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      Fostul premier italian
Silvio Berlusconi a
reapărut în public la o
petrecere din insula
Sardinia, fiind pentru
prima dată după mai mulți
ani când magnatul de 78 de
ani s-a distrat într-un
restaurant de pe Coasta de
Smarald, zonă renumită
pentru frumusețea ei
naturală și pentru luxul
reședințelor construite
acolo, scrie ziarul spaniol 'ABC'.
      Spre surpriza celorlalți clienți,
care credeau inițial că asistă la o
farsă, politicianul în persoană (nu
era o sosie!) a intrat în local,
însoțit de un vesel alai de
aproximativ 20 de persoane, din
care nu lipsea tânăra lui iubită
Francesca Pascale.
      După cină, Berlusconi și
invitații lui au asistat la show-ul
oferit de proprietarul localului,
Umberto Smaila, supranumit
regele piano-barului, un vechi
colaborator al trustului de
televiziune Mediaset deținut de
omul de afaceri care a condus de

mai multe ori guvernul de la
Roma. 
      Artistul de cabaret a
interpretat și câteva melodii dintr-
o listă de preferințe berlusconiene
ce îi fusese înmânată de unul
dintre amicii din suita lui Il
Cavaliere. Pe la trei dimineața,
Berlusconi a dat semne că vrea să
se retragă la proprietatea lui din
insulă, Villa Certosa. Dar, într-un
nou gest neprevăzut, s-a urcat mai
întâi pe scenă, alături de Smaila,
vechi prieten al său, cu care a
cântat în duet “I migliori anni
della nostra vita” (“Cei mai buni
ani din viața noastră”).

Pe teritoriul jude\ului, vandalii 
au luptat al[turi de dacii liberi împotriva
romanilor

       Autorităţile germane au cerut
companiei Facebook să cenzureze
mesajele rasiste, iar reţeaua de
socializare, cea mai mare platformă
online de acest tip din lume, a spus,
joi, că va analiza acest lucru în mod
foarte serios. Grupurile rasiste şi
de dreapta din Germania, care
acuz[ frecvent mass-media de
cenzură în ceea ce le priveşte, au
dezvoltat reţele puternice pe
Facebook, unde numeroşi
"prieteni" îşi exprimă aprecierea,
prin "like-uri", faţă de comentarii
jignitoare la adresa refugiaţilor care
sosesc zilnic în această ţară.
       Ministrul german al Justiţiei,
Heiko Maas, le-a scris şefilor din
Germania şi Europa ai Facebook,
pentru a le cere o întâlnire, pentru
a discuta despre acest subiect.

       "Utilizatorii reţelei Facebook
critică faptul că, în ciuda
plângerilor făcute, compania nu
previne în mod eficient mesajele şi
comentariile rasiste şi xenofobe",
potrivit scrisorii.
       Maas a mai spus că utilizatorii
au primit adesea mesaje potrivit
cărora acele comentarii nu încălcau
politicile comunităţii Facebook.
       Anul trecut, grupul antiislamic
Pegida a folosit Facebook ca
principal canal pentru a organiza
demonstraţii săptămânale la
Dresda. Legislaţia germană nu cere
comunităţilor online să filtreze
mesajele de pe reţelele de
socializare, dar le obligă să şteargă
materialele considerate ilegale
după ce companiile primesc
plângeri în acest sens.
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      Dup[ ce a fost alungat din Satu Mare `n anul 1885, Vasile
Lucaciu a fost judecat ;i condamnat de mai multe ori. El nu s-a
l[sat intimidat. A avut t[ria s[ ̀ nceap[ ;i s[ termine Biserica  Sfintei
Uniri a Tuturor Rom]nilor de la :i;e;ti. Aceasta a fost sfin\it[
acum 125 de ani, la 27 august 1890. Din cauza inscrip\iei "Pro S
Unione Omnium Romanorum" precum ;i datorit[ discursului
rostit ̀ n fa\a mul\imii de 15.000 de oameni veni\i din toate p[r\ile,
Episcopul Ioan Szabo din Gherla l-a suspendat din postul de
preot al :i;e;tilor. Vasile Lucaciu a f[cut apel la Pontifice, care,
g[sindu-l nevinovat, anuleaz[ ordinul de suspendare.
      Judecat în mai multe procese, între 1889-1892, la Satu Mare
şi Debreţin, şi apoi închis la Seghedin de către guvernanţi, dr.
Vasile Lucaciu îşi câştigă repede admiraţia intelectualității
transilvănene. Primul proces împotriva lui Vasile Lucaciu are
loc la Satu Mare `n 19 martie 1889. El este judecat "pentru
ațâțare împotriva unei naționalități". Avocatul său, Iuliu
Coroianu, și-a susținut pledoaria în limba română. Sentința
s-a dat în 8 iulie 1889. Tribunalul Regal din Satu Mare îl
declară nevinovat şi îl achită pe părintele Vasile Lucaciu.
      ~n calitate de secretar general al Partidului Naţional
Român, particip[ la pregătirea mişcării memorandiste, la
întruniri politice, acestea aducându-i aprecierea largă a
românilor din zonă, dar şi prigoana din partea oficialităţilor.
Dr. Vasile Lucaciu a fost delegat cu formarea ;i delegarea
deputaților ce urmau să fie prezen\i la Viena în data de 28 mai
1892 pentru a înmâna Memorandul Împăratului. Du;manii săi,
printre care din păcate erau ;i români, aveau ordin să-l implice
într-o acțiune subversivă, pentru a-l împiedica în rolul ce ;i-l
asumase. Momentul ales a fost începutul lunii mai.

Continuare `n pagina 4

Procesele lui
Vasile Lucaciu

de la 
Satu Mare

Germania cere Facebook s[ cenzureze 
mesajele rasiste

       Francezii lasă cele mai mici
bacșișuri când vizitează țări
străine, potrivit unui studiu
realizat de compania de asigurări
Direct Line.
       Firma britanică a ajuns la
această concluzie pe baza datelor
obținute în baruri și restaurante
din locuri foarte frecventate de
turiști precum Barcelona, Las
Vegas, Paris, Sao Paulo și insula
spaniolă Ibiza.
       Podiumul zgârceniei este
completat, în ordine, de englezi
și italieni. La polul opus, al celor

mai generoși, se regăsesc
americanii, practica bacșișului
fiind profund ancorată în cultura
din SUA.
       Practica diferă mult în
funcție de obiceiurile locale. De
exemplu, în Canada și SUA se
obișnuiește să se lase un plus de
15-20% la nota de plată. În
schimb, în majoritatea țărilor
asiatice, precum Japonia, Coreea
de Sud, Singapore, Tailanda sau
Vietnam, nimeni nu lasă bacșiș.
În Japonia bac;i;ul este
considerat o insultă. 

Francezii, campionii bac;i;urilor mici
Silvio Berlusconi reapare în public 
la o petrecere în Sardinia

       Cuvântul "grexit", care se
referă la o posibilă ieşire a Greciei
din zona euro, a fost inclus, joi,
alături de alte neologisme,
precum termenii argotici
"manspreading", "hangry", "butt-
dialing" şi "brainfart", în ediţia
online a prestigiosului dicţionar
Oxford. “Manspreading" descrie
un bărbat care stă pe scaun cu
picioarele depărtate şi ocupă mai

mult decât un loc într-un mijloc
de transport în comun. "Hangry"
defineşte o stare de dispoziţie
proastă generată de foame, iar
"butt-dialing" este un termen
popular care se referă la un apel
telefonic realizat fără intenţie. 
       "Brainfart" înseamnă
incapacitatea temporară - şi
frustrantă - a unei persoane de
a-şi aminti un lucru bine ştiut.

Grexit, un nou cuv]nt ̀ n dic\ionarul Oxford
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Vandalii au fost un trib ger-
manic estic constituit din 2 ra-
muri, asdingii şi silingii, care, în
anul 429, sub regele Genseric, vor
întemeia un regat ce cuprindea
Sicilia, Sardinia, Corsica, Insulele
Baleare şi nordul Africii.

Scriitorii din timpul Renaşterii i-
au caracterizat pe vandali drept bar-
barii care au jefuit Roma, de unde şi
provenienţa cuvântului “vandalism”,
care descrie orice tip de distrugere.

Acest popor a avut una dintre cele
mai lungi migraţii, pe două continente,
plecând din sudul Peninsulei Scandi-
navice şi ajungând până în nordul Afri-
cii.

Prima menţiune cu un grad ridicat
de certitudine a vandalilor apare în
contextul războaielor marcomanice, în
care împăratul filosof Marcus Aurelius
a reuşit prin eforturi deosebite să apere
frontiera dunăreană a imperiului de
marile mişcări de populaţii din zonă.

Dintre triburile germanice care au
luptat alături de dacii liberi împotriva
romanilor primii au fost burii,  care au
ajuns pe acest teritoriu în număr res-
trâns în perioada războaielor traianice.
Urme lăsate de buri au fost descoperite
pe teritoriul judeţului Satu Mare, mai
exact la vama Petea, cu ocazia des-
făşurării lucrărilor de modernizare a
vamei.

Vandalii au pătruns pe teritoriul
României de astăzi în timpul războa-
ielor marcomanice, între anii 166 şi
180. Ei au pătruns prin nord şi au atacat
provincia romană Dacia, ajungând la
Porolissum.

Ei au luptat alături de dacii liberi
împotriva romanilor, dar unii dintre
vandali au luptat şi în legiunile romane,
în diferite campanii desfăşurate de im-

periu. Spre deosebire de alte triburi
barbare care au trecut de-a lungul is-
toriei pe teritoriul românesc, vandalii
au colonizat practic teritoriul şi au ră-
mas până în anii 404-405 când, împinşi
de popoarele hune, au plecat ajungând
până în nordul Africii, unde au înte-
meiat un regat.

La Apa, în 1895 a fost găsit
mormântul unui războinic
vandal

În zona noastră, mai exact lângă
localitatea Apa, a fost făcută o desco-
perire remarcabilă cu ocazia săpături-
lor efectuate pentru instalarea căii fe-
rate. În 1895 a fost găsit mormântul
unui războinic vandal, dar până în ziua
de astăzi nu a fost publicat niciun ma-
terial despre această descoperire im-
portantă.

Mormântul şi obiectele găsite în
acesta nu au fost studiate în detaliu pâ-
nă acum deoarece Muzeul Naţional
din Budapesta, în a cărui colecţie de
bază se află piesele originale, nu dis-
pune de specialişti pe triburile germa-
nice. Cercetările acestor obiecte şi aces-
tui mormânt au fost începute de către
muzeograful sătmărean Robert Gin-
dele, care ne-a oferit informaţii referi-
toare la acest subiect.

Cei care au dorit să aprofundeze
acest subiect au întâmpinat anumite
probleme cu localizarea exactă a mor-
mântului, pentru că inginerul care a
raportat în 1895 descoperirea a decla-
rat că mormântul a fost găsit într-o ba-
lastieră la 10 metri adâncime, însă aces-
ta este un lucru greu de crezut. Cel mai
probabil descoperirea a fost făcută oda-
tă cu nivelarea terenului în vederea
efectuării lucrărilor la linia ferată.

Vandalii nu aveau obiceiul de a fo-

losi morminte singulare, ci de a face
înmormântările în cimitire, de aceea
aflarea cu exactitate a locului unde a
fost descoperit mormântul este crucia-
lă, pentru a se face cercetări cu detec-
torul de metal, lucru care ar putea duce
la descoperirea cimitirului vandal, o
asemenea descoperire fiind unică în
ţara noastră.

Mormântul descoperit lângă loca-
litatea Apa aparţine cu certitudine unui
războinic vandal, cel mai probabil unui
luptător de elită sau chiar unui lider.

În mormânt a fost găsit un echipa-
ment complet de luptă care cuprindea
2 vârfuri de lance, o sabie, un scut, şi
pe lângă acestea a mai fost găsită o foar-
fecă pentru tăiat lâna.

Dintre toate articolele găsite în
mormânt scutul este interesant, pentru
că era un scut din bronz, de origine
romană, nu un scut din fier, la fel ca
cele produse de triburile germanice,
inclusiv de vandali. Scutul roman ar fi
putut ajunge în posesia luptătorului în-
gropat lângă localitatea Apa sau prin
jaf, sau să îl fi primit de la romani da-
torită serviciului militar efectuat în ar-
mata romană.

Trei asemenea scuturi au fost des-
coperite în Scandinavia, în morminte
vandale. Războinicii îngropaţi acolo
au luptat probabil în diferite campanii
militare alături de legiunile romane,
iar scuturile le-au adus acasă, fiind în-
mormântaţi cu ele.

Mormântul, aproape 
de cuptoarele dacice

Vandalii, dar si alte triburi barbare,
au luptat în unele perioade alături de
dacii liberi împotriva Imperiului Ro-
man, iar în această zonă au locuit daci
liberi. O altă dovadă a legăturii între

dacii liberi şi vandali este localizarea
mormântului de la Apa, care este la o
mică distanţă de cuptoarele dacice de
la Medieş.

În anii 404-405 vandalii au părăsit
teritoriile din Dacia liberă, fiind îm-
pinşi înspre vest de către popoarele hu-
ne. Ei au trecut Rinul şi au ajuns până
în Africa de Nord, unde au întemeiat
un regat vandal.

Vandalii sub noul lor rege Genseric
(de asemenea cunoscut sub numele de
Geiseric) au traversat în Africa în 429.
Cu toate că cifrele sunt necunoscute și
unii istorici încă dezbat validitatea es-
timărilor, bazat pe afirmația lui Pro-
copiu, aceea că vandalii și alanii au nu-
mărat 80.000 de in;i atunci când s-au
mutat în Africa de Nord, Petru Heather
estimează că aceștia ar fi putut avea o
armată de aproximativ 15.000-20.000.
În conformitate cu Procopiu, vandalii
au venit în Africa la cererea lui Boni-
faciu, conducătorul militar al regiunii.

Pacea s-a încheiat între romani și
vandalii în 435 printr-un tratat oferind
controlul vandalilor asupra coastei Nu-
midiei, Geiseric a ales să rupă tratatul
în 439, când a invadat provincia Africa
și a asediat Cartagina. Orașul a fost
capturat fără luptă, vandalii au intrat
în oraș în timp ce majoritatea locuito-
rilor participau la cursele de la hipo-
drom. Genseric i-a hotărât statul de
capitală și s-a proclamat regele vanda-
lilor și alanilor, pentru a indica inclu-
derea alanilor din nordul Africii în
alianța lui. Prin cucerirea Siciliei, Sar-
diniei, Corsicăi și insulelor Baleare a
construit un regat puternic.

Punctul culminant al ascensiunii
puterii regatului vandal a fost atins în
anul 455, când regele vandal a reuşit
debarcarea `n Peninsula Italică şi je-
fuirea Romei.

A consemnat Bogdan Mihalca

Dictatul de la Viena (cunoscut și ca
Al doilea arbitraj de la Viena) a fost un
act internațional încheiat la 30 august
1940, prin care România a fost silită să
cedeze aproape jumătate (43.492 kmp)
din teritoriul Transilvaniei în favoarea
Ungariei horthyste. Acest act a fost im-
pus de Germania Nazistă și Italia fas-
cistă în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial sub titlul de „arbitraj”.

Cedările teritoriale românești au
fost facilitate de starea de derută deter-
minată de presiunile externe și incapa-
citatea guvernului condus de Ion Gi-
gurtu și a cercurilor conducătoare ro-
mânești de a angaja acțiuni politice fer-
me, de a organiza măsuri de apărare
națională. Lipsa de curaj a regelui Carol
al II-lea, faptul că a evitat un contact
direct cu Hitler, deși se impunea o ex-
punere personală, au întărit convinge-
rea cancelarului nazist că regele Româ-
niei nu va întreprinde măsuri de îm-
potrivire hotărâte, ci va consimți treptat
la toate pretențiile revizioniste formu-
late. La 15 iulie 1940, Hitler îi adresează
regelui Carol o scrisoare cu caracter ul-
timativ, avertizând asupra „gravelor pri-
mejdii la care s-ar expune dacă nu ar
da curs cererii sale” de a începe tratative
cu Ungaria și Bulgaria în vederea revi-
zuirii frontierelor.

Negocierile prin intermediul repre-
zentanților Germaniei și Italiei au în-
ceput la 16 august 1940 la Turnu Seve-
rin. Ungaria a pretins circa 69.000 kmp
din suprafața României, la care guver-
nul român a răspuns oferind un schimb
de populație și o serie de rectificări mi-
nore ale granițelor. În final, negocierile
de la Turnu Severin au eșuat și se părea
că disputa româno-ungară se va muta
pe câmpul de luptă. Armata maghiară
a primit ordin să fie pregătită pentru
declanșarea atacului la 28 august. S-au
produs numeroase acțiuni provocatoa-
re pe frontieră, aviația maghiară pă-
trunzând în spațiul românesc până la
Brașov, și bombardând aeroportul civil
din Satu Mare.

Germania era însă interesată să păs-
treze pacea în regiune, deoarece avea
nevoie de exporturile acestor țări pen-
tru necesitățile de război. Miniștrii de
Externe ai României (Mihail Manoi-
lescu) și Ungariei au fost convocați la
29 august la Viena, unde ministrul de
Externe german Ribbentrop a impus
părților preacceptarea necondiționată
a arbitrajului germano-italian. În dimi-
neața zilei de 30 august 1940 Consiliul
de Coroană convocat de regele Carol al
II-lea a admis arbitrajul cu majoritate
de voturi (19 pentru, 10 contra, 1 abți-
nere), în schimbul garantării de către
Germania și Italia a noilor granițe.

