al creației și valorilor marelui com-
pozitor român, intrat în patrimoniul
mondial, George Enescu. 

Prezen\e str[ine 
de grad zero

a. Orchestra Filarmonicii din
Berlin vine `n edi\ia 2015 a Festiva-
lului Enescu, dup[ 15 ani de nego-
cieri. Este un eveniment ̀ n sine. Des-
emnat[ de cunoscuta revist[ britanic[
Gramophone ̀ n top 10 cele mai bune
orchestre din Europa (2006), Orches-
tra Fi larmonicii  din Berl in `; i
men\ine statutul de lider, fiind con-
siderat[ `n prezent una dintre cele
mai bine cotate orchestre la nivel
mondial ;i, ̀ n acela;i timp, una dintre
cele mai exclusiviste.

La pupitrul orchestrei se va afla
Sir Simon Rattle, el `nsu;i o legend[.
De origine britanic[ - s-a n[scut la
Liverpool -, dirijorul de\ine mai mul-
te premii Grammy, printre care ;i
unul pentru cea mai bun[ interpre-
tare (cu orchestra), `n anul 2001.

b. Orchestra Royal Concertgebouw
Amsterdam

Se afl[ ̀ n top 10 cele mai bune or-
chestre ale lumii. A devenit celebr[
sintagma folosit[ de crit ici i

interna\ionali, care, referindu-se la
orchestr[, spun c[ are "un sunet cati-
felat", inconfundabil. Royal Concer-
tgebouw Amsterdam este format[ din
120 de muzicieni, din peste 20 de \[ri,
;i are un public de 250.000 de spec-
tatori pe an. Iar prim-violonistul or-
chestrei este rom]nul Liviu Prunaru,
unul dintre cei mai talenta\i ;i bine
cota\i interna\ional violoni;ti rom]ni
ai momentului.

Orchestra a concertat de mai mul-
te ori `n cadrul Festivalului Enescu,
inclusiv `n edi\ia 2013, ceea ce con-
firm[ nivelul evenimentului.

c. Israel Philharmonic Orchestra
Este o alt[ prezen\[ important[.

Orchestra revine `n edi\ia 2015 ;i `l
va avea la pupitru pe dirijorul Zubin
Mehta, care a dirijat chiar edi\ia din
acest an a probabil celui mai cunos-
cut, promovat ;i urm[rit eveniment
de muzic[ clasic[ din lume< celebrul
Concert de Anul Nou de la Viena.  

d. San Francisco Symphony (Or-
chestra)

Reprezint[ un mare punct de
atrac\ie ;i de \inut[ al Festivalului, fi-
ind vorba despre o orchestr[ ameri-
can[ - cu un stil diferit fa\[ de or-
chestrele europene.

Are ̀ n palmares un Pulitzer Prize
for Music! :i este prima orchestr[ ca-
re a f[cut transmisii simfonice la ra-
dio, `n 1926.

San Francisco Symphony Orches-
tra va interpreta inclusiv o lucrare de
George Enescu `n edi\ia 2015, ceea
ce constituie un adev[rat eveniment<
va fi interesant de ascultat cum sun[
Enescu `n versiunea americanilor.

e. London Symphony Orchestra

(LSO) 
Din nou o prezen\[ britanic[ `n

cadrul Festivalului, care a venit ̀ n mai
multe edi\ii. Au scris despre cum s-
au sim\it la Bucure;ti ;i `n Festival
inclusiv pe blogul orchestrei. Premie-
ra este c[ la pupitru se va afla Ion Ma-
rin, unul dintre cei mai aclama\i di-
rijori de origine rom]n[ din lume,
fiul cunoscutului Constantin Marin,
fondatorul Corului Madrigal.

Soli;ti interna\ionali 

a. Violonista german[ Anne-Sophie
Mutter 

~n premier[ `n Festival. Este lau-
reat[ a dou[ premii Grammy. A fost
sus\inut[ la `nceputul carierei de le-
gendarul dirijor Herbert von Karajan,
o somitate `n lumea muzical[, ;i azi
interpret[rile sale sunt considerate de
referin\[.

b. Violonistul David Garrett
Revine `n Festival. Va interpreta

;i o lucrare de Enescu. Este celebru
`n `ntreaga lume, a dep[;it recordul
mondial pentru vitez[ la vioar[ - 13
note pe secund[.

c. Pianista Elisabeth Leonskaja 
Va sus\ine dou[ concerte `n Fes-

tival, unul al[turi de cunoscuta Or-
chestr[ din Sankt Petersburg. Apro-
piat[ de Rom]nia ;i contribuind activ
la via\a muzical[ de aici, Leonskaja
este ;i laureat[ a edi\iei Concursului
Enescu din 1964 - a;a s-a lansat `n
cariera interna\ional[. 

Supranumit[ ast[zi  Marea
Doamn[ a Pianului, pianista revine
pe scena Festivalului ;i traseaz[ un
frumos arc peste timp. 

d. Pianista portughez[ Maria Joao
Pires 

Foarte bine cotat[ la nivel inter-
na\ional, recunoscut[ pentru inter-
pret[rile sale din Schubert, pianista
vine `n premier[ `n Festival. Concer-
teaz[ pe mari scene ale lumii, `n Eu-
ropa, America, Asia ;i Israel.

Prezențe românești 
importante

Festivalul sus\ine ;i promoveaz[
`n mod constant arti;tii ;i orchestrele
rom]ne;ti. De aceea, edi\ia 2015 se
va deschide cu un concert sus\inut
de ORCHESTRA ROM}N{ DE TI-
NERET. Format[ din tineri muzi-
cieni,  este una dintre cele mai
promi\[toare orchestre rom]ne;ti,
av]nd ̀ n palmares multe distinc\ii in-
terna\ionale ;i la pupitru mul\i diri-
jori str[ini. ~n vara anului 2014, or-
chestra a fost invitat[ s[ sus\in[ o se-
rie de concerte pe celebra scen[ de la
Accademia di Santa Cecilia din Ro-
ma.

Orchestra Filarmonicii George
Enescu ;i corul Filarmonicii vor in-
terpreta ~N PREMIER{ opera WOZ-
ZECK (fonetic< Votzec), de Alban
Berg, considerat[ o lucrare de refe-
rin\[ a secolului XX. 

Pe scena Festivalului `n edi\ia
2015 vor fi prezen\i ;i laurea\i rom]ni
de referin\[ ai Concursului Enescu<
violoni;t i i  Alexandru Tomescu
(1999), Vlad St[nculeasa (2007) ;i
:tefan Tarara (2014) - stabilit ̀ n Ger-
mania, care a f[cut senza\ie la Con-
curs, ;tirea despre premiul ob\inut fi-
ind preluat[ inclusiv pe site-ul cunos-
cutei publica\ii britanice The Strad. 

Cea mai performantă orchestră
formată din tineri români, multi-pre-
miată la nivel internațional, Orchestra
Română de Tineret deschide Festiva-
lul Enescu pe 30 august, la Sala Pala-
tului, alături de celebra violonistă Sa-
rah Chang.  Cristian Mandeal diri-
jează Monte Carlo Philharmonic, iar
violonistul Ștefan Tarara, laureat al
Concursului Enescu 2014, urcă pe
scena Ateneului Român alături de
unul dintre cei mai cunoscuți violo-
niști la nivel mondial, Pierre Amoyal.
Cei doi vor interpreta superbul Con-
cert pentru două viori în Do Major
de Mozart, sub bagheta dirijorului
Mădălin Voicu.

