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Vernisajul Expozi\iei Aurel Popp, 
un eveniment artistic 

greu de egalat

Ilie Carol Barbul, 
la 70 de ani

de la trecerea 
în ve;nicie

Ministerul Culturii şi Ministerul Me-
diului, Apelor şi Pădurilor au comunicat,
vineri, către Centrul Patrimoniului Mon-
dial de la Paris înscrierea peisajului cultural
minier Roşia Montană în lista indicativă a
României pentru Patrimoniul Mondial.
"Roşia Montană a fost cel mai activ centru
minier al Munţilor Apuseni, începând de
la primele exploatări, din Epoca Bronzului,
continuând în Antichitate şi perioada me-
dievală, în Epoca Modernă şi până în tre-
cutul recent. Mineritul tradiţional, bazat
pe iniţiativa familiilor şi a micilor asociaţii
de mineri, s-a încheiat odată cu naţiona-
lizarea, în 1948, fiind urmat de o altă formă
de minerit, industrial, la scară mare, în-
cheiat în 2006. La Roşia Montană avem de
a face, aşadar, cu unul dintre cele mai lon-
gevive situri miniere tradiţionale cunos-
cute în ziua de azi. Anduranţa sa particu-
lară se reflectă într-o interconectare siste-
matică şi profundă între fundalul natural
şi fenomenele culturale - din adâncul
munţilor şi până la suprafaţă, de la mor-
fologia peisajului şi până la flora şi fauna
locului şi la comunităţile umane locale, to-
tul poartă amprenta interacţiunii semni-
ficative dintre om şi mediul natural, care
a generat unul dintre cele mai bogate şi
spectaculoase peisaje culturale ale Româ-
niei, semnificativ în context global", spune
Ministerul Culturii.

Dac[ joi, 28 ianuarie, a avut loc deschiderea oficial[ a
Expozi\iei Permanente Aurel Popp, la care au participat perso-
nalit[\i marcante din jude\, ̀ n frunte cu pre;edintele Consiliului
Jude\ean, Adrian :tef, a doua zi a avut loc vernisajul expozi\iei.
De fapt a fost vorba despre un singur eveniment `mp[r\it `n
dou[ zile, `n primul r]nd din cauza spa\iului. Cei peste patru
sute de participan\i nu `nc[peau `n spa\iul rezervat expozi\iei.
Despre prima zi am scris mai pe larg ̀ n numerele trecute ale zia-
rului Informa\ia Zilei ;i `n Informa\ia de Duminic[.  

Vernisajul organizat vineri, 29 ianuarie 2016, la Muzeul de
Artă din Satu Mare a oferit un nou prilej de destăinuiri, amintiri
şi explorări în privinţa vieţii şi operei marelui artist Aurel Popp,
ale cărui lucrări au căpătat o nouă strălucire în noua expoziţie
permanentă, deschisă la finalul săptămânii trecute.

Scriitorul Grigore Scarlat, fost ziarist axat pe subiecte cultu-
rale, şi-a amintit felul în care strada Aurel Popp şi-a primit nu-
mele. Laura Ghinea, preşedinta filialei UAPR Baia Mare, a vorbit
despre proiectul de redeschidere a Coloniei Pictorilor.  Dumitru
Păcuraru a prezentat noi aspecte inedite din biografia lui Aurel
Popp, iar criticul de artă Pavel Şuşară a susţinut un nou discurs
atr[g[tor, cu trimiteri filosofice şi o situare îndrăzneaţă a artistului
sătmărean în context european. Din partea Muzeului Jude\ean
au participat Szocs Peter, director adjunct, ;i Liuba Horvat, ;efa
sec\iei de art[. 

Vă oferim în aceste pagini c]teva spicuiri din lu[rile de
cuv]nt  ale celor prezen\i la această întâlnire artistică de nivel

înalt. Vorbindu-se liber, dezbaterea a avut un aspect colocvial,
f[r[ ifose ;i gratuit[\i. 

Un numeros public, format din arti;ti, scriitori, oameni de
cultur[, iubitori de art[, colec\ionari, profesori, tineri, elevi ;i
studen\i s-au ̀ nt]lnit ̀ ntr-o ambian\[ cultural[ ca ̀ n alte vremuri,
f[r[ constr]ngeri oficiale. Spa\iul nu ne permite s[ prezent[m
`ntregul “spectacol” organizat `n memoria marelui pictor Aurel
Popp ;i a colegilor s[i, arti;ti de o cert[ valoare, prezen\i ;i ei `n
expozi\ie. Discu\iile despre opera lui Aurel Popp, despre activi-
tatea sa civic[, despre situa\ia culturii `n general, au continuat
la cafeneaua Poesis, unde arti;tii, scriitorii, oamenii de cultur[,
au t[if[suit p]n[ seara t]rziu, ca pe vremea lui Aurel Popp. 

Grigore Scarlat despre prietenia cu fiul lui Aurel Popp
şi botezarea străzii

"Vreau să-mi exprim întreaga admiraţie faţă de ce înseamnă
astăzi Informaţia Zilei şi Informaţia TV. Sunt oameni care fac o
presă de mare calitate, şi nu o spun ca să flatez. Aurel Popp... eu
cred - n-am cum să fiu original când spun - este cea mai impor-
tantă personalitate artistică în domeniul picturii, un reprezentant
de seamă al şcolii de pictură Baia Mare, acoperă Satu Mare, Baia
Mare şi Careiul, un artist extraordinar.

Continuare `n paginile 6-7

Ro;ia Montan[, 
propus[ pentru 

patrimoniul 
mondial UNESCO

PAGINA 2

      "Cain ;i Abel din Ungaria" ;i
"Criminal cu s]nge rece" sunt titluri
din ziarele engleze;ti e Standard ;i
e Daily Mail care relatau un proces
\inut la Satu Mare `n zilele de 21-22
mai 1900. Trei persoane au fost acuzate
de crim[. ~n fruntea lor se afla husarul
Bela Papp, locotenent `n rezerv[. Fiu
al unui mare proprietar de p[m]nt,
Bela Papp a pus la cale uciderea fratelui
s[u mai mic pe nume Elemer, ̀ n v]rst[
de 17 ani. Locotenentul c[zuse `n
patima jocurilor de noroc fiind
`nglodat `n datorii ;i dorea cu orice
pre\ s[ r[m]n[ unicul mo;tenitor al
averii tat[lui s[u. Crima a fost s[v]r;it[
de unul dintre servitori, ciobanul
Zsoldics. Faptele au fost scoase la iveal[
de un alt membru al familiei, Zoltan
Papp, care la `ndemnul lui Bela ;i la
promisiunea unei recompense uria;e
trebuia s[-l otr[veasc[ pe Elemer. 
      Locotenentul a negat toate
acuza\iile. Curtea Mar\ial[ din Cluj l-
a condamnat `n cele din urm[ la
moarte prin sp]nzur[toare. ~mp[ratul
Franz Joseph i-a refuzat cererea de
gra\iere, trimis[ din `nchisoare.
Execu\ia a avut loc `n 22 noiembrie
1900, la orele 7 diminea\a. Ca ultim[
dorin\[, Bela Papp a cerut s[ fie
fotografiat `n timp ce era sp]nzurat,
iar negativele s[ fie trimise tat[lui s[u
ca amintire.

      Papa Francisc urmează să îl
întâlnească pe Patriarhul Kiril, şeful
Bisericii Ortodoxe ruse, într-o primă
întâlnire istorică, anunţă Vaticanul.
Biserica Ortodoxă rusă a anunţat că
"persecutarea creştinilor" va fi tema
centrală a întâlnirii.
      Papa Francisc va vizita Cuba în
drum către Mexic. Întâlnirea urmează
să aibă loc în Aeroportul de la Havana,
unde cei doi şefi de biserici vor semna
o declaraţie comună. Patriarhul Kiril
este aşteptat să sosească într-o vizită
oficială în Cuba în momentul escalei
lui Francisc la Havana. Întâlnirea va
"marca o etapă importantă în relaţiile
dintre cele două biserici", afirmă
reprezentanţii acestora într-un
comunicat comun.

~nt]lnire istoric[ 
între Papa Francisc 
;i Patriarhul Kiril

CardioBor, un produs naturist de la 
Hypericum pentru s[n[tatea inimii
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Artista Oana P[curar cu istoricul Szocs Peter ;i sculptorul Gyori Csaba

La deschidere ;i vernisaj au participat peste 400 de persoane

Husar spânzurat 
`n 1900 la Satu Mare
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Fără îndoială, Ilie Carol Bar-
bul s-a remarcat ca unul dintre
cei mai activi luptători pentru în-
deplinirea idealului naţional. Pe
parcursul interbelicului s-a afir-
mat atât pe plan politic, cultural,
neignorând însă nici aspectele ca-
re ţineau de înnoirea agriculturii. 

În 6 februarie s-au împlinit 70 de ani
de când a trecut la cele veşnice, astfel că
în cele ce urmează considerăm firesc să
readucem în memorie frânturi din viaţa
acestei personalităţi a Sătmarului. 

O veche familie nobiliară 

Familia Barbul de Gaura (azi Valea
Chioarului, jud. Maramureş) a fost în-
nobilată la 1680 de către Mihail Apafi
pentru servicii militare. Există ipoteza că
înnobilarea datează încă din 1326, pentru
meritul organizării grănicerilor români
pe drumul sării din zona Chioarului. Un
membru al familiei Barbul, originar din
Cernăuţi, s-a remarcat în luptele de la
Gaura şi Sómező (azi Glodul Someşului,
jud. Sălaj), salvându-l din calea duşma-
nilor pe Carol Robert de Anjou. A do-
bândit titlul nobiliar, precum şi dreptul
de a se reaşeza în vatra originară sătmă-
reană de unde fusese gonit de către noua
ordine instaurată de maghiari. O altă in-
formaţie precizează că Ştefan Barbul din
Gaura a fost înnobilat la Alba Iulia în 16
aprilie 1679. În 1814 un preot greco-ca-
tolic cu numele de Basilius Barbul slujea
la Pomi, localitate în care a văzut lumina
zilei în 1820 arhidiaconul Chiriac Barbul,
posibil fiu al acelui paroh şi, totodată, bu-
nicul lui Ilie Carol. Chiriac Barbul şi-a
început slujirea în părţile sătmărene la
Bicău, apoi la Lipău, pentru ca ultima
parte a vieţii să şi-o dedice credincioşilor
din reşedinţa comitatului, Carei.