Se `mplinesc
75 de ani de la

Dictatul de la Viena

ARHEOLOGIE
Mormântul de la Apa şi obiectele găsite în acesta nu au fost studiate în detaliu până acum
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În mormântul de la Apa a fost găsit un echipament complet de luptă care cuprindea 2 vârfuri de lance, o sabie, un scut, și pe lângă acestea a mai fost găsită o
foarfecă pentru tăiat lâna
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ISTORIE
Dup[ moartea lui Alexandru Károlyi, castelul nu a mai fost locuit de proprietari, func\ion]nd,

de fapt, ca sediu al administratorilor domeniului Ardud. ~n anul 1783, s-a ivit inten\ia de a
moderniza ;i a redecora castelul, dar aceste proiecte nu s-au realizat. 

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 primele p[r\i, ce-
tatea medieval[ a Ardudului a
fost ctitorit[ de Bartolomeu
Drágfi `n anul 1487 ;i a fost rui-
nat[ ;i ca urmare abandonat[
dup[ asediul armatelor otomane
;i transilvane ̀ n vara anului 1565.
~n r]ndurile urm[toare vom pre-
zenta cum a ren[scut vechea
re;edin\[ a Dr[go;e;tilor ̀ ntr-un
castel baroc apar\in]nd con\ilor
Károlyi.

Vremurile de r[zboi ;i instabilitate
s-au `ncheiat `n 1711, odat[ cu pacea de
la Satu Mare. Ardudul, `mpreun[ cu o
parte `nsemnat[ din vechiul domeniu
apar\in]nd Dr[go;e;tilor, a fost dob]ndit
de contele Alexandru Károlyi. Acesta ;i-
a dorit s[-;i stabileasc[ re;edin\a aici ;i
a ini\iat reconstruirea vechii cet[\i ;i
transformarea ei `n castel `n anii 1720.
Fiind ocupat ̀ ns[ cu problemele ţ[rii, şi-
a petrecut majoritatea timpului la Viena,
la curtea imperial[, sau la Bratislava la
dezbaterile dietei. Astfel, contele a
`ntreţinut o corespondenţ[ intens[ cu cei
de acas[< soţia şi administratorii dome-
niului. Aceste scrisori sunt surse deosebit
de interesante asupra activit[ţii de reor-
ganizare a ̀ ntregului domeniu şi, ̀ n spe-
cial, a reconstruirii cet[ţii Ardudului. Re-
lat[rile administratorilor c[tre Károlyi
descriu am[nunţit tot ce a r[mas din ce-
tatea medieval[. Potrivit dispoziţiilor da-
te de conte, materialele g[site trebuiau
reutilizate (chiar şi ghiulelele recuperate
au fost topite şi folosite pentru diverse
obiecte din fier). Astfel, au fost refolosite
zidurile pivniţelor, iar `n elevaţie a fost
proiectat un castel baroc. ~n cursul exe-
cu\iei, lipsa resurselor, dar `n special a
meşterilor ̀ nv[ţaţi, a dus la simplificarea
proiectului ini\ial.

Imaginea castelului baroc poate fi re-
constituit[ pe baza reprezent[rilor de
epoc[ ;i a inventarului realizat `n anul
1739. Incinta castelului era `nconjurat[
de o palisad[ dubl[ ;i un ;an\ peste care
trecea un pode\, flancat de dou[ c[su\e
pentru str[jeri. Castelul propriu-zis urma
un plan patrulater, relu]nd dispunerea
cet[\ii medievale, cu turnuri la col\uri.
Cele dou[ turnuri de pe latura sudic[
erau mai mari, pe aceast[ latur[ fiind si-
tuat[ ;i poarta castelului, `ntr-un corp
realizat ̀ n form[ de turn. Acesta era dotat
cu un ceas, iar motivele decorative ale
fa\adei erau aurite. Coifurile baroce con-
fereau un volum impun[tor cl[dirii, `n
special cele de pe turnuri, de form[ glo-
bular[. Poarta ducea printr-o bolt[ `n
curtea interioar[, rectangular[. Pe latu-
rile de est ;i nord a fost construit un por-
tic cu arcade deschise, iar pe laturile de
sud, est ;i vest se aflau pivni\e. La nivelul
parterului de pe latura de nord locuiau
solda\ii ;i administratorul domeniului.
Pe latura de est, peste pivni\[, era gr]na-
rul mare, iar pe partea de vest erau cup-
toarele ;i ̀ nc[perile slugilor. ~n turnul de
nord-est era temni\a, iar `n cel de nord-
vest buc[t[ria, ̀ n fa\a c[reia era f]nt]na.
Nivelul etajului exista doar pe trei laturi<
cele de est, sud ;i nord. Aici erau ame-
najate spa\ii destinate proprietarilor. Ca-
mera lui Alexandru Károlyi era situat[
pe latura de est, drept l]ng[ turnul de
sud-est, sufrageria se afla ̀ n aripa sudic[,
peste poart[, iar capela ̀ n turnul de nord-
est, peste temni\[. ~n grosimea zidurilor
turnurilor erau amenajate toalete. Deco-

rul din interior era destul de sumar< mo-
bila era confec\ionat[ de me;teri locali,
sobele erau din ceramic[, iar tipul lor
r[m]nea nespecificat `n inventar. Cea
mai special[ decora\ie era cronologia pic-
tat[ ̀ ntr-o ̀ nc[pere din turn, care, copiat[
de posteritate, a p[strat data construirii
cet[\ii medievale. Cronologia era com-
pletat[ de blazonul Dr[go;e;tilor ;i ve-
dute despre cetate ;i localitate.

Dup[ moartea lui Alexandru Károlyi,
castelul nu a mai fost locuit de proprie-
tari, func\ion]nd, de fapt, ca sediu al ad-
ministratorilor domeniului Ardud. ~n
anul 1783 s-a ivit inten\ia de a moderniza
;i a redecora castelul, dar aceste proiecte
nu s-au realizat. La mijlocul secolului al
XIX-lea, doar o arip[ a r[mas funcţio-
nal[, fiind ocupat[ de administratorul
de atunci, Ignác Szendrey, tat[l Júliei,
soţia poetului Sándor Petőfi. ~n cur]nd
şi aceast[ arip[ a devenit o ruin[, dar
cultul faţ[ de memoria poetului a deter-
minat refacerea turnului ̀ n 1896. Aceast[
refacere, purt]nd elementele stilului neo-
romanic, a conferit un aspect romantic
cl[dirii şi a r[mas practic singura parte
vizibil[ din fostul castel. ~ns[ nici restau-
rarea de acum 120 ani nu a avut o soart[
mai bun[ dec]t etapa baroc[, turnul
ruin]ndu-se din cauza lipsei `ngrijirii.
Lucr[rile de reabilitare ;i cercet[rile pre-
merg[toare acestora, `ncep]nd din anul
2010, au vizat  consolidarea ruinelor su-
dice, restul complexului urm]nd s[ fie
restaurat `n viitor.

Cl[dirile castelului baroc

Dup[ cum a mai fost men\ionat, cas-
telul a preluat planimetria cet[\ii me-

dievale, cu o form[ general[ rectangu-
lar[, patru turnuri de col\ ;i un turn de
poart[. Cl[dirile din castelul baroc au
fost construite din c[r[mid[, majoritatea
spa\iilor au fost boltite, iar interioarele
erau pavate cu pardoseli din c[r[mid[.
Zidul de incint[ a fost refolosit, conso-
lidat (uneori p]n[ la talpa fundaţiei) şi
renovat sau ref[cut ̀ n elevaţie. Cele dou[
turnuri de colţ de pe latura sudic[ au
fost ref[cute complet, pe un amplasa-
ment ceva mai estic dec]t cel al turnu-
rilor medievale pe care le-au suprapus.
De asemenea şi turnul de poart[ a fost
ref[cut peste vechile ruine, cu un plan
aproape identic, fiind ̀ ns[ ̀ nglobat ̀ ntr-
o cl[dire care ocupa aproape `n `ntregi-
me latura de sud a castelului. Turnurile
au fost legate `ntre ele prin cl[diri orga-
nizate ̀ n jurul unei mici cur\i interioare,
cele mai multe prev[zute cu pivniţe, par-
ter şi etaj. Leg[tura ̀ ntre acestea se f[cea
printr-un coridor deschis c[tre curte
prin arcade desc[rcate pe st]lpi< ruina
unui astfel de st]lp (de form[ p[trat[,
cu latura de 1 m) a fost descoperit[ pe
latura de est. Coridorul era cel pu\in
par\ial pavat< fragmente de pavaj, aşezate
pe un strat de p[m]nt galben lutos, au
fost eviden\iate `n apropierea corpului
nordic. Din acela;i coridor se f[cea ac-
cesul ̀ n pivni\ele estice, ̀ n vreme ce pen-
tru cele de vest ;i sud a fost amenajat[ o
intrare separat[ printr-un g]rlici. 

Turnul neo-romanic

Turnul de sud-vest a fost turnul ce a
ajuns la noi sub o hain[ neo-romanic[
datorat[ renov[rilor din cea de-a doua
jum[tate a sec. XIX. Partea superioar[ a

fost complet modificat[, acoperi;ul `n
form[ de bulb fiind `nlocuit printr-un
coronament decorativ cu creneluri, ex-
teriorul a fost tencuit, iar jum[tatea ves-
tic[ a turnului a fost ”consolidat[” prin
aplicarea unei c[m[;uieli exterioare ma-
sive. Datorit[ acestor interven\ii turnul
a supravie\uit, fiind singura component[
a castelului care se p[stra integral ̀ n anul
2010, ;i a reprezentat obiectul principal
al restaur[rii. Din acest motiv cercetarea
arheologic[ s-a concentrat ̀ n jurul aces-
tui turn, care a fost studiat at]t din exte-
rior, c]t ;i din interior, at]t c]t a fost po-
sibil.

Cu un diametru interior de 6 m ;i
pere\i gro;i la baz[ de 2,6 m, turnul a
avut patru nivele< un parter suprapus de
dou[ etaje legate printr-o scar[ interioar[
`n spiral[, iar la subsol o pivni\[. ~n mo-
mentul ̀ nceperii cercet[rilor arheologice
pivni\a era aproape complet umplut[ cu
moloz, iar din intrare era vizibil[ doar
arcada superioar[. Dup[ efectuarea unor
sondaje cu ajutorul c[rora am evaluat si-
tua\ia, umplutura a fost evacuat[ `n to-
talitate, eliber]ndu-se astfel un spa\iu de-
osebit de frumos, cu o `n[l\ime de cca 3
m, acoperit cu o calot[ din c[r[mid[. Ni-
velul de c[lcare `n interiorul pivni\ei s-a
format prin simple lutuieli succesive, iar
accesul se f[cea dinspre curte, prin
pivni\ele de pe latura de sud. U;a acestui
acces era prev[zut[ cu un cadru din lemn
ale c[rui urme `nc[ erau vizibile `n
zid[rie.

Spre curte turnul a fost `ncadrat de
cl[diri cu dou[ sau trei nivele. Spre vest
o cl[dire cu parter ;i pivni\[ era direct
alipit[ turnului, iar spre sud o cl[dire cu
pivni\[, parter ;i etaj f[cea leg[tura cu
turnul de poart[ ;i cu turnul de sud-est.

~n exteriorul turnului, spre nord, a fost
descoperit un sistem complex de fos[
septic[ care deservea latrinele ce func\io-
nau la etaje. Un bazin de colectare de
form[ circular[ (cca 3 m diametru, din
c[r[mid[, acoperit cu o calot[) era legat
de turn printr-un canal zidit cu o l[\ime
de 0,6 m. Constructorii au prev[zut o
ni;[ `n partea superioar[ a fosei, astfel
`nc]t s[ permit[ golirea acesteia `n mo-
mentul umplerii ̀ ntr-un bazin secundar
de form[ aproape p[trat[. 

O descoperire unic[, aceast[
instala\ie este nu doar spectaculoas[ prin
modul de realizare, dar ;i o m[rturie
pre\ioas[ despre preocup[rile pentru
confort ;i igien[ ale proprietarilor. Des-
coperite `n timpul lucr[rilor de amena-
jare a terenului, bazinele se p[strau inte-
gral, umplute cu p[m]nt, moloz, resturi
menajere ;i mult[ ceramic[. De;i cerce-
tarea a fost par\ial[, doar bazinul secun-
dar fiind golit ̀ n ̀ ntregime, totu;i de aici
a fost recuperat cel mai important mate-
rial care reflect[ via\a cotidian[ din etapa
baroc[.

Latura de vest

~ntre turnurile laturii de vest a fost
construit[ o cl[dire cu subsol ;i parter,
folosit[ pentru depozitare, anexe gos-
pod[re;ti (`n principal este men\ionat[
brut[ria, `nso\it[ probabil de c[m[ri) ;i
locuin\e pentru servitori. Cercetarea ar-
heologic[ a scos la iveal[ o ̀ nc[pere lung[
pe parter, ̀ n care, dup[ ̀ ndep[rtarea stra-
turilor de moloz ;i p[m]nt, au ie;it la lu-
min[ partea inferioar[ a pere\ilor, par-
doseala din c[r[mid[ (relativ bine
p[strat[), precum ;i instala\ii pentru foc.
Aceasta era probabil o instala\ie pentru
copt-g[tit asem[n[toare unui cuptor cu
ochiuri, construit[ din c[r[mid[ (lungi-
mea 4,10 m, l[ţimea 0,65 m şi o ̀ n[lţime
p[strat[ de 0,90 m) ;i tencuit[ cu mortar
alb cenuşiu. ~n partea central[ a fost
prev[zut[ cu 4 guri de alimentare a fo-
cului, c[rora le corespundeau ̀ n plan ori-
zontal orificii (”ochiuri”) folosite pentru
`nc[lzit-g[tit (nişe cu dim. 0,26 x 0,26
m). ~n imediata apropiere a ap[rut o
structur[ `n form[ de cub, cu o gur[ de
alimentare a focului pe partea dinspre
cuptor ;i cu pere\i din c[r[mid[ aşeza\i
direct pe pardoseal[. Urme intense de
ardere arat[ o folosin\[ `ndelungat[ a
acestui sistem, care servea foarte probabil
at]t pentru ̀ nc[lzit, c]t ;i pentru scopuri
menajere.

Cercetarea `nc[perii principale a
condus la descoperirea unei pivni\e din
care se p[stra intact[ partea nordic[, blo-
cat[ cu un perete din c[r[mid[ fals, pro-
babil dup[ ce partea bol\ii dinspre turn
deja se pr[bu;ise. Pivni\a cu dimensiu-
nile de 20x5 m ;i `n[lţimea de 2,4 m se
`ntindea sub ̀ nc[perile descrise mai sus,
pe o mare parte din suprafa\a cl[dirilor
de pe aceast[ latur[ a castelului. A fost
construit[ cu pere\i din piatr[ ;i
c[r[mid[, av]nd probabil funda\iile doar
din zid[rie de piatr[, ;i acoperit[ cu o
bolt[ semicilindric[. Pentru latura de
vest a fost realizat un perete nou a;ezat
l]ng[ zidul de incint[, cu o l[\ime de pes-
te 1 m. Intrarea se f[cea prin colţul de
sud-est (l]ng[ turn) dinspre interiorul
curţii, printr-o alt[ pivni\[ care f[cea par-
te dintr-o adev[rat[ re\ea de `nc[peri
subterane, cu acces unic din interiorul
cur\ii printr-un g]rlici. 

(continuare `n num[rul viitor)

A consemnat
Dr. Péter Levente Szőcs

Muzeul Jude\ean Satu Mare

~n anul 1720 groful Alexandru Károlyi
a transformat Cetatea Ardud `ntr-un castel baroc 
Castelul propriu-zis urma un plan patrulater, relu]nd dispunerea cet[\ii medievale, cu turnuri la col\uri
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~n noaptea de 5 spre 6 mai 1892, ju-
mătate din locuința notarului Papp Zsig-
mond din Ferneziu - vechiul du;man al
lui Lucaciu ;i denunțătorul din anul 1887
- a fost aruncată în aer, fără să se înregis-
treze vreo victimă.

Primele cercetări s-au îndreptat ̀ mpo-
triva lui Ötvös Istvan, gardian de noapte.
Acesta a declarat că atentatul a fost pus la
cale de Babiciu Gheorghe. La interogato-
riul luat, Babiciu a m[rturisit că Vasile Lu-
caciu ar fi afirmat despre Papp Zsigmond
urm[toarele< "din  porunca lui Dumnezeu,
trebuie să piară prin foc, prin apă, ca un
câne turbat". ~n urma acestei declara\ii Va-
sile Lucaciu a fost citat ̀ n fa\a judec[torului
Toperczer Kalman din Satu Mare pentru
audiere exact `n ziua `n care trebuia să
plece la Viena, 24 mai 1892.

La interogatoriu, Vasile Lucaciu face
declara\ii de o ̀ ndr[zneal[ de ne`nchipuit<
“~n privin\a presupusului atentat cu dina-
mita `mpotriva notarului din Ferneziu,
cuno;tiin\ele mele sunt urm[toarele<
aceast[ fapt[, apostrofat[ `n `ntregime de
mine ca fiind o comedie, s-a comis cu
aprobarea direct[ a `naltului guvern ;i cu
;tiin\a ;i acordul unor organe oficiale ale
lui, pe baza unei `n\elegeri prealabile ori
`nsu;i de c[tre Papp Zsigmond, ori de c[tre
o alt[ persoan[, dar cu concursul s[u ne-
mijlocit.” 

Procesul atentatului cu dinamit[ se ju-
dec[ `n 27 septembrie 1892 la Satu Mare
de c[tre judec[torii Szentkiralyi ca
pre;edinte, Papp Iozsef ;i Jeney Gyorgy
judec[tori ;i dr. Goth Ferencz ca procuror.
Lucaciu a fost achitat, inculpa\ii recu-
nosc]ndu-;i ̀ n cele din urm[ vina. Dar ̀ n
urma declara\iilor f[cute ̀ n fa\a judec[to-
rului de instruc\ie lui Vasile Lucaciu i s-a
deschis un nou proces pentru “calomniere
public[ a guvernului”.  