***
În anul în care se împlinesc 150

de ani de la nașterea legendarului
compozitor finlandez Jean Sibelius,
violonista Sarah Chang, despre care
New York Times scrie că “talentul ei
este la un nivel atât de înalt, încât nu
ne rămâne decât să îl venerăm”, aduce
pe scena Festivalului Internațional
George Enescu chiar Concertul Nr. 2
pentru vioară și orchestră în Re minor
de Sibelius, unul dintre cele mai fru-
moase concerte pentru vioară com-
puse vreodată. Violonista Sarah
Chang a debutat la vârsta de doar 8
ani alături de prestigioasa New York
Philharmonic și, în anul 2012, a îm-
plinit 20 de ani de înregistrări exclu-
sive pentru celebra casă de discuri
EMI Classics. Pe scena Sălii Palatului,
în seara de 30 august, pe violonistă o
acompaniază Orchestra Română de
Tineret, formată din cei mai valoroși
tineri muzicieni din România. Recu-
noscută la nivel internațional, orches-
tra a fost invitată de-a lungul timpului
în cadrul unor festivaluri internațio-
nale de top, de la Berlin la Paris, și a
susținut o serie de concerte inclusiv
pe scena sălii Santa Cecilia din Roma,
între cele mai râvnite săli pentru eve-
nimente muzicale din lume. 

O seară Mozart, sub bagheta
lui Mădălin Voicu 

Pe 12 septembrie, la Ateneul Ro-
mân, publicul se poate bucura de o
seară integrală Mozart, în intepreta-
rea Orchestrei de Cameră București
“Ion Voicu”, sub bagheta cunoscutului
dirijor Mădălin Voicu. Soliștii vor fi
o alăturare pe cât de surprinzătoare,
pe-atât de frumoasă< violonistul Ște-
fan Tarara, născut la Heidelberg din
părinți români și laureat al ediției
2014 a Concursului Enescu, într-o fi-
nală cu ovații și strigăte de “bravo”,
va concerta alături de unul dintre cei
mai reputați violoniști ai lumii, vio-
lonistul francez Pierre Amoyal. Cei
doi vor aduce publicului Concertul
pentru două viori în Do Major de
Mozart. 

Cristian Mandeal și Ruxan-
dra Donose, pe aceeași scenă 

Unii dintre cei mai aclamați mu-
zicieni români în plan internațional,
dirijorul Cristian Mandeal și mezzo-
soprana Ruxandra Donose se întâl-
nesc pe aceeași scenă la Festivalul
Enescu, în dup[-amiaza de 16 sep-
tembrie, la Ateneul Român. Le va fi
alături Monte Carlo Philharmonic
Orchestra. Formată din 87 de instru-
mentiști, orchestra este  cea mai veche
din lumea francofonă. În program
sunt lucrări de Bartók, Enescu și
Mahler. 

Arti;ti români 
de top la 

Festivalul Enescu
2.500 de arti;ti str[ini ;i 500 de arti;ti

rom]ni vor participa la Festivalul Enescu
:i-a anunțat participarea ;i prestigioasa orchestră americană distinsă cu un premiu Pulitzer
pentru Muzică, San Francisco Symphony

Festivalul “George Enescu” este cel mai mare eveniment cultural internațional organizat de România și cel mai puternic
promotor al creației și valorilor marelui compozitor român, intrat în patrimoniul mondial, George Enescu
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MUZIC~Cea de-a XXII-a ediție a Festivalului Internațional “George Enescu” are loc între 30 august
și 20 septembrie, în București și în alte orașe din țară.
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Un monument de art[ pierdut ;i r      
Urmare din pagina 1

Muzeul Jude\ean este, totu;i, decis s[ re-
cupereze teritoriul pierdut. Se repune `n
func\iune sala de expozi\ie a Muzeului de
Art[, expoziția permanent[ fiind practic des-
fiin\at[ de vreo cinci ani. Din cauza spa\iului
total impropriu, aproape ruinat. Dar impor-
tante sunt `n primul rând obiectele de art[.
Aflate `n depozite, ele trebuie redate publi-
cului. Este un subiect despre care trebuie dis-
cutat mai pe larg. Dar nu doar ̀ n depozite se
afl[ opere de art[ ascunse publicului larg.
Opere de art[ se reg[sesc ;i pe marginea
drumului, ca s[ spunem a;a, f[r[ s[ le vedem. 

~n anii 1934-1935 Aurel Popp a realizat
un monument de o frumuse\e ;i o simbolis-
tic[ cu totul ie;it[ din comun. A ridicat o
cruce funerar[ la marginea localit[\ii Odo-
reu. Pe crucea alb[, simboliz]nd puritatea, a
sculptat chipul lui Isus. De asemenea domi-
nat de un alb pur, a imortalizat momentul ̀ n
care Fiul Omului se `ncredin\a Tat[lui. Este
momentul premerg[tor strig[tului “Eli, Eli,
Lama Sabahtani!”. Capul u;or `nclinat spre
dreapta este ;i o metafor[, artistul ̀ ncerc]nd
s[ surprind[ o clip[ de ezitare, un refuz de a
privi spre oameni. Simbol al purit[\ii ;i su-
ferin\ei, acest monument a fost profanat. Nu
se ;tie c]nd. Nu se ;tie de cine. 

Dup[ ce Adriana Zaharia a g[sit `n Ar-
hivele din Satu Mare schi\ele autorului ;i o
fotografie de la inaugurare, ̀ n  luna februarie
Informa\ia de Duminic[ f[cea un apel public
c[tre cei care ne-ar putea spune unde  se afl[
acest monument. Luni de zile nu am primit
nicio veste. Oana P[curar ;i Adriana Zaharia
au c[utat prin toate cimitirele din Odoreu.
Monumentul era de neg[sit. Nimeni nu-l re-
cuno;tea din fotografii ;i schi\ele realizate
de Aurel Popp. L-am `ntrebat pe primar. I-
am dat fotografii, dar nu ;tia nimic. Se vede
c[ nu am `ntrebat pe cine trebuie. Dup[ in-
stalarea lui Felician Pop ̀ n func\ia de director
al Muzeului Jude\ean Satu Mare, i-am ar[tat
fotografiile. Fiind din Odoreu, i s-a p[rut c[
seam[n[ `ntruc]tva cu o cruce aflat[ la in-
trarea `n Odoreu. ~ntr-adev[r, era greu de
recunoscut. 

Dup[ mai bine de ;ase luni,  echipa de
investiga\ie a g[sit-o. ~n primul r]nd, era
acoperit[ `n `ntregime cu flori de plastic. ~n
al doilea r]nd, ;i aici este vorba despre o in-
terven\ie asupra unei opere de art[, cineva a
vopsit monumentul. I-a f[cut Domnului Ii-
sus barb[ ;i musta\[. I-a f[cut ochi noi, ;i i-
a ̀ nchis. I-a vopsit p[rul. Astfel dintr-un Iisus
`nc[ viu “artistul” a f[cut un Iisus deja mort.
Albul pur pe care l-a g]ndit autorul l-a trans-
format `n maro `nchis sau negru. La baza
monumentului erau plasate alte dou[ cruci,
`n mijlocul c[rora era o inim[. Inima lui
Iisus. ~n fa\a lor au fost turnate dou[ vaze ce
acoper[ inima lui Iisus. Acum acel Iisus spi-
ritualizat g]ndit de marele artist Aurel Popp
seam[n[ cu un arab cu barb[ ce ̀ ;i \ine ochii
`nchi;i care, ca un veritabil terorist, se as-
cunde dup[ coroane de plastic. Nu a mai
r[mas nimic din ceea ce a g]ndit autorul.
Cei care au profanat monumentul de art[,
desigur din ignoran\[, nu au `n\eles c[ nu
este vorba despre o cruce de la marginea
drumului. Este o lucrare artistic[ de mare
valoare care trebuie redat[ patrimoniului
cultural al jude\ului Satu Mare. 