La şcolile din Carei 
şi Baia Mare

Acesta a fost şi traseul familiei lui
Augustin Barbul şi a Wilhelminei Kol-
busewski, părinţii lui Ilie Carol. Mama
sa era fiica unui colonel refugiat din mo-
tive politice din Polonia în a doua jumă-
tate a secolului al XIX-lea, originea fa-
miliei fiind de asemenea nobiliară. La
Lipău aveau să se nască în familia lor nu
mai puţin de 12 copii, nu toţi însă au
ajuns vârsta maturităţii. Desigur, cel mai
cunoscut între aceşti fraţi a fost Eugen
Pavel (1875-1956), care a fost întâiul di-
rector român al Bibliotecii Universităţii
„Regele Ferdinand I” (azi „Lucian Blaga”)
din Cluj. După transferul părintelui Chi-
riac Barbul în funcţia înaltă, şi familia
proprietarului de pământ Augustin Bar-
bul s-a mutat la Carei, studiile copiilor
efectuându-se acolo.

Ilie Carol Barbul s-a născut în locali-
tatea Lipău la 31 iulie 1883, având o soră
geamănă, Elisabeta, care însă avea să tră-
iască mai puţin de două luni. Şi-a efectuat
studiile gimnaziale şi le-a început pe cele
liceale la Liceul Piarist din Carei, unde i-
a avut colegi, printre alţii, pe viitorii preoţi
greco-catolici George Kerezsi, Coriolan
Man, diriginţi fiindu-i profesorii Járvás
Mihály, Mondik Pál, Jakab Gyula. Ultima
clasă de liceu şi examenul de maturitate
le-a absolvit la Liceul de Stat din Baia Ma-
re, fiind coleg, printre alţii, cu viitorii oa-
meni politici< Aurel Dragoş, Coriolan Bo-
hăţiel şi Ioan Tibil. 

Student la Budapesta

A studiat Dreptul la Budapesta, în-

cepând cu anul universitar 1903/1904, a
obţinut licenţa în 1907, iar titlul de doctor
în 8 martie 1908. În anii de studenţie la
Budapesta, în grupul celor de la Societa-
tea „Petru Maior” îi mai găsim pe săt-
mărenii Alexandru Rakoczi Filip (primul
prefect al judeţului Satu Mare), Ioan Tibil
(deputat liberal), Ioan Sălăjean (medic
primar la Baia Mare, originar din Ţara
Oaşului), dar şi pe Petru Groza. Cu toţii
absolviseră gimnazii şi licee maghiare,
separându-se de grupul celor care absol-
viseră liceele româneşti de la Braşov, Blaj
sau Beiuş. Petru Groza remarca în me-
moriile sale orgoliul nemeşesc şi eleganţa
de „gentry” a tânărului student Ilie Carol
Barbul, în momentul înscrierii în Socie-
tatea „Petru Maior”. 

Căsătoria

S-a căsătorit cu Valeria Lazin (1884-
1966), originară dintr-o familie româ-
nească din zona localităţilor Atea, Petea,
Lazuri, etc., în această familie văzând lu-
mina zilei mai mulţi intelectuali precum
preoţi greco-catolici, funcţionari, etc.
Din căsătoria lor au rezultat doi copii,
un băiat şi o fată. Fiica, Maria Wilhelmi-
na Rozalia, s-a căsătorit cu profesorul de
muzică, compozitorul Adrian Demian.
De notat ar fi faptul că naşii de cununie
ai acestora au fost Octavian Goga şi cea
de a doua sa soţie, Veturia. Bunele relaţii
dintre familiile Goga şi Barbul au fost de
altfel de lungă durată, datând din vremea
studenţiei lui Goga la Budapesta. Familia
Demian a fost binecuvântată cu naşterea
a patru copii, primii doi născuţi la Satu
Mare, Valer (15 decembrie 1934), şi Bar-
bu (22 mai 1940), iar ceilalţi doi, Marius
(6 aprilie 1946) şi Silvia (18 iunie 1949),
născuţi la Arad. Băiatul familiei Barbul
se numea Alexandru (1925-1969), el nu
a avut urmaşi.

Unirea la Satu Mare

Ilie Carol Barbul a fost iniţiatorul
acţiunilor organizatorice în direcţia con-

stituirii noilor organe ale administraţiei
româneşti în părţile sătmărene. Principal
organizator al delegaţiei sătmărene care
s-a deplasat la Alba Iulia, a fost ales printre
cei 250 de membri ai Marelui Sfat Naţional
Român deşi, din motive de boală, nu a
putut fi prezent la Marea Adunare Naţio-
nală. A fost preşedintele Comitetului
Naţional Român din Satu Mare. Secretar
al Consiliului a fost numit Traian Cavassi,
locotenent în armata austro-ungară. 

Înainte de intrarea trupelor române
în Satu Mare, Ilie Carol Barbul a trăit cli-
pe grele, fiind nevoit să plece de acasă.
S-a ascuns la sora sa Maria, unde „se as-
cunsese în podul casei într-un cazan de
baie”. A venit însă şi ziua de 24 aprilie
1919, Sâmbăta Mare, când o brigadă mix-
tă de cavalerie şi artilerie, sub comanda
generalului Davidoglu a intrat în Satu
Mare. Ilie Carol Barbul a ieşit în stradă
cu un steag tricolor strigând „Trăiască
România Mare” fugind în întâmpinarea
armatei, împreună cu dr. Valer Mărcuş.

După Marea Unire

Una dintre primele manifestări cul-
turale româneşti în Satu Mare după 1918
a avut loc într-o sală a centrului de re-
crutare. Ilie Carol Barbul a susţinut o
conferinţă, a vorbit apoi scriitorul Camil
Petrescu, pentru ca în cele din urmă să
cânte tenorul Traian Cavassi. După eli-
berare, ca o recunoaştere a meritelor sale,
va fi numit subprefect al judeţului Satu
Mare, apoi în trei rânduri prefect, după
cum vom vedea. De asemenea, în pe-
rioada interbelică îl vom întâlni în cali-
tate de senator pe listele Partidului Po-
porului. 

La dorinţa lui Ilie Carol Barbul ju-
deţul a primit denumirea de „Sătmar”
deşi municipiul avea să se denumească
„Satu Mare”. Bazele administraţiei româ-
neşti au fost puse de către Ilie Carol Bar-
bul. L-a numit primar pe Augustin Fe-
renţiu, priceput în administraţie şi „cu
mare trecere în faţa funcţionarilor şi a
publicului”, ca prim-pretor pe dr. Traian

Erdelyi, şef al Poştei pe Ioan Bolchiş, la
administraţia financiară pe Anton Mol-
dovan, la cadastru pe Ioan Barbul, şi pe
Gheorghe Bolchiş la conducerea servi-
ciului sanitar. Susţinut de Traian Cavassi
şi de către părintele Constantin Lucaciu,
a reuşit „plămădirea vieţii româneşti” în
Satu Mare.

Prefect de Satu Mare

Se pare că Ilie Carol Barbul a dobân-
dit primul său mandat de prefect, din de-
cembrie 1919 până în iunie 1920, şi da-
torită influenţei lui Petru Groza, ministru
în anii 1919-1920. Colegul acestuia din
guvern, Constantin Argetoianu, titular
al portofoliului de la Interne, dorea să
instaleze la Satu Mare un favorit de-al
său din Vechiul Regat. Acesta a forţat no-
ta, trimiţând la Satu Mare pe unul dintre
cei mai buni inspectori din minister, Bog-
dan. Petru Groza povesteşte în memoriile
sale cum acel inspector era intrigat doar
de faptul că pe cartea de vizită a prefec-
tului de Satu Mare erau trecute şi titlurile
nobiliare ale familiei. Altfel, trimisul lui
Argetoianu nu a găsit nereguli în activi-
tatea prefecturii, în consecinţă, cunos-
cutul om politic sau politician, mai bine
zis, nu şi-a putut instala omul.

În anul 1926, după venirea la putere
a averescanilor, Ilie Carol Barbul a fost
numit din nou prefect. Ludovic Pop,
primpretor în plasa Satu Mare, a fost nu-
mit interimar subprefect. Şef de cabinet
al lui Ilie Carol Barbul era Traian Pop.
Acest mandat s-a derulat între aprilie
1926 şi mai 1927.

În presa interbelică au fost numeroa-
se polemici referitoare la localitatea unde
să fie capitala judeţului Satu Mare, Ilie
Carol Barbul susţinând, desigur, oraşul
nostru, pe când avocatul Teofil Dragoş,
originar din Hideaga (azi în jud. Mara-
mureş) şi liberal, susţinea alegerea
oraşului Baia Mare ca reşedinţă a ju-
deţului. Problema a fost tranşată abia în
mai 1927 când s-a hotărât ca Satu Mare
să fie capitala judeţului.

Un lucru mai puţin cunoscut este
faptul că în timpul efemerei guvernări
Goga-Cuza, la începutul anului 1938, Ilie
Carol Barbul a fost numit din nou prefect
al judeţului Satu Mare. Mai mult decât
atât, pentru o scurtă perioadă de timp,
şi fratele său, Eugen Pavel Barbul a fost
numit prefect, al judeţului Arad.

Refugiul

Căderea graniţelor României Mari la
30 august 1940 a făcut ca întreaga familie
Barbul să îşi caute refugiu în ceea ce mai
rămăsese din acea ţară dodoloaţă la care
visaseră generaţii de patrioţi. Ilie Carol
Barbul se refugiază la Arad unde va în-
ceta din viaţă la 6 februarie 1946. Locul
de veci se află lângă monumentul funerar
al notarului Gheorghe Ionescu, socrul
lui Eugen Pavel Barbul, care a căzut pradă
răzbunării sălbatice a maghiarilor după
Marea Unire din 1918, fiind împuşcat pe
marginea gropii mormântului, săpată de
el însuşi, în oraşul Mezőtur. 