12 septembrie 1892< 
Tribunalul Regal din 
Satu Mare `l g[se;te vinovat pe 
Vasile Lucaciu pentru delictul
de calomniere public[

Prezent[m mai jos un fragment din
motivarea Tribunalului Regal din Satu Ma-
re  din 12 septembrie 1892, num[rul
9451/B.

“Av]nd `n vedere c[ prin cele de mai
sus dr. Lukacs Laszlo atribuie guvernului
o complicitate ̀ n leg[tur[ cu delictul comis
`mpotriva lui Pap Zsigmond, care, dac[ ar
fi adev[rat[, ar constitui motiv de ̀ ncepe-
rea urm[ririi penale ̀ mpotriva membrilor
suspecta\i ai guvernului, dar cel pu\in i-ar
expune oprobiului public> la fel, guvernul,
resp. membrii s[i ar trebui s[ suporte opro-
biul public dac[ ;i-ar fi dat acordul ;i apro-
barea ca s[ se comit[ un complot repro-
babil, purt]nd carasteristicile exterioare
ale unui delict, cu scopul ca dr. Lukacs
Laszlo s[ poat[ fi acuzat ̀ n fa\a opiniei pu-
blice> av]nd `n vedere faptul c[ datele de-
lictului ̀ n cauz[ nu prezint[ elemente care
s[ fac[ posibil[ suspectarea guvernului re-
gal de c[tre dr. Lukacs Laszlo cu favoriza-
rea deliberat[ a delictului comis de Ötvös
Istvan sau cu crearea unui complot cu
acordul direct al lui (al guvernului - n.r.)>
av]nd ̀ n vedere c[ dr. Lukacs Laszlo, fiind
solicitat ̀ n cursul investiga\iilor s[-;i pre-
zinte dovezile `n sus\inerea afirma\iilor
sale privind guvernul, nu a putut demons-
tra acestea, mai mult, ;i-a men\inut suspi-
ciunile ;i `n cursul investiga\iei> av]nd `n
vedere c[ afirma\ia sa conform c[reia ar fi
fost audiat `n calitate de `nvinuit `n cazul
penal al lui Ötvös Istvan nu se confirm[
pe baza m[rturiei sale ;i a `ntregului
con\inut al procesului verbal de audieri>
av]nd ̀ n vedere c[ afirma\iile sale calom-
nioase prezentate ca ;i cuno;tiin\e ferme,
dar care nu se refer[ ̀ n nici un caz la spe\a
respectiv[, au fost f[cute publice de c[tre

judec[torie `n forma unui proces verbal
care poate fi studiat de c[tre organele regale
;i de clien\i, ;i faptul c[, dup[ cum se ;tie,
aceste afirma\ii au fost f[cute ;i `n afara
grani\elor \[rii, au constituit baza
suspect[rii.

Pe baza acestora a fost nevoie de ̀ nvi-
nuirea lui dr. Lukacs Laszlo pentru delictul
de calomniere public[ pe baza paragrafelor
258 ;i 262 ale Codului penal. Lucru de
care vor fi ̀ n;tiin\ate Procuratura General[
Regal[ din Debre\in precum ;i p[r\ile im-
plicate. Din ;edin\a Colegiului penal al
Tribunalului regal Satu Mare, \inut[ ̀ n 12
septembrie 1892. Gunther Ignac
vicepre;edinte, Makay Karoly notar aux.
(g.h.)” (Documentul `n limba maghiar[
se afl[ la Muzeul Unirii Alba Iulia, colec\ia
Vasile Lucaciu, Nr. inv. 5562/18).

Avocatul Ioan Savaniu 
redacteaz[ recursul pe care-l
`nainteaz[ la Curtea de Apel

Prin avocatul s[u Ioan Savaniu, Vasile
Lucaciu a f[cut recurs la Curtea de Apel.
(N[scut ̀ n Odoreu ̀ n 13 decembrie 1850,
Ioan Savaniu s-a remarcat `ncep]nd cu
anul 1880 ca un lupt[tor constant pentru
cauza na\ional[ rom]neasc[. Al[turi de
protopopul Ioane Marcu, preotul Alexan-
dru Feren\iu, avocatul Ioan Pop ;i Vasile
Lucaciu, Ioan Savaniu a fost ales `n anul
1881 membru ̀ n cercul electoral Satu Ma-
re). O copie dup[ apelul redactat ̀ n limba
maghiar[ ;i contrasemnat de Ioan Savaniu
`n cauza penal[ 9451/1892 a p[rintelul Dr.
Vasile Lucaciu se p[streaz[ la  Muzeul Uni-
rii Alba Iulia, cu num[rul de inventar
5383/1

„Onorat[ instan\[!
Respectuos fac recurs ̀ mpotriva deci-

ziei nr. B 9451/1892 referitoare la trimite-
rea mea `n judecat[> pentru c[ este lipsit[
de orice temei legal.

Orice a; fi spus eu cu ocazia audierii
de c[tre judec[torul de instruc\ie Toper-
czer ;i `n orice calitate a; fi spus, acelea
sunt lipsite ̀ n totalitate  de criteriile carac-
terului public, at]t ̀ n ̀ n\elesul general, c]t
;i `n cel juridic al cuv]ntului. (...)

Chiar dac[ caracterul public stipulat
`n paragraf 262 nu necesit[ un loc public
ca ;i spa\iu, totu;i `nalta Curte, sub nr.
5481 din 11 ian. 1888 (Colec\ia de legi,
vol. XIX, pag 266) ;i `n mai multe alte
hot[r]ri de principiu, stipuleaz[ ca volun-
tar criteriul comiterii faptei „`n fa\a mai
multora”, stipulat general ̀ n paragraful 285
al Codului penal.

„Mai mul\i” `nseamn[ mai mul\i de
doi, a;a cum s-a pronun\at ~nalta Curte ̀ n
mai multe hot[r]ri (...).

Deci, av]nd ̀ n vedere c[ dl. judec[tor
de instruc\ie Toperczer Kalman ;i grefierul
s[u sunt numai dou[ persoane, - aici nu
poate fi vorba, \in]nd cont numai de
aceast[ spe\[, de delictul de calomnie sti-
pulat ̀ n paragrafele 258 ;i 162, de care sunt
`nvinuit.

Pentru faptul c[ acel proces verbal de
audieri poate fi v[zut mai t]rziu de cineva,
eu nu pot fi ̀ nvinuit ̀ n niciun caz. C[ci nu
eu am ̀ ntocmit acel proces verbal ;i nu eu
sunt ̀ ns[rcinat cu p[strarea lui. Iar pentru
faptele altora eu nu pot s[ r[spund.

Dac[ eu am comis vreo calomnie - lu-
cru pe care nu `l recunosc - aceea a fost
terminat[ odat[ cu declara\iile mele ̀ n fa\a
domnului Toperczer Kalman. Din faptele
altora, care eventual pot fi comise ulterior,
dup[ zile, s[pt[m]ni sau ani (prin vederea
sau eventual citirea actelor), nu se poate
crea un element constitutiv indispensabil
al unei `nvinuiri de calomnie `mpotriva
mea, c[ci nici propria mea fiin\[ nu ar fi
capabil[ ulterior de a;a ceva. (...)

Rog deci umil Onorata Curte de Apel
s[ binevoiasc[ a schimba hot[r]rea `nju-
rioas[ a primei instan\e ;i s[ dispun[ ̀ nce-
tarea procesului penal ̀ mpotriva mea. Cu
deosebit[ stim[ Dr. Lukacs Laszlo, preot

gr. cat. de :i;e;ti.”
~naintat la 24 IX 1892

Dar apelul a fost respins, iar dosarul
este trimis Tribunalului din Satu Mare,
care a dezb[tut procesul `n 27 ianuarie
1893.  De data aceasta Vasile Lucaciu a
fost condamnat pentru calomnierea pu-
blic[ a guvernului maghiar, la 4 luni ̀ nchi-
soare ordinar[.

~n vara anului 1892, 
lui Vasile Lucaciu i se deschid
patru procese

La începutul lui iulie 1892, V. Lucaciu
i-a convocat pe românii din cercul electoral
Baia Mare la o conferinţă, care trebuia să
se ţină la 6 iulie, la Şişeşti. S-ar fi discutat
contextul ducerii  Memorandului la Viena,
abuzurile autorităţilor de la Şimleu, Arad
şi Turda, precum şi atitudinea faţă de noile
impozite. Adunarea nu s-a ţinut, fiind di-
zolvată de pretorul Alexandru Schmiedt.
V. Lucaciu s-a plâns de acest gest. Atât tex-
tul convocării, cât şi cel trimis ministrului
de Interne au ajuns la Parchetul din Satu
Mare, V. Lucaciu fiind pus sub acuzaţie în
două procese.

De la Satu Mare a poposit la Curtea de
juraţi din Debreţin. Procesul a avut loc în
12 noiembrie 1892. Acum Vasile Lucaciu
l-a avut ca avocat pe Iuliu Coroianu. iar
Vasile Lucaciu a fost condamnat la 1 an
închisoare de stat, 500 fl. amendă şi 49 fl.
cheltuieli de judecată.

~n total `n vara anului 1892 lui Vasile
Lucaciu i se deschid patru procese. :i toate
acestea nu au fost de ajuns. ~n 6 septembrie
1892 Episcopul Ioan Szabo `l suspend[
din nou din postul de paroh al :i;e;tilor.

O copie incomplet[ dup[ sentin\a Tri-
bunalul Regal din Debre\in, Nr.
10391.1./1892 se p[streaz[ la Muzeul Uni-
rii Alba Iulia<

~n numele Majest[\ii Sale, Regele
Tribunalul Regal din Debrecen, ca in-

stan\[ decisiv[, `n urma pl]ngerii procu-
rorului general Csernus Vince din Debre-
cen ca acuzator public, ̀ n procesul de pres[
intentat `mpotriva lui dr. Lukacs Laszlo,
paroh gr. cat. din :i;e;ti, `nvinuit cu co-
miterea prin pres[ a delictului de a\]\are
`mpotriva na\ionalit[\ii, incriminat de ali-
neatul II al articolului 172 al Codului pe-
nal, `n urma dezbaterii publice a cur\ii cu
jura\ii \inut[ `n Debrecen `n data de 12
noiembrie 1892, pe baza hot[r]rii cur\ii
cu jura\ii, care pronun\[ c[ inculpatul este
vinovat, `n vederea aplic[rii legii ;i stabi-
lirea pedepsei, ̀ n acela; loc ;i ̀ n aceea;i zi,
pronun\[ sentin\a dup[ cum urmeaz[< in-
culpatul Dr. Lukacs Laszlo, n[scut la Apa,
domiciliat la :i;e;ti, de 40 de ani, paroh
gr. cat., f[r[ antecedente privind delictele
de pres[,  pentru a\]\are `mpotriva na\io-
nalit[\ii incriminat[ de alineatul II al pa-
ragrafului 172 al Codului penal, pe baza
aceluia;i loc de lege se condamn[ la un
(1) an de deten\ie de stat ̀ ncep]nd cu data
comunic[rii ;i la o amend[ de cincisute
(500) de fl. cu termen de plat[ de 15 zile
`n favoarea scopurilor stipulate `n para-
graful I. al legii nr. VIII. din 1887, cu po-
sibilitatea de executare, ce se transform[
`n caz de imposibilitate a execut[rii ̀ n cin-
cizeci (50) de zile suplimentare de deten\ie
de stat> se condamn[ de asemenea la plata,
cu amenin\area execut[rii `n termen de
15 zile, c[tre trezoreria statului, a cheltu-
ielilor de judecat[ la nivelul a 49 fl. ;i 62
crei\ari ;i se oblig[, conform regulilor `n
vigoare,  la suportarea chieltuielilor judi-
ciare care se vor ivi `n viitor. Motiva\ie.  

(...) curtea cu jura\i s-a pronun\at c[
dr. Lukacs Laszlo se face vinovat pentru
expresiile din invita\iile tip[rite la tipogra-
fia (indescifrabil) din Baia Mare,  datate
`n :i;e;ti  `n data de 2 iulie 1982, semnate
de parohul din :i;e;ti dr. Lukacs Laszlo... 

Pedeapsa a fost executat[ ̀ n ̀ nchisoa-
rea de la Seghedin. Lucaciu a fost arestat
`n ziua de 28 decembrie 1892. Jandarmii

i-au permis s[ asiste la liturghia oficiat[
de fratele s[u Constantin ;i de preotul Iuliu
:urani. Nu numai biserica, ci ;i curtea
acesteia au fost ne`nc[p[toare pentru
num[rul mare de credincio;i sosi\i s[-;i
ia r[mas bun de la preotul lor.

~nso\it de so\ia sa ;i de avocatul Iuliu
Coroianu, ̀ n seara zilei de 26 ianuarie 1893
Vasile Lucaciu a fost adus de la Seghedin
la Satu Mare `n vederea judec[rii proce-
sului pentru “calomnierea public[ a gu-
vernului”. Dezbaterea a avut loc la Tribu-
nalul Satu Mare `n 27 ianuarie 1893. ~n
sala de dezbatere au fost admise doar 40
de persoane.  Completul de judecat[ a fost
format din Moricz Lajos, pre;edinte, Szen-
tkiraly Karolyi ;i Jenei Gyorgy, judec[tori,
Pongracz Jeno, procuror, ;i Szucs Lajos,
grefier. Rezultatul a fost o nou[ condam-
nare a lui Lucaciu la 4 luni `nchisoare or-
dinar[, 50 fl. amend[, sentin\[ aprobat[
de Curia regal[ `n ziua de 2 mai 1893.
Aceast[ pedeaps[ `mpreun[ cu cea a
jura\ilor din Debre\in a fost contopit[ la
13 luni `nchisoare.

~n ziua de 7 februarie 1893 Lucaciu
`nainteaz[ o peti\ie  c[tre pre;edintele Tri-
bunalului din Satu Mare ̀ n care a cerut s[
fie scutit de muncile de rob ;i s[ i se per-
mit[ s[ se alimenteze pe cheltuial[ proprie
`n ora;.

Închisorile ungureşti nu aveau însă un
regim carceral atât de sever, ca altele din
epocă, cum ar fi de pildă cele din Rusia
sau chiar din Vechea Românie, căci din
ele, pe bază de certificat medical, se putea
uneori ieşi temporar, pentru a merge, bu-
năoară, la băi. Ioan Slavici în cartea inti-
tulată “Închisorile mele” ne relatează că la
închisoarea din Vaţ, unde a stat închis o
vreme, şi-a instalat şi servitoarea, pentru
a-i aduce mâncarea de la un restaurant din
oraş. Tribunalul Satu Mare respinge `ns[
cererea lui Vasile Lucaciu.

Foaie de carcer[ din 
`nchisoarea din Satu Mare 
din anul 1893

~n matricola `nchisorii Tribunalului
Satu Mare pe anul 1893, la fila 260 se
p[streaz[ urm[toarele date<

Descrierea persoanei
Numele ;i prenumele< Vasile Lucaciu.

~n[l\imea< 1.65. Forma capului< normal[,
complect. Fa\a< lung[rea\[, plin[. Culoarea
fe\ei< brunet[. P[rul< castaniu, c[runt.
Fruntea< deschis[, `nalt[. Spr]ncene< cas-
tanii. Ochi< brune\i. Nasul< normal. Gura<
normal[. Semne particulare< n'are.

Date personale

Locul na;terii<  Apa. Ultimul domici-
liu< :i;e;ti. Legitim< Da. Etatea< 40 ani. Lim-
ba matern[< rom]n[. Limbi cunoscute ;i
vorbite< Limba rom]n[, l. maghiar[, l. ger-
man[, l. latin[. Calit[\i< gradul de inteli-
gen\[, superior, preot. Religia< greco-ca-
tolic[. Situa\ia familiar[< c[s[torit, patru
copii. Tr[iesc p[rin\ii< tat[l tr[ie;te. Profe-
siunea< preot greco-catolic. Pentru ce fapte
a mai fost pedepsit `nainte< Agita\ii con-
form ordinului judec[torului de instruc\ie
al Tribunalului Nr. 13.435 - 1887. procuror,
ss. Zsiga. Faptul pentru care a fost de\inut
;i pus sub cauz[< Agita\ie ;i calomnie.

C]t timp a stat `nchis la Satu Mare ;i
Seghedin, Vasile Lucaciu a contractat o
boal[ de ochi. La interven\ia deputatului
guvernamental dr. Nicoale :erban, minis-
trul Justi\iei D. Szilagyi a aprobat transfe-
rarea lui Lucaciu de la Seghedin la Buda-
pesta. ~n ziua de 23 august 1893 este es-
cortat la Budapesta ;i internat `n `nchi-
soarea de pe c]mpia magaziei de
pulber[rie, unde a stat p]n[ `n ziua de 7
februarie 1894.  Eliberarea lui Lucaciu a
produs o vie satisfac\ie `n r]ndurile
rom]nilor.

R[gazul va fi ̀ ns[ de scurt[ durat[. În-
cercarea cea mare pentru Lucaciu va sur-
veni la procesul Memorandului, judecat
la Cluj, în zilele de 7-25 mai 1894, şi urmat
de condamnări numeroase la ani grei de
temniţă pentru memorandişti. Cea mai
grea pedeapsă, constând din 5 ani de
temniţă grea, i-a revenit Leului de la :i;e;ti.

