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Care este temeiul s[rb[torii 
“Intrarea în biseric[ a Maicii 
Domnului”? (21 noiembrie)

L. Tatz, Portretul unei frumoase chinezoaice, Shanghai, 1937
~n cur]nd se va redeschide Expozi\ia perma-

nent[ Aurel Popp. Dup[ foarte mul\i ani, `nc[ de
dinainte de revolu\ie, Muzeul de Art[ din Satu Ma-
re prime;te o nou[ fa\[, una modern[, `n ton cu
marile expozi\ii din lumea cultural[ european[.
Noua expozi\ie poate sta al[turi de oricare alta  din
marile centre culturale ale Europei. At]t prin con-
cep\ie, prin grija pentru detaliu, prin atmosfer[,
c]t ;i prin calitatea exponatelor. Aurel Popp a fost
nu doar unul dintre cei mai mari pictori, ci ;i un
mare om de cultur[ ;i ctitor de a;ez[minte de cul-

tur[. Chiar muzeul `n care se deschide expozi\ia a
fost `nfiin\at la sugestia lui, `n anul 1957.  Dup[
moartea sa, lucr[rile sale au fost donate de familie
muzeului pe care l-a ̀ nfiin\at. Printre lucrurile sale,
tablouri, schi\e, proiecte am g[sit dou[  lucr[ri
semnate Kalman Tatz. Cine a fost acest Kalman
Tatz? ~n r]ndurile ce urmeaz[ v[ prezent[m o po-
veste incredibil[, relatat[ de Aurel Popp ̀ n jurnalul
s[u. Este vorba despre doi fra\i, fiii unui mecanic
de locomotiv[ din Satu Mare. 
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În lume trăiesc aproximativ 1,6 mi-
liarde de musulmani, dintre care 3% sunt
jihadiști, adică fanatici care caută să im-
pună, prin violenţă, religia, cultura și legile
musulmane în ţările în care trăiesc, fie ele
musulmane ori nu. 3% înseamnă 48 de
milioane de fanatici, în marea lor majori-
tate tineri fără căpăt]i, zelo\i, lipsiţi de
scrupule.

Îndoctrinaţi în religia lui Mohamed,
pentru ei viaţa e o pistă de lansare în lumea
de dincolo, o lume care, zic ei, îi va răsplăti
pentru faptele lor violente îndreptate îm-
potriva semenilor lor aici pe pământ. 

www.informatia-zilei.rowww.informatiatv.ro

Cum a ajuns Islamul 
violent s[ sperie 
întreaga Europ[?

:coala Ardelean[, o expresie 
a Iluminismului românesc
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Idei pentru alegerea 
pantofilor sport 
la birou
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      Singurul festival de
teatru profesionist al
judeţului Satu Mare are
loc anul acesta între 23
şi 29 noiembrie, la Carei
şi, în premieră, la Satu
Mare. Particularităţile
ediţiei din acest an sunt
proiectele comunitare şi
educative, care vor avea
loc în spaţiile publice, în
şcolile şi centrele de
îngrijire a persoanelor

vârstnice din Carei.
      Compania SPOT,
`nfiin\at[ anul trecut,
din care au f[cut parte
s[tm[renii Iosif Ahmed,
Alexandra Sotirov ;i
Iulia Benze, îşi prezintă
cel de-al doilea
spectacol, realizat în
colaborare cu Teatrul k2
din Budapesta. 

      Președintele american, Barack Obama,
a dat asigurări vineri, în fața unui public
format din studenți în capitala Malaeziei, că
nu își vopsește părul, spre deosebire de unii
lideri pe care nu a vrut să-i numească.
      "Primul lucru pe care îl vreau de la tineri
este să nu mai spună că sunt bătrân. Haideți,
îmi răniți sentimentele", a glumit el, după ce
o studentă din Cambodgia l-a rugat să-i dea
un sfat înțelept "din moment ce se îndreaptă
spre etapa de maturitate a vieții".
      "Când mi-am preluat mandatul nu
aveam niciun fir de păr alb, iar acum am o
mulțime... Nu-mi vopsesc părul, dar o
mulțime de colegi de-ai mei o fac. Nu voi
spune cine. Frizerii și coafezele lor știu", a
spus liderul american, aflat în Malaezia
pentru a participa la summitul SUA-ASEAN
(Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est).

Festivalul SPOT începe s[pt[m]na
viitoare la Carei

Barack Obama se laud[ 
c[ nu `;i vopse;te p[rul

       Numeroasele amănunte din viața tinerei
femei care a explodat în Saint Denis și care
conturează portretul unei individe cu apucături
mai degrabă lumești, în totală contradicție cu
legile isalmului, sunt de natură să răstoarne
percepția pe care o are opinia publică despre
acești teroriști, așa-ziși fanatici ai islamului. 
       La doar o zi după moartea jihadistei
sinucigașe, familia și mai mulți prieteni au
dezvăluit detalii care de care mai contradictorii
din viața Hasnei Ait Boulahcen.
       Însuși fratele acesteia, Youssouf Ait
Boulahcen, a precizat că femeia nu era
interesată de religie la modul serios, nu a citit
în viața sa Coranul și a început să poarte vălul
islamic doar în urmă cu o lună. În plus, fuma
pe rupte și consuma alcool ori de câte ori avea
ocazia. Îi plăcea să-și facă selfieuri sau să se
pozeze în ipostaze provocatoare. Într-una
dintre fotografiile care au apărut în presa
occidentală este surprinsă în cada plină de
spumă, machiată ca orice femeie occidentală.
       ”Nu am văzut-o să deschidă vreodată
Coranul. Nu era interesată în niciun fel de
textele religioase. Era permanent pe telefon,
pe Facebook sau WhatsApp. I-am zis să-și
vadă de treabă, dar nu era dispusă să asculte
vreodată de cineva din familie. (...)”, a precizat
fratele jihadistei.

Jihadista kamikaze nu a citit 
niciun rând din Coran

Incredibila poveste
a fra\ilor Tatz, 
povestit[ de 
Aurel Popp
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“Astăzi Fecioara cea curată se
aduce în biserică, Împăratului tu-
turor, Dumnezeului şi Mântuito-
rului a toată viaţa noastră, spre
sălăşluire fără prihană. Astăzi
sfinţenia cea curată, ca o pruncă
de trei ani, în Sfânta Sfintelor se
aduce. Acesteia să-i strigăm cu în-
gerul< Bucură-te, ceea ce singură
eşti între femei binecuvântată”. 

Semnificaţii religioase

Motivul acestei sărbători – pe care
Părinţii Bisericii au început să o cin-
stească de prin anul 750 – constă în
aducerea cu evlavie în Templul Legii
vechi din Ierusalim, a copilei de trei
ani care avea să devină Maica Dom-
nului nostru Iisus Hristos. Acest episod
nu se găseşte consemnat în Sfânta
Scriptură, ci se bazează numai pe
Tradiţia Bisericii, perpetuată din ge-
neraţie în generaţie prin viu grai şi fi-
xată în cele din urmă în scris. Ana, care
toată viaţa ei a fost stearpă, neputând
da naştere niciunui copil, se ruga, îm-
preună cu bărbatul ei Ioachim, lui
Dumnezeu, ca să îi binecuv]nteze şi
pe ei cu un copil, promiţând că, dacă
le va împlini cererea, îndată îl vor dărui
şi închina Domnului. Rugăciunile lor
fierbinţi au fost ascultate. Ca atare, cu
nespusă bucurie, a născut Sfânta Ana
pe cea care s-a făcut pricina mântuirii
neamului omenesc, pe cea care a adus
împăcarea dintre Dumnezeu şi oa-
meni, pe Preasfânta şi de Dumnezeu
Născătoarea şi Pururea Fecioară Maria.
(vezi Arhim. Ilie Cleopa).

Ajungând la vârsta de trei ani, pă-
rinţii au adus-o la Templu, încre-
dinţând-o preoţilor. Luând-o arhiereul
Zaharia, a purtat-o până în Sfânta Sfin-
telor, partea cea mai aleasă din Templu,
în care nimeni nu avea acces decât nu-
mai arhiereul, o singură dată pe an. El
a procedat astfel aflându-se sub insu-
flarea lui Dumnezeu, Cel Ce avea să se
nască dintr-însa spre mântuirea lumii.
A rămas Fecioara acolo, petrecând doi-
sprezece ani de sfântă vieţuire, hrănită
fiind cu hrană cerească de către Ar-
hanghelul Gavriil. Era un înger printre
oameni, coborând cu adevărat cerul
pe pământ. La Templul din Ierusalim
se găseau trei rânduri de chilii, în care
locuiau, cu frică de Dumnezeu, fecioa-
re şi văduve închinate Domnului,
preoţi şi slujitori, fiecare având un rol
bine definit. În această atmosferă alea-
să, Maria deprindea neîncetat, sub su-
pravegherea fecioarelor mai în vârstă,
lucrul de mână, citirea Sfintei Scripturi
şi mai ales, rugăciunea. Plină de sme-
renie, se ruga mereu lui Dumnezeu.
De aceea, spuneau Sfinţii Părinţi atât
de frumos despre Fecioara Maria< “Cât
poate Dumnezeu cu puterea, poate şi
Maica Domnului cu rugăciunea”. 

Când s-a apropiat momentul Bunei
Vestiri, ieşind de la Templu, Maria a
descoperit arhiereului şi preoţilor că
ea, încă dinainte de-a se naşte, a fost
făgăduită lui Dumnezeu şi că ea însăşi
a ales să ducă o viaţă de feciorie neîn-
treruptă. Drept urmare, la cincispre-
zece ani a fost logodită cu dreptul Iosif,
care a înţeles înalta chemare a Mariei,
slujind atât ca martor la naşterea cea
fără de prihană a Domnului în peştera
săracă din Betleem, cât şi ca ocrotitor
la fuga sfintei familii în Egipt şi întoar-

cerea la Nazaret, în pământul lui Is-
rael.

Tradiţii

Sărbătoarea Intrării Maicii Dom-
nului în biserică se numeşte în popor
“Ovidenie” sau “Vovidenie”. În această
zi, spune Tudor Pamfile (“Sărbătorile
la români”, Bucureşti, 1997, pp. 215-
217), “s-a vedit lumea pe care Dumne-
zeu a blagoslovit-o la Blagoviştenie
(Buna Vestire). De aici urmează cre-
dinţa că această sărbătoare se ţine pen-
tru ochii ce văd, pentru vederi. În acest
scop, unii oameni sfinţesc câte un fuior,
cu ajutorul căruia, la nevoie, se şterg
pe ochi, cu apă”. Prin unele locuri, fe-
restrele, uşile şi locurile de culcare se
ung cu usturoi în speranţa că acele case
vor fi ferite de farmece. De la Ovidenie
se spune că începe iarna. Dacă ninge
în această zi înseamnă că iarna care
urmează va fi una grea. Dacă va fi senin
şi soare de Ovidenie, atunci vara va fi
secetoasă> dacă “va fi nor şi linişte, pes-
te an vor fi bolişti”. Alţi oameni spun
că în seara de Ovidenie se “noroceşte”
anul ce vine< dacă pe cer vor fi stele,
senin, frumos, anul va fi rău> dacă va
fi ninsoare (nu ger sau promoroacă),
anul va fi bun.

Ziua de Ovidenii, scrie Tudor Pam-
file, este importantă şi aşteptată de gos-
podine ca “să-şi poată da de pomană
lumina de veci”, adică lumânarea care
nu se va stinge niciodată pe lumea cea-
laltă. Se dau de pomană lumânări
aprinse, fiindcă “Ovidenia este numai

pentru lumini”, dar se adaugă şi colăcei,
apă, mâncare, obiecte de îmbrăcămin-
te. Lumânările sunt duse la biserică,
sunt sfinţite, apoi se aprind şi se împart
oamenilor. Româncele au grijă să
aprindă lumânări şi să dea de pomană
pentru sufletele celor înecaţi, morţi
fără lumânare la căpătâi, morţi în în-
tuneric, ca să aibă şi ei calea luminată
pe lumea cealaltă. Această grijă creşti-
nească ar trebui să reprezinte o preo-
cupare pentru fiecare familie. Pomenile
care se fac în această zi poartă numele
de “moşii de Ovidenii”, dar bucatele
care se împart sunt de post, întrucât a
început deja Postul Crăciunului, fiind
doar dezlegare la peşte. Cei care nu au
copii se roagă stăruitor în această zi ca
Dumnezeu să-i binecuvinteze cu dar
de copii (la fel cum i-a binecuvântat
pe Zaharia şi Elisabeta cu Fecioara Ma-
ria), pentru a avea moştenitori, dar şi
pentru “a avea pe cine să lase în urmă,
după răposare, cu grija luminii de veci”.
De aici, realizăm credinţa pe care o au
românii în puterea rugăciunilor făcute
pentru cei adormiţi (morţi). Poporul
român ştie că după moarte nimeni nu
mai poate lucra nimic pentru propria
sa mântuire, fiind de folos numai ru-
găciunile, parastasele, lumânările
aprinse, milosteniile, pomenile făcute
de cei rămaşi în viaţă. Chiar dacă acum
un suflet suferă în iad, prin rugăciunile
celor vii, acel suflet, la Judecata de Apoi,
se poate învrednici de fericirea cea
veşnică. Cum ne comportăm noi acum
faţă de cei adormiţi, la fel vor proceda
şi urmaşii noştri. De aceea, copiii tre-

buie învăţaţi să se roage şi pentru cei
morţi. 

Indiferent de obicieiurile pe care le
ţin, românii respectă sărbătoarea In-
trării în biserică, încercând să nu lu-
creze, ci să meargă la sfânta biserică,
spre a se întâlni cu Maica Domnului
prin rugăciune şi cântare. Maica Dom-
nului este Maica noastră. În venele
noastre, precizează Î.P.S. Irineu al Alba
Iuliei, trebuie să circule iubirea fier-
binte pentru Maica noastră a tuturor,
în aşa fel încât să ne asemănăm cu ea.
Noi, creştinii, Îl avem pe Dumnezeu
ca Tată bun şi iubitor şi pe Maica Dom-
nului ca mamă bună în bucuriile noas-
tre, dar şi în durerile şi necazurile prin
care trecem uneori şi nimeni dintre cei
care aleargă cu credinţă şi cu dragoste
spre mijlocirea şi ajutorul ei nu rămâne
ruşinat şi părăsit.

Viaţa noastră pe pământ este ade-
sea plină de suferinţă şi de întristare<
sufletul, bolnav de păcate, trupul în
dureri se chinuie, deoarece Dumnezeu,
pentru păcatele săvârşite de către noi,
îngăduie să fim pedepsiţi. Însă, aler-
gând către Maica lui Dumnezeu şi că-
zând înaintea preacinstitei sale icoane,
cu lacrimi în ochi, inimile noastre se
umplu de bucurie şi de veselie, fiindcă
Fecioara Maria apără, acoperă şi îi pă-
zeşte pe toţi cei săraci şi lipsiţi de ajutor,
izbăveşte din ispite, din necazuri şi din
nevoi pe cei care cu încredere o cheamă
în rugăciune, precum ne asigură “Aca-
tistul Maicii Domnului, bucuria tutu-
ror celor necăjiţi”. 