Memoria lui Ilie Carol precum şi a
celorlalţi membri merituoşi ai familiei
Barbul trebuie să o respectăm. Suntem
încrezători că până la urmă dreapta-so-
cotinţă va învinge, şi vom înregistra o fi-
rească împăcare şi în ceea ce priveşte pro-
prietăţile care i-au aparţinut lui Ilie Carol
Barbul, raţiunea fiind singura care va pu-
tea contribui la acest lucru. După 70 de
ani de la trecerea sa la cele veşnice faptele
puse de Ilie Carol Barbul în slujba popo-
rului român sunt încă vii.

dr. Viorel Câmpean,
Biblioteca Județeană Satu Mare

Ronald Reagan (n. 6 februarie
1911, Tampico, Illinois - d. 5 iunie
2004, Los Angeles, California) a fost
cel de-al patruzecilea preşedinte al Sta-
telor Unite ale Americii. Prin politica
sa intransigentă în confruntarea cu
Uniunea Sovietică în perioada războ-
iului rece, a avut o contribuție hotărâ-
toare la prăbuşirea imperiului comu-
nist din răsăritul Europei şi la afirmarea
Statelor Unite ale Americii ca singura
super-putere pentru următoarele două
decenii.

Reagan intră în mod activ în poli-
tică în 1954, când General Motors îi
propune să țină o serie de conferințe
în diversele fabrici ale concernului.
Reagan îşi creează un important cerc
de relații în lumea financiară şi indus-
trială, care, în 1964 îl determină să se
consacre în mod exclusiv politicii. Par-
ticipă la campania pentru alegerile pre-
zidențiale, susținând candidatura re-
prezentantului republican Barry Gol-
dwater. În 1966, Reagan candidează
pentru funcția de guvernator al statului
California, obținând o victorie zdro-
bitoare. Este reales în 1970.

Zece ani mai târziu, în 1980, Rea-
gan este candidat al partidului repu-
blican în cursa pentru Casa Albă. În
ziua de 30 martie 1981, este rănit în
urma unui atentat, în urma căruia va
r[m]ne cu hemotorax stâng pentru tot
restul vieții. Se vindecă, dar starea sa
de sănătate este permanent marcată de
diverse afecțiuni în timpul anilor pe-
trecuți la Casa Albă.

Politica sa ca preşedinte al Statelor
Unite este caracterizată de optimism
şi de încredere în calitățile poporului
american. Pe plan economic, realizează
cea mai mare reducere de impozite din
istoria americană. În politica externă
se remarcă prin deciziile sale ferme,
lipsite de compromisuri. În 1983 or-
donă invazia Grenadei, iar în 1986
bombardarea instalațiilor militare din
Libia. Susține lupta de guerilă împo-
triva guvernului pro-castrist din Nica-
ragua şi a mujahidinilor afgani în lupta
lor contra ocupației sovietice.

În 1984, Reagan obține al doilea
mandat prezidențial. Urmează ani ca-
racterizați de înăsprirea "Războiului
rece", în care are mai multe întrevederi
cu preşedintele sovietic, Mihail Gor-
baciov, la Geneva, Reykjavik, Moscova
şi Washington, ajungând la acordul is-
toric de eliminare a rachetelor cu rază
medie de acțiune din Europa. Se retra-
ge la reşedința sa în California> în 1994
se anunță că suferă de boala Alzheimer. 

105 ani de la
na;terea fostului
pre;edinte SUA
Ronald Reagan

EVENIMENT
Bazele administraţiei româneşti au fost puse de către Ilie Carol Barbul. L-a numit primar pe
Augustin Ferenţiu, ca prim-pretor pe dr. Traian Erdelyi, şef al Poştei pe Ioan Bolchiş, la administraţia
financiară pe Anton Moldovan, la cadastru pe Ioan Barbul, şi pe Gheorghe Bolchiş la conducerea
serviciului sanitar. 

Ilie Carol Barbul a fost de trei ori prefect al jude\ului, primul mandat fiind `n
perioada decembrie 1919 - iunie 1920

Ilie Carol Barbul, la 70 de ani
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ISTORIE
Mişcări protestatare şi ocupări forţate ale pământurilor şi pădurilor alodiale au fost semnalate

şi în satele din jurul Careiului, pe domeniul Karoly, cu participarea ţăranilor români şi maghiari.
Represiunea nu avea să întârzie. La mijlocul lunii mai 1848, în temniţa din Carei puteau fi găsiţi
327 de ţărani.

În lucrarea “Consideraţii
privind manifestările paşoptis-
te din zona Sătmarului” scrisă
de Bujor Dulgău ;i apărută în
volumul “Satu Mare, Studii şi
Comunicări XV-XVI, 1998-
1999”, autorul încearcă să arate
revoluţia de la 1848 din per-
spectiva populaţiei româneşti
din această regiune. Redăm o
parte din acest material.

Deşi a trecut aproape un secol şi ju-
mătate de la revoluţia de la 1848, încă
nu există o imagine clară despre ce s-a
petrecut în acea perioadă în comitatele
vestice. 

Istoricii maghiari au abordat che-
stiunea în cauză cu mai multă tenacitate
şi consecvenţă, de pe poziţii de parti-
zanat, etalând mai mult reacţiile şi ati-
tudinea clasei sociale avute şi a autori-
tăţilor politico-administrative ale vre-
mii. Istoricii maghiari au neglijat însă
să reflecte atitudinea segmentelor so-
ciale de rând, mai ales a populaţiei ru-
rale, care abia a ieşit de sub chingile ser-
vituţii feudale.

În literatura maghiară de speciali-
tate a vremii, atitudinea şi poziţia po-
pulaţiei româneşti nu sunt regăsite, iar
dacă sunt regăsite este doar atunci când
acestea s-au pus de-a curmezişul revo-
luţiei ungare şi a idealurilor promovate
de aceasta, unele în contradicţie fla-
grantă cu aspiraţiile legitime ale româ-
nilor.

A fost datoria istoricilor români de
a surmonta acest handicap. Au fost pu-
blicate sporadic ediţii de documente, o
serie de studii şi articole pe această te-
mă, dar care, fără a minimaliza valoarea
lor, suferă de o coerenţă a desfăşurărilor
şi profunzime.

Această stare de lucru a fost valabilă
mai ales pentru zona Sătmarului, unde,
elucidarea evenimentelor, cu excepţia
revoltei de la Medieşu Aurit, constituie
un deziderat istoric absolut necesar.

Proclamaţia de la Pesta a tras
un serios semnal de alarmă
privind primejdia 
din partea ţărănimii

După înăbuşirea revoluţiei, guver-
nul austriac a dispus ca toate documen-
tele privitoare la hotărârile şi dispoziţiile
guvernului revoluţionar ungar să fie
distruse. Primarul de atunci al oraşului
Satu Mare, Gyene Karoly, doar a barat
textele în cauză, cuprinse în protocoale,
ele putând fi astfel reconstruite.

Pe de altă parte, circulara din 16
septembrie 1849 a lui Joza Peter, comi-
sarul imperial al districtului Oradea,
care îngloba din punct de vedere ad-
ministrativ şi comitatul Satu Mare, pre-
vedea în mod expres ca "toate docu-
mentele din arhivele parohiale, privi-
toare la rânduielile nelegiuite emise de
Cârma revoluţionară, să fie îndepărtate,
tăiate sau arse".

Investigaţia istorică a fost astfel li-
mitată la acea bază documentară care a
supravieţuit sau s-a strecurat prin foar-
fecele unei cenzuri extrem de severe.

Primul document destinat Sătma-
rului a fost emis la Buda, în 16 martie
1848, purtând semnătura contelui Zi-
chy Ferenc, vicepreşedintele Consiliului
Locotenenţial Regal Ungar, cuprinzând
instrucţiuni menite să reglementeze ac-
tivitatea presei, în sensul unei toleranţe

sporite, în ideea prevenirii agitaţiilor şi
tulburărilor.

La 19 martie 1848, deputatul săt-
mărean Kende Zsigmond scria din Bra-
tislava stărilor şi ordinelor din comitat
să înfiinţeze de urgenţă gărzi civile pen-
tru menţinerea ordinii, chiar dacă acest
lucru nu era încă reglementat legisla-
tiv.

Consiliul oraşului şi congregaţia co-
mitatensă la 29 martie iau act cu satis-
facţie de evenimentele de la Pesta din
15 martie 1848 şi de proclamaţia Con-
siliului Locotenenţial din 16 martie cu
privire la desfiinţarea cenzurii.

Proclamaţia de la Pesta a tras un se-
rios semnal de alarmă privind primej-
dia potenţială pe care o reprezenta ţără-
nimea. La 27 martie, baronul Wessele-
nyi Milos, comitele suprem al comita-
tului Solnocu de Mijloc scria din Jibou
contelui Degenfeld Pal din Satu Mare<
"primejdia vine mai ales, din partea ro-
mânilor, rutenilor şi slovacilor. Pe
aceştia, în deosebi pe cei români, tre-
buie să-i influenţăm prin intermediul
preoţilor, care au asupra lor o autoritate
nelimitată".

Referitor la înarmarea gărzilor,
aceasta ar trebui să se limiteze la nobili
şi la elementele burgheze. "Este mai bine
să nu le amintim ţăranilor că şi ei ar
putea să se înarmeze".

Este limpede din start, că revoluţia
ungară de eliberare naţională din ghea-
rele regimului habsburgic căpăta şi con-
otaţii sociale în viziunea nobilimii li-
berale< conservarea pe mai departe a
privilegiilor în detrimentul ţărănimii,
îndeosebi cea românească.

Legea agrară votată de Dieta de la
Pojon la 18 martie, sancţionată de îm-
părat la 11 aprilie, privea doar iobagii
şi jelerii urbarialişti, pe care i-a eliberat
de obligaţiile feudale, transformându-
i din punct de vedere juridic şi social în
oameni liberi şi stăpâni ai sesiilor.

Jelerii alodiali şi iobagii ce deţineau,
pe bază de contracte, pământuri alo-
diale precum şi terenuri rezultate în ur-
ma defrişărilor nu au înţeles acest lucru,
pretinzând dreptul de proprietate asu-
pra loturilor alodiale.

Ocupări forţate ale 
pământurilor şi pădurilor 
au fost şi pe domeniul Karoly

Dreptul de folosinţă a pădurilor era
şi el limitat, potrivit legii, la strângerea
crengilor uscate, nicidecum la exploa-
tarea lemnului de construcţie.