A consemnat Adriana Zaharia
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Vasile Lucaciu ̀ n mijlocul unui grup de persoane ̀ n fa\a ̀ nchisorii din Seghedin

Dup[ arestarea lui Vasile Lucaciu din 28 decembrie 1892, credincio;ii din :i;e;ti au
trimis episcopului de Gherla urm[toarea telegram[< “Bucur[-te, p[rinte! Pacea ;i lini;tea
sufleteasc[ ne-ai turburat-o ;i ne-ai r[pit-o. Iubitul nostru preot ast[zi se duce s[ sufere
pentru dreptate, acum po\i `ncepe din nou a ne chinui. Dumnezeu s[-\i r[spl[teasc[,
rug[ciunile noastre s[ te ating[ ;i lacrimile rom]nilor `ntrista\i s[-\i fie podoab[ mitrei
Tale, p[rinte nevrednic. ss. poporul din :i;e;ti ;i filiale”

Procesele lui Vasile Lucaciu
de la Satu Mare
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ACTUALITATE
Peste 250 000 de oameni au murit în ultimii patru ani, de la începutul sângeroaselor conflicte

din Siria. Ura confesională şi dorinţa de răzbunare au otrăvit atmosfera în ţară, iar aproape
jumătate din populaţie a fugit.

Europa trece prin cea mai mare
criză din ultimele decenii. Mii de
imigranţi veniţi din Orient şi Nor-
dul Africii, zone măcinate de răz-
boi, intră în fiecare zi pe continent
şi se îndreaptă, mulţi dintre ei pe
jos, zeci de kilometri, spre Occi-
dent. Grecia, Macedonia, Serbia şi
Ungaria au devenit puncte fier-
binţi pe o hartă a Europei, care pa-
re că nu are deocamdată soluţii.

Mii de imigranți, îndeosebi refugiați
sirieni, traversau duminică Macedonia
și Serbia în direcția Europei de Vest.
După ce au fost reținute timp de mai
multe zile la frontiera greco-macedo-
neană, peste 6.000 de persoane, potrivit
cifrei Crucii Roșii locale, au ajuns de
sâmbătă în sudul Serbiei.

Într-o tabără formată din opt corturi
mari, imigranților li s-au distribuit ali-
mente. Sunt epuizați și mulți dintre ei
au cerut îngrijiri medicale. Printre ei
există numeroși copii și femei însărci-
nate. Ei sunt apoi transferați cu autobuze
în orașul vecin Presevo, unde li se eli-
berează documente care le permit să-și
continue călătoria spre Belgrad și nordul
Serbiei, la frontiera cu Ungaria, țară
membră a Uniunii Europene.

Ungaria este pe cale de a construi
un gard înalt de patru metri și lung de
175 km la frontiera sa cu Serbia, pentru
a-i împiedica pe imigranți să pătrundă
pe teritoriul său.

Pe o altă rută de migrație către Eu-
ropa, alte circa 4.400 de persoane au
fost salvate de sâmbătă pe Marea Me-
diterană în cadrul unei vaste operațiuni,
coordonată de paza de coastă italiană,
în timp ce alte trei noi operațiuni de sal-
vare au fost demarate duminică.

În Gevgelija, la frontiera greco-ma-
cedoneană, alte o mie de persoane aș-
teptau duminică să plece cu trenul spre
Serbia. Unii dintre imigranți negociau
cu șoferii de taxi pentru a face drumul
de circa 180 de km până în Serbia. Gu-
vernul macedonean a decretat joi stare
de urgență și a trimis în zona de fron-
tieră forțe de poliție și armata pentru a
stăvili afluxul de străini.

Sâmbătă, circa o mie de imigranți
au rupt cordoanele de poliție și au intrat
în Macedonia. La scurt timp, poliția a
decis să-i lase să treacă pe toți imigranții.
O dată cu trecerea ultimului val, auto-
ritățile macedonene au înregistrat în-
cepând din 19 iunie 42.000 de imigranți,
dintre care peste 7.000 de copii. 

Jum[tate din popula\ia Siriei
fuge de r[zboi

Peste 250.000 de oameni au murit
în ultimii patru ani, de la începutul sân-
geroaselor conflicte din Siria. Ura con-
fesională şi dorinţa de răzbunare au
otrăvit atmosfera în ţară, iar aproape
jumătate din populaţie a fugit din Siria
fie de frica bombardamentelor ample
ale armatei lui Assad, fie din calea ban-
delor de criminali pseudo-islamişti ai
SI sau ai altor grupări similare, precum
Frontul Nusra.

Până acum, grosul refugiaţilor si-
rieni a fost preluat de ţări precum Liban,
Iordania şi Turcia. Iată însă că şi Europa
începe să simtă din ce în ce mai aspru
urmările războiului sirian. Majoritatea
covârşitoare a refugiaţilor care se află
momentan pe insulele Lampedusa şi

Kos, dar şi la graniţele Macedoniei -
provin din teritorii siriene afectate de
război. 

Principala îngrijorare a europenilor
este că valurile de imigranţi aduc nu
doar familii cu copii care fug din calea
războiului, ci şi posibili terorişti. Această
temere închide însă porţile pentru mulţi
refugiaţi cu studii superioare. “E un pro-
fil interesant de refugiaţi. Foarte mulţi
vorbesc engleza, foarte mulţi sunt edu-
caţi. Aparţin clasei de mijloc şi educate.
Sunt refugiaţii predictibili, coada lungă
a conflictelor din Afganistan şi Siria”,
spune Andrei Ţărnea, director executiv
al Institutului Aspen.

Exodul refugiaţilor este departe de
a se încheia, atrage atenţia şeful Orga-
nizaţiei Internaţionale pentru Migraţie
din Irlanda.    “Ţările vecine Siriei au pri-
mit până acum patru milioane de soli-
citanţi de azil. Acolo capacităţile sunt
pline până la refuz. Pe plan european
nu suntem departe de această cifră a so-
licitanţilor de azil. Nu există un sfârşit
previzibil. Cifra de 3.000 de oameni pe
zi rămâne de actualitate. S-ar putea chiar
să crească”, spune Laurenţiu Ciobănică,
şef de misiune al biroului din Irlanda al
Organizaţiei Internaţionale pentru Mi-
graţie.

Europa e perplex[

"Nu asta este Europa în care vreau
să trăiesc", se alarmează Jean-Claude
Juncker, preşedintele Comisiei Europe-
ne, în coti dianul german "Die Welt". "Ne
aflăm în faţa celei mai mari provocări
europene, mai gravă decât criza greacă
sau criza financiară" - consideră, la rân-
dul său, vicecancelarul german Sigmar
Gabriel.

Ceea ce reţine atenţia în toate dez-
baterile europene privind migraţia este
lipsa unor poziţii comune, a unei ade-
vărate solidarităţi în găsirea de soluţii
pentru a face faţă gravei provocări a mi-
graţiei.  "Este momentul să evităm luări
de poziţie controversate", scria Lauren
Fabius, şeful diplomaţiei franceze, în
"Journal du Dimanche". Problema or-
ganizării unor chartere pentru `napo-
ierea imigran\ilor implică bani şi Franţa
intenţionează să o evoce la summitul

european ce va avea loc la mijlocul lunii
octombrie, cu participarea inclusiv a
miniştrilor de Interne şi a celor de Ex-
terne din ţările UE. De asemenea, re-
prezentanţii unora din ţările din care
provin migranţii vor fi invitaţi la sum-
mitul extraordinar Europa-Africa, ce va
avea loc în Malta, la 11 noiembrie. 

Sunt auzite tot mai des opinii pesi-
miste, până la cel mai înalt nivel al in-
stituţiilor europene, referitoare la lipsa
de acţiune coordonată în cadrul UE
pentru ieşirea din actuala situaţie ex-
plozivă creată de valul de migranţi. Jean-
Claude Juncker, şocat de atitudinea unor
ţări membre ale Uniunii la summitul
european din luna iunie, a declarat< "Nu
de summituri avem nevoie, nu acestea
ne lipsesc, avem nevoie de curaj colec-
tiv".

“Europa, pentru mine”, scria Juncker
în "Le Figaro", “a însemnat întotdeauna
o comunitate de valori de care trebuie
să fim mândri. Normele noastre în ma-
terie de azil sunt cele mai avansate din
lume. Nu-i vom alunga niciodată pe cei
care au nevoie de protecţie. Sunt prin-
cipii înscrise în legile şi tratatele noastre.
Când vorbim despre migraţie vorbim
de fiinţe umane, de persoane care fug

de războiul din Siria, de teroarea ji-
hadiştilor sau de dictatura din Eritreea...
Ceea ce însă mă înspăimântă este să
constat resentimentul, respingerea, frica
faţă de aceste persoane. Incendierea ta-
berelor de refugiaţi, respingerea navelor
cu migranţi în afara porturilor, violen-
tarea solicitanţilor de azil, închiderea
ochilor în faţa mizeriei şi a sărăciei -
aceasta nu este Europa la care am visat”,
a ţinut să sublinieze Juncker.

“Nu ştiu cât vor mai reuşi să suporte
aceste ţări dezvoltate din Europa şi pot
surveni radicalizări din partea unor ce-
tăţeni ai acestor ţări, radicalizare care
se poate materializa în susţinerea unor
grupuri extremiste, neonaziste. Lucru-
rile acestea pot crea tulburări şi tensiuni
între refugiaţi şi părţi din sociatatea res-
pectivă. Lucrurile nu sunt tocmai simple
şi nu te poţi aştepta la evoluţii tocmai
liniştite. Pot apărea probleme economi-
ce, sociale şi politice”, spune sociologul
clujean Ioan Hosu.

Criza imigran\ilor arat[ sl[biciunile
;i ipocriziile Europei ;i seam[n[ cu ma-
rea migra\ie barbar[ care a dus, printre
alte cauze, la colapsul f[r[ leac al Impe-
riului Roman.

Vasile A.

Războiul civil din Siria, la prima
vedere, pare simplu< rebelii au luat ar-
mele împotriva dictatorului Bashar al-
Assad în 2011 şi, de atunci, lupt[ îm-
potriva lui. Realitatea este mult, mult
mai complexă< este aproape un război
al tuturor împotriva tuturor, cu mai bi-
ne de 1.000 de grupări, brigăzi şi
facţiuni, dintre care, e adevărat, con-
tează cu adevărat cam o duzină. 

Ce e interesant e faptul că liniile de
demarcaţie nu sunt întotdeauna clare
- o parte poate foarte bine să lupte îm-
potriva altei grupări, dar să fie aliată
cu aliatul respectivului adversar. 

Regimul condus de preşedintele
Bashar al-Assad se bazează pe minori-
tatea de confesiune alawită din care
acesta provine, pe o bună parte a
sunniţilor, dar este ajutat şi de gruparea
şiită libaneză Hezbollah, dar şi de cel
mai mare stat şiit, Iranul. Deşi acum
doi ani părea aproape că se prăbuşeşte,
acum regimul lui Assad e puternic şi
controlează încă cele mai populate şi
importante regiuni din ţară. 

Cea mai importantă grupare non-
statală din războiul civil sirian este, fără
îndoială, gruparea extremistă Statul
Islamic. Aceasta stăpâneşte şi adminis-
trează regiuni întinse nu doar din Siria,
ci şi din Irak şi a încercat chiar şi câteva
incursiuni pe teritoriul Libanului. 

Statul Islamic se lupt[ nu doar cu
regimul lui Assad, ci şi cu structurile
politice ale kurzilor şi cu alte grupări
rebele. Ocazional, facţiuni ale sale se
mai aliază, strict limitat la unele re-
giuni, cu grupări islamiste radicale, gen
Jabhat al Nusra, care aparţine de gru-
parea teroristă al-Qaida. 

Kurzii sunt mai degrabă neutri faţă
de regim (deşi s-au ciocnit sângeros în
câteva rânduri), fiind acuzaţi la un mo-
ment dat de rebeli că sunt chiar de par-
tea lui Assad. Ei au o regiune autonomă
denumită Rojava, în trei enclave din
zona de nord a Siriei. Cel mai mare ad-
versar al lor este Statul Islamic, cel care
a condus un asalt sângeros, de jumătate
de an, asupra cantonului Kobane. 

Kurzii sirieni sunt sprijiniţi de kur-
zii irakieni (Peshmerga). Aceştia din
urm[ sunt aliaţi în Irak cu Iranul, adică
tocmai suporterul lui Assad în Siria.
Kurzii irakieni, care au propria lor re-
giune autonomă, au relaţii foarte bune
şi cu Turcia, adversarul conaţionalilor
lor din Siria. Această spirală haluci-
nantă a alianţelor continuă - în bătălia
pentru Kobane kurzii sirieni au fost
aliaţi de facto cu americanii (ale căror
raiduri aeriene i-au salvat), care la rân-
dul lor sunt aliaţii turcilor în NATO,
aceştia din urmă duşmani ai kurzilor.

Jabhat al-Nusra, afiliată al-Qaeda,
lupt[ cu regimul şi alte grupări, dar se
şi aliază cu altele (dar se şi aliază cu
facţiuni ale unor grupuri şi lupt[ îm-
potriva altor facţiuni ale aceloraşi gru-
puri). Armata Liberă Siriană, o fede-
raţie laxă de grupări “acceptate” de Oc-
cident, e în aceeaşi situaţie. Spre exem-
plu, au o relaţie bună cu Statele Unite,
dar au şi alianţe locale cu duşmanul de
moarte al americanilor, Jabhat al-Nus-
ra. Frontul Islamic, Jays al-Islam sau
Ahrar al-Sham sunt alte fronturi sau
grupuri importante în acest război. 

Israelul e un vechi adversar al regi-
mului lui Assad, dar mai ales al aliaţilor
acestuia, Hezbollah şi Iran. Acum câ-
teva săptămâni, Israelul a ucis câţiva
importanţi lideri Hezbollah şi ofiţeri
iranieni într-un atac asupra elicopte-
rului acestora, pe teritoriul Siriei.  În
plus, Israel sprijină unele grupări re-
bele, dar se opune altora (Jabhat-al
Nusra), aliate cu aceleaşi grupări spri-
jinite de statul evreu.

Cine cu cine
se lupt[ `n Siria de 
patru ani `ncoace?

R[zboiul sirian provoac[ o
migra\ie uria;[ spre Europa

O femeie kurd[ ;i copilul ei merg printre ruinele ora;ului Kobane din nordul Siriei, asediat de ISIS `n aceast[ var[

Imigran\i sirieni trec `n Ungaria sub privirile poli\iei maghiare
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FESTIVAL Cea de-a XXII-a ediție a Festivalului Internațional George Enescu aduce în Bucureşti artişti şi formații
de primă mână la nivel mondial care vor concerta pe scenele bucureştene timp de 22 de zile.  

Festivalul Enescu, cel mai mare
eveniment cultural internațional
organizat de România, are loc pâ-
nă pe 20 septembrie. Cei peste
2.500 de artiști și mari orchestre
de renume mondial pot fi văzu\i
LIVE, gratuit, pe site-ul  www.fes-
tivalenescu.ro, dar și în transmisii
în direct la cinematograful Victo-
ria din Cluj. 

Clujenii vor putea să vadă live o se-
lecție de concerte din cadrul Festivalu-
lui Internațional George Enescu (30 au-
gust – 20 septembrie) în transmisie în
direct la cinematograful Victoria. De
asemenea, concertele din această ediție
a Festivalului pot fi urmărite LIVE, gra-
tuit, pe site-ul Festivalului Enescu,
www.festivalenescu.ro. Orele de înce-
pere ale transmisiilor corespund orelor
concertelor din programul Festivalului
Enescu, disponibil tot pe site-ul Festi-
valului. 

Șanse pentru ultimele bilete<
un weekend cultural 
la București!

Publicul trebuie să știe că, dacă se
grăbește, mai poate găsi ultimele bilete
la concerte importante din Festivalul
Enescu. Site-ul Festivalului Enescu,
www.festivalenescu.ro, este updatat în
timp real, așadar pașii pe care trebuie
să îi urmeze ca să afle disponibilitatea
biletelor sunt< Intr[ pe www.festivale-
nescu.ro, secțiunea Festival 2015, sub-
sec\iunea Program. Se duc cu un click
pe fiecare concert în parte care îi inte-
resează, și în dreapta jos vor găsi infor-
mațiile despre disponibilitatea biletelor,
cu link către Eventim, pentru achizi-
ționarea biletelor. 

Orchestra Filarmonicii 
din Berlin, în premieră 
în România după 15 ani 
de negocieri 

Cea de-a XXII-a ediție a Festivalu-
lui Internațional George Enescu aduce
în Bucureşti artiști și formații de primă
mână la nivel mondial care vor concerta
pe scenele bucureștene timp de 22 de
zile.  

Ediția 2015 aduce în premieră la
București, după 15 ani de discuții, Or-
chestra Filarmonicii din Berlin, care va
urca pe scena Sălii Palatului pe 3 sep-
tembrie 2015, sub bagheta legendarului
Sir Simon Rattle. Orchestra Filarmo-
nicii din Berlin a fost desemnată de
prestigioasa revistă britanică “Gramop-
hone” în top 10 cele mai bune orchestre
din Europa (2006) și votată a doua cea
mai bună orchestră din lume (2008),
după Royal Concertgebouw Orchestra
Amsterdam – care va concerta de ase-
menea în cadrul Festivalului Enescu
2015, pe 19 și pe 20 septembrie. O or-
chestr[ americană de prestigiu vine și
ea în premieră în Festival – San Fran-
cisco Symphony – și va interpreta și o
lucrare de George Enescu. 

Programul ediției din 2015 se ridică
la nivelul evenimentelor internaționale
de acest gen, consolidând poziția Ro-
mâniei ca gazdă a unuia din cele mai
importante festivaluri din lume, pre-
cum și statutul Festivalului ca cel mai
important brand cultural al României.

58 de concerte în Festival 

Festivalul va găzdui 58 de concerte
în săli și multe alte evenimente în aer
liber, în cadrul Bucureștiului Creativ și
”Pieței Festivalului”, care se desfășoară
în acelaști timp cu Festivalul. 