Preot dr. Cristian Boloş

N[scut la 22 noiembrie 1890, Char-
les de Gaulle a fost un general și un po-
litician francez. În 1940 a devenit șef al
guvernului francez din exil la Londra,
iar în 1945 a fost ales prim-ministru de
către Parlamentul francez. În 1958 a fost
ales președinte al Franței, post pe care
l-a păstrat și după alegerile din 1965. Pe
28 aprilie 1969 de Gaulle a demisionat
din funcția de președinte al Statului.

La 18 iunie 1940, de Gaulle s-a adre-
sat poporului francez prin Radio Lon-
dra, de la microfonul BBC, chemând
francezii la rezistenţă. La 13 iunie 1943
a instalat la Alger Comitetul de Eliberare
Naţională, transformat apoi în guvern
provizoriu. După eliberare a fost ales şef
al guvernului de către Adunarea Con-
stituantă, dar după puţine luni a decis
să-şi dea demisia, nemulţumit de pute-
rea partidelor şi nedispus să „guverneze
prin compromisuri”. 

Reîntoarcerea `n politică a coincis
cu colapsul celei de-a Patra Republici
aflată sub povara războiului din Algeria.
Ca preşedinte al Franţei, încă de la în-
ceputul mandatului sau, Charles de
Gaulle s-a angajat să respecte cinci prin-
cipii, care urmau să stea la temelia noii
Constituţii< 1) sufragiul universal este
izvorul puterii> 2) puterea executivă tre-
buie să fie absolut delimitată de cea le-
gislativă> 3) guvernul este răspunzător
în faţa Parlamentului> 4) justiţia trebuie
să fie total independent[> 5) Constituţia
trebuie să fixeze raporturile dintre
Franţa şi „popoarele asociate”.  La 5 iulie
1962, înaltul comisar al Franţei a predat
prerogativele sale autorităţilor algeriene,
întrerupând astfel 132 de stăpânire fran-
ceză a Algeriei. 

Reforma constituţională realizată în
1962 a făcut să devină mai solidă puterea
personală a lui de Gaulle prin alegerea
prin vot universal a preşedintelui repu-
blicii, căruia îi era rezervat controlul di-
rect al politicii interne şi externe a ţării.
Mai mult, de Gaulle a recurs în mod
amplu la votul direct al poporului prin
instrumentul referendumului. 

Concepţia lui legată de o „Europ[ a
patriilor”, ostilă acordării de puteri efec-
tive instituţiilor supranaţionale, a blocat
dezvoltarea în sens federalist a instituţii-
lor europene, în timp ce tratatul de co-
operare semnat la 22 ianuarie 1963 cu
cancelarul german Adenauer a consti-
tuit prima manifestare a axei Paris-
Bonn. ~n 1969 un referendum popular
i-a respins propunerile de reform[ a Se-
natului şi a regiunilor şi de Gaulle a răs-
puns prezentându-şi demisia. La 9 no-
iembrie 1970, în timpul unui joc de cărţi,
Charles de Gaulle a suferit un anevrism.
După 20 de minute, s-a stins din viaţă. 

125 de ani de la
na;terea generalului

Charles de Gaulle

RELIGIE
Prin unele locuri, ferestrele, uşile şi locurile de culcare se ung cu usturoi în speranţa că acele case

vor fi ferite de farmece. De la Ovidenie se spune că începe iarna. Dacă ninge în această zi înseamnă
că iarna care urmează va fi una grea. Dacă va fi senin şi soare de Ovidenie, atunci vara va fi se-
cetoasă.

Ajungând la vârsta de trei ani, părinţii au adus-o la Templu, încredinţând-o preoţilor
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Din 21 noiembrie, de Ovidenie, se spune că începe iarna
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ISTORIE
Corifeii Școlii Ardelene, unii proveniți din mica nobilime rurală, urmăreau concret, ridicarea

țărănimii prin cultură. În esență, iluminismul Școlii Ardelene a exercitat o acțiune doar culturală,
răspândind lumina spiritului prin activități instructiv-educative școlare și, mai ales, prin scrierea
de numeroase cărți.

Luni, 16 noiembrie 2015, Bi-
blioteca Județeană Satu Mare, în
colaborare cu Liceul Tehnologic
de Industrie Alimentară “George
Emil Palade“, au organizat, la sala
de lectură “Gheorghe Bulgăr“,
simpozionul cu tema “Școala Ar-
deleană, expresie a iluminismului
românesc“.

În acest context, ing. Mircea Pârlea,
bibliotecar, a prezentat un material din
care reproducem pasaje în cele ce ur-
mează.

Școala Ardeleană depășește
limitele provinciei 
care i-a dat naștere

Născută în Transilvania, ca expresie
a luptei națiunii române din Imperiul
habsburgic, pentru egalitate în drepturi
cu celelalte naționalități, pentru eman-
ciparea sa politică și culturală, Școala Ar-
deleană depășește limitele provinciei care
i-a dat naștere, fiind o mișcare culturală
și politică de mare anvergură.

Principat inclus în Imperiul habsbur-
gic, Ardealul se găsea politic sub regimul
absolutismului luminat, instaurat de îm-
păratul Iosif al II-lea. În conformitate cu
principiile din care acel regim se reven-
dica, fuseseră introduse anumite refor-
me, însă de pe urma lor nu beneficiau în
Ardeal tocmai locuitorii de cea mai veche
obârșie și care formau covârșitoarea ma-
joritate a populației, românii. Constituită
încă din 1437 în așa –zisa Unio trium-
nationum, nobilimea etniilor minoritare
(unguri, secui, sași) se opunea constant
includerii și a românilor în rândul „na-
țiunilor politice”, considerându-i doar
tolerați în propria lor țară. Românii erau,
în consecință, excluși de la drepturile
acordate în principiu tuturor cetățenilor
imperiului. Dieta transilvană bloca apli-
carea oricăror hotărâri în favoarea lor
luate la Viena. Nici măcar unirea în 1701,
a unei bune părți a românimii ardelene
cu biserica Romei nu a determinat o
schimbare radicală a statutului lor. Preo-
ții români uniţi erau obligați să presteze
în continuare zile de clacă, țăranii su-
portau, ca înainte, poverile inerentei con-
diții de iobagi. Singurul câștig real obți-
nut prin unire era posibilitatea de a se
trimite bursieri români în instituțiile de
învățământ catolice din Budapesta, Viena
și Roma.

Diploma leopoldină din 1701, prin
care o seamă de revendicări românești
erau satisfăcute, a rămas literă moartă.
Urmarea nu putea fi decât intensificarea
tensiunii până la explozia socială din
1784, răscoala declanșată de Horia, Cloș-
ca și Crișan. Fruntașii neamului nostru
s-au văzut astfel nevoiți să reia practica
adresării de memorii către împărat. În-
aintarea în anul 1791 a așa-numitului
Supplex Libellus Valachorum, operă ca-
pitală a iluminismului românesc arde-
lean, a marcat un moment istoric..

„Înapoierea românilor” –
pretext de asuprire

Pretextul invocat în permanență de
nobilimea maghiară în refuzul ei obstinat
de a permite accesul românilor la civili-
zație era înapoierea românilor. În replică,
episcopul unit Ion Inochentie Micu-
Klein a întreprins ceea ce era necesar
pentru transformarea rusticului Blaj, de-
venit după unirea cu Roma, reședință
episcopală, într-un orășel al școlilor.
Opera de întemeiere a lăcașelor de învă-
țământ începută de el a fost dusă la în-

deplinire de urmașul său, Petru Pavel
Aaron, Blajul devenind pentru națiunea
română, „mica Romă”, în formularea de
mai târziu a lui Mihai Eminescu. Școlile
blăjene aveau să fie, în secolul al XVIII-
lea, potrivit aprecierii lui Nicolae Iorga,
„cele mai bune școli care puteau să existe
pentru români”.

Renaşterea a pornit din Blaj

Pornită din Blaj, era natural ca miș-
carea transilvăneană de renaștere să-și
fixeze obiectivele în funcție de necesită-
țile cele mai presante. Nimic altceva nu
avea pentru ei prioritate. Teologi, cei mai
mulți, nu mântuirea sufletelor îi obseda,
ci salvarea nației române. Erau însetați
nu de împărăția cerurilor, ci de dreptate
pentru neamul lor oprimat, în lumea
aceasta. Într-un cuvânt, stimulul întregii
activități, orale și scrise, a corifeilor Școlii
Ardelene a fost spiritul militant. Samuil
Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior, Ion
Budai-Deleanu și toți ceilalți ardeleni lu-
minați ai “epocii luminilor” și-au subsu-
mat toate preocupările cauzei propășirii
națiunii. 

Nici vorbă la ei de eventualitatea îm-
brățișării ideii de „limbă universală”,
enunțată de Voltaire, d’Alembert, Con-
dorcet, Leibnitz! Preocuparea lor nu pu-
tea fi decât aceea de a demonstra noblețea
limbii lor naționale, pe care barbarii de
tirani încercau s-o scoată din uz. O limbă
derivată din cea latină nu poate fi primi-
tivă, înapoiată, inaptă să exprime orice
simțământ și orice gândire.

Ridicarea țărănimii 
prin cultură

Corifeii Școlii Ardelene, unii prove-
niți din mica nobilime rurală, urmăreau
concret, ridicarea țărănimii prin cultură.
În esență, iluminismul Școlii Ardelene a
exercitat o acțiune doar culturală, răs-
pândind lumina spiritului prin activități
instructiv-educative școlare și, mai ales,
prin scrierea de numeroase cărți.

Revoluția intelectuală, promovată de
Școala Ardeleană și pregătind revoluția
similară din Muntenia și Moldova, de
ambele versante ale Carpaților, a mo-
mentului culminant care va fi anul revo-
luționar 1848 pe întreg pământul româ-
nesc și acel patetic „Noi vrem să ne unim
cu Țara!” rostit pe Câmpia Libertății de
la Blaj, își avea ea însăși puternice rădă-

cini în etapele anterioare ale dezvoltării
culturii românești. Odată mai mult, în
formarea ideologiei și programului Școlii
Ardelene acționează același fenomen al
unității culturii românești peste granițele
politice. 

Biografiile reprezentanţilor
Şcolii Ardelene

Diferiți ca temperamente, talente și
traiectorii biografice, Samuil Micu
(1745-1806), Gheorghe Șincai (1754-
1816), Petru Maior (1761-1821) și Ion
Budai-Deleanu (1760-1820) alcătuiesc
un singur gând, o singură voință. Ceea
ce unul începe, ceilalți împlinesc, conti-
nuă, propagă.

Samuil Micu s-a născut în anul 1745
la Sadu, județul Sibiu și s-a stins din viață
în mai 1806 la Buda. Deosebit de vastă,
opera lui cuprinde 62 de lucrări, între
care câteva de lingvistică, istorie și filo-
zofie fundamentale. Astfel Elementalin-
guaedaco-romanae sive valachicae
(1780), scrisă în colaborare cu Gheorghe
Șincai, explicitează pentru prima dată
principiile latinismului, în baza ideii ori-
ginii pur romane a poporului român,
fără să cadă însă în excesele de mai târziu. 

Dintre celelalte scrieri ale lui Samuil
Micu amintim Carte de rugăciuni (1779)
– prima tipăritură cu litere latine, con-
tribuția la întocmirea Lexiconului de la
Buda – care inițiază de fapt această operă
lexicografică colectivă a Școlii Ardelene,
traducerea Bibliei (1795), ca și a câtorva
lucrări profane, între care Istoria adevă-
rată a lui Lucian de Samosata și manua-
lele lui Baumeister, Logica (1799) și Le-
gile firii (1800), extrem de prețioase în
privința îmbogățirii terminologiei filo-
zofice. 

Gheorghe Șincai s-a născut la 28 fe-
bruarie 1754, la Râciul de Câmpie, jude-
țul Mureș și a decedat la 2 noiembrie
1816, la Șinea, județul Mureș, fiind isto-
ric, filolog și reprezentant de seamă al
Școlii Ardelene. Coborâtor dintr-un ne-
am de boiernași făgărășeni, Gheorghe
Șincai studiază la Târgu Mureș, Cluj și
Bistrița, ajungând profesor de retorică la
Blaj, unde se și călugărește. Între 1774 și
1779 e bursier la Roma. 

Cărturarul a fost silit să pribegească
din loc în loc, fără să-și poată vedea ti-
părit rodul ostenelilor sale de o viață,

Hronicul românilor și a mai multor ne-
amuri. Această lucrare tratează sub formă
cronologică istoria întregului popor ro-
mân (inclusiv cuțo-vlahii). Lucrarea gra-
vitează în jurul câtorva idei aparținând
crezului comun al Renașterii ardelene
(originea pur latină a poporului român,
continuitatea în Dacia, prioritatea ele-
mentului românesc în Transilvania).
Gheorghe Șincai a întocmit și o colecție
de documente în trei volume< Rerum-
spectantium ad universamgentemdaco-
romanam seu valachicam, a colaborat cu
Samuil Micu la redactarea gramaticii de
la 1780< Elementalinguaedaco-romanae
sive valachicae, a compus manuale șco-
lare și câteva lucrări de popularizare a
științei, între care Învățătură firească spre
surparea superstiției norodului (după
Helmuth).

Petru Maior s-a născut în anul 1760
la Târgu Mureș și s-a stins din viață la 14
februarie 1821 la Buda. Istoric, filolog și
reprezentant de frunte al Școlii Ardelene,
face studii de filozofie și teologie la Roma
între 1774 și 1779, de drept canonic și
pedagogic la Viena, ocupă o scurtă vreme
o catedră la Blaj, devenind apoi din 1785
pentru mai bine de două decenii, paroh,
apoi prototop la Reghin. Ultimii ani și-i
petrece la Buda, în calitate de corector al
cărților românești. 

Pe plan filologic, în Disertație pentru
începutul limbei românești și Disertație
pentru literatura veche a românilor
(1812), susține romanitatea limbii româ-
ne, adoptarea alfabetului latin, purismul
și etimologismul ortografic. A dat o con-
tribuție importantă lucrării lexicografice
colective Lexiconul de la Buda (1825).
În istoriografie, opera fundamentală a
lui Petru Maior este Istoria pentru înce-
putul românilor în Dachia (1812).

Petru Maior a lăsat și manuscrisul
unei Istorii a besericei românilor (1813),
în care demonstrează vechimea crești-
nismului la români și urmărește viața bi-
sericească pe întreg teritoriul Daciei, in-
clusiv la sudul Dunării. Practica de pre-
dicator a lui Petru Maior se concretizează
în trei lucrări< Propovedanii la îngropă-
ciunea oamenilor morți (1809), Didahii
(1809), Prediche sau învățături la toate
duminecile și sărbătorile anului (3vol.,
1809-1811). Un loc deosebit în cuprinsul
operei lui Petru Maior îl ocupă Proca-
nonul (1783), scriere contestatară, în-
râurită de fronda antipapală și de galica-
nism (Muratori, Febronius), care com-

bate infailibilitatea papei și abuzurile cle-
rului, apără autoritatea laică a statului
față de puterea ecleziastică și susține
principiul toleranței religioase. Revela-
toare pentru viziunea reformist-pedago-
gică a lui Petru Maior este traducerea ce-
lebrei cărți a lui Fénelon, Les aventures
de Télémaque.