Nefiind o cruce propriu zis[, ci doar un
simbol artistic, ea nu poate apar\ine niciunui
cult. Aurel Popp a inten\ionat s[ realizeze
un monument de art[. El a reu;it, dar iat[ c[
de mai bine de o jum[tate de secol, probabil
de la moartea acestuia ̀ n 1960, aceast[ oper[
de art[ a fost scoas[ din circuitul cultural al
jude\ului Satu Mare. Nu va fi reg[sit[ `n ni-
ciun  ghid, `n niciun album.

L[s]nd la o parte modestia, Informa\ia
Zilei a reu;it s[ scoat[ la iveal[ o adev[rat[
comoar[ artistic[, ascuns[ vederii chiar dac[
se afl[ la marginea drumului. Nu este nevoie
s[ se caute vinova\i. Vinovat[ este istoria vi-
treg[ care a trecut peste noi ;i parc[ mai vrea
s[ mai stea pu\in, ca s[ ne subjuge total spi-
ritul. Informa\ia Zilei ;i-a f[cut datoria. Am
scos la iveal[ un monument de art[ pierdut
o jum[tate de secol. De aici ̀ nainte este pro-
blema autorit[\ilor. ~n domeniul artei, lu-
crurile merg greu. 

Cump[rat[ de Prim[ria Satu Mare `nc[
din anul 1929 pentru a o transforma ̀ n mu-
zeu, am g[sit ;i casa ce apar\inuse familiei
Vasile Lucaciu. Pe zidul ei nu s-a pus `nc[
nici m[car o plac[. :i ne mai pl]ngem c[
al\ii ne-au furat istoria! Cine n-are cultur[
nu exist[ ca na\iune. Este doar o popula\ie,
o adun[tur[ de indivizi. 

Ceea ce au f[cut oameni ca Vasile Luca-
ciu ;i Aurel Popp pentru cultura ;i istoria
noastr[, precum mul\i al\ii l[sa\i `n uitare,
orice am face noi, urma;ii, pentru ei, nu vom
putea egala niciodat[.
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      reg[sit dup[ o jum[tate de secol
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RE}ETE

Tort din fructe 
de p[dure

Conopid[ 
gratinat[

Mod de preparare<

Albușurile de ouă se separă de găl-
benuș. Gălbenușurile se freacă bine cu
cele 4 linguri de zahăr și cu zahărul va-
nilat. Albușurile se bat spumă tare și se
amestecă cu gălbenușurile, apoi treptat
se adaugă făina și praful de copt, ames-

tecând fin. Se toarnă într-o formă spe-
cială pentru tort de fructe, se pune la
cuptorul preîncălzit și se coace timp de
15 minute. Se prepară o budincă, con-
form instrucțiunilor de pe ambalaj, dar
de data aceasta folosind doar 400 g de
lapte, iar budinca fierbinte se toarnă
uniform în cavitatea blatului de pișcot.
Se așază fructele de pădure, se amestecă
bine gelatina cu sucul de fructe, iar du-
pă ce s-a dizolvat se pune la fiert până
dă primul clocot. Se toarnă peste fructe
și se lasă 2-3 ore la frigider.

Ingrediente<

4 ouă, 4 linguri de făină, 4 linguri de
zahăr, un plic de zahăr vanilat, 5 g praf
de copt, 400 ml de lapte dulce, alte 4
linguri de zahăr, o budincă de vanilie,
fructe de pădure proaspete sau con-
gelate, eventual din compot, o gelatină
și 200 g de apă, sau sirop ce se potri-
vește la fructele alese pentru tort

Mod de preparare<

Pesmetul se prăjește ușor în ulei,
până devine auriu. Conopida se desface
pe inflorescențe, se spală, se opărește
în apă sărată (împreună cu bucățile de
broccoli), dar cu grijă ca acestea să ră-

mână crocante. Se strecoară și bucată
cu bucată se învelește cu pesmetul pră-
jit. Se așază într-un vas termorezistent
uns în prealabil foarte subțire cu unt
(sau ulei), se toarnă peste ea smântâna
și se dă la cuptor. După ce smântâna
începe să prindă o crustă, se presară
peste ea cașcavalul, se așază eventual
și bucățile de broccoli și se mai pune
la cuptor până când se rumenește. Se
poate servi ca mâncare de sine stătă-
toare, sau ca garnitură la carne prăjită
fără sos (șnițel, grătar, cârnați prăjiți).

Ingrediente<

O conopidă de circa 1-1,2 kg (even-
tual se pot folosi și 3-4 inflorescențe
de broccoli pentru ornat), 2-300 g
pesmet, circa 50 g de ulei, 400 g de
smântână, 100 g de cașcaval răzuit

Past[ de 
ardei iute

Mod de preparare<

Gogoșarii se curăță de sâmburi, iar
ardeii iuți de codițe. Se spală bine, se
scurg și se dau prin mașina de tocat
sau se toacă cu robotul de bucătărie.
Acest amesctec se călește în 4-5 linguri
de ulei, până când zeama se evaporă.
E posibil să usture la ochi, deci e bine
să deschideți geamul! Roșiile se storc,

la fel ca pentru bulion, dar se poate și
cu storcătorul de fructe. Zeama obți-
nută se pune la fiert, până când devine
păstoasă. Dacă se folosește pastă de ro-
șii, acest pas se suprimă. Se amestecă
pasta de roșii cu cea de ardei, se con-
dimentează și se mai fierbe până când
se obține consistența dorită, ameste-
când continuu. Dacă se consumă într-
un timp relativ scurt se sărează doar
după gust, dar dacă se păstrează la bor-
can, pentru iarnă, se va adăuga toată
cantitatea de sare recomandată. Pasta
de ardei se folosește la ornat de pla-
touri, la sandvișuri sau la gătit, în cele
mai diverse mâncăruri.

Ingrediente<

1 kg gogoșari roșii, cărnoși, sau ardei
capia roșu, 200-300 g de ardei iute (de
culoare roșie, dacă se poate), 1 kg roșii
sau 150 g pastă de roșii, 2 linguri mari
de sare, o jumătate de linguriță de pi-
per proaspăt măcinat, câteva linguri

de ulei

Sup[ de p[st[i 
cu ciolan afumat

Mod de preparare<

Ciolanul se spală, se pune în apă
rece și se lasă peste noapte la înmuiat.
Se schimbă apa și se pune la fiert, până
când carnea se desprinde ușor de pe
os. Se ia de pe foc, se strecoară, dar
zeama nu se aruncă. Păstăii se curăță,
se rup în bucăți de circa 3 cm, se spală
și se pun la fiert în zeama de la ciolan,

f[ră adaos de sare. Frunzele de pătrun-
jei se adaugă fie legate, fie mărunțite,
după plac. Din făină și ulei se prepară
un rântaș ușor auriu, se amestecă cu o
linguriță de boia, iar când păstăii s-au
fiert r]ntașul se adaugă la supă. Smân-
tâna se amestecă cu câteva linguri de
zeamă fierbinte, apoi se toarnă și aceas-
ta în oală. Se mai condimentează după
gust, iar după ce dă din nou în clocot
supa este gata. Ciolanul se dezosează,
se taie felii sau bucăți mai mărunte și
se adaugă la supă. La servire se mai
poate adăuga smântână, sau se poate
acri cu oțet, ori eventual cu borș.