Această situaţie a generat mari ne-
mulţumiri în comitatul Satu Mare şi a
stat la baza acţiunilor semnate docu-
mentar în circa 20 de localităţi. Primii
care s-au răzvrătit au fost cei din Moftin,
la 5 aprilie 1848 "intrând cu forţa pe pă-
mânturile considerate a fi a lor".

La 3 mai 1848 comitetul adminis-
trativ al comitatului Satu Mare a solicitat
printr-un memoriu adresat palatinului
Ungariei înfiinţarea grabnică a tribuna-
lelor statariale, ca urmare a fărădelegilor
comise şi a situaţiei instabile create. Do-
uă zile mai târziu, la 5 mai, palatinul Is-
tvan şi ministrul de interne Szerme Ber-
talan semnau ordinul privind introdu-
cerea statariului pentru condamnarea
imediată a agitatorilor şi tâlharilor.

Mişcări protestatare şi ocupări
forţate ale pământurilor şi pădurilor alo-
diale au fost semnalate şi în satele din
jurul Careiului, pe domeniul Karoly, cu
participarea ţăranilor români şi ma-
ghiari. Represiunea nu avea să întârzie.
La mijlocul lunii mai 1848, în temniţa
din Carei puteau fi găsiţi 327 de ţărani,
informaţie furnizată de preotul cărturar
Moise Sora Novac din Hurezu Mare,
implicat şi el în evenimentele revoluţio-
nare din zonă şi întemniţat la Carei din
7 mai 1848.

El a corespondat intens cu George
Bariţiu, în anii 1848 - 1853, care îl apre-
cia ca fiind "unul dintre cei mai naţionali
români ce avem în Ungaria". Nu este
lipsit de importanţă nici faptul că Moise
Sora Novac statutează într-o însemnare
a sa din 1851, pentru prima dată topo-
nimul românesc "Satu Mare" în loc de
"Szatmar".

Ideile formulate cu prilejul Adunării
Naţionale de la Blaj din 3/15 - 5/17 mai
1848 au fost cunoscute şi împărtăşite de
românii sătmăreni, după cum rezultă
din circulara difuzată la 28 iunie 1818

de către Ioan Pop, protopopul distric-
tului Sărăuad, participant la Blaj îm-
preună cu Demeteriu Coroianu din
Craidorolţ.

De altfel, Moise Sora sublinia, într-
o scrisoare adresată lui Bariţiu la 4 au-
gust adeziunea la programul blăjean al
preoţilor întruniţi în sinodul episcopal
desfăşurat la Oradea, între 29 iulie 2
ugust 1848.

La 22 mai 1848 are loc la Şomcuta
Mare o întrunire a oficialităţilor, care
declară districtul "unit irevocabil şi alipit
comitatului Satu Mare".

Un eveniment mai grav se petrece
la 15 iunie, când garda călare din Baia
Sprie atacă adunarea electorală de la Ba-
ia Mare omorând 9 alegători şi rănind
în jur de 100.

Colonelul Karl Urban agit[
din nou spiritele `n toamna
lui 1848

După relativa acalmie din vara anu-
lui 1848, timp în care oraşul şi comitatul
îşi organizează gărzile naţionale, acţiu-
nile protestatare aveau să reizbucnească
odată cu venirea toamnei. Cei care se
agită mai mult sunt românii din Dis-
trictul Chioar şi cei din jurul târgului
Medieşu Aurit.

Geneza acestei revigorări trebuie
identificată în adunarea de la Năsăud
din 13 -14 septembrie, la care au parti-
cipat peste 500 de grăniceri din Regi-
mentul 2. Participanţii au declarat una-
nim că rămân la hotărârile de la Blaj şi,
prin urmare, nu recunosc unirea Tran-
silvaniei cu Ungaria, cotată la Dieta de
la Cluj la 29 mai şi sancţionată de îm-
părat la 10 iunie.

Cu această ocazie colonelul Karl Ur-
ban, noul comandant al regimentului
adresează o proclamaţie către locuitorii
din nordul Transilvaniei, potrivit căreia
va recruta 100.000 de români cu care
"să spargă uniunea".

Cei prezenţi au jurat credinţă faţă
de împărat şi naţiunea română pe dra-
pelul regimentului. Până la sfârşitul  lu-
nii octombrie reprezentanţii a circa 100
de sate au venit la Năsăud spre a presta

jurământul de fidelitate.
Chiorenii s-au răsculat la 16 septem-

brie, deîndată ce delegaţii lor au revenit
de la Năsăud. La începutul lunii octom-
brie s-au adunat în localitatea Fânaţe,
unde au fost prezenţi şi reprezentanţii
grănicerilor şi trei emisari ai lui Avram
Iancu. Adunarea a decis separarea
Chioarului de Ungaria şi alăturarea sa
districtului grăniceresc. Din păcate însă,
emisarii lui Iancu au fost capturaţi şi
spânzuraţi în apropiere de Baia Mare.

Printre cei care şi-au depus omagiile
în faţa drapelului imperial de la Năsăud
au putut fi remarcaţi delegaţii satelor
Lucăceşti, Hurezu Mare şi Medieşu Au-
rit.

Revolta de la Medieşu Aurit

Negustorii de vite din Medieşu Aurit
au adus de la târgul din Lăpuş vestea
mişcării prin Chioar şi a existenţei unui
om al împăratului la Năsăud, care, la ce-
rere redactează o scrisoare prin care re-
cipientul acestei scrisori ar fi scutit de
darea recruţilor şi de impozite.

Locuitorii s-au înarmat şi s-au pre-
gătit să se opună gărzilor trimise pentru
pacificare. Revolta, derularea ei şi an-
cheta tribunalului statarial a fost des-
făşurată în perioada 16 - 26 octombrie.

Au fost întemniţaţi 60 de ţărani, iar
bunurile acestora au fost sechestrate.
Ştefan Zima şi Dumitru Zab au fost con-
damnaţi la moarte prin spânzurătoare.
Cei întemniţaţi au fost eliberaţi în august
1849, după capitularea armatei ungare
la Şiria, din ordinul comisarului ceza-
ro-crăiesc al comitatului Satu Mare,
Kende Zsigmond. 

Sentinţa de execuţie prin spânzură-
toare a celor doi capi ai revoltei nu a fost
aplicată. Ştefan Zima a murit la 28 mai
1871 la vârsta de 70 de ani, iar Dumitru
Zab la 23 noiembrie 1859, la vârsta de
49 de ani. În mai 1857 medieşenii îşi
căutau încă dreptatea adresându-se în
scris împăratului Franz Joseph I pentru
pagubele suferite în timpul revoluţiei.

Adun[rile publice, interzise 
din 1 septembrie 1849

Vestea capitulării de la Şiria a deve-
nit publică în Satu Mare abia după 2
săptămâni. Adunarea comitetului co-
mitatens încă dezbătea la 27 august soar-
ta prinzonierilor de război cazaţi în oraş.
La 28 august cei 300 de prinzonieri
croaţi au fost conduşi până la Moftin,
fiind eliberaţi după 10 luni de captivi-
tate, timp în care au executat lucrări de
drenare a Someşului.

La data de 1 septembrie 1849, în
fruntea administraţiei comitantese fu-
sese numit Kende Zsigmond, comisar
plenipotenţiar cezaro-crăiesc şi
preşedinte al comitatului. Din ordinul
acestuia au fost interzise adunările pu-
blice, confiscate armele şi rupte din pro-
tocoale toate însemnările şi procesele
verbale privind măsurile iniţiate de gu-
vernul revoluţionar ungar. În dimineaţa
zilei de 23 septembrie 1849 drapele ne-
gru-galben imperiale au fost arborate
pe clădirea primăriei şi a altor edificii
publice.

După înăbuşirea revoluţiei, când te-
ritoriul Ungariei a fost împărţit, potrivit
ordinului Ministerului de Interne din
13 septembrie 1850 în cinci districte ad-
ministrative, comitatele Cenad, Arad,
Bekes, Bihoru de Nord, Bihoru de Sud
şi Szabolcs au fost înglobate în districtul
Oradea.

A consemnat Bogdan Mihalca

Deşi a trecut aproape un secol şi jumătate de la revoluţia de la 1848, încă nu există o imagine clară despre ce s-a petrecut
în acea perioadă în comitatele vestice

În 1848, \[ranii din 20 de localit[\i 
s-au r[sculat împotriva grofilor
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Dintotdeauna poporul român
a cinstit cu sfinţenie sărbătorile
pentru că a văzut în ele adevărate
popasuri spirituale. Aceste oaze
duhovniceşti au fost şi sunt rân-
duite spre a mijloci întâlnirile
omului cu Dumnezeu, cu Maica
Domnului şi cu Sfinţii. 

Românul a ştiut mereu că nu se lu-
crează în zilele de sărbătoare deoarece
este mare păcat, iar lucrul nu îi va fi
spre spor, ci spre pagubă. Sărbătoarea
este destinată cercetării bisericii şi grijii
pentru suflet, dar şi odihnei trupului.
Pe lângă latura sacră a fiecărei sărbători,
poporul a dat naştere, în decursul tim-
pului, multor practici care s-ar părea
că se încadrează în sfera profanului.
Astfel, s-au ivit nenumărate datini pe
care românii le respectă, fiindcă ele de-
rivă din semnificaţia profundă a săr-
bătorilor, chiar dacă nu par a avea le-
gătură cu acestea. Totodată, fiecare săr-
bătoare a creat numeroase obiceiuri, pe
care poporul român, în înţelepciunea
sa, le-a verificat în timp, dovedindu-le
necontenit temeinicia. În cele ce ur-
mează, precum spuneam, ne vom ocu-
pa de praznicul Întâmpinării Domnu-
lui, tratând atât partea religioasă, cât şi
latura tradiţională a acestuia.  