Ion Budai-Deleanu, scriitor de fac-
tură clasică, istoric și om de cultură ilu-
minist, s-a născut la 6 ianuarie 1760 la
Cigmău, județul Hunedoara și a trecut
la cele veșnice pe 24 august 1820, la Lvov.
Fiul al unui preot greco-catolic din Cig-
mău, învață la seminarul din Blaj, apoi
urmează filozofia și teologia la Viena.
Reîntors în Transilvania, renunță să se
hirotonisească la Viena (1785), unde
ocupă modestul post de cântăreț la bise-
rica Sf. Barbara. E apoi copist cu ziua la
Cancelaria Consiliului Aulic de Război
și efectuează traduceri de manuale ioze-
finiste pentru profesorimea română din
Bucovina. 

Opera capitală a lui Ion Budai-De-
leanu e poemul eroi-comic Țiganiada,
păstrat în două versiuni< prima din jurul
lui 1800, cealaltă din jurul lui 1812. Ac-
țiunea se desfășoară pe trei planuri< lupta
lui Vlad Țepeș cu turcii, peregrinările ți-
ganilor pe care domnitorul îi constituie
în oaste și vrea să-i organizeze, precum
și înfruntarea puterilor benefice cu cele
malefice, a îngerilor cu diavolii. 

Metafora drumului exprimă aspirația
spre ideal, condamnată la eșec în cazul
țiganilor, a neputinței de a se lăsa călăuziți
de rațiune, dar putând să triumfe cu Vlad
Țepeș, figură mitică de domnitor lumi-
nat, ori cu Romândor, simbolul poporu-
lui hotărât la jertfe ca să-și cucerească li-
bertatea. Străbătută de spiritul luminilor,
Țiganiada întreprinde o critică violentă
a rânduielilor feudale, denunțând tarele
aristocrației și ale clerului, arbitrarul și
injustiția organizării sociale. 

Pe plan filologic, Ion Budai-Deleanu
e autorul unei gramatici (Temeiurile gra-
maticei românești), scrisă într-o primă
versiune (1812) în limba latină, precum
și al câtorva dicționare, latin-român,
frâncesc, un lexicon pentru cărturari
conținând o listă bogată de neologisme
și un lexicon german-român și român-
german, proiectat în 10 volume. Ion Bu-
dai-Deleanu susține, ca și Petru Maior,
că limba română derivă din latina vul-
gară, dar spre deosebire de alți reprezen-
tanți ai Școlii Ardelene, se ocupă și de
influențele slave, chiar și de substratul
tracic. Are meritul de a fi preconizat stu-
diul comparativ al limbilor romanice, de
a fi introdus o terminologie gramaticală
modernă și de a fi expus un sistem inge-
nios de alfabet latin. Pe plan istoriografic,
Ion Budai-Deleanu a lăsat neîncheiată
lucrarea De originibuspopulorumTran-
sylvaniae, în care susține latinitatea po-
porului român și continuitatea elemen-
tului romanic în Dacia. 

***

Școala Ardeleană înseamnă și trece-
rea, în numai câteva decenii, de la simpla
afirmare a unor doleanțe întemeiate is-
toricește pe Hronicul lui Cantemir, la
constituirea, în documentul numit de
editorul EderSupplex Libellus Valacho-
rum Transsilvaniae și redactat în 1791, a
unui adevărat corp de teze și argumente
sistematizate riguros de o vastă armătură
erudită. Spiritul veacului era făcut părtaș,
ca și în prefețele lui Chesarie din Râmnic,
dar într-un grad superior, la opera de
restituție în drepturi a unei națiuni în-
tregi trezită la o nouă conștiință de sine.

A consemnat V. Nechita

Diferiți ca temperamente, talente și traiectorii biografice, Samuil Micu (1745-1806), Gheorghe Șincai (1754-1816), Petru
Maior (1761-1821) și Ion Budai-Deleanu (1760-1820, f[r[ fotografie) alcătuiesc un singur gând, o singură voință

:coala Ardelean[, o expresie 
a Iluminismului românesc
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ACTUALITATEA

Dup[ cele mai recente masacre
comise de islami;tii radicali `n
Fran\a, Nigeria, Liban, ca s[ nu
mai vorbim de r[zboiul civil in-
terminabil din Siria ;i Irak, euro-
penii ̀ ncearc[ s[ ̀ n\eleag[ cum s-
a ajuns aici ;i ce s-ar putea face
pentru rezolvarea problemei.

Am primit `n aceste zile un text dis-
tribuit de Alian\a Familiilor din Rom]nia,
pe tema influen\ei formelor violente de
Islam, din care vom spicui c]teva frag-
mente.

Aproape 50 de milioane
de jihadi;ti `n lume

În lume trăiesc aproximativ 1,6 mi-
liarde de musulmani, dintre care 3% sunt
jihadişti, adică fanatici care caută să im-
pună, prin violenţă, religia, cultura şi le-
gile musulmane în ţările în care trăiesc,
fie ele musulmane ori nu. 3% înseamnă
48 de milioane de fanatici, în marea lor
majoritate tineri fără căpăt]i, zelo\i, lipsiţi
de scrupule.

Îndoctrinaţi în religia lui Mohamed,
pentru ei viaţa e o pistă de lansare în lu-
mea de dincolo, o lume care, zic ei, îi va
răsplăti pentru faptele lor violente îndrep-
tate împotriva semenilor lor aici pe pă-
mînt. Demografii speculează că în anul
2070 islamul va fi cea mai numeroasă re-
ligie a lumii, reprezent]nd 38% din po-
pulaţia planetei, iar creştinii 37%.

Ayaan Hirsi Ali acuz[

Ayaan Hirsi Ali este o scriitoare care
locuieşte în Statele Unite. Născută în So-
malia şi crescută în cultura musulmană,
Ali a devenit o fanatică islamistă, p]nă
c]nd s-a stabilit în Statele Unite, unde s-
a educat şi a văzut cum arată o societate
religioasă care coexistă în pace cu cea se-
culară. 

Opinia ei este că "islamul nu este o
religie a păcii". Este o religie violentă care
se hrăneşte din violenţă. Islamul, zice ea,
are nevoie de o reform[, o reformare a
minţii, de acceptare a diversităţii de idei.
Pînă a ajunge acolo, însă, mai e multă
vreme, şi mai e mult de lucru, fie că e vor-
ba de ţările musulmane tradiţionale, fie
de musulmanii care trăiesc în Occident.
Datele statistice, studiile şi sondajele de
opinie vorbesc de la sine. 

Statistici `ngrijor[toare

În 2015 a fost publicat un studiu foar-
te detaliat în Marea Britanie privind va-
lorile şi gândirea musulmanilor care tră-
iesc în Occident.  27% din musulmanii
britanici simpatizează cu ucigaşii celor
de la Charlie Hebdo, 11% dintre ei agreea-
ză atacurile împotriva revistelor care pu-
blică imagini ale lui Mohamed şi 20%
simpatizează cu musulmanii britanici ca-
re părăsesc Marea Britanie s[ se înroleze
în Califatul Islamic. 

29% dintre ei preferă să tr[iasc[ sub
legea Sharia dec]t sub legile britanice şi,
31% socotesc că e potrivit că musulmanii
care se convertesc la creştinism să fie pe-
depsiţi cu moartea. 20% dintre ei cred că
valorile britanice sunt incompatibile cu
islamul.  

În Germania, 22% dintre musulmani
sunt împotriva integrării în cultura ger-
mană, iar în Franţa peste jumătate dintre
musulmani cer ca musulmanii să se că-
sătorească doar cu persoane din religia
lor. Tot în Germania, 65% dintre im-
igranţii musulmani turci şi marocani cred
că regulile religiei lor sunt mai importante

dec]t legile seculare ale Germaniei. Con-
form unui sondaj de opinie făcut de Mi-
nisterul Afacerilor Interne german din
martie 2012, 22% dintre musulmanii Ger-
maniei se pronunţau împotriva integrării
în societatea germană. 

În Canada, 47% dintre musulmani
solicită aplicarea legilor musulmane în
tribunalele canadiene c]nd disputele sunt
exclusiv între musulmani. În Australia,
majoritatea musulmanilor se identific[
cu religia lor mai mult dec]t ca fiind aus-
tralieni. 

Majoritatea musulmanilor par a nu
trăi în realitate< 64% dintre ei neagă că
musulmanii au lansat atacurile din sep-
tembrie 2001 din Statele Unite. În afara
Occidentului, între 10% şi 30% dintre
musulmani sunt de acord cu atacurile te-
roriste împotriva duşmanilor religiei lor.
La fel, în afara Occidentului 58% dintre
musulmani agreează biciuirea ori ampu-
tarea m]inilor hoţilor, 60% uciderea cu
pietre pentru adulter şi 53% sunt de acord
cu pedeapsa cu moartea pentru apostazie.
43% dintre musulmani agreează segre-
garea sexelor la locul de muncă, un pro-
cent care urcă vertiginos în Pakistan, stat
creat pe criteriul religios, unde aceast[
idee e sus\inut[ de 80%. 

Poate fi Islamul compatibil
cu un stat laic?

John Owen a publicat o carte intere-
santă, intitulată “De la Calvin la  Califat
- Ce ne spun r[zboaiele religioase din Eu-
ropa despre Orientul mijlociu modern”,
în care încearcă să explice convulsiile Isla-
mului începutului mileniului III. Owen
face o paralelă interesantă între conflictele
islamice care domină scena politică a

Orientului Mijlociu de azi şi războaiele
între protestanţi şi catolici în Europa vea-
cului XVII. Reforma a dat naştere răz-
boaielor religioase între principatele şi
ţările catolice şi protestante. Epoca tul-
bure din istoria Europei s-a încheiat în
1648 cu Pacea de la Westfalia. Owen ex-
plică, de fapt, că vedem ceva similar în
Orientul Mijlociu azi, unde sectele şi gru-
pările islamice se războiesc. Dar, adaugă,
el, spre deosebire de războaiele religioase
din Europa, cele între musulmani nu par
a fi pe terminate. Dimpotrivă. Pe l]ngă
asta, musulmanii se războiesc de multe
secole. Pacea între musulmani, adaugă
el, a fost garantată doar în s]nul marilor
imperii, cum ar fi Imperiul Otoman, cel
Britanic, ori Rusia Ţaristă. Ce face islamul
contemporan şi mai diferit, însă, este con-
flictul între islam şi secularism. 

În 2009 Ali A. Allawi a publicat lu-
crarea "Criza civilizaţiei musulmane".
Fost ministru în guvernele irakiene de
dup[ 2003, Allawi e profesor de ştiinţe
politice în Statele Unite. Teza fundamen-
tală a cărţii lui este că islamul e incompa-
tibil cu secularismul, mai ales cu secula-
rismul occidental. După retragerea oto-
manilor, britanicilor şi francezilor din co-
loniile lor din Orientul Mijlociu, popu-
laţia băştinaşă a fost lăsată în voia ei să-
şi afle şi să-şi construiască propria formă
de guvernăm]nt. Au încercat şi secula-
rismul occidental, dar a fost respins peste
tot. Unica excep\ie pare a fi Iordania.

După c]teva decenii de secularism,
iranienii au optat, în 1979, pentru un stat
islamist. La fel Egiptul, care în anii 50 a
avut un guvern secular. În opinia lui Al-
lawi, "primăvara" arabă a ultimilor ani nu
e un preludiu spre secularizare, moder-
nizare ori democraţie, ci un capitol în de-

clinul civilizaţiei islamice în întreaga lu-
me.

Frustraţii acestui declin sunt ji-
hadiştii, care îşi exprimă frustrările în-
drept]ndu-şi furia spre sursele secularis-
mului - Occidentul şi manifestările occi-
dentale seculariste în ţările lor. Islamul
va putea supravieţui ca civilizaţie, zice
Allawi, doar dacă sfera politică şi privată
a musulmanilor este contopită într-una
singură, definită şi dominată p]nă în cele
mai mici detalii de religia musulmană. 

Spre deosebire de creştinism, adaugă
Allawi, islamul respinge co-existenţa ori
separarea religiei de stat. Cele două se cer
a fi una. Religia musulmană cere să fie
recunoscută ca fiind supremă şi îndrep-
tarul vieţii tuturor. În islam, conform
c[r\ilor sale sacre, compromisul între cul-
turi, religii ori civilizaţii este imposibil şi
neîngăduit. 

Imposibila reform[

În final, adaugă Allawi, islamul nu
poate fi reformat. Aici, occidentul a făcut
o mare gafă. Ţările occidentale au gândit
că instituirea de structuri democratice în
Irak, de exemplu, după asasinarea lui Sad-
dam Hussein, ar fi putut catapulta Irakul
şi alte ţări musulmane în modernism. S-
au înşelat. 

În islam politica e teologie şi teologia
e politică. Nu există separare între cele
două sfere. Noţiunea individului ca po-
sesor al unei voinţe libere, a liberului ar-
bitru, existent[ în creştinism, nu există
în islam. În acest sens, islamul este tota-
litar. Statul este încarnarea voinţei lui Al-
lah peste individ şi colectivitate. Allawi
înclină să creadă că, spre deosebire de
creştinism, în islam secularismul are o

provocare cu mult mai mare, poate chiar
insurmontabilă. 

Naivitatea Vestului

Occidentul refuză să ia în serios pro-
vocarea islamistă. Continuă să ignore că
Islamul este o religie a violenţei. Se înşală
crez]nd, naiv, în multiculturalism.
Islamiştii nu cred în integrare, nici în
multiculturalism. Loialitatea lor nu este
de partea statului laic francez, nu îi im-
presionează laicismul ilumini;tilor fran-
cezi. Loialitatea lor este faţă de califatul
lor nevăzut al minţii, ideea care îi face să
spere şi îi uneşte. Tânjesc să aib[ mini-
califatele lor în metropolele europene în
care sunt mulţi, în care să trăiască după
legile lor musulmane. Astfel, cartiere
`ntregi au devenit zone interzise
autorit[\ii statului.

Corectitudinea politică îi împiedică
pe occidentali să ridice baricade de pro-
tecţie împotriva islamismului. Oric]t de
atroce ar fi incidentele islamiste, occiden-
talii par a nu lua aminte şi continuă să
primească musulmanii cu braţele deschi-
se fără discernăm]nt şi fără a calcula con-
secinţele.