Ingrediente<

1 kg de păstăi (preferabil albi), un cio-
lan afumat mai micuț, 3 linguri de
făină, 5-6 linguri de ulei, 250 g de
smântână, o legătură de frunze de pă-
trunjel, sare, piper, boia de ardei (se
poate și iute), delicat (de casă)

Datorită conținutului bogat de acid
clorogenic, vinetele au proprietăți an-
ticancerigene, antimicrobiene, antico-
lesterol ;i antivirale.

Majoritatea populației percepe vi-
netele drept un aliment delicios. Sunt
prea puțini cei care cunosc ;i valențele
terapeutice ale acestei legume, efectele
benefice pentru s[n[tate. Preparate în-
tr-o manieră sănătoasă, vinetele sunt
deosebite pentru sănătatea organismu-
lui uman. Asigurarea vine din partea
medicilor ;i a nutriționi;tilor.

Pe lângă faptul că aceste legume
sunt sățioase și potolesc, rapid, foamea,
vinetele conțin doar 23 kcal la 100 g
parte comestibilă.

Efectele dietei cu vinete

Cele mai recente studii demons-
trează că efectele dietei cu vinete asupra
organismului depășesc așteptările. Da-
torită conținutului bogat de acid clo-
rogenic, vinetele au proprietăți anti-
cancerigene, antimicrobiene, antico-
lesterol și antivirale. Acidul clorogenic
accelerează metabolismul și inhibă
aportul de glucoză în intestine.

Aceste cercetări clasează vinetele
pe locul doi după varză, în terapia de
prevenire a cancerului. Principalii con-
stituenți ai vinetei< conținutul foarte
ridicat de apă (93 la sută), multe vita-
mine (A, B1, B2, C-6 mg) și minerale
(potasiu, calciu, sulf, fosfor, mangan și
de iod) recomandă vinetele în curele
de detoxifiere, în dieta diabeticilor, as-
tmaticilor, supraponderalilor și a celor
cu bronșită, deoarece aceste legume
fluidizează secrețiile.

De asemenea, substanțele amare
din compoziția vinetelor întăresc sis-
temul imunitar și creează o stare de
liniște și de relaxare. Specialiștii reco-
mandă persoanelor neliniștite și agitate
să includă în meniul lor măcar de două
ori pe săptămână preparate cu vinete<
salate, mâncare și musaca. Și diabeticii
se pot bucura de efectele acestei legu-
me, cu conținut scăzut de zaharuri (4
g/100g).

Sucul vinetelor este foarte bun pen-
tru curățarea ficatului și pancreasului,
pentru prevenirea cancerului și pentru
încetinirea procesului de îmbătrânire
prematură. Mai mult, s-a constatat că
vitaminele din unele legume, dar mai
ales din compoziția vinetei (A, B1, B2
și C), sunt mai eficiente decât cele care
se găsesc în fructe.

Datorită unui fitonutrient numit
nasunin, vinetele protejează membra-
nele celulelor împotriva efectelor ra-
dicalilor liberi. În testele efectuate pe
animale, s-a constatat că acest nutrient
protejează și lipidele din membranele
celulelor creierului.

Cum păstrăm vinetele 
în sezonul rece?

Nutriționiștii recomandă conser-
varea vinetelor prin coacere. S-a con-
statat că preparatele culinare cu vinete
prăjite conțin substanțe toxice și can-
cerigene. 

Vinetele coapte, curățate și tocate,
unse cu un strat de ulei, sunt provizii
sănătoase de iarnă, care se păstrează în
pungi la congelator. 

Persoanele care țin regim hiposodic
pot prepara pentru iarnă vinete mari-
nate cu usturoi.

Vlad M.

Vinetele au propriet[\i 
anticancerigene, 
antimicrobiene, 
anticolesterol 
;i antivirale

Majoritatea populației percepe vinetele drept un aliment delicios. Sunt prea puțini cei care
cunosc ;i valențele terapeutice ale acestei legume, efectele benefice pentru s[n[tate. Preparate
într-o manieră sănătoasă, vinetele sunt deosebite pentru sănătatea organismului uman. 

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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S~N~TATE

Folosim mereu telefoanele
mobile. ~n zilele noastre, la o
simpl[ plimbare pe o strad[ lung[
de o sut[ de metri, din zece
trec[tori pe care `i `nt]lnim cel
pu\in cinci butoneaz[ telefonul
mobil `n timpul mersului. 

Am putea spune c[ "butoneaz[" e
cam mult spus, \in]nd cont de faptul c[
majoritatea utilizatorilor de servicii de
telefonie mobil[ au cel pu\in un telefon
mobil de tip "smartphone" cu ecran tactil,
adic[ touchscreen. 

Pe termen lung, sistemul
nervos central e afectat

Speciali;tii sus\in c[ telefoanele in-
teligente pot s[ ne aduc[ mari necazuri.
Provoac[ boli `n cazul `n care le folosim
constant ;i `n exces. Ce se `nt]mpl[ de
fapt? Undele electromagnetice care sunt
emise ;i recep\ionate de telefon le resimte
;i corpul nostru, iar pe termen lung sis-
temul nervos central este afectat. Ce rol
are sistemul nervos central? E simplu s[
ne imagin[m c[ e unitatea noastr[ cen-
tral[. De aici se dau comenzile la tot ceea
ce facem. :i totu;i, oamenii \in smar-
tphone-urile l]ng[ ei mai tot timpul. Vor-
bim `n acest caz de dependen\[. Sunt
mul\i care dorm cu telefonul la cap, pe
pern[. 

Probleme cu aparatul 
reproduc[tor

Pe l]ng[ faptul c[ ̀ n timp aceste unde
ne afecteaz[ sistemul nervos central, ele
mai atac[ lent ;i alte sisteme din orga-

nism. Vorbim aici de sistemul endocrin
;i de aparatul reproduc[tor. Se ajunge ̀ n
situa\ii `n care cuplurile, de;i tinere, nu
mai pot avea copii. 

Oamenii de ;tiin\[ ne mai spun c[ o
parte din problemele care pot s[ apar[
din cauza utiliz[rii ̀ n exces a telefonului
inteligent sunt boli de care nu ne mai pu-
tem vindeca. Cu alte cuvinte< leucemie,
cancer ;i fel de fel de deregl[ri hormo-
nale. 

Nu putem renun\a la telefon,
dar putem limita timpul 
petrecut cu el `n m]n[

Tot oamenii de ;tiin\[ ne spun s[ nu
mai \inem smartphone-ul ̀ n buzunar. Ei
ne `nva\[ s[ \inem telefonul mobil de-
parte de corp ;i nicidecum lipit de acesta.
Pe timpul nop\ii e recomandat s[ nu `l
l[s[m `n camera `n care dormim. 

C]\i dintre noi fac asta? Probabil
foarte pu\ini. Pentru c[ nu putem re-
nun\a definitiv la telefonul mobil, spe-
ciali;tii ne dau ;i solu\ii ca s[ reducem
efectele nocive. 

~n primul r]nd s[ `l folosim mai
pu\in. Putem face asta ̀ nt]lnindu-ne fa\[
`n fa\[ cu persoana cu care vorbim. Des-
tul de dificil `n lumea re\elelor sociale,
pe care le acces[m tot mai mult chiar de
pe mobil.