Semnificaţia religioasă

Potrivit prevederilor Legii Vechi (a
Vechiului Testament), la 40 de zile de la
naşterea unui copil, mama trebuia să
meargă la Templul din Ierusalim în ve-
derea săvârşirii unui ritual de purificare.
Referitor la acest obicei, Sfântul Evan-
ghelist Luca scria< “Şi când s-au împlinit
zilele curăţirii lor, după Legea lui Moise,
L-au adus pe prunc la Ierusalim, ca să-
L pună înaintea Domnului, precum este
scris în Legea Domnului, că orice în-
tâi-născut de parte bărbătească să fie
închinat Domnului, şi să dea jertfă, pre-
cum s-a zis în Legea Domnului, o pe-
reche de turturele sau doi pui de po-
rumbel” (Luca II> 22-24). Fecioara Ma-
ria şi dreptul Iosif nu fac abatere de la
Lege. La Templu, ei sunt întâmpinaţi de
bătrânul Simeon, un om “drept şi te-
mător de Dumnezeu, aşteptând mân-
gâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era asu-
pra lui”. Acesta ia Pruncul Hristos în
braţe, Îl binecuv]ntează pe Dumnezeu,
mărturisind dumnezeirea lui Iisus şi ca-
litatea Sa de Mântuitor (Luca II> 29-32)
şi profeţeşte faptul că prin sufletul Ma-
riei va trece sabie, făcând trimitere la
patimile Domnului. Prin prezenţa drep-
tului Simeon se intersectează Legea Ve-
che cu cea Nouă. De asemenea, la Tem-
plu sunt primiţi şi de proorociţa Ana,
care slujea “noaptea şi ziua în post şi
rugăciuni”. Şi ea dă mărturie despre
mântuirea pe care o va aduce Fiul lui
Dumnezeu întrupat. Iosif şi Maria erau
miraţi auzind ceea ce se vorbea despre
Iisus, iar “Copilul creştea şi Se întărea
cu Duhul, umplându-Se de înţelepciu-
ne, şi harul lui Dumnezeu era asupra
Lui” (Luca II> 40). 

Întâmpinarea Domnului se mai nu-
meşte şi Ziua cu lumina. Domnul este
prin excelenţă Lumina spre care tindem
noi cu ardoare, dar în acelaşi timp este
şi călăuza noastră spre această Lumină.
La biserică, se sfinţesc lumânări de către
preoţi, pe care ulterior credincioşii le
duc la casele lor, spre a fi feriţi de rele,
aprinzându-le atunci când se roagă, la
vreme de necaz şi de primejdie, pe timp

de furtună sau de ispită, cerând ajutorul
lui Dumnezeu. Lumina lumânării re-
prezintă lumina lui Hristos. Totodată,
creştinii aprind lum]nări la căpătâiul
muribunzilor pentru ca lumina lui
Hristos să-i călăuzească spre fericirea
cea veşnică din Împărăţia Luminii.

Credinţe, datini ale poporului
român

Întâmpinarea Domnului, zi în care
nu se lucrează, numită şi Stretenie, este
ziua în care, potrivit românilor din Mol-
dova, “se întâmpină iarna cu vara”, scrie
Simion Florea Marian. În conformitate
cu această credinţă, dacă acum este cald
înseamnă că urmează o vară călduroasă,
caracterizată prin belşug> dimpotrivă,
dacă este frig, ger şi viscol, va urma o
vară friguroasă şi neroditoare. În con-
secinţă, dacă Dumnezeu rânduieşte ca
de praznicul Întâmpinării să fie senin şi
frumos, românii ştiu că în timpul verii
grâul va rodi. Însă, dacă timpul este po-
somorât în acest praznic, gospodarii ro-
mâni au convingerea că nu merită să se-
mene mult, întrucât nu va fi rod bogat.
De asemenea, românii ştiu că dacă în
această zi picură din “streaşină” nu le va
merge bine albinelor în cursul anului,
fiindcă mierea se va “înăcri”, iar ele se
vor “îngălbeni ca oile”, ajungând chiar
să moară. Pe de altă parte, dacă în aceas-
tă zi de praznic împărătesc e senin, cald
şi uscat, este un semn că vara va fi “mă-
noasă” şi “le va merge bine stupilor”.

Aceste idei au fost verificate în timp,
motiv pentru care ele s-au perpetuat
din generaţie în generaţie, ceea ce atestă
faptul că românii nu aveau nevoie de
prognoze meteorologice pe termen lung
pentru a-şi pregăti semănăturile şi, im-
plicit, pentru a estima recoltele. Din cele
redate mai sus remarcăm două dintre
îndeletnicirile de bază ale poporului ro-
mân< agricultura şi apicultura. Românii
au cultivat întotdeauna pământul pen-
tru că acesta le-a oferit bucatele necesare
pentru trai şi, în mod deosebit, erau
preocupaţi de cultivarea grâului deoa-
rece acesta era sursa pâinii celei de toate
zilele. Tocmai de aceea, românul s-a ru-
gat mereu lui Dumnezeu ca să bine-

cuv]nteze pământul cu ploi line la timp
pentru a obţine roadele scontate, iar în
caz de “ploi peste măsură” s-a rugat Ce-
rului să înceteze “potopul” pentru ca
pământul să rodească în pace, spre a
avea mâncare atât oamenii, cât şi ani-
malele. Totodată, românii au purtat o
grijă deosebită albinelor pentru că aces-
tea le ofereau gustoasa miere pe care o
întrebuinţau în gospodărie. Chiar şi în
zilele noastre românii definesc zahărul
prin termenul de “miere”, aşa cum se în-
tâmplă în zona Codrului din judeţul Sa-
tu Mare. Apoi, din ceară se confecţio-
nează şi lumânările folosite în cultul di-
vin din biserici, fapt care ascunde ur-
mătoarea semnificaţie< albina rămâne
mereu fecioară, iar ceara produsă de ea
constituie materia cea mai curată şi pură
a naturii, aducându-I-Se astfel lui Dum-
nezeu o jertfă curată, neîntinată. Româ-
nii duc lumânări la biserică, pe care
preotul le sfinţeşte, stropindu-le cu
aghiasmă (apă sfinţită de la Bobotează),
după care acestea sunt duse acasă, fiind
aprinse la vreme de nevoie. Toate daru-
rile vin de la Dumnezeu spre folosul
omului şi se întorc tot la Dumnezeu prin
jertfelnicia omului.

Poporul român ştie că dacă în aceas-
tă sărbătoare iarna este în toi, nu va mai
ţine mult> însă, dacă iarna nu e “mare şi
grea”, va urma după aceea o înăsprire a
vremii. Ca atare, dacă “ţine îngheţat pâ-
nă la Stretenie, apoi Stretenia ia gheaţa>
iar dacă se topeşte gheaţa până atunci,
Stretenia o pune”. 

De praznicul Întâmpinării Domnu-
lui Iisus Hristos se mai serbează şi Ziua
ursului, iar în ajunul, în ziua şi în a doua
zi de praznic se ţin Martinii de iarnă şi
Filipii de iarnă contra lupilor şi a urşilor
(pretutindeni ursul este numit Martin),
pentru ca aceste animale fioroase să nu
atace oamenii şi animalele domestice,
în special oile. Prin urmare, în decursul
acestor zile, gospodarii din Banat nu
scot deloc oile la câmp sau la păşune, ci
ei postesc, făcând diferite ceremonii asu-
pra oilor spre a le feri de prădători.

Sărbătoarea ursului

Ziua ursului, remarcă Simion Florea
Marian, numită şi Sărbătoarea ursului,

cade întotdeauna în ziua de Întâmpi-
narea Domnului. Românii ştiu că odată
cu venirea iernii, a gerului şi căderea
zăpezii ursul îşi caută o vizuină, o peşte-
ră, în care îşi petrece toată iarna, hiber-
nând sau “dormind somnul iernei”. În-
să, de Sărbătoarea ursului, acesta se tre-
zeşte din somnul său de peste iarnă şi
iese din bârlog, între “nouă şi zece oare
înainte de amiază”, şi începe “a juca”
bucuros prin “neaua” care se găseşte în-
aintea “vizuinei”. Românii din Banat
spun că dacă în această zi e senin şi soa-
re, iar ursul îşi vede umbra, atunci se
bagă din nou în bârlog, continuându-
şi somnul pentru încă şase săptămâni,
prevestind astfel perioada de iarnă care
va urma, în care gerul va fi la fel de
aspru ca înainte. Dacă afară este înnorat,
iar ursul nu-şi vede umbra, atunci el nu
se mai întoarce în vizuină, ci rămâne
afară, arătând că iarna va înceta, că gerul
se va opri, urmând un timp frumos şi
călduros, adică “se va desprimăvăra”. 

Pe de altă parte, românii din Tran-
silvania cred şi spun că “ieşind ursul în
această zi din culcuşul său de peste iar-
nă afară şi fiind soare, astfel că-şi poate
vedea umbra sa, atunci de bucurie prin-
de a juca în jurul groapei sale şi, după
ce s-a săturat de jucat nu intră mai mult
într-însa, ci o părăseşte, în semn că iar-
na şi-a pierdut din putere şi că din ce
în ce are să se moaie şi să fie mai frumos
şi mai cald. Dacă, însă, vremea este po-
somorâtă, atunci intră iarăşi în groapa
sa de unde a ieşit şi mai petrece încă
şase săptămâni într-însa, pentru că
chiar atâta are să mai ţie iarna”. Româ-
nii din Bucovina cred că dacă ursul îşi
strică bârlogul în ziua praznicului În-
tâmpinării Domnului, chiar dacă afară
e încă frig, înseamnă că primăvara e
aproape. Dacă în această zi ursul iese
din bârlog, dar intră iarăşi, cu toate că
afară timpul este frumos şi călduţ, re-
prezintă un semn că iarna va continua. 

Remarcăm faptul că poporul român
a căutat mereu semne venite din partea
lui Dumnezeu (Care proniază cu
înţelepciune întreaga lume), pe care le-
a interpretat în vederea descoperirii şi
descifrării tainelor/semnelor viitorului
mai apropiat sau mai îndepărtat. Toate
aceste semne au fost urmărite de-a lun-
gul timpului, iar veridicitatea şi-au do-
bândit-o în timp. Aşadar, conform cre-
dinţei poporului, ursul constituie un
prevestitor de timp, acţiunile sale do-
bândind valoare de “semn”. Întâmpi-
narea Domnului a primit în popor nu-
mele de Sărbătoarea ursului deoarece,
în fiecare an, numai în această zi iese
ursul pentru prima dată din bârlogul
său în urma hibernării din timpul ano-
timpului rece.  