Se spune că majoritatea musulmani-
lor sunt moderaţi şi toleranţi. Nu tocmai,
după datele statistice date mai sus. Dacă
3% dintre ei sunt terorişti, terorismul isla-
mist va rămâne o problem[ majoră pen-
tru occidentali.“

Diviziuni sectare musulmane

Cei care sufer[ cel mai mult `n urma
jihadismului sunt, paradoxal, tot musul-
manii. ~n primul r]nd pentru c[ nu exist[
o autoritate central[, un calif universal
de care s[ asculte to\i, cum se `nt]mpl[
cu Papa `n catolicism. ~n al doilea r]nd
pentru c[ Islamul `nsu;i este divizat `n
mai multe secte religioase ;i ;coli de in-
terpretare a Coranului ;i Spuselor Profe-
tului (Hadith). Astfel, islamul turcesc di-
fer[ destul de mult de cel propagat de
saudi\i, iar cel ;iit din Irak, Iran ;i Pakistan
adaug[ la sursele primare autoritatea im-
amilor ;i tradi\ia sfin\ilor. Pentru ex-
tremi;tii literali;ti din mi;carea wahha-
bit[ ;i ;coala juridic[ hanbalit[, ;ii\ii sunt
de-a dreptul eretici sau aposta\i ;i
grup[rile sunnite, cum este ISIS, consi-
der[ uciderea lor o datorie religioas[ ;i o
fac f[r[ scrupule `n teritoriile ocupate.
Iar dac[ asta se `nt]mpl[ `ntre fra\ii de
credin\[, v[ imagina\i c]t de stricat[ e
considerat[ societatea liberal[ vestic[.

Este foarte important s[ ̀ n\elegem c[
mul\i musulmani devin musulmani prin
na;tere ;i sunt prin;i `n aceast[ religie
f[r[ sc[pare, orice protest fiind aspru pe-
depsit, cu dezmo;tenirea, b[taia, chiar cu
moartea ̀ n cazuri extreme. ~n Islam, poa-
te cu excep\ia curentului mistic sufi, nu
se accept[ ideea c[ “~mp[r[\ia lui Dum-
nezeu nu este din lumea aceasta”. Ten-
din\a dominionist[, de impunere a religiei
prin mijloace politice ;i militare, este mult
mai prezent[ ;i fundamentat[ `n Islam
dec]t ̀ n orice alt[ religie, urm]nd exem-
plul Profetului, care a devenit la Medina
;ef de stat ;i comandant de o;ti, cum s-a
`nt]mplat cu pu\ini fondatori de religii.

Recursul la for\a armelor nu va re-
zolva mare lucru dac[ nu este `nso\it de
o critic[ pertinent[ a bazelor Islamului.
Din experien\a noastr[, asta `i sup[r[ pe
musulmanii convin;i mai mult dec]t ori-
ce bombardament. Dar tocmai critica ilu-
minist[ a cre;tinismului habotnic a dus
la societatea `n care tr[im. Cea pe care
Islamul violent o vrea anihilat[.

A consemnat Vasile A. 

Imagini de la proteste ale musulmanilor din Europa. Pe pancarte se poate citi< “Decapita\i-i pe cei care insult[ Islamul”,
“Libertate, du-te naibii”, “Fi\i preg[ti\i pentru adev[ratul Holocaust” 

Tendin\a dominionist[, de impunere a religiei prin mijloace politice ;i militare,
este mult mai prezent[ ;i fundamentat[ `n Islam dec]t `n orice alt[ religie,
urm]nd exemplul Profetului, care a devenit la Medina ;ef de stat ;i comandant
de o;ti, cum s-a `nt]mplat cu foarte pu\ini fondatori de religii.

Cum a ajuns Islamul violent
s[ sperie întreaga Europ[?
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Actri\a Carmen Fr[\il[ a avut
onoarea ;i bucuria s[ fie prota-
gonista deschiderii stagiunii
2015-2016 a Teatrului de Nord la
sec\ia rom]n[, `ntr-un spectacol
care ̀ i pune ̀ n valoare experien\a
`n meserie ;i, `ntr-un fel, ;i expe-
rien\ele de via\[.

Carmen a `mplinit `n acest an 50
de ani de via\[ ;i 30 de ani de c]nd
este membr[ a trupei profesioniste de
teatru din Satu Mare. Pentru momen-
tul aniversar, a ales s[ joace `ntr-un
spectacol asamblat din mai multe texte
semnate de Cornel Udrea, unul din
dramaturgii ei prefera\i. De altfel, un
spectacol de referin\[ pentru ea a fost,
la mijlocul anilor 2000, “Cotele apelor
Dun[rii”, o pies[ semnat[ de acest au-
tor.

“Pr[v[lia cu sentimente” este un
monolog-confesiune al unei femei tre-
cute prin via\[ ;i prin mai multe iubiri,
inclusiv o c[s[torie e;uat[. Nu ̀ l putem
numi one-woman show, pentru c[
spectacolul include momente `n care
apar personaje din trecutul acesteia,
dar firul ro;u al pove;tii e trasat de
momentele `n care gazda, proprietara
pr[v[liei care se `nchide, `;i pune pe
tapet tr[irile ;i le comenteaz[. Vedem

`ntre ele episoade cu fostul so\, ̀ n tim-
pul c[sniciei ;i dup[ ea, scurte ̀ nt]lniri
cu mai multe tipuri de b[rba\i, o cioc-
nire `ntre dou[ personaje de sexe di-
ferite, dar la fel de naive, fiecare ̀ n felul
s[u, ajunse `n pr[v[lia de pe scen[ `n
calitate de clien\i, un comentariu so-

bru asupra condi\iei umane, pentru
ca la final scena s[ fie golit[ ;i femeia,
eliberat[ de trecut, s[ plece spre noi
orizonturi.

Este un spectacol foarte personal,
Carmen Fr[\il[ se exprim[ cu mare
naturale\e pe scen[, iar paradoxurile

;i calambururile specifice scriiturii lui
Cornel Udrea, uneori prezente `n ex-
ces, nu stric[ ansamblul acestui colaj.
Cornel Miron, la primul s[u rol pe
scena Teatrului de Nord, asum[ figura
b[rbatului rom]n cabotin, dar o face
cu o autoironie care `l face simpatic.
Vlad Mure;an face figur[ autoritar[,
inclusiv prin dic\ia sa ferm[, iar Stelian
Ro;ian ̀ ;i desf[;oar[ cu larghe\e jocul
`ntr-o caricatur[ a scriitorului naiv, ca-
re `nc[ mai crede `n romantism.

Singura prezen\[ secundar[ femi-
nin[ este Anca Dogaru, care smulge
r]sete sincere din sal[ prin felul ̀ n care
;tie s[ ̀ ntruchipeze genul de g]sculi\[
cu preten\ii, at]t de des `nt]lnit `n ul-
tima vreme. Scena sa cu Carmen
Fr[\il[ pune `n contrast acest tip de
fat[ cu min\ile ame\ite de revistele
glossy ;i romanele de budoar, pe de o
parte, cu femeia matur[ ;i l[murit[
despre felul cum merge de fapt via\a.
Iar Anca ;i Stelian ofer[ un duet deli-
cios, `ncheiat cu o poant[ de efect. ~n
momentul de reflec\ie dinspre final,
Cristian Dan este o apari\ie, i-am zice
noi, spectral[, care ̀ ;i pune cu adev[rat
amprenta pe spectacol.

~n cele din urm[, important[ este
celebrarea unei cariere lungi ;i fruc-
tuoase pentru Carmen Fr[\il[.
N[scut[ `n 1965 la Suceava, a ajuns la

Satu Mare `n 1985 ca membr[ de an-
samblu ;i a r[mas `n trup[, fiind tot
mai `ndr[git[ de public. Pe l]ng[ ac-
tivitatea `n teatru, ea s-a implicat `n
societate, fiind cunoscut[ pentru lupta
ei `n favoarea c]inilor f[r[ st[p]n, `n
cadrul Asocia\iei Freelife. A lucrat, de
asemenea, ̀ n televiziune, ca realizator
de talkshow ;i `ndr[git[ cititoare de
pove;ti pentru copii.

Dintre rolurile sale importante pe
scena Teatrului de Nord amintim<
Malka din “Yom Kippur” de Hanna
Azoulay Hasfari, regia Eugen Gye-
mant> Dacia din “Titanic vals” de Tu-
dor Muşatescu, regia Andrei Mihala-
che>  Servitoarea din “Casa Bernardei
Alba” de F. G. Lorca, regia Andrei Mi-
halache> Lena din “Gaiţele” de A.
Kiriţescu, regia Andrei Mihalache>
Cerasela Borcan din “Cotele apelor
Dunării” de Cornel Udrea, regia An-
drei Mihalache> Margarita Ivanovna
Peresvetova din “Sinucigaşul” de Ni-
kolai Erdman, regia Andrei Mihala-
che> Rosalie din “Robespierre” de Ge-
orge Astaloş, regia Cristian Ioan>  Julia
din “Romulus cel Mare” de Friedrich
Durrenmatt, regia Gisela Pflugradt-
Marteau> Sue Bayliss din “Toţi fiii
mei” de Arthur Miller, regia Achille
Roselletti.

V. Andreica

“Rendez-vous” este motto-ul
ediţiei a IX-a a Festivalului Inter-
naţional de Teatru pentru Stu-
denţi SPOT. Singurul festival de
teatru profesionist al judeţului Sa-
tu Mare are loc anul acesta între
23 şi 29 noiembrie, la Carei şi, în
premieră, la Satu Mare.

Particularităţile ediţiei din acest an
sunt proiectele comunitare şi educative,
care vor avea loc în spaţiile publice, în
şcolile şi centrele de îngrijire a persoa-
nelor vârstnice din Carei.

Compania SPOT, ̀ nfiin\at[ anul tre-
cut, din care au f[cut parte s[tm[renii
Iosif Ahmed, Alexandra Sotirov ;i Iulia
Benze, îşi prezintă cel de-al doilea spec-
tacol, realizat în colaborare cu Teatrul
k2 din Budapesta. Anul acesta, pe durata
SPOT 9, are loc un inedit proiect teatral
realizat alături de Teatrul Maghiar de Stat
Cluj. Actorul Florin Vidamski îşi lansea-
ză volumul “Drumul spre spectacol prin
metoda David Esrig”.

Evenimentul este finanţat de Consi-
liul Judeţean Satu Mare ;i mai mul\i
sponsori priva\i importan\i. Spectacolele
au loc `n Sala de sport a Liceului Tehno-
logic “Simion B[rnu\iu” din strada Ra-
koczi Ferenc. Intrarea la toate evenimen-
tele va fi liber[.

Programul SPOT 2015

LUNI 23 NOIEMBRIE

ora 17.00< Deschidere oficială
ora 18.00< Facultatea de Teatru şi Televi-
ziune Cluj-Napoca - DRAMA DE O
NOAPTE (anul III), limba maghiar[.
Proiect comun Compania SPOT şi Tea-
trul Maghiar de Stat Cluj-Napoca
ora 20.00< Departamentul de Artă Tea-
trală Craiova - CLASA CEHOV de A.P.

Cehov (anul III), limba rom]n[.

MARŢI 24 NOIEMBRIE

ora 17.00< Facultatea de Teatru şi Televi-
ziune Cluj-Napoca - DRAMA DE O
NOAPTE (anul III), limba rom]n[. Pro-
iect comun Compania SPOT şi Teatrul
Maghiar de Stat Cluj-Napoca
ora 18.00< Facultatea de Teatru şi Televi-
ziune Cluj-Napoca - PESCĂRUŞUL de
A.P. Cehov (spectacol regie anul III), lim-
ba rom]n[.
ora 20.00< Academia de Teatru Novi Sad
- LECŢIE DESCHISĂ (anul I), limba
maghiar[

MIERCURI 25 NOIEMBRIE

ora 18.00< Academia de Teatru Novi Sad
- DRAMA DE O NOAPTE (anul I), lim-
ba maghiar[. Proiect comun Compania
SPOT şi Teatrul Maghiar de Stat Cluj-
Napoca
ora 20.00< Universitatea de Artă T]rgu
Mure; - LECŢIE DESCHISĂ (anul I),
limba rom]n[.

JOI 26 NOIEMBRIE

ora 17.00< Universitatea de Artă T]rgu
Mure; - DRAMA DE O NOAPTE (anul
I), limba maghiar[. Proiect comun Com-
pania SPOT şi Teatrul Maghiar de Stat
Cluj-Napoca
ora 18.00< Teatrul de Nord Satu Mare -
Spectacol de improviza\ie “Impro:tim”,

limba rom]n[
ora 19.00< Facultatea de Teatru şi Televi-
ziune Cluj-Napoca - Commedia dell’Arte
(anul III), limba rom]n[.

VINERI 27 NOIEMBRIE

ora 17.00< Lansare de carte - FLORIN
VIDAMSKI< “DRUMUL SPRE SPEC-
TACOL PRIN METODA DAVID ES-
RIG”
ora 18.00< Universitatea de Artă T]rgu
Mure; - DRAMA DE O NOAPTE (anul
I), limba rom]n[. Proiect comun Com-
pania SPOT şi Teatrul Maghiar de Stat
Cluj-Napoca
ora 19.00< Academia de Teatru Athanor
Passau - LECŢIE DESCHISĂ (anul I).

limba german[
ora 21.00< Facultatea de Teatru şi Televi-
ziune Cluj/Napoca - “Mi lesz veled, em-
berke” după Hans Fallada (anul III), lim-
ba maghiar[.

SÂMBĂTĂ 28 NOIEMBRIE

ora 15.00< Colegiul Naţional Mihai Emi-
nescu, Trupa “Dramatis Personae” Baia
Mare - "Tics. Bureautiques" – scenariu
colectiv, limba francez[
ora 16.00< Academia de Teatru Athanor
Passau - DRAMA DE O NOAPTE (anul
I), spectacol bilingv, englez[-german[.
Proiect comun Compania SPOT şi Tea-
trul Maghiar de Stat Cluj-Napoca
ora 17.00< Universitatea de Artă T]rgu
Mure; - LEC|IE DESCHIS{ (anul I),
limba maghiar[
ora 18.00< Facultatea de Teatru şi Televi-
ziune Cluj-Napoca - “Cronica unei morţi
anunţate” după Gabriel Garcia Marquez
(anul III), limba rom]n[
ora 21.00< Compania SPOT & Teatrul k2
Budapesta - “Mi a magyar?!”, Scenariu
colectiv, limba rom]n[. 
Al doilea spectcol al Companiei SPOT
(Manejul Equus – Parcul Dendrologic)

DUMINICĂ 29 NOIEMBRIE

ora 16.00< Lansare de carte - FLORIN
VIDAMSKI< “DRUMUL SPRE SPEC-
TACOL PRIN METODA DAVID ES-
RIG” (Teatrul de Nord Satu Mare, Stu-
dioul Ács Alajos)
ora 18.00< Academia de Teatru Athanor
Passau - LECŢIE DESCHISĂ (anul I),
limba german[ (Teatrul de Nord Satu
Mare, Studioul Ács Alajos)
ora 21.00< Compania SPOT & Teatrul k2
Budapesta - “Mi a magyar?!”, Scenariu
colectiv, limba maghiar[. Al doilea spec-
tacol al Companiei SPOT (Teatrul de
Nord Satu Mare, Studioul Ács Alajos)

“Iadul este amintirea fără puterea de a mai schimba ceva” de Jonas Gardell, la SPOT 2012

Carmen Fr[\il[ al[turi de Cornel Miron la premiera spectacolului

TEATRU
Compania SPOT, ̀ nfiin\at[ anul trecut, din care au f[cut parte s[tm[renii Iosif Ahmed, Alexandra
Sotirov ;i Iulia Benze, îşi prezintă cel de-al doilea spectacol, realizat în colaborare cu Teatrul k2
din Budapesta. 