Pericole pentru copii

Telefoanele mobile, tabletele sau jo-
curile sunt un real pericol pentru copii,
cu toate că puţini sunt şi cei care îşi dau
seama de acest lucru. Utilizarea în exces
a acestora îl fac pe copil să devină mai
închis, să nu-şi dorească să socializeze
cu cei din jur, să nu mai desfăşoare acti-
vităţi pe care altădată le făcea cu plăcere,
precum şi să-şi piardă interesul faţă de
activităţile şcolare. Vor prefera doar să
se joace cu şi pe aparatele ultraperfor-
mante pe care le deţin.

Aceste lucruri sunt recunoscute de
către medicii specialişti care atestă faptul
că micuţii pot deveni dependenţi de jo-
curi, telefoane sau de alte aparate ultra-
performante. Dependenţa nu mai poate
fi tratată decât cu ajutorul unor terapii,
care pot dura şi câţiva ani.

Dr. Viorel Lupu, şeful Clinicii de Psi-
hiatrie Pediatrică Cluj-Napoca, a declarat
`n cadrul unui interviu pentru un coti-
dian clujean că utilizarea excesivă a ta-
bletelor şi a telefoanelor mobile de către
copiii până la 12 ani le poate limita ac-
cesul la socializarea normală vârstei şi îi
poate îndepărta de soluţionarea temelor
şcolare.

Telefonul mobil poate crea chiar şi
dependenţă, iar în cazul în care îi este
interzis accesul la el copilul poate deveni
agresiv. “Utilizarea raţională le poate îm-
bunătăţi anumite capacităţi motorii. Nu
sunt prea multe studii în acest sens, dar
din experienţa clinică poate să apară de-
pendenţa de mobil, care în caz de sevraj
duce la irascibilitate, agresivitate, insom-
nii”, a mai ţinut să precizeze dr. Viorel
Lupu.

A consemnat Ioana V.

Speciali;tii sus\in c[ telefoanele inteligente pot s[ ne aduc[ mari necazuri. Provoac[ boli `n cazul `n care le folosim
constant ;i `n exces

Undele electromagnetice care sunt emise ;i recep\ionate de telefon le resimte ;i
corpul nostru, iar pe termen lung, sistemul nervos central este afectat. Ce rol are
sistemul nervos central? E simplu s[ ne imagin[m c[ e unitatea noastr[ central[.

Utilizarea smartphone-ului poate produce 
leucemie, cancer sau deregl[ri hormonale
În cazul copiilor poate crea dependență sau limita accesul la o socializare specifică vârstei

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

Umflarea (edemele) picioarelor şi
gambelor este frecventă după perioade
lungi de şedere pe scaun, cum se întâm-
plă în zborurile lungi cu avionul sau după
o zi de muncă la birou, fără să ne ridicăm
periodic, pentru a ne dezmorţi corpul.

Când edemele apar în afara unor
condiţii evidente, precum cele menţio-
nate mai sus, se pot pune semne de în-
trebare privind starea generală de sănă-
tate şi eventualele afecţiuni ascunse care
pot duce la această problemă.

Picioarele umflate sunt asociate cu
una dintre următoarele afecţiuni<

Insuficienţa cardiacă congestivă -
edemele apar la ambele picioare şi pot fi
însoţite de umflături la nivelul abdome-
nului şi dispnee de efort sau în poziţia
culcat.

Tromboza venoasă profundă -
această afecţiune produce în mod tipic
edeme brusc apărute ale piciorului, în-
soţite de dureri şi sensibilitate în partea
posterioară a genunchiului şi gleznei. De
asemenea, piciorul capătă culoare vineţie.

Limfedemul - edemul apare la unul
sau la ambele membre inferioare şi se
poate extinde la degete.

Tromboflebita superficială - dure-
rea, edemul, înroşirea şi sensibilitatea
apar pe pielea de deasupra unei vene a
piciorului, de obicei o venă varicoasă.

Insuficienţa venoasă - edemul se ac-
centuează caracteristic când staţi aşezat
mai mult timp şi este mai redus dimi-
neaţa. 

Picioarele umflate 
;i bolile ascunse
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DIET~

Consumul a trei ceşti cu ceai
negru pe zi poate scădea riscul de
îmbolnăvire de diabet, potrivit
unor studii care au arătat că bău-
tura are ca efect scăderea nivelului
de glucoză din sânge şi poate pre-
veni şi ţine sub control diabetul
de tip II, potrivit dailymail.co.uk,
citat de Mediafax.

Cercetători din Statele Unite ale
Americii şi Japonia spun că descope-
ririle sugerează că băutul a circa trei
ceşti cu ceai negru pe zi poate ajuta la
un control mai eficient al glicemiei. În
cadrul studiilor, experţii au analizat ex-
tract de ceai negru în laborator şi au
descoperit cum acţionează compuşii
din această băutură pentru a reduce
zahărul din sânge. În cadrul studiului
realizat în Statele Unite, s-a descoperit
în apa fierbinte în care au fost cufun-
date câteva frunze de ceai o serie de
polifenoli (antioxidanţi), care au pro-
prietatea de a bloca enzimele ce duc la
creşterea glicemiei în timpul digerării
carbohidraţilor. Aceşti polifenoli au
acţionat semnificativ împotriva enzi-
melor alfa-amilaz[ şi alfa-glucosidază.

Reduce nivelul glicemiei

Rezultatele sugerează că extractul
de ceai negru ar putea reduce nivelurile
glicemiei asociate în mod obi;nuit cu
aceste enzime digestive, potrivit stu-
diului publicat în “Frontiers of Nutri-
tion”.

Un studiu asemănător realizat în
Japonia a arătat că un extract obţinut
dintr-o pudră de frunze de ceai în-

gheţate rapid a avut un efect similar
asupra celor două enzime digestive.

Un studiu anterior, efectuat pe circa
300.000 de persoane, a arătat că în ca-
zul celor care consumau trei-patru ceşti
de ceai negru pe zi riscul de îmbolnă-

vire de diabet de tip II era cu 25% mai
mic, comparativ cu cei care consumau
mai puţin ceai sau deloc. Dar acea cer-
cetare nu stabilise şi care compuşi din
ceai sunt responsabili pentru acest
efect.

Beneficiile 
ceaiului negru

Dulciurile "dietetice" reprezintă o
capcană în care cad mulţi dintre cei
care nu vor să renunţe la consumul de
dulciuri atunci când vor să slăbească.
Aportul caloric al acestor dulciuri poa-
te fi câteodată mult mai mare decât al
produselor obişnuite, obiectivul aces-
tora fiind cu totul altul.

În concluzie, ciocolata, napolitane-
le, bomboanele şi gemul "diet" sunt
pentru diabetici, nu pentru cei care vor
să slăbească. Alege în schimb surse de
dulce mult mai sănătoase, cum sunt
fructele. Dar nu orice fruct! Merele,
caisele, cireşele, murele şi pepenele gal-
ben sunt fructele cu cel mai scăzut

conţinut de zahăr, iar la polul opus se
află bananele, mango, strugurii, por-
tocalele şi kiwi.

De asemenea, evită să consumi
prea multe fructe uscate sau deshidra-
tate, deoarece au un nivel ridicat de za-
hăr, având în vedere că sunt concen-
trate.

Capcana dulciurilor dietetice

Toamna se numără beneficiile
pentru sănătate< natura abundă
de bunătăţi, unele mai colorate şi
mai aromate decât altele, iar fruc-
tul-vedet[ al acestui sezon este fă-
ră îndoială strugurele.