Din cele prezentate anterior am ob-
servat că poporul nostru conştientizea-
ză prezenţa şi rolul lui Dumnezeu în
viaţa sa. Din stricteţea cu care sunt res-
pectate sărbătorile, în general, reiese o
anumită frică de Dumnezeu. Însă,
această frică este bazată pe un respect
reciproc între om şi divinitate< dacă
omul Îl respectă pe Dumnezeu, acor-
dându-I cinstea cuvenită, atunci şi
Dumnezeu, la rândul Său, îl va respecta
pe om, ascultându-i rugăciunile şi dă-
ruindu-i belşug în toate. Tradiţia po-
pulară se împleteşte cu credinţa în
Dumnezeu, iar rezultatul este unul be-
nefic pentru om, modelându-i perso-
nalitatea şi orientându-l spre împlinirea
scopurilor propuse de el pe plan fami-
lial şi profesional. 

Preot dr. Cristian Boloş

Slujba de Întâmpinarea Domnului la Catedrala Adormirea Maicii Domnului
din municipiul Satu Mare

Tradiţia populară se împleteşte cu credinţa în Dumnezeu, iar rezultatul este unul
benefic pentru om, modelându-i personalitatea şi orientându-l spre împlinirea scopurilor
propuse de el pe plan familial şi profesional. 

Întâmpinarea Domnului - Ziua cu 
lumina ;i S[rb[toarea ursuluiSf]ntul Haralambie este v[zut `n

tradi\ia popular[ rom]neasc[ ca f[c[tor
de minuni, ap[r[tor de boli, dar mai ales
de cium[. Este pr[znuit `n 10 februarie
;i cinstit pentru faptele m[re\e ce le-a
s[v]r;it at]t pentru oameni c]t ;i pentru
animale. Sf]ntul Haralambie este vestit
pentru puterea credin\ei sale ;i entuzias-
mul cu care ̀ mp[rt[;ea sfintele ̀ nv[\[turi
cre;tine.

La v]rsta de 113 ani, Haralambie a
fost supus la chinuri groaznice ;i jupuit
de viu pentru credin\a lui nemai`nt]lnit[.
Tiranul Lucian a crezut c[ un om b[tr]n
este u;or de `nduplecat s[ se lepede de
Hristos ;i s[ se `nchine la idoli.

Tradi\ia spune c[ de Sf]ntul Hara-
lambie, oamenii cer preotului s[ fac[
aghiazm[ la biseric[, care apoi este b[ut[
(pentru s[n[tate). Se mai folose;te la stro-
pitul gospod[riilor, a vitelor ;i a pomilor.
Tot la biseric[ oamenii obi;nuiesc s[ duc[
`n aceast[ zi coliv[ ;i colaci, pentru a le
sfin\i preotul. Colacii ;i coliva se dau per-
soanelor bolnave. Se fac turte ;i se ̀ mpart
pe la vecini. Tot de Sf]ntul Haralambie
se fac pomeni pentru cei care au avut o
moarte grea.

Orice om care \ine ziua de Sf]ntul
Haralambie prin post ;i nelucrare, va fi
s[n[tos tot timpul anului.

B[tr]nii spun c[ Sf]ntul Haralambie
\ine ciuma (Moartea) legat[ ̀ n lan\. C]nd
oamenii nu respect[ ziua lui atunci `i d[
drumul. Dac[ plou[ `n ziua de Sf. Hara-
lambie, plou[ dup[ aceea patruzeci de
zile la r]nd.

~n Transilvania, oamenii duc `n
aceast[ zi la biseric[, m[lai, gr[un\e ;i
sare. Dup[ ce sunt binecuv]ntate de c[tre
preot, le dau ca hran[ animalelor din gos-
pod[rie, pentru a fi s[n[toase tot anul.
Se p[streaz[ `ns[ o parte din aceast[
hran[ a vitelor, ca leac pentru eventuale
boli ale acestora.

Sf]ntul Haralambie,
grabnic ajut[tor 

celor bolnavi

Sf ]ntul Vlasie este celebrat de
cre;tini `n ziua de 11 februarie. Sf]ntul
Vlasie a fost martirizat de solda\ii p[g]ni
`n ziua de 11 februarie pentru c[ ;i-a
declarat credin\a ̀ n Iisus Hristos. A fost
stare\ al Sfintei M]n[stiri cu hramul In-
trarea Maicii Domnului `n Biseric[.

Ziua de 11 februarie este o zi de co-
memorare ;i rug[ciune. Pentru cre;tini,
Sf]ntul Vlasie este protectorul p[s[rilor
de p[dure ;i al femeilor gravide. Se crede
c[, ̀ ncep]nd cu ziua lui, se ̀ ntorc p[s[ri-
le migratoare, li se deschide ciocul ;i
`ncep s[ c]nte. S[rb[toarea este \inut[
`n special de c[tre agricultori. Ei se roag[
la Sf ]ntul Vlasie pentru a preveni
stric[ciunile aduse recoltelor de p[s[rile
p[durii ;i de animale.

~n tradi\ia popular[ rom]neasc[, de
Sf]ntul Vlasie cei care nu respectau
aceast[ zi erau condamna\i s[ nu aud[
c]ntecul p[s[rilor din rai. Era considerat
ocrotitor al gospod[riilor ;i cioban al
lui Dumnezeu pentru vite.

Se mai spune c[ cel ce a pierdut ceva,
s[ se roage acestui sf]nt pentru a-;i re-
cupera paguba.

Ziua aceasta este \inut[ ;i pentru
p[zirea sau vindecarea de boli. Femeile
gravide respectau aceast[ zi prin
rug[ciune ;i post pentru ca s[ nasc[ co-
piii s[n[to;i. Ziua este pr[znuit[ pentru
nepo\i, surori, nurori pentru ca s[ nu li
se `nt`mple ceva r[u.

Cel ce se roag[ la Sf]ntul Vlasie ni-
ciodat[ nu va r[m`ne f[r[ parale `n
pung[, spun b[tr]nii.

:tefania Cri;an

Sf]ntul Vlasie, 
protectorul p[s[rilor

de p[dure ;i al 
femeilor gravide
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Miercuri, 3 februarie, la Cen-
trul Cultural G.M. Zamfirescu din
Satu Mare,membrii cenaclului li-
terar „Afirmarea” s-au întâlnit în-
tr-o nouă reuniune atelier. Aşa
cum era planificat, a citit poezie
Gheorghe Cormoş, cel care a adus
în atenţia colegilor de condei câ-
teva poeme recente, încă nepubli-
cate în antologii sau volum.

Protagonistul reuniunii cenacliere a
avut cuvântul. A prezentat un grupaj de
versuri cu titluri precum<  Alegoria co-
borârii, Ser îngheţat, Vinovat de crivăţ,
Terapie, Hamac şi Braconieri.

În cadrul luărilor de cuvânt, gheaţa
a fost spartă de către Claudiu Govor. A
subliniat faptul că autorul nu aduce ni-
mic nou, dar rămâne consecvent şi egal
cu sine. Metafora este la ea acasă. Se re-
simte în poeme o îmbinare fericită a
realităţii cu celestul. În poeme se resimte
inclusiv faptul că poetul are şi a avut
preocupări inclusiv în domeniul artei
plastice. Se poate observa un alt mod
de abordare a lumii înconjurătoare.
Trăirile sunt aduse în prim plan.

Au mai luat cuvântul prozatorul Mi-
hai Sas, poetul, prozatorul şi editorul
George Terziu, prozatorul şi gazetarul
Ioan Aniţaş, coordonatorul cenaclului,
Ioan Sălăjanu.

Poetul inventează cuvinte, 
explorează misterele

Cei menţionaţi mai sus au căutat
să-şi exprime percepţia cu privire la
poemele prezentate, citite de autor. Pe
parcursul discuţiilor s-a pus întrebarea<
Dacă sunt poeţi sătmăreni? Răspunsul
părea simplu, dar s-au dat apoi expli-
caţii care au condus la ideea că majori-
tatea creatorilor sătmăreni provin din
diverse localităţi din judeţ şi/sau din
ţară, care aduc în sufletele lor cu-
noştinţe, tradiţii, o anume doză de cul-
tură, care într-un final devin creaţii ale
sătmărenilor. Discuţii s-au purtat in-
clusv pe seama vieţii şi creaţiei lui Ni-

chita Stănescu, unul dintre poeţii cărora
Gheorghe Cormoş le-a dedicat poeme.
Au fost menţionate şi unele ciudăţenii
din poemele lui citite. Poetul foloseşte
la un moment dat cuvinte mai ciudate,
chiar inventează cuvinte, explorează
misterele, de departe se vede pictorul
din el. Poezia lui gâdilă plăcut urechea,
e o poezie care nu se poate citi doar o
singură dată.

Au fost remarcate o serie de con-
traste în poeziile citite, de exemplu re-
ce-cald, viaţă-moarte şi altele, iar la un
moment dat autorul te face să gândeşti.
George Cormoş se exprimă liber, des-
chide doar uşa spre un drum al poemu-
lui şi lasă cititorului plăcerea să călăto-
rească în poezia pe care urmează să o

construiască. Este o poezie de notaţie şi
de sugestie în acelşi timp.

Spre finalul luărilor de cuvânt au
fost citite şi câteva epigrame care au des-
creţit frunţile.

Fiecare poet are propriul 
laborator de creaţie

A fost apoi momentul ca autorul să
aibă cuvântul în final. Potrivit lui Ghe-
orghe Cormoş, fiecare poet are propriul
laborator de creaţie. Autorul trebuie să-
şi şlefuiască lucrările, creaţiile, indife-
rent de genul abordat. Pentru un ase-
menea demers este nevoie de multă
muncă, numai aşa se poate ajunge la o
creaţie de calitate. Temele poeziei sunt

cam aceleaşi pentru toţi creatorii. Diferă
doar felul de abordare şi de dezvoltare
a subiectului. Poetul este obligat adesea
să inventeze anumite cuvinte pe parcur-
sul creaţiei sale.

Din cuprinsul reuniunii cenacliere
n-au lipsit nici momentele muzicale
susţinute de Georgeta Govor şi Angela
Munteanu. 

Printre participanţii la această
şedinţă de lucru a cenaclului, alături de
cei menţionaţi îi mai amintim pe< Carol
C. Koka, Rodica Cuc, Romulus Boitor,
Cecilia Sas, Aurel Bancoş, Gheorghe
Nemet şi alţii.

Următoarea întâlnire a cenacliştilor
va avea loc pe 17 februarie, când va citi
poezie şi epigrame Ioan Sălăjanu.