Carmen Fr[\il[ ofer[ publicului “Pr[v[lia cu sentimente”

Festivalul SPOT se desf[;oar[
s[pt[m]na viitoare la Carei
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Incredibila poveste a fra\ilor Tatz, fiii unui mecanic de locomotiv[ din Satu Mare, povestit[ de Aurel Popp
Tatz Kalman este un nume total

necunoscut. A fost fiul unui meca-
nic de locomotiv[ din Satu Mare.
Devine cel mai bun elev al pictoru-
lui Aurel Popp.  Este prezent `n ex-
pozi\ia de la Muzeul de Art[ cu
dou[ lucr[ri, de fapt singurele
p[strate. Au fost donate muzeului
odat[ cu lucr[rile maestrului s[u.
Tatz Kalman merit[ re\inut pentru
extraordinara aventur[ a vie\ii sale.
Biografia sa este una la limita in-
credibilului. Ajuns  prizonier ̀ n Si-
beria, evadeaz[ ;i ajunge `n China.
Se c[s[tore;te cu o chinezoaic[ ;i,
datorit[ talentului s[u, devine di-
rectorul unei fabrici de por\elanuri.
Mult[ vreme considerat mort sau
disp[rut, aduce ve;ti despre el un
alt ciudat artist, Kudelatz Karoly.

Aurel Popp descrie `n jurnalul s[u,
ciudata poveste  a acestui ucenic al s[u,
mort `n Shanghai, dar ;i a fratelui s[u,
Tatz Laszlo, plecat `n c[utarea fratelui
s[u. Care, la r]ndul s[u, se pierde ̀ n im-
ensitatea orientului `ndep[rtat. Prieten
;i cu acest al doilea frate,  ;i el pictor,
Aurel Popp nu avea s[ afle niciodat[ ce
s-a ̀ nt]mplat cu el dup[ ce s-a pierdut ̀ n
China sau Japonia.  Ca toat[ lumea, cre-
dea c[ a murit `n 1933.  

Dar cel de-al doilea fiu al mecanicu-
lui de locomotiv[ din Satu Mare nu a
murit ̀ n 1933, ci mult mai t]rziu, ̀ n 1953,
`n Insulele Filipine.  R[m]ne un mister
de ce nu a dat niciun semn de via\[.
Ajuns ̀ n China, apoi ̀ n Japonia,  un man-
darin bogat `i cere s[ le fac[ portretele
celor mai frumoase o sut[ de femei din
Asia. 

Cum am aflat despre soarta celui de-
al doilea fiu al mecanicului de locomo-
tiv[ din Satu Mare?  Datorit[ internetu-
lui. Am aflat c[ ̀ n 2009 un tablou semnat
Laszlo Tatz s-a v]ndut la o licita\ie `n
Germania. Pun]nd informa\iile cap la
cap, pornind de la jurnalul lui Aurel
Popp, am ajuns la una dintre cele mai
fantastice `nt]mpl[ri prin care au trecut
cei doi fra\i “ciuda\i” dup[ cum ̀ i descria
Aurel Popp. 

Dar s[ ascult[m povestea
fra\ilor Tatz povestit[ 
de Aurel Popp

“~ntr-o dup[ mas[ ur]t[, ploioas[,
un om ciudat a sunat la mine acas[. Un
om ciudat, `n haine ciudate, la g]t cu un
papion mare negru. Ar[ta ca un artist...
Dar se vedea c[ nu avusese timp s[-;i
completeze pagubele vestimentare pro-
duse de r[zboi. S-a prezentat, numindu-
se Kudelatz Karoly. Spunea c[ a fost pri-
zonier la ru;i `mpreun[ cu fostul meu
elev, Tatz Kalman, care i-a povestit multe
despre mine. Da, Tatz Kalman... speran\a
mea. Mo;tenitorul tuturor cuno;tin\elor
mele. Cu un viitor promi\[tor ;i glorios...
C[ruia la propunerea mea, ora;ul i-a
acordat o burs[ `n str[in[tate. Cel care
speram c[ va r[spl[ti din plin gestul
ora;ului. Pe care `n 1916 r[zboiul l-a
smuls de sub obl[duirea mea. De atunci
nu l-am mai v[zut ;i nu mai ;tiu de el ni-
mic... 

Mi-aduc aminte cum l-am condus la
gar[. Eram acas[ cu o `nvoire de 14 zile.
Trebuia s[ se `nroleze la Ujgorod. I-am
dat to\i banii. Ne-am ̀ mbr[\i;at ;i a ̀ nce-
put s[ pl]ng[ `n hohote... De atunci mi-
am adus aminte de el `n fiecare or[ din
zi, d]nd de lucrurile pe care le-a l[sat la
mine ̀ n atelier. Modelajurile sale de gips
crap[ `ncet, desenele se rup, parc[
pu\inele sale lucr[ri se tot ̀ mpu\ineaz[...
Dar amintirea `i r[m]ne `nchis[ aici `n
inima mea. L-am iubit ca pe propriul co-
pil. Eu ̀ i iubesc ;i pe aceia care-mi iubesc
prietenii ;i pe cei dragi mie. Deci ;i pe
Kudelasz Karoly l-am socotit printre ai
mei. Cu at]t mai mult cu c]t ̀ mi adusese
ve;ti de la Kalman. A povestit prin c]te
nenorociri ;i mizerii au trecut `n prizo-
nieratul \arist. 

C]te nu au f[cut s[ tr[iasc[. ~n cele
din urm[ cum au dezertat, unul dup[ al-

tul, lu]nd-o unul c[tre Vest, iar cel[lalt
c[tre Est, c[tre Manciuria sau chiar Chi-
na. Kalman s-a dus ̀ n Manciuria. :tie c[
a fost profesor `ntr-un gimnaziu de fete.
S-a ̀ nsurat. Dup[ care nu mai ;tia nimic
despre el... M[ g]ndeam la cei mor\i...
Kalman nu avea un fizic prea puternic.
De c]te ori `i spuneam c[ un artist avea
nevoie de un fizic puternic, un corp
s[n[tos. Numai astfel poate duce at]tea
un artist ;i s[ ̀ nving[ toate greut[\ile ce-
l a;teptau... Ce-o fi cu el? 

“Erau ciuda\i fra\ii Tatz Laszlo
;i Tatz Kalman”, 
scrie Aurel Popp

Erau doi fra\i ;i mai avea trei surori.
P[rin\ii erau s[raci. Tat[l era mecanic de
locomotiv[, sau a;a ceva. I-au r[mas
dou[ fete, despre care - al[turi de multele
mele necazuri - abia ;tiam ceva. :tiam
doar c[ tr[iau din croitorie. Kudelatz le-
a vizitat ;i pe ele, a;a c[ astfel m-am
lini;tit c[ ;i surorile au aflat c]te ceva
despre fratele lor. 

Erau ciuda\i fra\ii Tatz Laszlo ;i Tatz
Kalman. Laszlo era cel mai mare. A fost
elevul lui Ballo Ede, cunosc]ndu-l la Bu-
dapesta ca un bun portretist. ~n timpul
acelei comune, cu sf]r;it `ndoliat, am
fost mult timp `mpreun[. Ca artist ce
tr[ia ̀ n portretistic[ ;i-a pierdut comen-
zile din Lipotvaros. Nicicum nu-;i putea
imagina cineva, c[ ̀ n timpul comunei s[
fie artist. Din ce s[ tr[iasc[ dac[ nu poate
picta portretele doamnelor de salon, pli-
ne de bijuterii de aur ;i platin[. 

Oh, aceast[ art[ a reprezent[rii por-
tretului doamnelor tol[nite pe canapele,
era dep[;it[... Bietul Laci, din cauza unor
necazuri a trebuit s[ p[r[seasc[ teritoriul
\[rii. Prima oar[ a plecat la Roma. Acolo
a produs mare senza\ie un autoportret,
care-l `nf[\i;a `n timpul b[rbieritului.
Probabil lucrarea se afl[ ̀ n Galeria Na\io-
nal[. Mai t]rziu am v[zut lucrarea acolo.
Dup[ o scurt[ ;edere la Roma, prietenul
meu Laci, a pornit spre Asia, s[-;i caute
fratele mai mic, pe Kalman. Pe toate aces-
tea le-am citit ̀ ntr-un articol al unui zia-
rist ardelean, care trecuse prin Roma ;i
care fusese martorul succesului lui Tatz
Laszlo. ~ntre timp am primit o scrisoare
de la fratele s[u Kalman. O scrisoare
lung[, foarte lung[, `n care-;i descrie
greut[\ile, vagabond[rile ;i faptul c[ de
mai mult[ vreme s-a `nsurat. 

~mi trimite fotografiile so\iei, feti\elor
;i a lui, precum ;i a bonei chinezoaice.
~n ce bucurie m[ sc[ldam zile `ntregi!
Este directorul unei fabrici de artizanat
chinezesc din Peking. Se preg[te;te s[
vin[ acas[ deoarece din ̀ ns[rcinarea fir-
mei are numeroase probleme de rezolvat
`n Europa. De altfel este foarte chinuit
de dorul de acas[. Ar dori s[-mi trimit
b[iatul cel mare la el. A;a ar vrea s[-;i
exprime recuno;tin\a pentru bun[tatea
mea. 

Peste c]teva s[pt[m]ni a trimis ;i
c]\iva dolari pentru cei trei b[ie\i ai mei,
pe care-i iubea foarte mult. Afl]nd toate
acestea, am scris imediat c]te o scrisoare
la consulatul maghiar ;i rom]n din To-
kio. I-am rugat s[ caute adresa lui Tatz
Laszlo, al[tur]nd ;i o scrisoare de-a mea
c[tre el prin care-l ̀ n;tiin\ez de cele aflate
din scrisoarea lui Kalman, fratele s[u.
R[spunsul de la Tokio a venit destul de
t]rziu< nu cunosc adresa lui Tatz Laszlo.
Din acel articol al ziaristului ardelean pe
care-l citisem am mai aflat c[ la expozi\ia
universal[ de la New York, vor fi prezente
100 de portrete de femei, executate de
Tatz Laszlo, pe care acesta le-a executat
la comanda unui mandarin chinez foarte
bogat, despre cele mai frumoase femei
din Asia. Dar se preciza ca \el al c[l[to-
riei, Tokio. R[spunsul negativ primit m-
a f[cut s[ scriu imediat la consulatul din
Peking, cer]nd acela;i lucru ca ;i consu-
latelor din Tokio. R[spunsul din nou, fu-
sese negativ... 

Deci nu am reu;it s[ dau de urma
prietenului meu Laci. Dup[ mult[ vreme
am primit o scrisoare de la sora lui, care
era `nv[\[toare `n jude\ul Tolna, care
aflase la r]ndul ei de la un prieten comun,
dr. Paskandi Janos, consilier ministerial,

de atunci ̀ ncetat din via\[, despre istoria
coresponden\elor mele. Al[turat acestei
scrisori, o scrisoare primit[ de la Kal-
man, scris[ la Shanghai, `n care acesta `i
scria c[ `i este foarte dor de cas[. Are de
toate, dar dorul de cas[ nu-l putea
`nfr]nge. Vine ̀ n cur]nd... ea s[-l a;tepte
la Triest, la vaporul ce sosea, la o or[
semnalat[ de el. S[ aduc[ cu ea sl[nin[
;i p]ine de care m]ncase `mpreun[ cu
mine `n micul meu atelier... Bietul Kal-
man n-a putut m]nca din sl[nin[ ;i
p]inea de cas[. A murit `ntr-un spital
din Shanghai, atunci c]nd vaporul cu ca-
re trebuia s[ plece ie;ea din port... spre
Triest. 

Cu acela;i Kudelatz Karoly avea s[
`nfiin\eze Aurel Popp, celebra sa fabric[
de ceramic[ DAC. Poate ca un omagiu
adus eminentului s[u ucenic, ̀ n speran\a
c[ acesta se va ̀ ntoarce din China cu vas-
te cuno;tin\e despre cum se fabric[
por\elanul de China. 

Laszlo Tatz a ajuns `n casa 
unui mandarin care 
i-a comandat 100 de portrete
ale celor mai frumoase 
femei din Asia

Dar povestea nu se ̀ ncheie aici. Dup[
cum scrie ;i Aurel Popp, existau doi fra\i
Tatz. Cel de-al doilea, Laszlo, de aseme-
nea pictor, potretist, dup[ ce avusese un
oarecare succes ̀ n Italia, cu un autopor-
tret b[rbierindu-se, pleac[ `n c[utarea
fratelui pierdut `n China. ~ntre timp,
acesta moare, la Shanghai, ̀ ns[ se pierde
Laszlo. Aurel Popp nu avea s[ mai afle
niciodat[ nimic despre el. Ca toat[ lu-
mea, `l credea mort, `n 1933, dup[ ce
plecase de unul singur s[-;i caute fratele
`n China  ;i Japonia.  

Dup[ cum a relatat Kudelatz, la so-
sirea sa `n Satu Mare, Laszlo Tatz chiar
a ajuns `n casa unui mandarin care i-a
comandat  cele 100 de portrete ale celor
mai frumoase femei din Asia.  Aurel
Popp nu a apucat s[ afle ce s-a ̀ nt]mplat
cu Laszlo Tatz. A crezut c[ este doar o
legend[ comanda celor o sut[ de tablouri.
El credea c[ a murit ̀ n 1933, ca toat[ lu-
mea.  Dar aventura fra\ilor Tatz continu[.
A;a cum am ar[tat, `n 2009, ap[rea la o
licita\ie un tablou al unei frumoase femei
semnat Laszlo Tatz. Aceasta este dovada
indubitabil[ c[ ̀ ntr-adev[r, bogatul man-
darin a existat ;i c[ Laszlo Tatz a f[cut
portretele celor o sut[ de femei frumoase
din Asia. Considerat pierdut pentru tot-
deauna ;i-a continuat cariera artistic[.
A murit ̀ n Insulele Filipine, ̀ n anul 1953.
Lucr[rile sale figureaz[ `ntr-un catalog,
al[turi de unele dintre cele mai valoroase
opere de art[ asiatic[. 

Fiii mecanicului de locomotiv[ din
Satu Mare, considera\i ciuda\i de c[tre
Aurel Popp, au fost, `ntr-adev[r, eroii
uneia dintre cele mai extraordinare aven-
turi de care s-a auzit ̀ n fr[m]ntatul secol
XX.  Nu se termin[ povestea aici. Im-
presiona\i de aceast[ incredibil[ poveste
a doi pictori care ar fi putut `mbog[\i
zestrea cultural[ a jude\ului Satu Mare,
dar ;i a Transilvaniei, am c[utat ;i am
g[sit dou[ lucr[ri semnate Tatz Kalman.
Au fost salvate de grijuliul profesor Aurel
Popp. Este vorba despre un autoportret
al t]n[rului pictor, `mpreun[ cu mama
sa. A doua lucrare este portretul unui
b[rbat.  Ar putea fi acesta tat[l s[u sau
bunicul s[u? 