Celebrul dirijor Zubin Mehta revine
în 2015 în Festival, alături de Israel Phil-
harmonic, cu două concerte progra-
mate pe 31 august și pe 1 septembrie.
Li se alătură  formații precum Filarmo-
nica din Viena, Orchestra Operei din
München, Staatskapelle Dresden – di-
rijată de Christina Thielemann, Lon-
don Symphony Orchestra – dirijat[ de
Ion Marin, Orchestra din Sankt Peter-
sburg, Filarmonica din Viena, Filarmo-
nica din Monte Carlo. 

Ediția 2015 include și trei partici-
pări românești importante< Orchestra
Naţională de Tineret deschide Festiva-
lul, pe 30 august, Corul şi orchestra Fi-
larmonicii “George Enescu" prezintă
în premieră opera în concert "Woz-
zeck", de Alban Berg - considerată o
lucrare de referință a secolului XX - și
Orchestra Naţională Radio şi Corul
Academic Radio interpretează Simfo-
nia Nr. 8 de Mahler. 

O altă prezență extraordinară este
cea a lui Ion Marin, unul dintre muzi-
cienii de origine română cei mai bine
cotaţi din lume, care va dirija pe scena
Sălii Palatului London Symphony Or-
chestra, pe 8 și pe 9 septembrie. 

Alte prezențe importante româneşti
în Festival sunt< Cristian Mandeal şi
Horia Andreescu, care dirijează două
concerte în cadrul Festivalului, Dan
Grigore, Ruxandra Donose, Valentina

Naforni\a, Alexandra D[riescu, Cvar-
tetele “Ad libitum” şi “Arcadia”, Corul
„Madrigal”, Orchestra de Cameră Bu-
cureşti etc.

Printre soliștii ediției 2015 se nu-
mără violonista Anne-Sophie Mutter,
Arcadi Volodos, dar și pianiștii Fazil
Say, legendarul Murray Perahia, unul
dintre cei mai apreciaţi pianişti la nivel
internaţional, care a fost prezent şi în
2013 la Festival, Yfrem Bronfman, An-
dras Schiff, Pierre Laurent Aimard, pre-
cum și cunoscuta pianistă Maria João
Pires. Renaud și Gautier Capuçon urcă
și ei pe scena Sălii Palatului, la fel David
Garrett. Pianista de origine georgiană
Elisabeth Leonskaja, laureată a Con-
cursului Enescu, ediția 1964, astăzi unul
dintre marile nume ale scenei muzicale
internaționale, susține două concerte-

eveniment< pe 6 septembrie, la Ateneul
Român, și pe 10 septembrie, alături de
Sankt Petersburg Philharmonic Or-
chestra, la Sala Palatului. 

Vor fi prezenți în Festival câştigători
ai concursului „George Enescu”< Ale-
xandru Tomescu, Valery Sokolov, Ste-
fan Tarara, Vlad Stănculeasa alături de
Agnes Baltsa şi Elisabeth Leonskaja.

Va fi prezentată pentru prima prima
oară în România opera „Wozzeck” de
Alban Berg (varianta concertantă) în
interpretarea Corului şi Filarmonicii
„George Enescu”, dirijată de Leon Hus-
sain, având în distribuție mai multe nu-
me sonore ale scenei lirice internațio-
nale. 

20 de lucrări de George 
Enescu în interpretarea 

celor mai importante 
orchestre ale lumii

Ediția 2015 continuă linia Festiva-
lului Enescu de a propune publicului
lucrări de George Enescu în interpretări
moderne ale unora dintre cele mai im-
portante orchestre din lume. În acest
fel, Festivalul face cunoscut repertoriul
enescian în plan internațional. Apro-
ximativ, 20 de lucrări de George Enescu
sunt interpretate în cadrul Festivalului. 

Orchestre cotate la cel mai înalt ni-
vel în plan mondial – Israel Philhar-
monic (1 septembrie), Staatskapelle
Dresden (6 septembrie), San Francisco
Symphony (7 septembrie), London
Symphony Orchestra (8 septembrie),
Sankt Petersburg Philharmonic Or-
chestra (10 septembrie), Bayerische
Staatsoper (13 septembrie), Monte Car-
lo Philharmonic (16 septembrie), Wie-
ner Philharmoniker (16 septembrie),
Royal Liverpool Symphony Orchestra
(17 septembrie) și Royal Concertge-
bouw Orchestra Amsterdam (20 sep-
tembrie) interpretează compoziții de
George Enescu pe parcursul celor trei
săptămâni de Festival. 

În luna februarie a anului 2015 Sim-
fonia a III-a de George Enescu a fost
prezentată în premieră la Londra de ce-
lebra London Philharmonic Orchestra,
cu dirijorul Vladimir Jurowski la pupi-
tru. Concertul a avut loc pe 7 februarie,
pe una dintre scenele de grad zero ale
lumii – Royal Festival Hall, din cadrul
Southbank Centre, în fața unui public
de peste 2.000 de oameni. Interpretarea
a ajuns la Londra după ce a fost pre-
zentată în Festivalul Enescu, ediția
2013, la Sala Palatului. 

London Philharmonic Orchestra, cu dirijorul Vladimir Jurowski la pupitru, a interpretat Simfonia a III-a de George Enescu la ediția 2013

Valentina Naforni\a

Concertele Festivalului Enescu transmise LIVE, 
gratuit, pe site-ul Festivalului ;i la cinema

Orele de începere ale transmisiilor corespund orelor concertelor din programul Festivalului Enescu
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Proprietăţile curative ale macului au fost puse în evidenţă în urmă cu câţiva ani, la mutarea

unui cimitir vechi din secolul 19 dintr-un sat din Slovacia. Atunci s-a constatat că oasele celor
îngropaţi nu erau atinse deloc de osteoporoză. 

Sup[ limpede de fazan 

Spum[ de fructe 
de p[dure

Mod de preparare<

Fazanul se curăță, se desface, se
condimentează cu sare ;i piper, se lasă
să stea 5-6 ore, sau chiar de la o zi la al-
ta, după care se spală și se lasă 2-3 ore
în apă rece. Se pune la fiert cu legumele
și cu piperul boabe, la foc mic, iar după

circa o oră se pune și sarea. Se fierbe
tot așa, la foc mic, până când ingre-
dientele se înmoaie. După ce se ia de
pe foc, se lasă circa 20 de minute să se
limpezească. Se strecoară, iar tăițeii se
fierb separat, în apă cu sare. Se stre-
coară și tăițeii și se amestecă cu supa,
iar carnea bucățită și zarzavaturile se
pot servi fie ca aperitiv, fie împreună
cu supa caldă, dar se pun pe masă se-
parat, oferind fiecăruia posibilitatea de
a alege modul cum consumă.

Ingrediente< 

Un fazan curățat, de circa 700
g, iar dacă greutatea diferă restul
ingredientelor se calculează în
funcție de aceasta, o ceapă, 3-4
morcovi, 2 pătrunjei, țelină, o
gulie, alte legume, tăiței (de casă)
pentru supă, piper boabe, piper

măcinat, sare.

Mod de preparare<

Fructele, dacă sunt congelate, se de-
congelează lent, se zdrobesc bine și se
amestecă cu jumătatea zahărului și cu
zahărul vanilat, până la obținerea unei

paste omogene. Albușurile de ouă cu
restul zahărului se bat spumă tare, apoi
se amestecă cu pasta de fructe. Spuma
se așează în cupe sau boluri și se or-
nează cu bucăți de fructe ori cu un top-
ping obținut din gălbenușurile de ouă
frecate cu cele 4 linguri de zahăr pudră
până când zahărul se topește, eventual
cu frișcă, topping de fructe sau de cio-
colată, dar se poate împodobi și cu piș-
cot pentru copii sau bețișoare de na-
politane. Acest desert se consumă
proaspăt, sau răcit la frigider.

Ingrediente<

250 g fructe de pădure
(zmeură, mure, afine, fragi etc.)
- se pot folosi și fructe congelate,
4 albușuri de ouă, 4-6 linguri de
zahăr pudră, 1 pliculeț zahăr va-
nilat, iar din gălbenușuri, dacă
vă place, cu 4 linguri de zahăr
pudră cu gust de vanilie se poate

prepara un topping de ouă.

Cozonac secuiesc

Mod de preparare<

După festivitățile de săptămâna tre-
cută multă lume ar fi vrut să afle cum
se face cozonacul secuiesc. Iată rețeta<

Amestecăm drojdia cu 2 linguri de
zahăr praf și puțin lapte călduț și lăsăm
până începe să crească. Adăugăm la
făina ținută în prealabil într-un loc cald
și cu restul ingredientelor o frământăm

bine, până când începe să facă bulbuci.
Formăm o sferă, ungem suprafața cu
puțin ulei și lăsăm aluatul la dospit.
Când a cresut bine, întindem aluatul
și tăiem fășii de lățimea degetului. Lem-
nul rotund se preîncălzește și se unge
cu ulei. Se înfășoară cu fășiile de aluat,
apoi se unge din nou cu ulei și se în-
vârte în zahăr tos. Se coace rotind de-
asupra jarului, sau în cuptor cu funcție
gril, eventual în ulei fierbinte, dar în
acest caz se acoperă cu zahăr abia după
ce s-a prăjit. Cât timp cozonacul mai e
fierbinte se presară cu zahăr tos (cris-
tale mari), miez de nucă măcinată,
scorțișoară pudră, cocos măcinat sau
cocos măcinat și colorat.

Ingrediente<

1 kg de făină, 2 ouă, 4 gălbe-
nușuri de ouă, 12 linguri de za-
hăr pudră, 30 g drojdie, puțină
sare, 1/2 litri de lapte, 12 linguri
de unt sau margarină topită, coa-
ja răzuită a unei lămâi, iar pentru
presărat< zahăr tos, miez de nucă
măcinată, scorțișoară pudră, co-
cos măcinat sau eventual cocos
măcinat și colorat. Veți mai avea
nevoie de acele ustensile rotunde
pe care se rulează aluatul.

Paprica; de ciuperci
cu m[m[ligu\[țț

Mod de preparare<

Ceapa tăiată mărunt și jumătatea
de ardei, tot la fel, mărunțit[ se călește
în ulei. Dacă se folosește pastă de ardei,
aceasta se adaugă după ce ceapa devine
sticloasă, apoi se adaugă ciupercile cu-
rățate, spălate și feliate și se călesc și

acestea. Se condimentează după gust,
se presară cu făina, se amestecă bine,
apoi se stinge cu puțină apă, se ames-
tecă până la omogenizare, iarăși un pic
de apă, până când se obține consistența
dorită. Smântâna se amestecă, treptat,
cu câteva linguri din zeama paprica-
șului, apoi se toarnă în oală și se mai
fierbe puțin, amestecând. Între timp se
fierbe și mămăliga și se servește caldă,
ornată cu frunze de pătrunjel, cu feliuțe
de roșii sau cu puțină smântână.

Ingrediente<

500 g de ciuperci, o ceapă, 4-
5 linguri de ulei, o jumătate de
ardei gras sau o lingură de pastă
de ardei, 2 linguri de făină, 200
g de smântână, sare, piper, boia
de ardei, bază pentru mâncăruri
(delicat de casă), 200 g făină de

porumb.

Multe persoane consideră că boabele
de mac sunt utilizabile în prepararea unor
deserturi. Iată că în cele ce urmează vă
reţinem atenţia cu efectele curative pe care
le are macul de cultură, dar și cel sălbatic,
care adesea colorează în roșu aprins lanu-
rile. Consumul de mac ţine sub control
osteoporoza.

Macul de cultură 

Proprietăţile curative ale macului au
fosu puse în evidenţă în urmă cu câţiva
ani, la mutarea unui cimitir vechi din se-
colul 19 dintr-un sat din Slovacia. Atunci
s-a constatat că oasele celor îngropaţi nu
erau atinse deloc de osteoporoză. 

Cercetătorii slovaci au făcut un studiu
pe două grupuri a câte 20 de femei care
sufereau de osteoporoză. Primului grup i
s-au administrat medicamente contra os-
teoporozei, iar celui de-al doilea grup ulei
de mac. A rezultat fără dubii că persoanele
tratate cu mac scăpaseră de osteoporoză
după administrarea unei linguriţe de ulei
de mac zilnic, timp de 12 luni. Femeile din
celălalt grup încă mai aveau osteoporoză
după un an, iar oasele lor prezentau valori
ale calciului sub limitele normale. 

Reţet[ dulce< Măcinaţi 250 de grame
de mac, adăugaţi o jumătate de cană de
apă și câteva linguriţe de miere. Amestecul
nu trebuie să fie excesiv de dulce, doar cât
să fie plăcut la gust. Amestecul rezultat se
pune într-un vas și se încălzește pe aragaz
până dă în clocot. Răciţi amestecul, apoi
puneţi-l într-un borcan, la frigider. Con-
sumaţi minimum o lingură pe zi și beţi un
pahar cu apă în care aţi stors un sfert de
lămâie. Cei care suferă cu fierea pot adăuga
mere rase, iar diabeticii pot folosi indulci-
tori.

Macul de câmp

Macul roșu de câmp este o plantă er-
bacee anuală. Fiecare floare are două sepale
ce cad în momentul când bobocul se des-
chide ;i patru petale de culoare roșie,
uneori având o pată neagră la baza lor.
Fructul este o capsulă care conţine se-
minţele.

Petalele macului de câmp se recoltează
pentru uz medicinal după deschiderea
completă a florilor și numai după ce roua
s-a ridicat. Ele sunt lăsate să se usuce în
strat subţire, într-un loc umbros. Se păs-
trează la umbră, în vase închise ermetic.
Acestea dispun de mucilagii, antociano-
zide, alcaloizi (readin[ și reagenină, can-
tităţi mici de tebaină, infime de narcotină),
pigmenţi (carotenoizi, antociani) și sub-
stanţe amare. Infuzia realizată din petalele
uscate tratează bolile respiratorii acute, cu
tuse. În astmul bronșic alergic, în faza de
debut, ceaiul de petale este deosebit de be-
nefic, în special în cazul copiilor.

Ceaiul din petale de mac alungă in-
somnia și este folosit împotriva hemora-
giilor. Ceaiurile pediatrice realizate din pe-
tale de mac roșu de câmp tratează gripa,
răcelile, agitaţia, insomnia, pojarul, scar-
latina și alte boli infecţioase specifice co-
piilor.

În cazul tumorilor maligne și benigne,
petalele infuzate se folosesc în pauza dintre
tratamentele specifice. Petalele speciei Pa-
paver argemone (mac iepuresc) se folosesc
în scopul stimulării transpiraţiei, mai ales
în caz de febră. Ceaiul de mac mai con-
centrat se folosește sub formă de cataplas-
me pentru decongestionarea pleoapelor
inflamate. De asemenea, infuziile aplicate
sub forma unor comprese pe piele reduc
ridurile.

Ceaiul de petale de mac roșu este in-
dicat în bronșită acută, laringită acută, an-
gine pectorale, în gripă și pentru calmarea
durerilor de gât. Se utilizează cu succes,
sub formă de gargară, în caz de răgușeală.

Cu excepţia petalelor, pe care fitote-
rapia le utilizează, întreaga plantă este to-
xică. Consumate în exces, fără acordul
medicului, petalele pot avea efecte halu-
cinogene.

Text selectat și adaptat de Ioan A. 

Consumul de mac
\ine sub control 

osteoporoza

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Deşi nu s-a ajuns încă la un
acord şi zahărul nu este recunoscut
ca substanţă care provoacă depen-
denţă, studiile realizate până în
prezent aduc argumente în favoa-
rea acestei ipoteze.

Multe persoane nu reuşesc să se abţină
de la consumarea alimentelor dulci, la fel
ca în cazul altor dependenţe. Întocmai ca
drogurile, zahărul stimulează aceleaşi zo-
ne din creier ca şi droguri precum nicotina
şi cocaina, elibereză dopamină în sistemul
de recompense al creierului şi oferă plă-
cere. Companiile din industria alimentară
ştiu acest lucru şi nu-i de mirare că încer-
carea de a găsi alimente care nu au adaos
de zahăr pare o misiune imposibilă.

Exper\ii ne spun cum 
putem scăpa de această 
problem[

Potrivit exper\ilor, bărbaţii ar trebui
să consume cel mult 37 grame de zahăr
zilnic, iar femeile maximum 25 de grame.
Un pahar de 250 ml de Coca-Cola, de
exemplu, conţine 27 de grame de zahăr.

Exper\ii ne explică detaliat cum se
manifestă dependenţa de dulciuri şi cum
putem scăpa de această problemă. O ca-
racteristică esenţială a adicţiilor este lipsa
controlului în privinţa utilizării substanţei,
respectiv consumarea unei cantităţi mai
mari decât ar trebui, în ciuda cunoaşterii
efectelor negative ale acesteia, şi resimţirea
nevoii de a consuma substanţa respecti-
vă.

Încerca\i să nu v[ atinge\i de zahăr o
săptămână şi dacă prezenta\i simptome
precum iritabilitate, ameţeală, schimbări
de dispoziţie şi v[ gândi\i constant la zahăr
a sosit momentul să nu îi mai subestima\i
puterea şi să lua\i lucrurile în serios.

Deşi consumul de zahăr conduce la
probleme de greutate şi este asociat cu
multiple afecţiuni, ignorăm efectele ne-
gative şi nu le luăm în considerare atunci
când ne aflăm în faţa unei prăjituri sau a
unei bucăţele de ciocolată. Bunăstarea pe

termen lung nu pare să aibă nicio şansă
de a câştiga bătălia cu o plăcere scurtă,
dar imediată.

Cum facem fa\[ tenta\iilor

Primul lucru pe care trebuie să îl face\i
este să sta\i departe de zahăr! Un studiu
realizat indic[ faptul că dulciurile nu au
ce căuta la dumneavoastr[ acasă. N-are
rost să v[ pune\i o prăjitură în faţă şi să v[
uiţa\i la ea toată ziua doar ca s[ v[ dovedi\i
că pute\i să rezista\i.