Fie galbeni, verzi, vişinii, roz sau
negri, cu bob mic sau mare, strugurii
aduc o varietate de beneficii asupra
organismului. După portocale, stru-
gurii sunt cele mai  cultivate fructe de
pe pământ şi pe bună dreptate< aceştia
ajută la detoxifiere datorită cantităţii
importante de resveratrol (cel mai pu-
ternic antioxidant natural) şi au efecte
pozitive asupra frumuseţii datorită
conţinutului mare de săruri minerale
precum< calciu, fier, fosfor, potasiu,
magneziu, iod, fluor, cupru, cobalt,
zinc> enzime, vitaminele A şi C, şi vi-
taminele din grupa B (B1, B2, PP), za-
haruri (glucoza şi levuloza), taninuri,
polifenoli, fibre.

Energie natural[
Strugurii fac parte din categoria

celor mai energetice fructe, având un
aport de 72 kcal/100g. Glucoza, fruc-
toza şi conţinutul foarte mare de za-
haruri (aproximativ 20%) din fiecare
bob asigur[ o sursă deosebită de ener-
gie pentru organism. Sucul de struguri
ajut[ la energizarea instantanee, dato-
rită absorbţiei rapide în organism, ex-
plic[ speciali;tii.

O inimă mai sănătoasă
Mulţumită polifenolilor prezenţi

în special în strugurii negri, inima este
protejată, iar antioxidanţii din com-
poziţie previn oxidarea colesterolului
LDL care blochează vasele de sânge.
Resveratrolul, cel mai puternic anti-
oxidant natural, care se regăseşte din
plin în aceste fructe, ameliorează cu
până la 30% circulaţia sangvină la ni-
velul creierului, reducând astfel riscul
unui atac cerebral. De asemenea, stru-
gurii cresc nivelul de oxid nitric din
sânge, care împiedică formarea de
cheaguri în sânge, reducând şi proba-
bilitatea declanşării atacurilor de cord.

~ncetinesc procesul 
de `mb[tr]nire

Cei care doresc să slăbească sau să-
şi menţină silueta vor regăsi în struguri
un aliat al oricărei die-
te. Aceştia ajută la de-
toxifierea organis-
mului, eliminarea
excesului ponderal,

prelungirea senzaţiei de saţietate şi su-
primarea apetitutului culinar datorită
conţinutului ridicat de fibre şi sub-
stanţe nutritive. Mai mult decât atât,
conţin apă în proporţie de 73%, astfel
că ajută la purificarea organismului şi
filtrarea toxinelor din sânge.

Fructul tinereţii 
fără bătrâneţe

Când vine vorba de îngrijirea pielii,
strugurii sunt cu adevărat o cremă an-
tirid delicioasă. Savuroasele fructe ale
toamnei sunt o sursă importantă de
flavonoide, antioxidanţi puternici ce
încetinesc procesul natural de îmbă-
trânire şi reduc daunele cauzate de ra-
dicalii liberi. În plus, seminţele de stru-
guri conţin uleiuri hidratante cu pro-
prietăţi anti-`mb[tr]nire şi tocmai de
aceea constituie ingrediente de bază
şi pentru cosmeticele anti-aging.

Putem menţine pielea frumoasă şi
sănătoasă atât prin consumul de stru-
guri, cât şi prin aplicarea diverselor
măşti obţinute din acest fruct. Pentru
a profita din plin de valoarea strugu-
rilor şi de beneficiile pe care le oferă
organismului nostru, ar fi bine să mân-
căm atât coaja, cât şi sâmburii.

Oricât ar părea de neplăcută la
gust, amăruie ori înecăcioasă, coaja
strugurilor conţine cantitatea cea mai
mare de resveratrol, cel mai puternic
antioxidant. În plus, sâmburii de stru-
guri conţin uleiuri ce au un rol benefic
pentru sănătatea vaselor de sânge, re-
duc colesterolul şi combat hiperten-
siunea arterială. 

Sâmburii şi coaja strugurilor (mai
ales cei roşii) conţin resveratrol, quer-
citin[ şi antioxidanţi. Datorită acestei
compoziţii complexe, strugurii menţin
sănătatea ficatului, fiind un remediu
împotriva litiazei biliare, benefic pen-
tru sănătatea rinichiului, scăzând aci-
ditatea urinei.

F[r[ probleme digestive
Datorită conţinutului ridicat de fi-

bre şi minerale, strugurii sunt un ve-
ritabil digestiv natural. Cura cu stru-
guri este recomandată persoanelor ca-
re suferă de constipaţie şi balonare sau
celor care vor să înceapă o cură de de-
toxifiere, date fiind proprietăţile pu-
ternic purificatoare, diuretice şi depu-
rative ale acestor fructe.

În unele cazuri însă,
consumul de struguri nu

poate reface de-
zechilibrul din organism

şi acoperi lipsurile, iar în aceste
cazuri este nevoie să apelăm la supli-
mente alimentare. 

Strugurii, aliatul
oric[rei diete

Cercetători din Statele Unite ale Americii şi Japonia spun că descoperirile sugerează că băutul
a circa trei ceşti cu ceai negru pe zi poate ajuta la un control mai eficient al glicemiei. În cadrul
studiilor, experţii au analizat extract de ceai negru în laborator şi au descoperit cum acţionează
compuşii din această băutură pentru a reduce zahărul din sânge.
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MOD~
Când spunem clasic, ne referim la calapodul perfect, cu toc înalt, care defineşte

un picior. Nu vorbim sub nicio formă despre pantoful negru oribil, cu toc gros şi
pătrăţos. Aşadar, oricât de mult ţi-ai dori o pereche de pantofi maro, albi sau roşii,
cumpără-i doar după ce ai perechea de pantofi clasică în dulap!

Cu siguranţă ştii deja
că moda e schimbătoa-
re. Acum 5 ani puteai să
juri că pantofii cu vârf
ascuţit nu se vor mai pur-
ta vreodată, iar astăzi fai-
moşii stiletto sunt cei mai
căutaţi pe rafturile din
magazine.

Da, moda e schimbătoare.
Dar unele lucruri nu se schim-
bă niciodată. Şi unul dintre ele
este bunul-gust. Există câteva
“piese de rezistenţă” care nu se
vor demoda niciodată.

Pantoful clasic negru
Când spunem clasic, ne re-

ferim la calapodul perfect, cu toc
înalt, care defineşte un picior. Nu
vorbim sub nicio formă despre
pantoful negru oribil, cu toc gros
şi pătrăţos. Aşadar, oricât de mult
ţi-ai dori o pereche de pantofi ma-
ro, albi sau roşii, cumpără-i doar
după ce ai perechea de pantofi cla-
sică în dulap!

Diamantele
Cu siguranţă, cel mai de preţ ac-

cesoriu, perfect în orice situaţie. Nimic
nu-ţi luminează apariţia mai mult decât
un diamant veritabil. Alege piese ale unor
case celebre, care îţi pot garanta durabili-
tatea unei bijuterii.

Perlele
Ideale sunt cele vechi, care au o istorie

(poate găseşti unele la bunici). Trebuie să
ai un şirag de perle în cutia de bijuterii.

Ocaziile în care le poţi purta sunt multe
şi importante. Perlele vor fi mereu la modă
şi nu vei greşi purtându-le seara, cu o ro-
chie retro, sau ziua, la o ţinută elegantă.