Ambele lucr[ri demonstreaz[ talen-
tul deosebit al celui pe care Aurel Popp
`l considera cel mai bun elev al s[u . “Tatz
Kalman… speran\a mea. Mo;tenitorul
tuturor cuno;tin\elor mele. Cu un viitor
promi\[tor ;i glorios… C[ruia la propu-
nerea mea ora;ul i-a acordat o burs[ `n
str[in[tate, cel care speram c[ va r[spl[ti
din plin gestul ora;ului”. Sunt cele mai
frumoase cuvinte pe care un maestru le
poate scrie despre ucenicul s[u. Ar mai
trebui s[ re\inem c[ pe vremea aceea
ora;ul oferea burse de studii pentru ti-
nerii talenta\i. Oare care a fost ultima
burs[ pe care municipiul Satu Mare sau
jude\ul Satu Mare i-a acordat-o unui
t[n[r artist? 

D. P. 
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Organiza\ia Mondial[ a
S[n[t[\ii estimeaz[ c[ `n
urm[toarele dou[ decenii cazurile
de cancer vor cre;te cu 70%, de la
14 milioane la 22 milioane. Studi-
ile au ar[tat num[rul crescut de
cancer al celor care m[n]nc[ per-
manent carne ;i gr[simi.

Dar poate ar fi mai corect s[ ne
`ntreb[m de ce unii oameni nu se
`mboln[vesc de cancer. Chris Wollams ̀ n
cartea sa “Dieta curcubeului ;i cum poate
ea s[ `nving[ cancerul” explic[ pe larg
paradoxul francez care este ignorat de au-
torit[\ile medicale ;i trage concluzia c[
m]ncarea este aceea care poate s[ previn[
;i s[ lupte cu aceast[ cumplit[ boal[.

Ce este cancerul?

P[rerea unanim acceptat[ `n acest
moment este c[ aceast[ boal[ face parte
din grupul bolilor degenerative, care la
r]ndul lor fac parte ;i ele din a;a numitele
boli ale civiliza\iei care sunt ̀ ntr-un num[r
foarte mare. O boal[ func\ional[
`nseamn[ perturbarea func\iilor unui or-
gan. Se poate remedia, ;i cu c]t intervenim
mai repede, cu at]t va fi mai bine. Ea
`nseamn[ totu;i ̀ nceputul bolii. Dac[ ̀ ns[
o astfel de perturbare func\ional[ a unui
organ sau a unui sistem este tratat[ numai
simptomatic, f[r[ a cauta ;i a modifica
adev[rata cauz[, `ncet dar sigur, va duce
la modific[ri patologice de organ, degen-
er[ri de celule ;i acestea reprezint[ ̀ n final
bolile degenerative.

Aceste boli ale civiliza\iei se numesc
a;a pentru c[ au ap[rut odat[ cu aceast[
civiliza\ie pe care din multe puncte de
vedere o privim cu pl[cere ;i g]ndim c[
trebuie s[ s[ ne bucur[m de ea. ~ns[
aceast[ civiliza\ie avansat[ a dat na;tere
unei industrii alimentare care a schimbat
toate alimentele, a m[rit industria chim-
ic[, a creat societatea de consum etc. Cu
toat[ aceast[ civiliza\ie, oamenii sunt din
ce `n ce mai bolnavi.

S-a dezvoltat ;i mai mult o alt[ ramur[
a industriei chimice, numit[ industria far-
maceutic[, care a `nceput s[ scoat[ pe
pia\[ tot mai multe medicamente, mai
multe ;i mai greu de suportat de c[tre or-
ganism. ~n aceast[ civiliza\ie avansat[ noi
to\i r[t[cim ̀ nfometa\i cu toate c[ pie\ele
;i supermarketurile sunt pline, pentru c[
din ceea ce ni se ofer[ lipsesc principiile
vitale de baz[. Prima cauz[ a acestor boli
ale civiliza\iei este hrana. Cercet[torii au
ajuns la concluzia c[ ne ̀ mboln[vim pen-
tru c[ ne lipsesc multe din substan\ele de
baz[ de care are nevoie organismul nostru.
:i a doua cauz[ o reprezint[ condi\iile
poluate ale mediului `n care suntem
obliga\i s[ tr[im< aerul pe care-l respir[m
;i apa pe care o bem.

Cancerul este o boal[ cronic[ degen-
erativ[ care, `n stadiile avansate, implic[
toate organele esen\iale, `ntreg metabo-
lismul cu tractul intestinal, ficatul, pan-
creasul, aparatul circulator, rinichii ;i bila,
ca organe principale de eliminare, sistemul
reticulo-endotelial ;i limfatic (ca sistem
de ap[rare) ;i chiar sistemul nervos cen-
tral. Apari\ia cancerului este posibil[ ̀ ntr-
un organism care ̀ ntr-o m[sur[ mai mare
sau mai mic[ ;i-a pierdut func\iile meta-
bolice normale, ca o consecin\[ a
intoxic[rii zilnice, acumulate mai ales `n
ficat.

Salvestrolii ;i alimenta\ia

Salvestrolii apar\in fitoalexinelor ;i
sunt compu;i pe care plantele le sinte-
tizeaz[ pentru a se proteja ̀ mpotriva agre-
sorilor cum ar fi ciuperci, viru;i, bacterii,

radia\ii UV, insecte. Sunt prezen\i pe
r[d[cinile multor plante, deoarece
r[d[cinile sunt amenin\ate de mul\i fac-
tori, iar `n fructele mature se reg[sesc `n
coaj[. Pentru om salvestrolii au un efect
de inhibare a cancerului.  Ei se activeaz[
`n urma interac\iunii cu o anumit[ enz-
im[(CYP1B1) care este prezent[ doar `n
celulele tumorale. C]nd aceast[ enzim[
`nt]lne;te un salvestrol ̀ l transform[ ̀ ntr-
o formul[ toxic[ ce produce moartea
celulei bolnave. Sursele naturale cele mai
importante de salvestroli sunt< legume
verzi, anghinare, sparanghel, macri;, ru-
cola, toate tipurile de varz[, ardei, avocado,
boabe de soia germinate, morcovi s[lbati-
ci, \elin[, castravete, spanac, dovleac,
dovlecei, vinete.

De;i suntem `ndemna\i s[ m]nc[m
fructe ;i legume proaspete, chiar ;i o diet[
organic[ poate fi inadecvat[ deoarece
poate fi dificil de g[sit alimente cu con\in-
ut ridicat de salvestroli, `n orice anotimp
;i orice spa\iu geografic. S-a m[surat
nivelul de salvestroli ob\inut din cele 5
por\ii (recomandate zilnic)  de fructe ;i
legume de la supermarketuri non-organ-
ice ;i s-a constatat c[ acestea con\in doar
10% din necesarul alimentar zilnic esti-
mat. De aceea cercet[torii au creat o for-
mul[ cu con\inut optim de salvestroli.

Cercetarea ;tiin\ific[

Aceast[ formul[ este special con-
ceput[ pentru a suplimenta aportul de
salvestroli, at]t de necesari `n prevenirea
cancerului c]t ;i `n lupta cu maladia deja
instalat[. Profesorul Dan Burke calific[
descoperirea salvestrolului ca fiind “prob-
abil cea mai important[ descoperire `n
nutri\ie de la descoperirea vitaminelor”.

P]n[ `n prezent, studiile au ar[tat c[
salvestrolii induc moartea programat[ a
celulelor tumorale derivate din creier, s]n,
prostat[, colon, ovare, testicule, \esut pul-

monar ;i s]nge. Cercet[torii care au de-
scoperit salvestrolii, atrag aten\ia c[ gena
care produce enzima ce activeaz[ salve-
strolii, este veche de c]nd exist[ omenirea.
Deci organismul a folosit acest mecanism
de protec\ie dintotdeauna. De fapt, corpul
acord[ o importan\[ salvestrolilor,
`ntruc]t ace;tia trec de ̀ ncercarea ficatului
de a-i elimina, proces cunoscut ca primul
pasaj hepatic.

Cu c]t via\a a evoluat, am ajuns s[ fim
priva\i de aceste substan\e nutritive
esen\iale ca urmare a obiceiurilor noastre
alimentare sau a metodelor moderne de
producere a alimentelor.

Faptul c[ salvestrolii au gust amar, este
un motiv al dispari\iei lor din alimenta\ie.
Ca urmare a tendin\ei moderne de a folosi
arome dulci , sursele vegetale amare care
sunt bogate ̀ n salvestroli sunt evitate  sau
sunt crescute soiuri selectate, pentru a se
potrivi gusturilor moderne.

Cercet[torii au demonstrat c[ salve-
strolii sunt produ;i de c[tre plante pentru
a se proteja de d[un[tori ;i boli specifice.
Cu toate acestea utilizarea multor fungi-
cide moderne ;i produse chimice, reduce
procesul de formare a salvestrolilor `n
plant[ datorit[ lipsei atacurilor la adresa
ei.

Profesorul Potter recomanda o ali-
menta\ie “ro;u-verde”  adic[ legume ;i
plante erbacee verzi ca fel principal ;i
fructe ro;ii ca desert.
Merit[ reamintit Paradoxul francez ;i
anume faptul c[ francezii ;i `n special cei
din regiunea Toulouse consum[
m]nc[ruri foarte grase ;i beau mult vin
ro;u. Apoi m[n]nc[ fructe ;i legume col-
orate, al[turi de nuci, semin\e ;i ulei de
m[sline. :i totu;i,  cancerul ;i bolile car-
diovasculare lipsesc aproape cu
des[v]r;ire.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

Pe lângă mineralele și vitami-
nele oferite de majoritatea fruc-
telor, ananasul constituie o sursă
bogată de micronutrienţi, este să-
rac în calorii și, mai mult decât
atât, are proprietăţi de luptă îm-
potriva unor afecţiuni, de la in-
flamaţii și indigestie până osteo-
poroză.

Ananasul tratează inflamaţiile și
indigestia. Ananasul conţine brome-
laină, o enzimă digestivă, care favori-
zează digestia și împiedică balonarea.
Bromelaina se regăsește doar în ana-
nasul proaspăt, care trebuie consumat,
de preferinţă, după o masă copioasă.

Ananasul este un bun diuretic și
previne depunerea grăsimilor în orga-
nism, fiind așadar un aliat de încredere
pentru o dietă echilibrată. De aseme-
nea, dieta cu ananas este o opţiune bu-
nă dacă vrei să slăbești 2-3 kilograme
și totodată să-ţi detoxifici organismul.
Dieta cu ananas face parte din catego-
ria monodietelor, adică diete care pun
accent pe consumarea unui singur ali-
ment pentru a pierde în greutate. Mo-
nodietele sunt forme drastice a slăbi,
de aceea nu e bine să dureze mai mult
de 10 zile, altfel pot să-ţi deterioreze
starea de sănătate.

Este bogat `n mangan

Ananasul conţine compuși anti-
cancerigeni. O ceașcă de ananas proas-
păt conţine 70 de miligrame de vita-
mina C și 95 de miligrame de vitamina
A - furnizând doza zilnică de vitamina
C și aproximativ 1/5 din doza zilnică
de vitamina A. Aceste vitamine prote-

jează celulele sănătoase de ameninţarea
radicalilor liberi, ce favorizează apariţia
cancerului, și vindecă celulele deterio-
rate.

Ananasul este bogat în mangan. O
ceașcă de ananas proaspăt conţine 1,55
miligrame de mangan, care întărește
oasele și ţesuturile conjunctive. Medicii
recomandă bărbaţilor o doză de 2,2
miligrame pe zi și femeilor - o doză de
1,9 miligrame. Adulţii mai în vârstă,
care prezintă un risc mai mare de oase
fragile, ar trebui să includă ananasul
în alimentaţie, pentru a spori rezervele
de mangan din organism.

Reduce cu până la 35% riscul
afecţiunilor oculare

Ananasul conţine cupru. Acest
fruct tropical, bogat în cupru, previne
formarea cheagurilor de sânge și bolile
osoase. Cuprul stimulează producţia
de hemoglobină din organism și acce-
lerează cicatrizarea rănilor. Carenţa de
cupru cauzează osteoporoză, anemie,
probleme cu glanda tiroidă și scăderea
numărului de limfocite. Medicii reco-
mandă adulţilor să consume 699 mili-
grame de cupru pe zi. Dintre alimentele
bogate în cupru fac parte crustaceele
și moluștele, carnea de vită și ciupercile.
O ceașcă de ananas tăiat cubuleţe asi-
gură aproximativ 151 miligrame de cu-
pru, peste 1/5 din doza zilnică.

Ananasul conţine betacaroten.
Conform site-ului csid.ro datorită
conţinutului de betacaroten, ananasul
reduce cu până la 35% riscul afecţiu-
nilor oculare, cum ar fi degenerescenţa
maculară a retinei, ce reduce abilitatea
de a citi sau de a recunoaște chipurile.

6 propriet[\i 
benefice 

ale ananasului

Aceste boli ale civiliza\iei se numesc a;a pentru c[ au ap[rut odat[ cu aceast[ civiliza\ie pe care
din multe puncte de vedere o privim cu pl[cere ;i g]ndim c[ trebuie s[ ne bucur[m de ea. ~ns[
aceast[ civiliza\ie avansat[ a dat na;tere unei industrii alimentare care a schimbat toate alimentele,
a m[rit industria chimic[, a creat societatea de consum etc. Cu toat[ aceast[ civiliza\ie, oamenii
sunt din ce `n ce mai bolnavi.

M]ncarea de zi cu zi poate 
preveni ;i trata cancerul
În urm[toarele dou[ decenii cazurile de cancer vor cre;te cu 70%

MELISSA - Magazin produse 
naturale pentru s[n[tate

Este mai u;or s[ previi dec]t s[ tratezi o boal[...

Experien\[ de peste 10 ani `n slujba
s[n[t[\ii dumneavoastr[!

Informa\ii< 0721.202.752
Adresa< Satu Mare, str. Cuza Vod[, nr. 12

(vis-a-vis de Poli\ie)



22 noiembrie 2015/Informa\ia de Duminic[ 9

Bitterul Taina Plantelor de la
Hypericum este un produs com-
plex ce are `n componen\[ 30 de
plante medicinale. Produsele sub
form[ de bitter sunt recomandate
pentru ac\iunea lor ca tonifiante
generale ale organismului,
imunostimulente, depurative,
detoxifiante, digestive, coleretic-
colagog, u;or laxative, antiseptice,
analgezice, antioxidante, geri-
atrice.

Asocierea de plante din compozi\ia
bitterului a fost astfel g]ndit[ ca s[ fac[
din acest produs un tonic ;i un stimulent
general al organismului, precum ;i un
reglator al tuturor func\iilor vitale. Este
un adev[rat elixir al vie\ii prin multiplele
ac\iuni binef[c[toare asupra s[n[t[\ii ;i
st[rii generale a organismului, at]t bol-
nav, c]t ;i s[n[tos. Previn ;i ameliore-
az[ o mare varietate de boli, iar atunci
c]nd boala este grav[ ;i `nso\it[ de
dureri atroce produsele pot mic;ora
durerea ;i pot ̀ mbun[t[\i capacitatea
de adaptare a organismului la
condi\iile bolii, ridic]nd astfel cali-
tatea vie\ii. `nl[tur[ oboseala ;i stre-
sul, gener]nd o stare de bun[ dis-
pozi\ie la modul general, datorit[
con\inutului bogat ̀ n substan\e ac-
tive naturale foarte valoroase.
~nt[resc imunitatea natural[ a or-
ganismului prin cre;terea
capacit[\ii de ap[rare a acestuia ̀ n
fa\a agen\ilor patogeni, fiind  re-
comandate `n< diverse infec\ii
bacteriene, viroze, gripe, boli in-
fec\ioase cu stafilococi ;i strep-
tococi, micoze. 