Dacă nu păstra\i dulciuri la îndemână,
jumătate din bătălie este câştigată.
Păstra\i-v[ voinţa  pentru situaţiile sociale
în care ve\i fi nevoit să face\i faţă tentaţiilor.

Astfel, solu\ia este simplă şi la îndemâna
oricui şi constă în controlul mediului în-
conjurător. Reducerea convenienţei şi a
vizibilităţii alimentelor care conţin zahăr
este o cale sigură pentru a mânca mai
puţin zahăr. De multe ori, folosim dul-
ciurile ca recompense sau ca sursă de plă-
cere în viaţa noastră. Adevărul este că des-
eori simţim nevoia să ne recompensăm
cu ceva dulce de câte ori facem ceva bine
ori depăşim o situaţie dificilă.

Comportamentul nu este întâmplător,
ci este învăţat încă din copilărie. Sunt pă-
rinţi care le oferă copiilor o ciocolată dacă
stau cuminţi sau dacă îşi fac temele. Mân-
căm ceva dulce la sfârşitul unei zile dificile,
după ce am terminat un proiect, de ziua
noastră etc. În acest fel, devenim condiţio-

naţi şi simţim “nevoia” de ceva dulce pen-
tru a ne simţi satisfăcuţi. După câţiva ani
de zile de “recompense”, efectele asupra
fizicului şi psihicului nostru sunt evidente.
În realitate, zahărul nu ne aduce fericire
pe termen lung, ba dimpotrivă. Altfel, de
ce vrem să renunţăm la zahăr? Mâncăm
dulciuri ca să ne simţim bine pe moment
şi obţinem o stare de insatisfacţie pe ter-
men lung. 

Găsi\i alte lucruri de care să v[ bucu-
ra\i, care să v[ facă fericit (o baie caldă, o
şedinţă la masaj, un concert, un film, o
carte), dar care nu sunt asociate cu peste
70 de afecţiuni (diabet, alergii, astm,
schimbări de dispoziţie, hipoglicemie),
aşa cum este zahărul.

Ascuns `n sute de produse

Zahărul este ascuns astăzi acolo unde
nu te aştepţi< lactate, pâine, ketchup, unt
de arahide, sosuri pentru paste, nu doar
în biscuiţi, bomboane şi ciocolată.  Com-
para\i etichetele produselor şi alege\i ali-
mentele fără sau cu un conţinut cât mai
mic de zahăr. Zahărul vine deghizat şi în
forme aparent sănătoase, cum ar fi zahărul
brun, mierea, sirop de arţar, sirop de dex-
troză etc. 

Nu v[ lăsa\i păcălit nici de băuturile
cu îndulcitori articifiali şi zero calorii. Da-
că nu îl pute\i elimina de tot, începe\i prin
a reduce cantitatea de zahăr în fiecare săp-
tămână< renunţa\i la desertul de la prânz,
îndulci\i-v[ cafeaua cu îndulcitor natural,
renun\a\i la cerealele cu zahăr. Nu ave\i
nevoie de acesta atât de mult pe cât crede\i.
Bucura\i-v[ de dulce, dar alege\i alte surse.
Opta\i pentru alimente dulci cu indice
glicemic scăzut, cum ar fi fructele de pă-
dure. Prepara\i-v[ dulciuri acasă utilizând
îndulcitori naturali precum stevia şi xyli-
tol.

M]nca\i la ore fixe pentru 
o glicemie normal[

Menţine\i un nivel adecvat al zahă-
rului în sânge. Atunci când nivelul zahă-
rului din sânge este scăzut facem alegeri
proaste. Aşadar, mânca\i micul dejun,  in-
clude\i suficiente proteine şi fibre în ali-
mentaţie, împ[r\i\i mâncarea în 4-5 mese
pe zi şi evita\i să mânca\i cu trei ore înainte
să dormi\i. De asemenea, încerca\i să res-
pecta\i orele la care servi\i masa. Dacă nu
ave\i un orar alimentar fix, corpul nu mai
ştie când va primi mâncare, aşa că, la pri-
ma ocazie când v[ hrăni\i, acesta va de-
pozita nutrienţii obţinuţi din mâncare, iar
dumneavoastr[ v[ ve\i trezi cu nişte kilo-
grame în plus.

Zahărul furnizează corpului calorii
goale, f[r[ niciun nutrient, şi are conse-
cinţe negative pe termen lung. Dacă vre\i
să slăbi\i şi să v[ menţine\i starea de să-
nătate, trebuie să face\i tot posibilul să eli-
mina\i zahărul din alimentaţie.

Zah[rul este inamicul num[rul
unu al oric[rei diete

Ştim cu toţii cât de dificil este
să urmăm reguli exacte atunci
când vine vorba de consumul ali-
mentar corect pentru a ne
menţine în formă.

“Mâncaţi multe legume şi fructe,
renunţaţi la carnea roşie, fast-food şi
sucuri, faceţi exerciţii constant!”, sunt
doar câteva dintre “aşa-zisele” reguli
care ne ghidează prin lumea dietelor,
indiferent ce nume poartă acestea.

Doar că aţi fi surprinşi să aflaţi câte
dintre aceste mituri sunt false şi cât de
bine ne-ar face o cunoaştere corectă a
raportului “corpul nostru – hrană zil-
nică – menţinere în formă”. În acest
sens, Dr. Oz a realizat un top al celor
mai renumite 4 mituri care ne dezin-
formează.

Mitul 1< Te îngraşi dacă 
mănânci mâncare grasă

Complet greşit! O cantitate mică
de grăsime vă ajută să vă săturaţi mai
repede pentru că declanşează senzaţia

de saţietate şi, astfel, veţi mânca mai
puţin. 

Apoi, a mânca cele mai sănătoase
alimente grase oferă organismului po-
sibilitatea de a absorbi vitaminele cu
mai mare uşurinţă.

Caută grăsimile polinesaturate gă-
site în uleiuri lichide, cum ar fi cel de
rapiţă sau şofrănaş. Spre deosebire de
grăsimile saturate, acestea nu vor ridica
nivelul de colesterol rău şi chiar reduc
riscul de atac de cord.

Alte surse de grăsimi recomandate<
fructe de mare, peşte, seminţe de in,
nuci, ulei de măsline.

Mitul 2< Când faci exerciţii 
pe stomacul gol, arzi 
grăsimile mai repede

Înfometarea înainte de efort fizic
nu numai că este ineficientă, dar este
chiar dăunătoare. Cercetătorii au de-
monstrat că organismul arde aproxi-
mativ aceeaşi cantitate de grăsimi in-
diferent dacă mâncaţi sau nu înainte
de antrenament. Este foarte posibil ca

atunci când nu mâncaţi să vă pierdeţi
puterea de a consolida muşchii, inten-
sitatea antrenamentului şi arderea ca-
loriilor fiind reduse.

Pe de altă parte, atunci când faceţi
sport cu stomacul plin, veţi “arde” gră-
simi în loc de masă musculară.

Trebuie să mâncaţi cu 30 minute
înainte de exerciţiile fizice, de prefe-
rinţă un iaurt sau un shake de protei-
ne.

Mitul 3< Femeile slăbesc 
mai greu

Bărbaţii pierd în greutate mai re-
pede decât femeile, susţin unele voci.
Bărbaţii au o masă musculară mai ma-
re şi sunt supuşi unor schimbări hor-
monale mai mici, ceea ce permite o ar-
dere a kilogramelor mult mai uşoară.

Cu toate acestea, pierderea în greu-
tate se uniformizează între cele două
sexe atât timp cât dieta este să-
nătoasă în ambele cazuri. Iar
rezultatele nu contează după o
săptămână, ci după ce trec tes-

tul timpului.

Mitul 4< Toate caloriile 
 sunt create în mod egal

O calorie nu egalează automat o al-
ta! Unele calorii sunt mai săţioase, lă-
sându-vă mai repede sentimentul de
plenitudine, alte calorii sunt mai puţin
hrănitoare, menţinându-vă pofta de
mâncare.
De aceea, e bine să vă asi-
guraţi că înlocuiţi gră-
simile din unt sau car-
ne cu cele polinesa-
turate din avocado
sau nuci.

Zahărul furnizează corpului calorii goale, f]r] niciun nutrient, şi are nenumărate consecinţe
negative pe termen lung. Dacă vre\i să slăbi\i şi să v[ menţine\i starea de sănătate, trebuie să face\i
tot posibilul să elimina\i zahărul din alimentaţie.

Topul miturilor alimentare care ne dezinformeaz[ 
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S~N~TATE
Cert este c[ ultimele cercet[ri arat[ c[ acizii gra;i polinesatura\i, care au fost considera\i al[turi

de acizii gra;i mononesatura\i inamicii colesterolului, sunt mult mai complec;i ;i mai diver;i dec]t
s-a crezut anterior, av]nd roluri unice ;i importante la nivelul organismului ;i creierului.

De;i proasta reputa\ie este jus-
tificat[, de pild[ `n cazul gr[sim-
ilor de origine animal[, la fel de
adev[rat este c[ exist[ anumite
gr[simi de calitate, care adesea au
roluri bine determinate pentru
func\ionarea normal[ a organis-
mului. 

Paradoxal, cea mai pronun\at[ defi-
cien\[ nutri\ional[ a noastr[ este legat[
de aceste gr[simi de calitate, ;i anume
acizii gra;i esen\iali de tip omega 3.

Generalit[\i

Unul dintre cele mai mari mituri
medicale din ultimii 50 de ani a fost ideea
c[ gr[simile (denumite mult mai potrivit
lipide) sunt d[un[toare. Este adev[rat,
mii de studii au asociat dietele bogate `n
gr[simi cu cre;terea riscului unor boli de
inim[. Un studiu faimos a subliniat clar
urm[torul lucru< dietele bogate `n ali-
mente grase, de la ;unc[ ;i unt p]n[ la
carnea ro;ie, fac s[ creasc[ ;ansele noastre
de a contracta boli cardiovasculare, re-
duc]nd nu numai durata, dar ;i calitatea
vie\ii. Cu toate c[ unele gr[simi din diet[
sunt implicate ̀ n apari\ia bolilor de inim[,
altele pot s[ reduc[ riscurile unor aseme-
nea afec\iuni ;i chiar s[ trateze sau s[
previn[ o serie de alte boli, cum ar fi ar-
tritele, depresia ;i diabetul. Unele lipide
suprim[ inflama\ia, altele o dezvolt[. Un-
ele gr[simi m[resc nivelul de colesterol,
altele ̀ l reduc. Unele au ca efect rigidizarea
membranelor celulei, altele o mai bun[
flexibilitate a lor.

Anumite gr[simi, numite esen\iale,
sunt necesare pentru o s[n[tate optim[.
Ca ni;te adev[rate principii de tipul yin

;i yang ale unui echilibru fiziologic optim,
acizii gra;i esen\iali, uleiurile omega 3 ;i
omega 6, sunt elemente care `nt[resc
starea de s[n[tate. Uleiurile vegetale de
floarea soarelui sau de porumb con\in
uleiuri omega 6, pe c]nd pe;tele con\ine
preponderent uleiuri omega 3. Am folosit
termenul de gr[sime `ntr-un mod gen-
eral, dar uleiurile ;i gr[simile (ambele
sunt lipide) difer[ `n ceea ce prive;te
structurile lor chimice. Uleiurile (de ex-
emplu uleiul de m[sline, rapi\[ sau pe;te)
sunt lichide la temperatura camerei, pe
c]nd gr[simile (untul ;i untura) sunt
solide. Aceste diferen\e chimice subtile

produc efecte chimice foarte diferite `n
corp.

O substan\[ u;oar[, asem[n[toare cu
ceara, care se g[se;te al[turi de alte lipide
`n s]nge ;i `n celulele corpului, coles-
terolul este necesar pentru formarea
membranelor celulare, a anumitor hor-
moni ;i \esuturi specifice. Ca ;i alte lipide,
colesterolul nu se poate dizolva ̀ n s]nge,
care este alc[tuit `n principal din ap[, ;i,
prin urmare, trebuie s[ fie transportat
prin corp de c[tre “c[r[u;ii” din s]nge,
numi\i lipoproteine. Este vorba de
lipoproteinele cu densitate redus[, LDL,
care, atunci c]nd transport[ colesterolul,

sunt numite colesterol “r[u” , ;i lipopro-
teinele cu densitate mare HDL, care sunt
cunoscute sub denumirea de colesterol
“bun” atunci c]nd sunt combinate cu co-
lesterolul. O cantitate prea mare de co-
lesterol care circul[ `n s]nge `ntr-un
mediu care favorizeaz[ inflama\ia poate
s[ duc[ la ateroscleroz[, const]nd ̀ n for-
marea unui `nveli; gros ;i tare numit
plac[, ̀ ntre pere\ii arterelor. Placa arteri-
al[ poate s[ blocheze at]t circula\ia
s]ngelui c[tre inim[, duc]nd astfel la un
atac de inim[ (infarct miocardic), c]t ;i
circula\ia s]ngelui c[tre creier, provoc]nd
o congestie (accident vascular cerebral).

Aproape orice persoan[ care face
cump[r[turi la supermarket ;tie c[ exist[
4 categorii importante de gr[simi care
sunt ̀ nscrise pe etichetele alimentelor pe
care le consum[m< colesterol, acizi gra;i
satura\i, acizi gra;i mononesatura\i ;i
acizi gra;i polinesatura\i. Dintre cele 3
categorii de acizi gra;i, numai una -
gr[simile saturate care se g[sesc `n pro-
dusele lactate ;i animaliere - este implicat[
`n cre;terea cantit[\ii de LDL, sau a co-
lesterolului r[u.

~n cea mai mare parte a timpului, noi
consum[m acizi gra;i satura\i care se afl[
`n carne, lactate ;i alimente procesate,
precum carnea provenit[ de la p[s[ri,
vaci, vi\ei, miei, porci, untur[, unt,
sm]nt]n[, lapte, br]nz[, pr[jituri ;i bis-
cui\i. Uleiurile de cocos ;i de palmier
con\in acizi gra;i satura\i `n propor\ii
considerabile. Lichide la temperatura
camerei, aceste uleiuri sunt folosite pe
scar[ larg[ la procesarea alimentelor, ele
prelungind termenul de valabilitate al
acestora. La fel de riscan\i pentru s[n[tate
sunt ;i a;a-numi\ii acizi gra;i trans, care
se g[sesc `n margarin[ ;i alte alimente
sintetice.

Opinii despre gr[simi

Asocia\ia American[ a Inimii (AHA)
a aprobat folosirea acizilor gra;i
nesatura\i, at]t din categoria mononesat-
urat[, c]t ;i din cea polinesaturat[, con-
sider]nd c[ ace;tia sunt substituen\i mai
s[n[to;i fa\[ de gr[simile saturate. ~n gen-
eral lichide la temperatura camerei,
uleiurile care con\in cantit[\i mari de lipi-
de mononesaturate sunt ob\inute din
rapi\[, m[sline, arahide, avocado.
Uleiurile cu un con\inut mai ridicat de
lipide polinesaturate sunt uleiul de ;ofran,
uleiul de pe;te, uleiul din semin\e de in.

O abordare alternativ[, ini\iat[ de
Dean Ornish, recomand[ exerci\ii zilnice
intensive ;i o diet[ care s[ nu permit[ un
consum de gr[simi care s[ dep[;easc[
10% din caloriile zilnice. Metoda lui Or-
nish poate s[ elimine ravagiile bolilor de
inim[ f[r[ s[ fac[ apel la medicamente
sau interven\ii chirurgicale. ~n practic[,
e dificil s[ aderi pe termen lung la un pro-
gram a;a riguros. Dimpotriv[, Atkins
sus\ine c[ adev[ra\ii inamici `n lupta cu
kilogramele `n plus sunt carbohidra\ii,
nu gr[simile. Conform dietei Atkins,
putem consuma gr[simi c]te dorim, cu
condi\ia s[ \inem la distan\[
carbohidra\ii. Ea poate s[ duc[ la o
sc[dere considerabil[ a greut[\ii, dar `n
absen\a unei motiva\ii este dificil de
men\inut. Recomandat[ este dieta medit-
eranean[ bazat[ pe obiceiurile care exist[
`n alimenta\ia din sudul Italiei, Grecia ;i
Creta. Aceast[ diet[ con\ine fructe,
legume ;i cereale din bel;ug. De aseme-
nea, aproape 30% din caloriile acesteia
provin din uleiul de m[sline ;i din alte
gr[simi mono ;i polinesaturate.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

Sunt gr[simile benefice 
pentru s[n[tatea noastr[?

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

Femeile care lucreaz[ peste 40 de ore
pe s[pt[m]n[ sau ridic[ greut[\i mari ar
putea avea nevoie de un interval de timp
mai mare pentru a r[m]ne `ns[rcinate
dec]t femeile care nu lucreaz[ din greu,
relev[ un studiu ap[rut `n SUA, citat de
northerncalifornian.com. ~n acest studiu,
cercet[torii au inclus 1.739 de asistente
medicale care au `ncercat s[ r[m]n[
`ns[rcinate `n timpul perioadei efectu[rii
cercet[rii. S-a constatat c[ aproximativ 16%
dintre ele nu ;i-au atins obiectivul `n ter-
men de un an, `n timp ce 5% nu au reu;it
acest lucru nici dup[ 24 de luni.