Cureaua lată
Din secolul al XVIII-lea, trecând prin

superbii ani 30, dansând rock and roll în
anii 50 şi concurând cu siluetele filiforme
ale anilor 90, talia a fost mereu obsesia
tuturor doamnelor. Un accesoriu impor-

tant este cureaua clasică, fie ea neagră sau
bej. Ziua sau seara, peste o rochie sau un
mantou, o cămaşă sau un cardigan, cu-
reaua bine aleasă îţi va schimba în bine
silueta.

Şalul clasic
Este de preferat să ai unul negru, care

se potriveşte la orice. Chiar dacă alegi
jeanşi, şalul se va potrivi. Ca şi în cazul
pantofilor clasici, teoria se repetă. Nu îţi

cumpăra şaluri
imprimate, brodate şi în culori vii până
nu ai şi piesa de bază.

Pălăria
Nu are vârstă, doar eleganţă şi rafina-

ment. Nu te sfii să arunci o privire în du-
lapul bunicii şi să împrumuţi pălării vechi
(pe care foarte uşor le poţi curăţa şi re-
condiţiona) sau să-ţi cumperi piese de-
osebite. Ocaziile de a le purta există, chiar

dacă nimeni
din jurul tău nu o
face. Este doar un semn de ignoranţă.

Ochelarii mari şi negri
Nimic nu este mai feminin şi nu în-

cadrează sau ajută mai bine o fizionomie
decât o pereche de ochelari negri, clasici.
Designul recomandat este cel al anilor 60.
Forma aceasta îndulceşte faţa prin rotun-
jimile designului şi mărimea ramelor.

C]nd spunem “tendin\e” ne
referim la absolut orice. De la
pantofi la rochii, lenjerie ;i chiar
la torturi pentru diferitele eveni-
mente din via\a noastr[. Cum
alegerea tortului este foarte im-
portant[, el trebuie s[ arate bine,
iar gustul trebuie s[ fie cuceritor.

:tim cu to\ii c[ ambalajul conteaz[
prea pu\in atunci c]nd con\inutul te
dezam[ge;te, tocmai de aceea `n cele
ce urmeaz[ v[ vom prezenta `n mare
tendin\ele ̀ n materie de torturi pentru
anul 2015. 

Crema de vanilie într-un tort cu
ciocolată neagră şi mousse-ul de fistic
dintr-un tort cu blat amaretto de mig-
dale sunt doar câteva combinaţii
reuşite din noile tendinţe în ce priveşte
torturile anului 2015. Anul acesta sunt
în prim plan torturile pentru nuntă cu
detalii metalice, precum şi cele deco-
rate cu flori realizate manual din hârtie
de vafă de orez. Pentru torturile des-
tinate copiilor, decorul devine în acest
sezon minimalist.

Torturile pentru nunt[

Un trend lansat în premieră pe piaţa
din România este acela al torturilor de-
corate cu flori din hârtie din vafă de
orez, un new entry pe lista tendinţelor
în materie de dulciuri couture în 2015. 

Metalic

Torturile glamour decorate in
nuanţe metalice< auriu, argintiu, cu-
pru. Sunt torturi spectaculoase, care
adaugă o notă de eleganţă oricărui eve-
niment, indiferent de tema acestuia şi
de locaţie. 

Poţi alege ca doar câteva din ele-
mentele de decor (precum florile, sau
dantela aplicată pe tort) să strălucească
în nuanţe metalice, sau un întreg nivel
al tortului s[ fie îmbrăcat în marţipan
auriu.

Torturi pentru copii

În ultimii ani,  torturile pentru co-
pii au avut predominant acelaşi stil de
decor, inspirat din pasiunile copiilor
sau personajele favorite ale celor mici.
În 2015, trendul în materie de torturi
pentru copii este un pic mai minima-
list< decorul este mult mai simplificat,
mai subtil, mai elegant.

Torturi pentru anivers[ri

În 2015 revine moda torturilor cu
decor simplu, cu fructe proaspete sau
flori naturale. Promovat în anii trecuţi
ca un tort pentru evenimente speciale,
Naked Cake (tortul fără glazură), este
acum reinventat ca tort pentru ani-
versări, pentru cei ce îşi doresc ceva
simplu, dar cu un efect spectaculos.

A revenit moda torturilor simple pentru anivers[ri  

Piesele de rezisten\[ ce nu trebuie
s[ lipseasc[ din garderob[
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~ntr-o lume ̀ n care mediul on-
line este invadat de vedete tinere
dornice s[ se afirme ;i, uneori,
chiar s[ ;ocheze, britanica `n
v]rst[ de 25 de ani poate fi o in-
spira\ie pentru noua genera\ie.
Are multe realiz[ri, dep[;indu-i
pe mul\i tineri din genera\ia ei< a
supravie\uit v]ltorii din lumea co-
piilor-vedet[, a ap[rut ̀ n filme re-
marcabile, a absolvit o facultate
de prestigiu, a lansat o campanie
social[, a devenit ambasadoare a
Na\iunilor Unite ;i, cel mai im-
portant lucru, a dus o via\[ nor-
mal[.

Emma a devenit celebr[ la v]rsta de
9 ani, `n rolul lui Hermione Granger din
adaptarea pentru marile ecrane a seriei
de c[r\i “Harry Potter”. N[scut[ la Paris,
ea s-a mutat la v]rsta de 5 ani `n Anglia,
dup[ ce p[rin\ii ei, ambii avoca\i, au di-
vor\at. La fel ca personajul interpretat de
ea, micu\a Emma era extrem de inteli-
gent[, iar comportamentul ei dep[;ea
v]rsta fraged[. “Nu m-am g]ndit nicio-
dat[ c[ voi deveni actri\[ sau c[ voi fi fai-
moas[ - a fost doar o ̀ nt]mplare. Au venit
`n ;coala mea, m-au v[zut ;i m-au foto-
grafiat. Am fost chemat[ `n Londra la
audi\ii ;i s-a `nt]mplat s[ fiu aleas[ eu s[
apar ̀ n una dintre cele mai de succes fran-
cize din toate timpurile.”

~nc[ de la prima produc\ie, actri\a a
semnat un contract pentru ̀ nc[ ;apte fil-
me “Harry Potter”, spun]nd c[-i era im-
posibil s[ renun\e la personajul Hermio-

ne. ~n 2009, Watson a fost clasat[ de re-
vista “Forbes” pe locul al ;aselea ̀ n topul
celor mai bogate tinere staruri, cu venituri
estimate la 19 milioane de lire sterline (`n
prezent 40 de milioane). Franciza a avut
un succes fulminant pe tot globul, iar
Emma ;i colegii ei din film au devenit
faimo;i ̀ n toat[ lumea ̀ nainte de a ̀ mplini
20 de ani. Privind `napoi, Emma recu-
noa;te c[ reprezint[ cea mai semnificativ[
parte din via\a ei. “P]n[ ̀ n acest moment,
prezen\a mea `n distribu\ia acestor pro-
duc\ii m-a definit pe mine ca persoan[.”

Momentul crucial din cariera Emmei
a venit imediat dup[ franciza Harry Pot-
ter, dup[ ce fusese asociat[ cu personajul
ei timp de aproape 10 ani. Primul rol prin-
cipal a fost ̀ n produc\ia BBC “Ballet Sho-
es”, `n care a jucat o t]n[r[ orfan[ care
descoperea bucuria de a se exprima pe
scen[. Aceasta a fost o mi;care ̀ n direc\ia
bun[, dovedind c[ Emma promite mult
ca ;i actri\[. Alegerea rolurilor sale avea,
se pare, s[ reflecte diferitele etape din
via\a ei personal[.