O imunitate bun[ ajut[ or-
ganismul `n lupta cu factorii
agresivi asupra s[n[t[\ii or-
ganismului,  cu  agen\ii
poluan\i  ;i cancerigeni,
produc[tori de tumori be-
nigne sau maligne. Dez-
intoxic[ organismul,
stimul]nd eliminarea
toxinelor pe cale renal[,
digestiv[ ;i sudorific[.
Ajut[ digestia,  dimin-
ueaz[ durerile abdom-
inale ;i elimin[ balon[rile,
calmeaz[ crizele de colecist. Fiind
u;or laxative sunt indicate `n constipa\ii
cronice, cure de sl[bire, afec\iuni he-
moroidale. Pot fi folosite ca adjuvante ;i
`n gastrite hiperacide, ulcer gastro-duo-
denal ;i esofagit[ de reflux datorit[ sub-
stan\elor active care reduc secre\ia acidului
gastric ̀ n exces sau neutralizeaz[ aciditatea
gastric[. Amelioreaz[ durerile  reuma-
tismale, articulare> calmeaz[ durerile de
cap de natur[ nervoas[, reumatic[ sau bil-
iar[. ~nt]rzie procesul de ̀ mb[tr]nire prin
reglarea func\iilor organismului, ̀ ncetinesc
procesul de osteoporoz[, amelioreaz[ tul-
bur[rile de menopauz[, ̀ nt[re;te vederea.

Bitterul Taina Plantelor are ̀ n compo-
nen\[ urm[toarele ingrediente< Ap[ dem-
ineralizat[, Alcool etilic din cereale (alc
38%), Ienup[r (Juniperus comunis),
Gen\ian[ (Gentiana asclepiadea), Brusture
(Arctium lappa), Angelica (Angelica
archangelica), Salc]m (Robinia pseudaca-
cia), Frasin (Fraxinus excelsior),
Mesteac[n (Betula verrucosa), Troscot
(Polygonum aviculare),  Ghimpe (Xanthi-
um spinosum),  Sclipe\i (Potentilla erecta),
|intaur[ (Centaurium erythraea), Cim-
bri;or (ymus serpyllum), Afin (Vaccini-
um myrtillus), Salvie (Salvia offi cinalis),
Soc (Sambucus nigra), Coada-;oricelului
(Achillea millefolium), Coada-calului (Eq-
uisetum arvense), Ment[ (Mentha piperi-

ta),
S]nzian[-gal-
ben[ (Galium verum),
Sov]rv (Origanum vulgare), M[ce; (Rosa
canina), Pedicu\[ (Lycopodium clavatum),
G[lbenele (Calendula officinalis), Pin sau
Cui;oare (Pinus sylvestris sau Caryophyl-
lus caryophy-llata), Scor\i;oar[ (Cinnamo-
mum zeylanicum), Aloe (Aloe vera), Nuc
(Juglans regia), Zmeur (Rubus idaeus),
Coac[z negru (Ribes nigrum), Fenicul
(Foeniculum vulgare).   

Mod de folosire

Produsul poate fi folosit intern prin
administrarea a 1-3 linguri\e pentru copii
dizolvate `n ceai fierbinte dup[ mesele
principale, 6 linguri\e pe zi pentru adul\i,
c]te o linguri\[ `nainte de mas[ ;i c]te o
linguri\[ dup[ mas[ de 3 ori pe zi. Per-
soanele care nu au voie s[ utilizeze alcoolul
pot administra doza de bitter `n ceai
fierbinte l[s]nd `n repaus 5-10 minute
p]n[ la evaporarea alcoolului ;i dup[ aceea
consum[ ceaiul ̀ n care sunt con\inute sub-
stan\ele active.

Extern - se aplic[ direct sub form[ de
masaj, comprese, fric\ion[ri ;i inhala\ii.

Produsul poate fi folosit timp ̀ ndelun-
gat ;i poate fi asociat cu alte medicamente.

Produsele se g[sesc la cele două 
magazine Hypericum 

din municipiul Satu Mare<

Str. Drumul Careiului, nr. 4-5
Tel< 0261.740 121

Str. :tefan cel Mare, nr. 5 
Tel< 0261.716 450

Produc[tor< 
HYPERICUM IMPEX S.R.L.

Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, nr. 3A,
Maramure;, Rom]nia
Tel/fax< 0262.271 338 > 0262.372 695 
Tel comenzi< 0262.263 048
E-mail< office@hypericum-plant.ro sau
hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii cu privire
la produsele noastre ;i pentru oferte, v[
rug[m s[ accesați site-ul<

www.hypericum-plant.ro

O imunitate bun[ ajut[ organismul `n lupta cu factorii agresivi asupra s[n[t[\ii lui,
cu  agen\ii poluan\i  ;i cancerigeni, produc[tori de tumori benigne sau maligne.

Bitterul Taina Plantelor 
de la Hypericum, un produs

tonic al organismului
Date noi europene de supraveghe-

re furnizate de Re\eaua de Suprave-
ghere European[ de Rezisten\[ Anti-
microbian[ arat[ c[ rezisten\a la anti-
biotice este `n cre;tere `n multe \[ri
din Europa ;i reprezint[ o amenin\are
cresc]nd[ pentru eficatitatea antibio-
ticelor. 

Prevalen\a rezisten\ei la antibiotice
arat[ varia\ii mari `n \[rile europene.

~n Rom]nia rezisten\a bacteriilor
gram negative la cefalosporine de ge-
nera\ia a treia a crescut `n anii
recen\i, conform institu\iei citate. ~n
acela;i timp o tendin\[ pozitiv[ este
`nregistrat[ `n cazul Staphylococcus
aureus, care reflect[ m[surile luate `n
Rom]nia `n anii recen\i. 

~n urma eforturilor sus\inute de a
restr]nge r[sp]ndirea Staphylococcus
aureus rezistent la meticilin[ a fost ra-
portat[ o descre;tere ̀ n unele \[ri pen-
tru al doilea an consecutiv. Totu;i, o
treime din \[rile europene, `ntre care
;i Rom]nia, raporteaz[ c[ dintre toate
infec\iile cu Staphylococus aureus, mai

multe de 25% sunt rezistente la peni-
ciline M (meticilin[, oxacilin[ etc) an-
tibiotice  utilizate ̀ n mod obi;nuit pen-
tru a trata aceste infec\ii.

Utilizarea inadecvat[ a antibioti-
celor este unul dintre principalii fac-
tori care conduc la dezvoltarea rezis-
ten\ei la aceste medicamente ;i poate
include oricare dintre urm[toarele si-
tua\ii< c]nd antibioticele sunt prescrise
`n mod inutil> c]nd administrarea an-
tibioticelor este `nt]rziat[ la pacien\ii
`n stare critic[> c]nd antibioticul nu
este activ ̀ mpotriva bacteriilor izolate
din cultura microbiologic[> c]nd spec-
trul terapiei cu antibiotice este fie prea
larg, fie prea `ngust> c]nd doza de an-
tibiotic este fie prea mic[, fie prea mare
`n compara\ie cu cea indicat[ pentru
pacientul respectiv> c]nd durata tra-
tamentului cu antibiotice este prea
lung[ sau prea scurt[> c]nd tratamen-
tul cu antibiotic nu este ajustat ̀ n mo-
mentul ̀ n care devin disponibile datele
de cultur[ microbiologic[.

A consemnat :tefania Cri;an

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

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

mobil - 0737.518.461

Orar< 
luni - vineri 
8<00 - 16<00

ATO MEDICAL VEST

S~N~TATE

Rezisten\a oamenilor la 
antibiotice este ̀ n cre;tere
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RE}ETE

Brio;e super rapide

Ciorb[ămoldoveneasc[ 
de sfecl[ ro;ie

Mod de preparare<

Încalziți cuptorul la 180 grade C. Un-
geți cu puţin unt o tavă pentru 12 brioşe
şi presăraţi cu puţină făină. Într-un bol
de mărime medie amestecaţi făină, praful
de copt şi sarea. Cu ajutorul unui mixer,
amestecaţi untul cu zahărul, până când
amestecul devine pufos. Adăugaţi pe

rând ouăle şi mixa\i cu grijă, adăugând
şi extractul de vanilie. În timp ce conti-
nuaţi să amestecaţi compoziţia la viteză
mică, adăugaţi jumătate din cantitatea
de făină, urmată de lapte. După ce vă asi-
guraţi că amestecul este omogen, adău-
gaţi şi restul făinii şi continuaţi să ames-
tecaţi. Împărțiți compoziţia în locurile
din tavă, umplând 2/3 din fiecare dintre
acestea. Coaceți brioşele timp de 22-25
de minute. Când sunt coapte, lăsați-le să
se răcească pentru 5 minute în tavă, apoi
le scoateți din formă. La final, decoraţi
brioşele cu glazură preparată cu aromă
preferată.

Ave\i nevoie< 

8 linguri de unt nesărat, la
temperatura camerei, o cană

și trei sfert de făină, 2 lin-
guriţe de praf de copt, o ju-
mătate de linguriţă de sare,
3/4 pahar cu zahăr, 2 ouă, o

linguriţă de extract de vanilie,
o jumătate de cană cu lapte
integral, glazură de unt cu

aromă de vanilie, zmeură sau
ciocolată 

Mod de preparare<

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

se taie cubulețe și se adaugă în supa clo-
cotită. Se lasă la fiert la foc mediu, iar
când toate sunt fierte, ciorba se acrește
cu borș sau eventual zeamă de lămâie.
Pentru aromă se adaugă pătrunjel și leuș-
tean tocat. Se mai lasă să dea încă un clo-
cot și se ia de pe foc. În sezonul rece se
poate servi caldă, dar vara, sau când nu
este prea frig, mai bine rece, astfel are un
efect răcoritor. La servire se oferă ardei
iuți murați și smântână.

Ave\i nevoie< 

500 g sfeclă roșie (o sfeclă de
mărime medie), un morcov, un
pătrunjel, o ceapă, 250 ml borș
sau 2 linguri praf de borș, ulei,
leuștean, pătrunjel verde, 2

cartofi mai mărișori

Inele de calmar pane

Mod de preparare<

Inelele de calmar se spală bine. Zeama
unei lămâi se amestecă cu usturoiul pisat,
condimente, se adaugă puțină apă rece,
din toate acestea se prepară un baiț, în
care se lasă inelele de calmar să stea circa
20-30 minute, apoi se strecoară și se lasă

să se scurgă bine, sau se sugativează cu
un șervețel de bucătărie. Ouăle se bat bi-
ne, se condimentează, iar calmarul se tre-
ce prima dată prin această baie de ouă,
apoi prin pesmet și se rumenește în ulei
fierbinte. Calmarul se face repede, deci
pe când exteriorul s-a rumenit și inelele
de calmar vor fi gata prăjite. Se servește
cu, sau fără garnitură (cartofi preparați
în diverse forme), cu sos tartar și lămâie
sau sos alb, acrișor cu usturoi.

Ave\i nevoie< 

250 g inele calmar, o lămâie, 2
ouă, 3-4 linguri de pesmet fin,

un cățel de usturoi, sare, pi-
per, nucșoară, ulei pentru

prăjit (se prăjește bine în fri-
teuze).

Ficat de gâsc[ fiert 
în untur[ de gâsc[

Mod de preparare<

Ficatul se spală, se așează într-un vas,
în lapte rece, cât să-l acopere. Se adaugă
2 lingurițe de sare, cimbrul, usturoiul cu-
rățat și feliat, se acoperă și se lasă peste
noapte în frigider. A doua zi, grăsimea
de gâscă se taie bucăți mici, iar jumătatea
se așează într-o cratiță mai adâncă. Peste
acestea se așează ficatul și se acoperă cu

restul de grăsime. Se toarnă peste el și
laptele, se acoperă cu un capac și se fierbe
la foc mic. Laptele, prima dată se prinde
(se îmbrânzește) puțin, apoi, parcă se di-
zolvă aproape integral în grăsimea topită,
iar ce mai rămâne se ridică deasupra. Fi-
catul, când s-a fiert practic în grăsime,
se scoate și se lasă pe o farfurie să se scur-
gă. Cu un polonic untura din oală se poa-
te separa de zeama rămasă și se va putea
folosi în continuare. Ficatul se feliază și
se condimentează cu sare, piper, eventual
puțină boia. Cu untura rămasă se va
stropi garnitura servită cu feliile de ficat.

Ave\i nevoie< 

Un ficat mai mare de gâscă,
grăsimea (slănina) din zona

abdominală a gâștii, circa 500
ml de lapte, 3-4 căței de ustu-
roi, o crenguță de cimbru, sa-

re, piper, boia de ardei.

Cunoscut de greci și de romani ca un
leac cu efecte sigure în răceli, hreanul s-
a răspândit și în gospodăriile dacilor, care
foloseau frecvent această „usturoială”. 

Florile legumei le foloseau sub formă
de ceaiuri, bune pentru răceli, iar frunzele
crude, aplicate pe frunte sub formă de
compresă, erau leacul lor sigur pentru
limpezirea minţii și alungarea migrene-
lor. Rădăcina este partea cea mai valo-
roasă a hreanului nu numai din punct
de vedere gastronomic, ci și medicinal.

Cercetările au arătat că rădăcina este
foarte bogată în substanţe active< vitami-
ne (în special vitamina C și complexul
B), săruri minerale, acizi, substanţe an-
tibiotice naturale, enzime, fitohormoni,
uleiuri volatile și peroxidază, o substanţă
antioxidantă foarte valoroasă.

Hreanul este un condiment valoros,
contribuind la revigorarea organismului.
Datorită compoziţiei chimice, acţiunea
sa de tonifiere este de lungă durată. De
aceea, terapia cu hrean este indicată în
combaterea oboselii cronice.

Preparate pe bază de hrean

Pentru refacerea forţelor se recoman-
dă un preparat pe bază de hrean. Acesta
are efect revigorant și, în plus, crește și
capacitatea de concentrare. Se spală foar-
te bine 12 ouă, se pun într-un vas (cu
coajă cu tot), iar deasupra se toarnă sucul
stors de la 12 lămâi.

După opt ore, se scot ouăle din acest
suc, se sparg și și amestecă bine, apoi se
pun din nou în vasul care conţine sucul
de lămâie, în care adaugă 1 kg de hrean
curăţat și dat pe răzătoare, 1 litru de ţuică
tare naturală, 1 kg de miere. Acest ames-
tec se lasă la macerat într-un vas acoperit,
iar după nouă zile poate începe trata-
mentul. Se consumă câte trei linguri, du-
pă mesele principale. După o pauză de
30 de zile, se poate repeta terapia.