Studiul a constatat c[ femeile care au
lucrat mai mult de 40 de ore pe s[pt[m]n[
au avut nevoie de un interval de timp cu
aproximativ 20% mai mare pentru a
r[m]ne ̀ ns[rcinate dec]t cele care au lucrat
`ntre 21 ;i 40 de ore s[pt[m]nal. Ridicarea
sau deplasarea unor obiecte mai grele de
10 kilograme de mai multe ori pe zi a m[rit
cu 50 la sut[ intervalul de timp ̀ n care asis-
tentele medicale au reu;it s[ r[m]n[
`ns[rcinate. ~n acest studiu, cercet[torii au
analizat datele unui sondaj la nivel na\ional
printre asistente medicale efectuat `ntre
2010 ;i 2014. Aproximativ 50 la sut[ dintre
femeile din acest studiu aveau cel pu\in 33
de ani. Mai mult de 30 la sut[ dintre femeile
din cadrul studiului au afirmat c[ lucreaz[
peste opt ore pe zi, `n timp ce 40 la sut[
din total au declarat c[ ridicaser[ greut[\i
mari, precizeaz[ northerncalifornian.com. 

Femeile care
desf[;oar[ munci
istovitoare r[m]n

`ns[rcinate mai greu
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Tunsorile scurte sunt extrem de naturale, iar pentru cele mai nonconformiste dintre noi tunsorile

asimetrice, puse în evidenţă de culori, sunt un must have. Important este să şti\i ce vi se potriveşte
şi de cât timp dispune\i pentru a v[ aranja.

De-a lungul timpului, stan-
dardele privind frumuseţea s-au
modifcat constant. Moda revine
însă adesea la succesele în materie
de haine sau coafură, căutând în-
spiraţie în anii trecuţi. De aceea,
ne vom “plimba” puţin de-a lun-
gul unui secol, ca să înţelegem
mai ușor evoluţia coafurii.

Vreme îndelungată, femeile au pur-
tat părul lung, ridicat. Până după epoca
victoriană, nu se tundeau, pentru că
standardele de frumuseţe ale acelor vre-
muri cereau coafuri sofisticate, imense.

Anii ‘20, marcaţi 
de tunsoarea bob

După austera perioadă victoriană,
anii ‘20 au adus o nouă eră și, prin ur-
mare, un nou stil de viaţă. În acești ani,
schimbările adoptate de femei au fost
nu doar la nivelul vestimentaţiei (era
timpul rochiilor scurte până la genunchi
și al pălăriilor în formă de clopot), ci și
la nivelul tunsorilor< a devenit la modă
părul scurt, vopsit cu henna sau deco-
lorat cu peroxid. Femeia s-a emancipat,
a început să muncească și să simtă ne-
cesitatea unor tunsori lejere, scurte, ușor
de făcut și de întreţinut, așa că atunci
când dansatoarea Castle și-a tuns părul,
în 1915, în coafura numită Castle Bob,
aceasta a fost în scurt timp adoptată de
numeroase tinere, devenind una dintre
cele mai revoluţionre atunsori din istoria
coafurii.

Tunsoarea bob, dreaptă, cu un bre-
ton care se termină la doi centimetri mai
sus de sprâncene și care acoperea ure-
chile, va împlini în curând 100 de ani.
Cu timpul, tunsoarea bob nu a pierdut
din popularitate și a avut numeroase va-
riaţii de stil. Tot în această perioadă au
apărut și produsele de vopsire a părului.

Anii ‘30, simbolul 
onduleurilor

În anii ‘30, odată cu Marea Recesiu-
ne, au apărut noi schimbări, nu doar ale
stilului de viaţă, ci și în ceea ce privește
machiajul și coafurile. Look-ul tineresc
și rebel al decadei precedente a fost în-
locuit de unul mai delicat, mai temperat
și mai feminin. Chiar dacă pălăriile erau
acum la modă, acestea nu acopereau
complet coafurile, ci le puneau în valoa-
re. Erau foarte purtate onduleurile Mar-
cel, după numele celui care le-a inventat
la sfârșitul epocii victoriene, iar părul
era vopsit cu henna sau decolorant.
Aceasta este epoca filmului, care le-a in-
spirat pe doamne să ţină pasul cu ulti-
mele tendinţe în materie de modă și
hairstyling, urmând modele ca Greta
Garbo sau Joanne Crawford.

Lungimea părului era până deasupra
umerilor, prins la spate, cu cărare pe mij-
loc sau într-o parte, iar toată suprafaţa
acestuia era ondulată, dând impresia de
valuri. Acestea încadrau faţa și evi-
denţiau nu doar liniile ei, ci în special
pe cele ale gâtului, care părea suplu și
graţios. Tot mai multe femei au început
să apeleze la produse de decolorare și
vopsire a părului, tocmai pentru a urma
modelul vedetelor de film de la Holly-
wood. Tot în acea perioadă au apărut
bigudiurile și plasele pentru păr.

Anii ‘40, glamour absolut
În ciuda războiului, moda nu prea a

avut de suferit. Stilul de a se îmbrăca al
femeilor acelor timpuri era foarte prac-
tic, însă șic și elegant. Buclele erau foarte
în vogă, iar pentru a le obţine doamnele,

după ce își spălau părul cu un șampon
simplu și aplicau un produs de coafare,
își rulau părul fie cu ajutorul clipsurilor,
fie cu al “moaţelor”. După ce aceste bi-
gudiuri erau îndepărtate, părul era piep-
tănat în așa fel  încât să urmeze linia ca-
pului. Aceasta este una dintre cele mai
frecvente coafuri, fiind mai ușor de făcut
decât celelalte și putând fi purtată cu
orice pălărie. Lungimea preferată era cea
medie, până deasupra umerilor, și părul
era întotdeauna ondulat. A fost timpul
tunsorilor bob gen Veronica Lake (v[
aminti\i filmul “L.A. Confidential”?) și
Ioana d’Arc.

Anii ‘50 înseamnă tapaj
În anii 50, televiziunea și revistele

au început să publice tot mai multe in-
formaţii legate de îngrijirea și coafarea
părului,  bucurându-se de un real succes
în rândul doamnelor. Coafurile acelor
ani pot fi descrise destul de simplu< bu-
fante. Părul a reînceput să fie purtat înalt.
Un exemplu  foarte potrivit ar fi Jackie
Kennedy, considerată pe bună dreptate
o lansatoare de noi tendinţe, nu doar în
ceea ce privește vestimentaţia, ci și coa-
furile. Majoritatea adolescentelor încer-
cau să copieze acasă stilurile actriţelor
preferate, Marilyn Monroe, Elizabeth
Taylor sau Ginger Rogers. Se purtau tun-
sorile de paj, bentiţele, părul ondulat,
legat la spate în coadă de cal, părul vopsit
sau oxigenat.  Tot în această perioadă,
după exemplul cântăreţilor, tot mai mulţi

tineri au început să-și decoloreze părul.

Anii ‘60, dedicaţi 
modei hippie

În anii '60, fixativul devenise cel mai
folosit dintre produsele cosmetice, în
special pentru cocurile în vârful capului.
A apărut moda hippie, cu părul lung, lă-
sat liber sau aranjat cu ajutorul eșarfelor
sau bandanelor, și decolorat adesea, în
încercarea de a se obţine efectul de păr
scăldat în soare, cu reflexe blonde.

Se foloseau din abundenţă accesorii,
fie flori, eșarfe sau pălării, fie șnururi
aplicate prin răsucire sau împletite în
șuviţe. Persoanele mai conservatoare
adoptau alte stiluri, în funcţie de vedetele

lor preferate< Audrey Hepburn, Brigitte
Bardot sau Elizabeth Taylor. Se purtau
părul lung și drept cu franjuri, tunsori
geometrice precum clasicul bob, tunsori
scurte, ca de copil. Bretonul care acope-
rea întreaga frunte, împreună cu volu-
mul din creștetul capului, părul până la
umeri și vârfurile întoarse în interior
sau exterior constituiau coafura prefe-
rată de majoritatea doamnelor.

Anii ‘70< coafuri
extravagante

Coafurile din anii ‘70 semănau puţin
cu cele purtate în anii ‘50, însă erau mult
mai naturale și mai puţin rigide. Doam-
nele au început să poarte părul tot mai
lung, cele mai îndrăzneţe folosind fierul
de călcat haine pentru a-și îndrepta pă-
rul, ceea ce a dus, bineînţeles, la o de-
gradare puternică a acestuia. Acum au
început să își taie părul în scări, obţinând
un plus de volum. În această perioadă
s-a dezvoltat mișcarea punk, adepţii ei
purtând părul vopsit în culori excentrice,
de la verde la roșu, tuns în modalităţi
cât mai extravagante cu putinţă. A apă-
rut și așa-zisa creastă de cocoș.

Alte tunsori la modă erau cea a lui
Farrah Fawcett (părul ondulat sauvage,
cu vârfurile în afară) și tunsorile afro.

Anii ‘80, rezervaţi 
experimentelor

În anii ‘80, muzica pop a început să
câștige tot mai mult teren, iar cârlionţii
lui Michael Jackson erau purtaţi de ti-
nerii din întreaga lume. Sunt consideraţi
anii experimentelor< culori în meșe, vop-
sirea doar a unei porţiuni de păr, tunso-
rile geometrice, stilul gotic. Gelul de păr,
spuma sau fixativul, permanentul erau
folosite din abundenţă, pentru a face
coafura cât mai voluminoasă.

În România, unde produsele de ca-
litate se găseau foarte greu, se foloseau
în locul acestora zeama de lămâie, gelul
îndoit cu apă sau chiar berea. Se purtau
tunsorile și culorile punk, părul cu foarte
mult volum, tapat și ondulat, tunsorile
Lady Di, cele băieţești, coada de cal pur-
tată foarte sus și într-o parte a capului,
părul decolorat blond sau vopsit roșcat,
extensiile.

Anii ‘90 înseamnă diversitate
Perioada anilor ‘90 a reprezentat o

explozie de stiluri, anii tunsorilor scurte
sau medii, care necesitau mai puţin timp
pentru aranjare< pixie cuts, bob, tunso-
rile marinărești, soldăţești, părul ras. Pă-
rul lung era fie drept, fie ondulat și în-
cadra faţa ca o ramă, cu șuviţe separate
spre faţă, în scări. Spre sfârșitul acestor
ani au devenit foarte în vogă buclele
obţinute cu ajutorul ondulatorului, părul
lung prins în coadă, meșele false, exten-
siile texturate sau dezordonate, tunsorile
școlărești ce completau stilul de îmbră-
căminte baby-doll.

Anii 2000 – totul e permis!
Un melanj de stiluri preluate din anii

trecuţi și îmbunătăţite de imaginaţia fie-
cărui hairstylist< coafura anilor ‘60, cu
vârfurile ridicate, cu breton sau cărare,
coafura sauvage a anilor ‘80, devenită o
coafură naturală, cu bucle dezordonate,
un look foarte sexy, părul drept, cu ră-
dăcina ridicată și multe altele.

Tunsorile scurte sunt extrem de na-
turale, iar pentru cele mai nonconfor-
miste dintre noi tunsorile asimetrice,
puse în evidenţă de culori, sunt un must
have. Conform site-ului csid.ro, impor-
tant este să ști\i ce vi se potrivește și de
cât timp dispune\i pentru a v[ aranja.

A consemnat Alina Cre\

O scurt[ plimbare `n istoria 
coafurilor din ultimii 95 de ani 
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lPrimul roman american din care
s-au vândut mai mult de 1 milion de
copii a fost “Coliba unchiului Tom” de
Harriet Beecher Stowe. Autoarea stătea
la o casă depărtare de Mark Twain.

lPrimul scriitor care a terminat (l-
a dictat, de fapt) un roman la o ma;ină
de scris a fost Mark Twain.

lPrizonierii din Brazilia î;i pot re-
duce sentin\a dacă se apucă de  citit
c[r\i. Pentru fiecare carte citită li se
scad 4 zile din sentință. Din păcate nu
li se pot scădea mai mult de 48 de
zile într-un an.

lRomanul “Anna Karenina” are
peste 800 de pagini, dar a fost publicat
inițial sub forma unui foileton.

lCiclul de romane al lui Marcel
Proust, "În căutarea timpului pierdut",
conține  aproximativ 1,7 milioane de
cuvinte.

lRomanul "Mândrie ;i prejudeca-
tă" de Jane Austen s-a numit inițial "Pri-
mele impresii".

l"S[ ucizi o pasăre cântătoare" este
singurul roman scris de Harper Lee.
Cu toate acestea a câ;tigat premiul Pu-
litzer ;i a stat timp de 88 de săptămâni
pe lista best seller-urilor.

lSamuel Beckett a jucat cricket
pentru Universitatea din  Dublin.

lScriitorul belgian Georges Sime-
non este unul dintre cei mai prolifici
autori. Timp de mai multe zeci de ani,
obi;nuia să termine o carte la fiecare
11 zile. A publicat peste 530 de cărți,
majoritatea sub pseudonim.

lScriitorul science fiction ;i horror
H.P. Lovecraft a avut o stare mintală
condiționată atât de influențe interne,
cât ;i externe. El a suferit de tulburări
de somn.

lScriitorul ;i omul politic român
Ion Ghica a fost guvernator al insulei
Samos (unde a trăit Pitagora).

lSe estimează că 14 cuvinte noi
sunt înglobate în limba engleză zilnic.

l":i vremea e ca să ucizi", romanul
de debut al lui John Grisham, a fost re-
fuzat de 28 de ori înainte de-a fi publi-
cat.

lSomerset Maugham era bisexual.
lToți banii obținuți de James M.

Barri de pe urma cărții “Peter Pan” au
fost donați unui spital.

lVârsta medie a laureaților Pre-
miului Nobel pentru Literatură este de
64 de ani.

l Vocabularul unei persoane nor-
male este format din 5.000-6.000 de cu-
vinte.

lVoltaire le;ina de câte ori mirosea
trandafiri.

lWalt Whitman, Edgar Allan Poe,
Henry David Thoreau, Rudyard  Ki-
pling, Mark Twain si Beatrix Potter ;i-
au publicat singuri cărțile.

lWilliam Faulkner a muncit câțiva
ani ca po;ta;, până când s-a descoperit
că el arunca scrisorile nelivrate în co;ul
cu gunoi.

lWilliam Shakespeare a inventat
peste 1.700 de cuvinte. El  s-a căsătorit
la 18 ani cu Anne Hathaway, care avea
26 de ani ;i era însărcinată în trei luni.

lCea mai bine vândută carte din
sec. al XV-lea este un roman erotic nu-
mit "Povestea a doi iubiți", scris de Papa
Pius al II-lea.

lPoetul englez Byron (1788-1824)
era într-atât de îndr[gostit de civilizația
elenă încât s-a dus în Grecia să lupte
împotriva turcilor în războiul grec pen-
tru independență.  Acolo s-a procopsit
cu o răceală care i-a fost fatală. Grecii
îl consideră un erou na\ional.

lMonumente ridicate în cinstea
poetului ucrainean Taras :evcenko se
găsesc în peste 1.200 de locuri din lu-
me. Majoritatea, bineînțeles, se află în
Ucraina.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

În vorbirea curentă, românii
folosesc frecvent expresii consa-
crate deprinse din auzite, dar a
căror origine le este, de multe ori,
necunoscută. 

De multe ori când mergem în zona
rurală auzim unele expresii care nu ne
sunt cunoscute și care de multe ori ne
lasă fără răspuns, deoarece nu știm ce
înseamnă. Bătrânii, mai ales, folosesc
expresii pe care tinerii le consideră bi-
zare. 

Expresiile ;i explicațiile lor

1. “A sări ca prostul din baie” este
o expresie folosită atunci când cineva
încearcă să indice despre altcineva că
este naiv. Originea acestei expresii este
aceea că un individ pus pe glume a
strigat în faţa băii comunale Griviţa
că vine un cutremur. Mai toţi cei aflaţi
în incintă au înţeles despre ce este vor-
ba, numai un bărbat nu, acesta ieșind
din clădire în pielea goală, oferind mo-
tive de distracţie pentru cei din jur.
Supărat, bărbatul l-a luat la bătaie pe
glumeţ, care a oferit o replică ce a ră-
mas celebră< “Ce să-ţi fac, dacă ai sărit
ca prostul din baie!” 

2. “A nimerit orbul Brăila” este o
expresie uzuală a limbii române, folo-
sită adesea ca o încurajare adresată
unei persoane care trebuie să plece la
drum, dar se teme că nu găsește ca-
lea.  Dar de ce tocmai Brăila? Există
mai multe explicaţii, dintre care se dis-
ting două. E un oraș atât de bine sis-
tematizat, încât străinii nu se pot rătăci
pe străzile sale, dar și apropierea fo-
netică între denumirea alfabetului
Braille și numele orașului. Lingvistul
Alexandru Graur a explicat însă că
avem de-a face cu o extindere a unei
expresii cunoscute în lumea medicală,
«A cunoscut orbul Braille», care, prin
dezvoltarea unei etimologii populare,
a ajuns la cunoscuta expresie de azi
«A nimerit orbul Brăila»”. 

3. “A face capul calendar” este o
expresie folosită atunci când cineva
zăpăcește o persoană cu o multitudine
de informaţii. Expresia vine de la fap-
tul că în anii 1800 calendarele erau ca
o mică enciclopedie, deoarece
conţineau tot felul de cifre, date astro-
nomice, istorice sau biografice, care
erau imposibil de memorat. 

4. “A vinde pielea ursului din pă-
dure” înseamnă a promite un lucru
pe care nu îl ai. Expresia a fost preluată
din fabula “Ursul și cei doi tovarăși”,
scrisă de La Fontaine. 

Doi prieteni i-au promis unui blă-
nar pielea unui urs care încă era viu,
însă când au mers în pădure și s-au
întâlnit cu ursul unul dintre ei s-a urcat
în copac, iar celălalt a făcut pe mortul.
Acestuia din urmă ursul i-a spus< “să
nu vinzi pielea mea, până nu mă vei fi
ucis mai întâi”. 

5. “La paștele cailor” este o expre-
sie folosită când vine vorba despre ceva
care nu va avea loc niciodată. 