O parte din membrii cenaclului literar „Afirmarea”, prezen\i la ;edin\a din 3 februarie

Afirmarea< Poezia lui Gheorghe 
Cormo; a stârnit discu\ii aprinse

LITERATUR~
Potrivit lui Gheorghe Cormoş, fiecare poet are propriul laborator de creaţie. Autorul trebuie

să-şi şlefuiască lucrările, creaţiile, indiferent de genul abordat. Pentru un asemenea demers este
nevoie de multă muncă, numai aşa se poate ajunge la o creaţie de calitate.

Gheorghe Cormo; - poeme
Trasor

abolit/într-un anumit caracter operaţio-
nal
ansamblul de frecvenţe făţişe
din rugile usturătoare ale castei ursite
deşiră prin mine/o asupritoare 
mitologie zburătoare ...
mi-e stare de aer
şi de ciorchinele arătător al cerului
mi-e stare de tine
şi de frumoasa olimpiadă a iubirii noas-
tre
mi-e stare de vifor
şi de ADN-ul orbitor al planării rotate

abolit/într-un anumit caracter operaţio-
nal
şi deşirată prin mine/ca o sete celară
singurătatea - tu
care clădeşti la declădirea umbrei mele
aprinde-mă

Alegoria cobor]rii

Azi comand şi dansez
pe sângele tău de cremene
aprinzător
dintr-o destinaţie în mie însumi

pe faţa ta îmi putrezesc respirul
cum apusul 
limpezime flăcării cereşti
la începutul - sfârşit a unei naşteri...

trudit şi supus
în acest pretins incest de înfăţişări
tânjind mereu 
către fesele sclipitoare ale altei entităţi
m-am recompus
aşa sub o reflexie a oglinzii retrovizoare

o fi şi bătrâneţe până la urmă
o artă
comasată în trupul de îngânat-aminte
o artă aşa cum poate fi 
o destinaţie nelocuită
în magma pietrei de carceră

Terapie
lui Nichita Stănescu

Motto< Hai să ne jucăm de-a noi
Cu luminile din ploi
Picurând în iarba verde
Tot ce vede cel ce crede

Noi şi nori suntem o mişcare
a memoriei tale
o anumită rostire a cuvântului ei
o anumită întrupare creată în ea
pe o scânteie în care ne regăsim
ca fraţii
din fraţi furaţi printre îngerii
tirani de lumină
în patriarhia patriei supreme ...

Noi fiecare suntem o întrupare 
ce stră creatoare
în tintura ierbii

reproducătoare a cuvântului tău
o rostire în care şi eu mă regăsesc
tot mai des
o rostire creată din mistificarea 
cea pură
de a te întâlni pre tine

ca o ţintă a înverzirii

Natură nestatică

Flori din sudura pământului
albe - galbene
cu peţioli

Flori din sudura soarelui
albe-galbene
cu orbitori

Flori din sudura lunii
albe-galbene
cu ursitori

Flori din sudura iubirii 
o exigenţă 
petaliferă!

,,Dumnezeu cel Sfânt, când a fă-
cut acest pământ,frumuseţe i-a dat şi
l-a colorat cu f lori de diferite
culori.Le-a binecuvântat şi un loc un-
de să crească le-a dat’’îşi conturează
autoarea la începutul uneia dintre po-
veşti universul cărţii.

Volumul este însoţit de un motto
poetic,urmat de o poveste cu caracter
de prezentare generală a cărţii intitulat,,
Glasul florilor’’, în succesiune fiind po-
veştile unor flori care au făcut să-i vi-
breze inima şi a căror frumuseţe o simte
în egală măsură<,,…florile să ştie  căci
sunt mândre între ele.’’

Poveştile volumului sunt în esenţă
construcţii lirice de o sfioasă delicateţe
şi fragilitate. Ana Vacarciuc reuşeşte să
impună o carte cu un topos liric şi spi-
ritual expresiv, pe linia tradiţionalis-
mului rafinat. Textele au întru totul ros-
tirea poveştilor de demult, construcţia
epică şi lirică este echilibrată mizând
pe rezonanţa poetică, afectivă a cuvân-
tului, de o naturaleţe deosebită, prin
raportare la textul tradiţional, arhaic.

De altfel, înclinaţia spre narativul de
substanţă lirică nu este în cazul scrisului
ei evolutivă, ci pragmatică. 
Direcţia acestui tip de proză este bine-
venită în literatura noastră preocupată

de banalitatea dură a cotidianului. Du-
pă sufletul şi simţirea scriitoarei, florile
alcătuiesc un rai în care Dumnezeu,
omul şi natura trăiesc în armonie> exul-
tă sentimental de puritate şi fericire su-
premă. Portretul florilor este desenat
pe axa relaţiei cu sufletul uman, căruia
vin să-i aline suferinţele (,,Ghiocelule,
mă uit la voi, eşti chinul dulce al tristeţii
mele.’’). Florile au alcătuit un rai în su-
fletul scriitoarei, dornică să ne trans-
pună şi pe noi în universul lui. 

Sufletul Anei Vacarciuc trăieşte în
acest rai pământean, dumnezeiesc, din
vremurile de demult, cele ale satului
natal, după cum ea însăşi ne mărturi-
seşte<,,Te port în suflet, tu vieţuieşti în
grădini ale tinereţii mele. ’’Destinul flo-
rilor este trecător ca şi cel al omului<
,,Petalele zboară, nu se  poticnesc, îşi
iau rămas-bun de la omul bun.’’

Discursul eliptic, notaţia unor ine-
fabile, purificarea de materialitatea ne-
semificativă, concizia, emoţionalitatea,
armonia, apropie autoarea de rostirea
metaforică. Din cuvânt întrupat raiul
pe care ni-l propune este sub oblăduirea

spirituală a lui Dumnezeu şi a omului.
Poveştile Anei nu sunt scrise pe coor-
donate programatice, ele curg firesc,
din sufletul ei, modul în care înţelege
ea relaţionarea cu universul şi cu oa-
menii. Imaginiile vizuale sunt greu de
identificat, povestirea se face după fuga
în secvenţe de sine stătătoare, nuanţând
cu discreţie trăiri viabile, eterne, cu sen-
zaţia că eşti la prima trăire, fără nicio
urmă de patetism, dar discursul ei este
cel al unui ins implicat. Sacralitatea uni-
versului pe care ni-l propune scriitoarea
este garantată nu numai de dezvăluirile
valorilor eterne ci şi de perpetuarea lor. 

Aşadar, Frumosul, Binele există, nu
numai în lumea celor mici, el poate
aparţine şi celor mari care-şi pot re-
câştiga în aceste valori încrederea în
viaţă, echilibrul, îşi pot vindeca rănile
cotidiene. De asemenea cărţi au nevoie
mare şi cei mici, fiindcă literatura şi
arta destinată copiilor este sufocată de
duritate, violenţă, vulgaritate şi care le
educă atitudini negative, pentru viaţă.

Livia Mărcan

Ana Vacarciuc, Rai cu flori. Pove;ti pentru copii ;i nu numai

Pagin[ coordonat[ de Ioan Anița;
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Venind în 1968 la ziarul "Cronica Săt-
măreană", despre pictorul Aurel Popp am
auzit de la Aurel Cordea. Aurel Cordea a
fost un artist desăvârşit, asistentul doamnei
Maria Ciupe, care nu era altcineva decât
soţia pictorului Aurel Ciupe. Era perioada
în care eu fiind la facultatea de filologie ur-
măream expoziţiile de artă plastică şi colegii
noştri de asemenea.

În acest prim punct vreau să îi spun lui
Dumitru Păcuraru că "pohta ce-a pohtit-o"
iată că s-a împlinit.

În al doilea rând, vreau să vă spun că,
după o pneumonie, m-am dus aici la Satu
Mare la vechea policlinică, la raze, şi medicul
radiolog era Aurel Popp, fiul marelui pictor.
Vorbeam cu Nae Antonescu că am proble-
me şi zice< fii serios, eu am avut 16 pneu-
monii şi tot n-am avut nimic! Şi, discutând
de una, de alta, cunoscându-l pe doctor, am
avut onoarea şi plăcerea să fiu invitat la cină,
şi mergeam la ei, cu un buchet de flori pen-
tru doamna, o şampanie pentru domnul,
sau o sticlă de vin pentru el, şi discutam
despre pictură, despre perioada aceea.

Şi în '79 i-am zis< domnule doctor, în
măsura în care eu pot, ca redactor la ziarul
"Cronica Sătmăreană", am să scriu de mai
multe ori ca să-i atenţionez pe cei de la Pri-
măria Satu Mare să schimbe numele ăsta
banal - strada Turbinei. El locuia pe strada
Turbinei. Probabil la începutul secolului o
fi fost o turbină acolo în capăt, acuma nu!
Şi eu voi încerca să-i conving ca strada să se
numească Aurel Popp. Şi într-o zi m-am în-
tâlnit cu Augustin Tomuţ, şi mi-a zis< măi,
uite, ţi-am făcut plăcerea, strada se va numi
Aurel Popp. Zic< nu-i plăcerea mea, că-i do-
rinţa sătmărenilor! Foarte bine.

Din păcate, acum vreo trei luni, un prie-
ten foarte bun a plecat dintre noi - Sike
Lajos. Îmi zice< scrie şi pentru noi un articol.
Am scris. Şi în vremea aceea, cum "Echi-
nox"... nici nu mai ştiu dacă astăzi mai apare
Echinoxul... şi i-am trimis un articol profe-
sorului Ion Pop, în "Echinox" o pagină în-
treagă a apărut, am scris şi în revista "Fami-
lia", i-am dus cele trei exemplare doctorului
Aurel Popp, nu ştiu ce s-o fi întâmplat cu
acelea... Oricum, l-am cunoscut pe un stră-
nepot al pictorului, care era nepotul docto-
rului Aurel Popp, mi se pare că el a urmat
Liceul de Artă din Satu Mare, şi-i zic< uite,
tu ce faci, nu-ţi dai seama din ce stirpe ar-
tistică provii? I-am luat nişte desene, le-am
publicat, s-a bucurat că se şi plăteau...

Şi aceasta a fost legătura mea cu pictorul
Aurel Popp. Şi acuma când trec, când iau
colţul şi mă duc pe strada Aurel Popp, parcă
mă duc la o întâlnire cu un mare artist, simt
că mă emoţionează.