Iuţeala rădăcinii are efecte binefăcă-
toare în afecţiuni precum astmul, reu-
matismul, guta, bronșita, litiaza urinară
și leucoreea. Se dau pe răzătoarea mică
zece rădăcini de hrean și se pun într-un
borcan până se umple o treime. Diferenţa
se completează cu alcool alimentar de 80
de grade. Se lasă amestecul să se macereze
timp de opt zile, apoi conţinutul se stre-
coară. Din acest remediu se ia câte o ju-
mătate de linguriţă de trei-patru ori pe
zi. Extern, tinctura obţinută se poate fo-
losi sub formă de compresă în caz de reu-
matism, plăgi (răni), pentru că este foarte
eficientă.

Pentru a scăpa de necazurile create
de sinuzită, se folosesc cataplasme cu
hrean pe zona frunţii. Practic, două lin-
guriţe cu hrean ras se pun pe o pânză
care se aplică pe frunte. Nasul se desfun-
dă la scurt timp, elimină secreţiile, cu-
răţând astfel căile respiratorii. Această
terapie, cu efecte imediate, trebuie să fie
continuată cinci zile la rând.

Specialiștii recomandă hreanul în tra-
tamentul bronșitei cronice și în afecţiuni
ale căilor respiratorii, cum ar fi cele pul-
monare, deoarece are efecte antibiotice
puternice, expectorante și bronhodilata-
toare. Se dă pe răzătoare o rădăcină de
hrean și se adaugă patru linguri de miere.
Această compoziţie se lasă 30 de minute
să se macereze, apoi se strecoară sucul
ce ulterior se  fierbe cu zece linguri de
apă. Se strecoară se lasă să se răcească,
iar apoi se adaugă siropul. Din acest leac
se iau câte trei linguri pe zi.

Dacă ești anemic, dacă vrei să previi
apariţia litiazei renale sau să-ţi îmbună-
tăţești ritmul inimii, hreanul rezolvă toate
aceste probleme. Foarte eficient pentru
oricare din aceste necazuri este vinul to-
nic preparat din rădăcina legumei. Se fo-
losește un litru de vin roșu, natural, în
care se adaugă 15 linguri de hrean ras.
Ingredientele se pun într-o sticlă și se
lasă la macerare zece zile, după care se
filtrează vinul. Specialiștii recomandă să
se consume câte trei-patru linguri pe zi,
un interval de trei săptămâni.

Text selectat și adaptat de Ioan A.

Terapia cu hrean, 
indicat[ în combaterea 

oboselii cronice

Rădăcina este partea cea mai valoroasă a hreanului nu numai din punct de vedere gastronomic,
ci și medicinal. Cercetările au arătat că rădăcina este foarte bogată în substanţe active< vitamine
(în special vitamina C și complexul B), săruri minerale, acizi, substanţe antibiotice naturale,
enzime, fitohormoni, uleiuri volatile și peroxidază, o substanţă antioxidantă foarte valoroasă.
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Pantofii sport sunt conforta-
bili, iar în ultima vreme sunt pur-
tați cu orice, inclusiv cu ținute ele-
gante. V[ dăm câteva idei care să
v[ inspire când alege\i să îi purta\i
la birou.

Pantofii sport nu pot fi purtați la
orice loc de muncă, dar dacă la dum-
neavoastr[ se poate, nu ave\i niciun
motiv să nu îi include\i în garderobă.
Uneori este nevoie să renunța\i la pan-
tofii cu toc și să v[ bucura\i de câteva
ore confortabile. Și nu înseamnă că tre-
buie să alege\i blugi și bluze relaxate,
pentru că pantofii sport se potrivesc
perfect cu piese elegante.

Clasica fustă conică este nelipsită
din garderoba pentru birou. O pute\i
purta cu un tricou într-o nuanță neutră
și o pereche de teniși.

Blugii largi și o bluză pe gât sunt
potrivite pentru birou, chiar dacă v[
complete\i ținuta cu o pereche de te-
niși.

Toamna aceasta se poartă 
rochiile tricotate

Fusta scurtă v[ poate da un aer vul-
gar dacă o purta\i cu pantofi cu toc.
Tenișii, însă, o fac potrivită și pentru
locul de muncă, mai ales dacă v[ com-
pleta\i ținuta cu un cardigan elegant.

Toamna aceasta se poartă rochiile
tricotate. Pot fi purtate cu cizme peste
genunchi, dar arată foarte bine și cu
pantofi sport.

Din garderoba de birou știm că nu
v[ lipsesc rochiile mulate, până la ge-
nunchi. Le pute\i purta fără probleme
și cu teniși.

O cămașă simplă și o fustă pot fi
purtate foarte bine și cu pantofi sport.
Ave\i grijă, doar, să alege\i modele în
nuanțe discrete.

Clasica combinație de bluză în
dungi și pantaloni skinny poate fi com-
pletată cu o pereche de pantofi sport
în nuanțe aprinse. Accesoriile prețioase
vor face outfitul mai potrivit pentru
birou.

Capa revine în tendințe în fie-
care sezon toamnă-iarnă ;i trebu-
ie s[ `nv]țăm de la fashioniste
cum să le purt[m.

Capa are un design unic și este
destul de greu de asortat, de aceea
ne-am gândit să v[ dăm câteva
idei. 

În primul rând, când purta\i aceas-
tă piesă, păstra\i restul ținutei cât mai
simplă. O bluză în dungi și o pereche
de pantaloni negri sunt alegeri perfec-
te!

Una dintre cele mai populare com-
binații este cea de capă și cizme peste
genunchi. O pălărie îți va completa
perfect ținuta.

Capa se potrivește foarte bine și cu
pantaloni evazați. Asigura\i-v[, însă,
că alege\i nuanțe neutre, precum gri
sau negru, deoarece ținuta poate părea
încărcată altfel.

O ținută „all black” va arăta perfect
cu o capă! Pantalonii din piele și boti-
nele cu platformă dau un aer misterios
outfitului.

Capa poate fi purtată și cu piese cu
imprimeuri. Nouă ne place combinația
de dungi și buline, dar în aceste con-
diții, capa trebuie să fie într-o nuanță
neutră.

Trucuri de care să ține\i cont 

Capa este o piesă care iese în evi-
dență, așa că atunci când o purta\i, res-
tul ținutei trebuie să fie compusă din
piese simple. Croiala sa o face mai po-
trivită pentru fuste scurte și pantaloni
skinny, pentru a păstra proporțiile.
Modelul este potrivit pentru orice si-
luetă, așa că ave\i toate motivele să o
purta\i. Totuși, dacă sunte\i mică de
înălțime, alege\i o capă mai scurtă și
purta\i cu pantofi sau cizme cu toc.

Clasica combinație de bluză în dungi și pantaloni skinny poate fi completată cu o pereche de
pantofi sport în nuanțe aprinse. Accesoriile prețioase vor face outfitul mai potrivit pentru birou.

Idei care s[ v[ inspire atunci c]nd 
alege\i pantofii sport la birou

Capa, o pies[ de rezisten\[ pentru sezonul rece
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Cluburi de noapte la 7 ani,
droguri la 12, pe cont propriu la
15. Actri\a `n v]rst[ de 40 de ani
a supravie\uit unei copil[rii trau-
matizante, g[sindu-;i `ntr-un fi-
nal fericirea al[turi de so\ul ;i fii-
cele ei.

Dat fiind modul `n care a fost cres-
cut[, este impresionant c[ Drew a reu;it
s[-;i g[seasc[ drumul ̀ n via\[, ajung]nd
o actri\[ fericit[ cu o via\[ de familie
stabil[, femeie de afaceri, so\ie a con-
sultantului artistic Will Kopelman ;i
mam[ a dou[ feti\e adorabile, Olive (3
ani) ;i Frankie (1 an). Copil[ria ei tu-
multuoas[ a ap[rut deseori `n presa
scris[ ;i `n mediul online. Celebritatea
ob\inut[ la doar 7 ani a fost urmat[ de
o preadolescen\[ petrecut[ consum]nd
alcool `n cluburi, apoi o internare `ntr-
o clinic[ de dezintoxicare ;i locuind sin-
gur[ la 15 ani. ~n noua ei carte, “Wild-
flower”, actri\a `;i analizeaz[ via\a dis-
func\ional[ care a format-o ;i abilitatea
de a vedea jum[tatea plin[ a paharului
care a ajutat-o s[ ias[ la lumin[. “Cineva
m-a comp[timit odat[, spun]ndu-mi
c[ am avut o via\[ foarte trist[ p]n[ nu

demult. Dar eu nu o consider trist[, de;i
`mi dau seama c[ aceasta este viziunea
celorlal\i. Da, a;a este, am avut parte de
mai mult dec]t al\ii. Dar am avut ;i am
o via\[ extraordinar[.”

Drew Barrymore a avut, cu sigu-
ran\[, parte de o c[l[torie plin[ de pe-
ripe\ii. Dup[ ce a devenit preferata
Americii cu rolul din pelicula “E.T the
Extra-Terrestrial”, a c[l[torit `n toat[
lumea, a ap[rut `n alte filme ;i a tr[it la
extreme. ~n timp ce tat[l ei, fiul legendei
cinematografice John Barrymore,
ap[rea ;i disp[rea din via\a ei, mama ei
f[cea ce putea, av]nd `n vedere c[ era
;i ea foarte t]n[r[. Decizia acesteia de
a-;i duce fiica ̀ n cluburi de noapte este
greu de `n\eles. Cu toate c[ Drew con-
sider[ c[ acela a fost modul ei de a-;i
g[si calea, a afectat-o. “C]nd mergi `n
cluburi de noapte la 7 ani ;i nu mai
mergi la ;coal[, totul scap[ de sub con-
trol.”

Mama ei a internat-o ̀ ntr-un centru
de dezintoxicare la 12 ani, unde Drew
a stat un an ;i jum[tate pentru a-;i trata
dependen\a de alcool ;i droguri. “Mama
nu a ;tiut ce s[ fac[ cu mine, a;a c[ m-
a `ncredin\at speciali;tilor. A fost ca o
;coal[ militar[ de umilitate,

recuno;tin\[ ;i perspectiv[, care-mi
erau complet str[ine. Am avut o via\[
foarte ciudat[. Am f[cut terapie p]n[
am `nv[\at ce `nseamn[ s[ spun « v[
rog » ;i «mul\umesc» pentru prima dat[
`n via\a mea. ~i mul\umesc mamei pen-
tru asta `n fiecare zi. A fost cel mai bun
lucru care mi s-a `nt]mplat vreodat[.”

La 15 ani a ob\inut emanciparea le-
gal[ de sub tutela p[rinteasc[, o alt[ de-
cizie dificil[ din via\a ei. “Nu a pl]ns
nimeni. A fost o decizie matur[, reci-
proc[ ;i de respect luat[ de mine ;i ma-
ma mea.” Drew `;i aminte;te acea pe-
rioad[ `n care a locuit singur[ `ntr-un
apartament ca ceva destul de distractiv.
“Au existat momente `n care m-am
sim\it cople;it[, dar a fost bine.” A
`nv[\at s[ g[teasc[, s[-;i duc[ singur[
hainele la cur[\at, educ]ndu-se cu aju-
torul c[r\ilor ;i astfel a `nceput s[ se
maturizeze. “Nu puteam s[ ies undeva
f[r[ s[ apar pe coper\ile tabloidelor, un
lucru oribil. Dup[ ce am trecut prin as-
ta, am fost nevoit[ s[ m[ descurc cu
multe lucruri singur[. Maturizarea
`nainte de apari\ia re\elelor de sociali-
zare a fost o binecuv]ntare pentru mi-
ne.” Cu toate c[ a trecut prin dou[ c[sni-
cii scurte (ultima cu comicul Tom Gre-

en, finalizat[ `n 2001), Drew nu a re-
nun\at niciodat[ la visul de a-;i `nte-
meia o familie adev[rat[. C]nd a fost
cerut[ ̀ n c[s[torie de Kopelman, ̀ n de-
cembrie 2011, a fost sigur[ de decizia
ei. “Proveneam dintr-o familie care era
modelul pentru «A;a nu». :i nu m-am
g]ndit s[ am copii p]n[ nu voi g[si an-
tidotul tangibil pentru experien\a mea
negativ[.” La trei s[pt[m]ni dup[ feri-
citul eveniment a aflat c[ era ̀ ns[rcinat[
cu Olive, iar `n luna iunie a anului
urm[tor a urmat nunta.

So\ul ei e cel c[ruia ̀ i datoreaz[ nor-
malitatea mult dorit[, dar c[snicia, re-
cunoa;te Drew, nu este ceva u;or, mai
ales cu doi copii mici. Chiar dac[ ;tie
c[ ar trebui s[ pun[ cuplul pe primul
loc, ea ador[ s[ `l  vad[ pe Will
ocup]ndu-se de cele dou[ feti\e ale lor.
“Poate aceasta este o modalitate de a
compensa lipsa p[rin\ilor mei `n
copil[rie. A;a c[ acum suntem preocu-
pa\i s[ ne d[m seama cum s[ fim p[rin\i
buni.”

Casa lor este pentru o perioad[ `n
New York, `ndeosebi pentru a le oferi
feti\elor posibilitatea de a rela\iona cu
p[rin\ii so\ului s[u. “~mi ador socrii.
Suntem foarte uni\i.” Dup[ ani de

`nstr[inare, a reluat leg[tura cu mama
ei, pe care o sprijin[ ;i financiar. “Vor-
bim de s[rb[tori ;i la zile de na;tere.
Ne trimitem mesaje extraordinare. Pen-
tru prima dat[, m[ simt cumva protec-
tiv[ fa\[ de ea ;i nu vinovat[ sau con-
fuz[.”

C]nd nu este la f i lm[ri sau
`mpreun[ cu familia ei, actri\a `;i
g[se;te timp pentru kickboxing ;i yoga,
dar ;i c]teva exerci\ii de fitness. “E mai
mult pentru a m[ sim\i bine mental.
Nu am avut niciodat[ un trup de foto-
model, dar `mi place s[ m[ men\in `n
form[.” C]t despre posibilitatea de fi de
acord cu o carier[ artistic[ pentru fiicele
ei, r[spunsul lui Drew este c]t se poate
de clar - “100 %”. Dar nu la o v]rst[ fra-
ged[, cum a fost `n cazul ei. “Nu p]n[
vor ̀ mplini 18 ani. Actoria este un lucru
minunat, desigur c[ le-a; `ncuraja, dar
trebuie mai `nt]i s[ le las s[ fie copii.”

Dac[ ar avea puterea de a schimba
ceva legat de trecutul ei, care ar fi acesta?
“Probabil totul. Deciziile gre;ite nu te
fac un om r[u. A;a `nve\i s[ faci alege-
rile corecte. Dac[ e;ti fericit[ cu via\a
ta din prezent, trebuie s[ f ii
recunosc[toare pentru fiecare moment
care te-a adus aici.”

Drew Barrymore - dup[ o copil[rie 
traumatizant[ ;i-a g[sit, `n sf]r;it, fericirea