A fost o surpriz[ c]nd a ap[rut `n
“Jurnalul unui adolescent timid”, consi-
derat de mul\i critici rolul care a separat-
o de Hermione cea ve;nic cuviincioas[ ;i
preten\ioas[. Iar ca un aparent act de re-
beliune ;i semn c[ l[sa `n urm[ trecutul,
Emma ;i-a t[iat p[rul foarte scurt. Per-
sonajul interpretat de ea era o t]n[r[ non-
conformist[ aflat[ `ntr-o perioad[ de
r[scruce ̀ n via\a ei. “~mi place c[ oamenii
m[ privesc diferit, asta ̀ nsemn]nd c[ ̀ mi
ofer[ spa\iul pentru a m[ dezvolta ;i a
m[ schimba ;i sunt deschi;i la existen\a
unor p[r\i ale personalit[\ii mele pe care
`nc[ nu le-au v[zut sau care nu au fost

`nc[ explorate.” Acest film a reprezentat,
dintr-un punct de vedere, gala de absol-
vire de la Hogwarts. “Lucram la Harry
Potter `n timpul trecerii mele de la
copil[rie la adolescen\[, iar aten\ia presei
m-a f[cut s[ m[ simt destul de izolat[.
Doar ̀ n ultima perioad[ am reu;it s[ m[
simt mai bine `n pielea mea ;i s[-mi cu-
nosc adev[rata mea valoare.” Recenzia
produc\iei “Noah” din revista “Vanity
Fair”, o adaptare dup[ Biblie, ̀ n care joac[
al[turi de Russell Crowe ;i Jennifer Con-
nelly, o nume;te pe actri\a britanic[ “ve-
deta secret[“ a filmului ;i laud[ interpre-
tarea ei.

Pe l]ng[ talentul actoricesc, Emma a
atras aten\ia ;i prin alegerile sale vesti-
mentare de pe covorul ro;u, devenind
muza mai multor creatori de prestigiu,
pe l]ng[ imaginea brandului Burberry.
Dar ceea ce pu\in[ lume ;tie este c[ Em-
ma are diplom[ de instructor de yoga.
“Trebuie s[ g[sesc un mod de a m[ sim\i
`ntotdeauna ̀ n siguran\[ ;i mul\umit[ de
mine `ns[mi, deoarece nu vreau s[ m[
pot baza doar pe un loc fizic `n aceast[
lume.”

Cu toate proiectele `n care este im-
plicat[, mai are timp ;i pentru iubire?
Emma a insistat s[ nu-;i fac[ public[ via\a
privat[, dar `ntr-un interviu a dezv[luit
de ce prefer[ s[ nu aib[ rela\ii cu cele-
brit[\i. “Nu merg la ̀ nt]lniri cu persoane
celebre. :i nu cred c[ e corect ca deodat[
s[ fie f[cute publice detalii din via\a lor
personal[ doar pentru c[ am fost poza\i
`mpreun[.”

Presa a f[cut publice numele a doi
studen\i de la Oxford, cu care Emma a
avut rela\ii `n 2011 ;i `n 2014. La un mo-

ment dat au existat zvonuri privind o
leg[tur[ ̀ ntre Emma ;i prin\ul Harry, dar
actri\a a negat vehement aceast[ ;tire,
spre dezam[girea fanilor. :i, `n concor-
dan\[ cu sim\ul ei ascu\it al umorului, a
transmis urm[torul mesaj pe Twitter<
“C[s[toria cu un prin\ nu reprezint[ o
condi\ie necesar[ pentru a fi o prin\es[.”

Dup[ apari\iile ei `n filme de succes,
e greu de crezut c[ Emma a dus o via\[
normal[ `n via\a de zi cu zi. ~ns[ `n va-
can\ele dintre semestre a participat la
film[ri care au dus-o `n alte col\uri ale
lumii, ̀ n timp ce studia literatura englez[
la Universitatea Brown ;i un an la Oxford.
~ntr-un interviu televizat, actri\a a decla-
rat c[ a fost tratat[ la fel ca oricare alt stu-
dent de c[tre profesori ;i colegi, fiind
chiar protectori `n privin\a ei, amintin-
du-;i de o petrecere pe care a dat-o ;i
lipsa total[ a pozelor `n mediul online,
tocmai pentru a-i respecta via\a privat[.

~n mai 2014 a absolvit Universitatea
Brown, declar]nd c[ ignorarea celebrit[\ii
a fost un fel de r[zvr[tire din partea ei
din dorin\a de a duce o via\[ normal[ de
student. “Probabil c[ nu era recomandat
s[ merg la un colegiu `n America ;i s[
stau `n camer[ cu o persoan[ necunos-
cut[. :i poate c[ nu a fost `n\elept din
partea mea s[ ̀ mpart baia cu alte opt per-
soane ̀ ntr-un c[min mixt. Privind ̀ napoi,
cred c[ a fost o nebunie.”

Dup[ absolvire, toat[ aten\ia era
`ndreptat[ spre ea, publicul anticip]nd
urm[toarea ei mi;care. Proiectul ei nu
avea `ns[ leg[tur[ cu lumea filmului, ea
aleg]nd s[ se implice ̀ n campanii sociale.
A promovat educa\ia `n r]ndul fetelor ;i
a vizitat \[ri precum Zambia ;i Bangla-

desh. Dup[ ce a fost numit[ ambasadoare
a bun[voin\ei de c[tre Organiza\ia Na\iu-
nilor Unite, Emma a \inut un discurs de
excep\ie `n fa\a liderilor lumii cu ocazia
lans[rii campaniei HeForShe, o ini\iativ[
menit[ s[ sus\in[ egalitatea ̀ ntre femei ;i
b[rba\i. “At]t b[rba\ii, c]t ;i femeile ar
trebui s[ se simt[ liberi s[ fie sensibili.
At]t b[rba\ii, c]t ;i femeile ar trebui s[ se
simt[ liberi s[ fie puternici. E timpul s[
percepem cu to\ii genul ca pe un spectru,
nu ca dou[ seturi de idealuri aflate `n
opozi\ie. Dac[ ne oprim din a ne defini
unii pe al\ii prin ceea ce nu suntem ;i am
`ncepe s[ ne definim ca ceea ce suntem,
cu to\ii putem fi mai liberi...”

~ntr-un interviu, Emma a recunoscut
c[ a g[sit ra\iunea ;i scopul statutului ei
de celebritate. “Faima nu e ceva cu ce m-
am sim\it `ntotdeauna confortabil. Din
punct de vedere emo\ional, chiar a existat
o lupt[ `n interiorul meu. Iar aceste pro-
iecte sunt modul meu de a da un sens ce-
lebrit[\ii, de a o folosi. Am g[sit o posi-
bilitate de a o canaliza spre altceva, lucru
ce o face mult mai u;or de controlat pen-
tru mine. :i e ceva `n care cred cu toat[
fiin\a mea.” 

Pe l]ng[ dou[ produc\ii cinemato-
grafice ̀ n care va ap[rea al[turi de Ethan
Hawke ;i Tom Hanks, Emma va dovedi
c[ poate fi starul unui film ̀ n rolul Belle
din “Frumoasa ;i Bestia”, ce urmeaz[ s[
fie lansat ̀ n 2017. Dup[ ce a fost numit[
de c[tre revista “Time” una dintre cele
mai influente persoane din lume, a de-
clarat c[ nu se vede pe sine f[c]nd doar
un singur lucru. “Sunt sigur[ c[ voi ajun-
ge s[ fac ;i patru sau cinci lucruri dife-
rite.”

Evolu\ia Emmei Watson, 
de la copilul-vedet[ la idol mondial