Expresia provine din Transilvania

și vine de la legenda în care, atunci
când Fecioara Maria l-a născut pe Iisus
Hristos, caii au făcut o gălăgie de ne-
descris. Atunci, Fecioara i-ar fi bleste-
mat să fie flămânzi ̀ ncontinuu, în afară
de o zi pe an, respectiv Paștele Cailor. 

6. “În al nouălea cer” este o ex-
presie folosită atunci când cineva este
în culmea fericirii. Pe vremuri, oame-
nii credeau că lumea este împărţită pe
mai multe trepte, iar al nouălea cer era
destinat “preafericiţilor”. 

7. “Acarul Păun” este o expresie
care înseamnă ţap ispășitor. Expresia
provine de la un personaj real, Ion
Păun, care era acar (muncitor feroviar)
și care a fost găsit vinovat de ciocnirea
a două trenuri, accident feroviar pro-
dus pe 4 iulie 1923 într-o gară din ju-
deţul Buzău. 

În urma acestui accident au murit
66 de persoane, alte 105 au fost rănite,
iar ancheta a scos la iveală că vinovat
este acarul Păun, în ciuda faptului că
responsabilitatea le aparţinea șefilor
gării. 

8. “Dacă tăceai filozof rămâneai”
se referă la oamenii care au un aspect
de persoane deștepte, dar când vorbesc
spun platitudini. 

Expresia provine din lucrarea fi-
lozofului Boethius “Mângâierile filo-
zofiei”. Acesta a ajuns la închisoare
pentru că a spus unele lucruri care nu
au fost pe placul regelui. 

9. “Vorbe de clacă” este o expresie
folosită atunci când cineva vorbește
inutil sau neserios. Originea expresiei
vine de la micile adunări ce aveau loc
pe vremuri între săteni, numite clacă. 

Aceștia se adunau și se ajutau la
muncă, iar în acest timp spuneau tot
felul de snoave sau bârfe din sat. 

10. “Muncă de Sisif ” este o expre-
sie folosită atunci când cineva are de
îndeplinit o muncă inutilă. Sisif este
regele care a fost pedepsit de Zeus să
urce un deal din infern cu o stâncă
uriașă în spate. De fiecare dată când
Sisif ajungea în vârf stânca aluneca,
iar regele trebuia să ia munca de la ca-
păt.  

Unul dintre cei mai influenți
oameni din lume, fost pre;edinte
al grupului Bilderberg, vicontele
Etienne Davignon a vizitat re-
cent România pentru a ține o cu-
vântare la sediul BNR.

La sosirea pe aeroport, acesta a
declarat în fața presei că "România se
descurcă mai bine decât SUA în mo-
mentul de față, din punct de vedere
economic. Toate guvernele lumii se
străduiesc să se schimbe ;i să facă to-
tul mai bine".

Asociația românească
a Clubului de la Roma
a împlinit 20 de ani

Vizita lui Etienne Davignon se da-
torează celebrării a 20 de ani de la în-
ființarea Asociației Române pentru
Clubul de la Roma, potrivit site-ului
economica.net.

Grupul Bilderberg, înființat de
magnații Rockefeller ;i familia de
bancheri Rotschild, este o organizație

care cuprinde lideri politici occiden-
tali, oameni de afaceri ;i academi-

cieni.
Etienne Davignon a prezidat con-

ferințele anuale ale grupului, care au
loc începând din 1954, în perioada
1998-2001 ;i este considerat a fi unul
din cei mai influenți oameni din lu-
me.

Istoria Clubului Bilderberg începe
după cel de-al doilea Război Mondial.
Prima reuniune oficială a avut loc în
luna mai 1954, în localitatea olandeză
Oosterbeek. Atunci s-a împrumutat
numele Hotelului Bilderberg, amfi-
trionul întânirii, al cărui proprietar
era Prințul Bernhard, tatăl fostei Re-
gine Beatrix a Olandei.

Din Grupul Bilderberg fac parte
cam 180 de personalități politice, cul-
turale, economice, universitare, ce se
întrunesc în fiecare an în luna mai,
alternativ în Europa și America, în
aproape 50 de țări.

Clubul de la Roma, o organizație
al cărei scop este să-i aducă la aceea;i
masă pe principalii lideri politici ai
lumii, s-a înființat în 1968.

Expresii române;ti celebre 
;i originea lor

Curiozit[\i din 
istoria literaturii

Omul care conduce omenirea din umbr[ laud[ România

“În al nouălea cer” este o expresie folosită atunci când cineva este în culmea fericirii. Pe
vremuri, oamenii credeau că lumea este împărţită pe mai multe trepte, iar al nouălea cer
era destinat “preafericiţilor”. 

Sisif este regele care a fost pedepsit de Zeus să urce un deal din infern cu o stâncă uriașă în spate. De fiecare dată când
Sisif ajungea în vârf stânca aluneca, iar regele trebuia să ia munca de la capăt
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C]nd ne g]ndim la un buc[tar
francez pasiunea e poate primul
lucru ce ne trece prin minte, iar
Raymond Blanc nu face excep\ie.
Buc[tarul-;ef autodidact se poate
l[uda cu dou[ stele Michelin acor-
date pentru restaurantul s[u din
Oxfordshire, “Belmond Le Manoir
aux Quat’Saisons”, 20 de braserii
r[sp]ndite pe teritoriul Angliei,
numeroase c[r\i de bucate, emi-
siuni de televiziune ;i chiar propria
;coal[ culinar[ ce-i poart[ numele.
~n 2008 a primit titlul OBE (Ofi\er
al Imperiului Britanic), ̀ n semn de
recuno;tin\[ pentru serviciile adu-
se industriei alimentare britanice,
iar `n 2013 statul francez i-a
`nm]nat distinc\ia de Cavaler al
Ordinului Legiunii de Onoare.

Energia ;i entuziasmul celor pasiona\i
de ceva duce la o situa\ie `n care ace;tia
ajung s[ fie cople;i\i tocmai de pasiunea
lor. La fel i s-a `nt]mplat ;i lui Blanc, dar
el nu a ales s[ ̀ ncetineasc[ ritmul, ci a con-
tinuat cu ;i mai mult entuziasm. G]ndin-
du-se la primii s[i ani ̀ n industria culinar[,
`;i aminte;te c]t de implicat era `n toate
aspectele afacerii sale ;i modul `n care i-a
fost afectat[ s[n[tatea ;i via\a de familie
(are doi b[ie\i cu prima so\ie). “~ns[, a;a
cum se ̀ nt]mpl[ c]nd e;ti pasionat de ceva,
nu am renun\at.” Dar, cu trecerea anilor, a
`nv[\at s[ fac[ fa\[ mai bine stresului, mai
ales c[ la 42 de ani a suferit dou[ atacuri
cerebrale minore cauzate de stres ;i munc[
excesiv[.

Povestea buc[tarului `n v]rst[ de 65
de ani ̀ ncepe l]ng[ Besançon, capitala re-
giunii Franche-Comté din estul Fran\ei.
Se consider[ norocos c[ a crescut `ntr-o
familie de muncitori care se baza foarte
mult pe ceea ce produceau ̀ n gr[dina pro-
prie. “Petreceam mult timp `n gr[din[ ;i
`mi amintesc cum pe la 3-4 ani exploram
plantele `mpreun[ cu mama ;i m[
preg[team s[ m[n]nc un vierme pe care
l-am g[sit ̀ n p[m]nt.” Deseori mergea cu
tat[l s[u `n p[durea din apropiere pentru
a culege ciuperci ;i fructe, iar pe mama o
ajuta la tot ce se putea ̀ n buc[t[rie, consi-
derat[ inima casei lor. ~n jurul mesei se
str]ngeau cei 7 membri ai familiei Blanc,
iar la sf]r;it de s[pt[m]n[ se al[turau la
cin[ ;i prietenii lor, ajung]nd s[ fie 18-20
de persoane la mas[. “Privind `napoi `mi
dau seama c[ acolo, `n satul meu natal de
l]ng[ Besançon, a `nceput cariera mea de
buc[tar. Copil fiind, am ajuns s[ `n\eleg,
f[r[ s[-mi dau seama, tot ceea ce \ine de
m]ncare.”

Utilizarea ingredientelor proaspete ;i
de sezon atunci c]nd g[te;te este ceva ce
a ̀ nv[\at de la mama sa, ajuns[ acum la 94
de ani, care a avut un rol important ̀ n edu-
ca\ia lui culinar[. “G[titul m]nc[rii este o
exprimare a iubirii - a;a am `nv[\at din
modul ̀ n care g[tea mama. Eram o familie
numeroas[, iar ei ̀ i pl[cea s[ ne ofere pro-
duse de cea mai bun[ calitate care s[ ne
hr[neasc[ ;i trupul, ;i sufletul.”

Avea 19 ani c]nd s-a angajat la restau-
rantul Le Palais de la Bière din Besançon,
dup[ ce a renun\at la cariera de desenator
tehnic, care nu-l atr[gea deloc. Postul pe
care l-a ocupat nu a fost cel de buc[tar, el
`ncep]nd de jos cu sp[latul vaselor ;i
cur[\enia. “Consideram c[ am cel mai im-
portant rol acolo. Lustruiam oglinzile, gea-
murile ;i paharele p]n[ sclipeau.” ~ntr-o
zi, proprietarul restaurantului a decis s[-l
promoveze, numindu-l chelner. “Avansam
pe scara ierarhic[. Eram pe drumul cel
bun!“

Din noua lui pozi\ie a avut posibilitatea
s[ vad[ c[ un restaurant foarte bun const[
`ntr-o echip[ la fel de bun[ ;i c[ fiecare
membru are rolul s[u. Gusta din vinul
r[mas `n paharele de pe mese ;i obi;nuia
s[ le g[teasc[ prietenilor acas[, seara t]rziu,
dup[ orele de munc[. Totul p[rea s[
mearg[ foarte bine pentru Raymond p]n[
c]nd a `ndr[znit s[-i ofere sfaturi buc[ta-

rului pentru a `mbun[t[\i gustul felurilor
care erau servite la restaurant. “~i sugeram
s[ pun[ pu\in[ l[m]ie `n sosuri sau mai
pu\in[ sm]nt]n[. A fost o mare gre;eal[.
~l consideram mai degrab[ coleg dec]t
buc[tar. Iar buc[tarul este Dumnezeu `n
buc[t[rie.” Dup[ c]teva zile, Blanc s-a trezit
cu un pumn `n fa\[, un dinte rupt ;i f[r[
loc de munc[, cu amenin\area c[ nu va
mai putea lucra ̀ n acea regiune niciodat[.

~n vara anului 1972 ajungea ̀ n Anglia
la un restaurant de \ar[ din Oxfordshire,
f[r[ s[ cunoasc[ limba, unde a fost angajat
chelner. C]nd buc[tarul, cu care Raymond

devenise prieten, s-a `mboln[vit ;i a lipsit
trei zile de la restaurant, francezul a fost
mai mult dec]t fericit s[-l `nlocuiasc[ ;i
astfel ;i-a `nceput, cu adev[rat, cariera de
buc[tar. “Nu f[cusem niciun curs de spe-
cialitate, a;a c[ am abordat g[titul ca ;i
chimia, `nv[\]nd din propriile gre;eli. La
`nceput am avut ;i eu parte de multe su-
fleuri ratate, dar am adunat experien\[ ;i
p]n[ la urm[ a meritat.”

La 28 de ani a ajuns buc[tar-;ef la acel
restaurant ;i a reu;it s[ aduc[ localului o
men\ionare ̀ n mult-r]vnitul Ghid Miche-
lin. Cinci ani mai t]rziu ;i-a lansat primul

s[u restaurant, Les Quat’ Saisons, ̀ n Sum-
mertown, Oxford, `mpreun[ cu so\ia lui.
“Ne-am ipotecat casa, am `mprumutat
bani ;i de la alte persoane pentru a des-
chide un mic restaurant localizat `ntre un
magazin cu haine la m]na a doua ;i un al-
tul de lenjerie intim[. Eram pe partea
gre;it[ a str[zii, ̀ n zona gre;it[ a ora;ului,
dar cu toate acestea a func\ionat ;i cur]nd
restaurantul a ajuns s[ fie plin `n fiecare
sear[.” Localul a c];tigat premiul “Egon
Ronay Guide Restaurant of the Year”, dou[
stele Michelin ;i alte distinc\ii. ~n 1981 a
inaugurat Maison Blanc, un lan\ de

brut[rii ;i patiserii, `n prezent exist]nd
;ase astfel de localuri ̀ n Londra ;i ;apte ̀ n
sudul Angliei.

A fost dragoste la prima vedere c]nd
a descoperit conacul dat]nd din secolul
XVII cu gr[dini superbe din satul Great
Milton, `n comitatul Oxfordshire. Fiind
sigur c[ visul lui putea deveni realitate, a
investit to\i banii care-i avea, pe l]ng[ aju-
torul oferit de c]\iva prieteni dornici s[
investeasc[ `n pasiunea francezului. Un
an mai t]rziu `;i deschidea u;ile “Le Ma-
noir aux Quat’Saisons”, un hotel-restaurant
care dispune, ̀ n prezent, de 32 de camere.
Dar drumul nu a fost `ntotdeauna u;or,
iar cele dou[ divor\uri au fost, ̀ n parte, re-
zultatul sacrificiilor pe care le-a f[cut pen-
tru munc[. ~n anii ’90, proiectul s[u de
mai multe milioane de dolari de a dubla
spa\iul conacului aproape l-a adus ̀ n pra-
gul falimentului. “Nu a; spune c[ eram
foarte aproape, dar nici departe nu eram
de a da faliment. A fost un moment ̀ nfri-
co;[tor din via\a mea.” Dar nu a avut de
ales, deoarece dorea s[ dezvolte afacerea
pentru a o face profitabil[.

Dup[ 31 de ani, “Le Manoir” `;i
men\ine cele dou[ stele Michelin, face par-
te din lan\ul Orient-Express ;i este numit,
deseori, printre cel mai bune hoteluri din
lume. Fiind un mare sus\in[tor al produ-
selor organice ;i al folosirii produselor de
sezon, Blanc a amenajat pe terenurile adia-
cente o vast[ gr[din[ de legume ;i
verde\uri, ̀ n prezent transform]nd o parte
din peluze `n livad[ de fructe. ~mpreun[
cu cei mai pricepu\i gr[dinari, Raymond
cultiv[, pe l]ng[ 90 de soiuri de legume,
70 de soiuri de ierburi aromatice, inclusiv
unele exotice, ;i 20 de soiuri de ciuperci.
El este, de asemenea, preocupat s[ folo-
seasc[ ingrediente proaspete locale,
m]ndrindu-se c[ ;tie exact de unde provin
puiul, ou[le, laptele sau carnea de porc
care este servit[ clien\ilor. Aceast[ preo-
cupare i-a adus ̀ n 2012 numirea ̀ n func\ia
de pre;edinte al Asocia\iei Restaurantelor
Sustenabile.

Secretul m]nc[rii lui Raymond Blanc
este, dup[ spusele lui, simplitatea. “Dar ni-
ciodat[ ceva simplu nu este at]t de simplu
pe c]t \i se pare!”, obi;nuie;te el s[ spun[.
Din dorin\a de a ̀ mp[rt[;i aceast[ pasiune
pentru arta culinar[ ;i cu al\ii, `n 1991 a
`nfiin\at `n incinta hotelului “Raymond
Blanc Cookery School”, un loc pentru
buc[tari amatori care vor s[ deprind[ tai-
nele haute cuisine, precum ;i pentru pro-
fesioni;ti de toate v]rstele ;i cu diferite ni-
veluri de experien\[, printre cei mai re-
numi\i num[r]ndu-se Marco Pierre Whi-
te, Eric Chavot ;i Heston Blumenthal.

Politicieni str[ini, membri ai familiei
regale ;i staruri de cinema au trecut pragul
“Le Manoir” nu doar pentru m]ncarea de
cea mai bun[ calitate, ci ;i pentru atmos-
fera relaxant[ ;i camerele luxoase decorate
fiecare `n stil diferit. “Fiind buc[tar-;ef ;i
proprietar de hotel, clientul este ̀ ntotdeau-
na pe primul loc. :i `ncerc s[ nu spun ni-
ciodat[ nu, fiindc[ am grij[ de oaspe\i ;i
lucrez cu echipa mea. Fac parte dintr-o
industrie ̀ n care clien\ii sunt totul. Trebuie
s[ fii aproape de ei, dar ;i de echipa ta pen-
tru a oferi servicii de cea mai bun[ calita-
te.”

Succesul lui Blanc se datoreaz[, ̀ n par-
te, spiritului ;i generozit[\ii sale. Angaja\ii
i se adreseaz[ cu apelativul “RB” ;i mul\i
dintre ace;tia `i sunt al[turi de peste 10
ani. “La `nceput m[ g]ndeam la un hotel
micu\ cu 4-5 camere ;i o teras[ dr[gu\[
pentru servirea aperitivelor pe timp de
var[. ~n prezent, a ajuns o afacere de multe
milioane de lire, dar suntem la fel de de-
dica\i `n munca noastr[. Iar eu sunt un
perfec\ionist micro-idiot, m[ delectez `n
detalii, uneori at]t de mult ̀ nc]t pierd din
vedere imaginea de ansamblu.”

Chiar dac[ tr[ie;te ̀ n Anglia de 43 de
ani, el nu-;i uit[ r[d[cinile. Cu toate aces-
tea, de-a lungul anilor petrecu\i pe p[m]nt
britanic consider[ c[ a deprins c]teva ca-
lit[\i ale poporului s[u adoptiv - umorul,
fair-playul ;i bun[tatea. “Francezilor ̀ nc[
le este greu s[ r]d[ de ei, `ns[ eu pot s[ o
fac acum... dar, desigur, nu foarte des!”

Raymond Blanc ;i pasiunea 
pentru m]ncare sunt sinonime