Nu ştiu dacă Oana P[curar are în vedere,
dar după ce a făcut această admirabilă ex-
poziţie eu cred că ar fi bine să tipărească
nişte albume de artă, în condiţii grafice ex-
celente, cum se pot tipări astăzi, cu o prefaţă
sinceră, sănătoasă, concisă, încât când vine
cineva în Satu Mare să ştie că a trecut şi pe
la Muzeul de Artă din Satu Mare, unde a
văzut expoziţia Aurel Popp şi sub braţ a luat
şi un album."

Gyori Csaba< Regiunea 
asta întotdeauna a fost 
creatoare de valori

"Din momentul în care l-am cunoscut
pe Aurel Popp, mi-am spus că trebuie ne-
apărat scos în faţa reflectoarelor, pentru că
este un artist care, dacă bine va fi manage-
riat, va face cote foarte bune.

Arta plastică întotdeauna a creat valuri.
Noi, băimărenii, avem şansa unui Muzeu
frumos, bine organizat, Tiberiu Alexa este
un expert în ceea ce înseamnă şcoala de pic-
tură Baia Mare, ce a însemnat până într-o
anumită perioadă şi contemporan, dar avem
probleme în ceea ce înseamnă achiziţia a ce
înseamnă arta de la 1990 încoace. Cred că
fiecare muzeu, fiecare comunitate are aceas-
tă problemă.

Legătura lui Aurel Popp cu Baia Mare
se ştie foarte bine. Cred că extensia aceasta
pe care aţi făcut-o aici, şi aţi deschis un punct
foarte important, demonstrează că şcoala
de pictură Baia Mare n-a rămas doar în Baia
Mare. De fapt aceşti artişti circulau peste

tot, ei mergeau la Barbizon, veneau la Baia
Mare, la Kecskemet, Szentendre, să nu mai
spun Germania, Munchen. Faptul că Aurel
Popp este universal, european, nu avem ce
să-l mai discutăm.

Cred că este un punct extraordinar de
bun faptul că a luat fiinţă această expoziţie.
Demonstrează legătura asta foarte impor-
tantă între Baia Mare şi regiune. Regiunea
asta întotdeauna a fost creatoare de valori."

Laura Ghinea prezintă 
planurile UAPR Baia Mare

"UAPR Baia Mare este cea mai mare fi-
lială din ţară raportată la mărimea oraşului.
Într-adevăr, UAP-ul s-a dezvoltat în ultimii
ani vizavi de filiala noastră pentru că avem
foarte multe cereri din partea tinerilor,
având aceste proiecte îndrăzneţe pe care le-
am început de câţiva ani încoace. Suntem,
într-adevăr, în ultima etapă spre Capitala
culturală, nu ştim ce va fi, ideea este că bă-
tălia este destul de strânsă. Dar aceste de-
mersuri le-am început acum câţiva ani buni,
pentru că ne-am dorit pentru Baia Mare lu-
cruri frumoase şi le-am visat împreună cu
o echipă foarte restrânsă, cu care mergem
mai departe şi cu care suntem foarte moti-
vaţi să construim în continuare. Mulţumesc
foarte mult acestei echipe care în continuare
este în sală şi prezentă, e vorba de Gyori
Csaba şi Ştefan Păşcuţ, arhitectul cu care
am lucrat pentru realizarea Coloniei Picto-
rilor. De altfel am avut şi dezbateri publice
pe această temă.

Această Colonie a Pictorilor este azi în
reabilitare, este în plin şantier. (Suma alocat[
se ridic[ la trei milioane de euro - n.r.). Spe-
răm s-o inaugurăm undeva în luna august,
septembrie, şi vă invităm cu drag. E vorba
de un spaţiu expoziţional gândit pentru ur-
mătorul secol, cel în care suntem deja, şi
spaţii de creaţie pentru artişti, pentru artişti
rezidenţi, şi aşa a fost gândit tot proiectul să
fie, să redevină o şcoală care să pregătească
tineri care să disemineze informaţii peste
tot în Europa.

Pentru că vorbim de dimensiunea eu-
ropeană a şcolii băimărene de pictură, nu
vorbim doar de Satu Mare, de Baia Mare,
de Carei, de regiune, vorbim de faptul că
acei artişti circulau, operele lor circulau şi
circulă în continuare. Şi la casele de licitaţii
arta băimăreană se vinde, şi se vinde tot mai
bine. Aceşti piloni pe care-i avem şi la Bu-
cureşti, şi în lume, prin prezenţa persoanelor
care susţin acest fenomen artistic atât de
controversat, ne ajută în continuare să mer-
gem mai departe.

Vă invităm, totodată, să gândiţi proiecte
pentru Colonia Pictorilor, pentru Baia Mare,
şi vă invităm în această colaborare vizavi de
ceea ce înseamnă, până în septembrie şi să
vedem din septembrie ce va urma, pentru
că în septembrie va fi desemnarea Capitalei
europene a culturii 2021. Chiar dacă nu
vom fi finalişti, noi oricum ne urmăm tot
acest curs, pentru că suntem foarte motivaţi
de meseria pe care o avem, de promovarea
artiştilor, de trecutul pe care îl avem de 120
de ani, pentru că în acest an facem 120 de
ani de şcoală băimăreană de pictură, mo-
ment care este foarte important, un accent
pe care îl vom pune în 5 mai, din 5 în 9 mai,
când vom organiza multe evenimente la Ba-
ia Mare, 5 mai însemnând momentul în care
a ajuns Hollossy Simon la Baia Mare, şi apoi
un alt accent, momentul în care va veni acea
comisie la Baia Mare să studieze efectiv "in
situ" ce se întâmplă, dacă merităm sau nu
să mergem mai departe, şi acel moment va
fi august-septembrie. Dar din acest moment
şi de acum încolo vă invităm să intrăm în
bune colaborări în continuare şi să ne gân-
dim pentru arta cu dimensiune europeană,
aşa cum aceşti artişti pe care îi vedem pe si-
meze, şi în acest caz Aurel Popp, au simţit-
o şi au gândit-o acum un secol aproape."

Muhi Sandor< Aurel Popp 
a dorit să concureze şcoala 
băimăreană

"Eu l-am cunoscut pe Aurel Popp per-
sonal. Eram copil, cam de vreo 12-13 ani.
Era în relaţii bune şi cu unchiul meu, şi cu
bunica mea.

Îmi aduc aminte de o imagine< ies din
cameră, intru în bucătărie, şi pe două scău-
nele mici, în faţa sobei, stă bunica mea, stă
Aurel Popp, şi râd amândoi de nişte bancuri.
Aurel Popp în perioada aceea era în vârstă,
era obosit, dar era extraordinar de prietenos
şi apropiat. S-a uitat chiar la desenele mele.

S-a mai întors. Era un obicei în perioada
aceea, ceea ce începe să dispară, din păcate<
oamenii care ajung la sfârşitul vieţii î;i iau
rămas bun de la prieteni. Aurel Popp mergea
din casă în casă, unde avea prieteni, şi-a luat
rămas bun.

Mohy Sandor l-a vizitat de câteva ori,
în perioada aceea Mohy era profesor uni-
versitar la Cluj, şi i-a făcut un portret, şi s-
a gândit că lasă acest portret oraşului drag,
în care a copilărit, în care s-a format ca şi
artist. L-a dăruit Muzeului, eu am i-am adus
domnului director acel tablou în perioada
respectivă, şi a încercat să facă din nou ace-
laşi portret.

Cei care au un pic de habar despre artă
şi practică această meserie îşi dau seama că
o creaţie artistică este o minune şi nu se
poate repeta. Şi Mohy, la vârsta de peste 85
de ani, profesor universitar, şef de catedră
şi tot ce doriţi, cetăţean de onoare al oraşului
Cluj, a încercat să refacă portretul şi n-a
reuşit. Deci există acest singur exemplar.

Pentru mine era o bucurie deosebit de
mare să văd că se formează câte ceva în aces-
te săli, am fost şi în timpul lucrului, şi trebuie
să mărturisesc că o cunosc pe Păcurar Oana
de vreo 30 de ani, era în aceeaşi grupă la
grădiniţă cu fiica mea şi doamna educatoare
era doamna Păcurar. Deci lumea este mică
- şi în ciuda acestui fapt se pot realiza lucruri
mari, lucruri importante.

Iar în sala unde ne aflăm nu vedem nu-
mai lucrările lui Aurel Popp, vedem o serie
de alte lucrări de la nişte personalităţi artis-
tice foarte importante, de la Goth Moricz
până la Litteczky Endre.

Trebuie să fac o mică precizare, este me-

seria mea, deci iertaţi-mă dacă n-am să fiu
de acord cu unele afirmaţii. Nu era membru
al Şcolii de pictură din Baia Mare Aurel
Popp, chiar din contră. Era un om m]ndru,
un om care, când a văzut că se dezvoltă şi
câştigă respect şcoala de pictură din Baia
Mare, s-a hotărât să facă o anti-şcoală.
Această anti-şcoală a fost înfiinţată la Baia
Sprie. Şi la această şcoală au participat pictori
cum era Litteczky Endre, care era unul din-
tre conducătorii acestei şcoli, sau Pirk Janos,
sau Mohy Sandor. Eu am chiar acasă nişte
lucrări care au fost făcute în perioada aceea
acolo. Faptul că n-a reuşit să concureze, în-
tr-adevăr, cu şcoala de la Baia Mare este o
altă poveste, mult mai lungă."

Szocs Peter< O periferie poate să
devină şi centru al Universului

"Reprezint aici toate muzeele ţării care
"arestează preventiv" lucrările de artă, deşi
totuşi prezentăm acuma lucrările de artă.
În parteneriat, prin relaţia de nădejde for-
mată cu echipa condusă de Oana Păcuraru,
am reuşit să restituim din colecţiile noastre
publicului vizitator o parte semnificativă,
care, ca punct de plecare, este totuşi defini-
torie pentru arta sătmăreană. Şi cred că vom
primi un imbold ca să continuăm proiectele.
În primul rând, această clădire necesită o
reabilitare completă, totală, atât privind in-
frastructura electrică, utilităţile, şi lucrăm
la acest capitol.

Suntem conştienţi că arta sătmăreană
nu s-a oprit în 1960. Atmosfera în care a
trăit Aurel Popp a creat artişti moderni care
au o contribuţie semnificativă pentru arta
europeană, şi trebuie să punem umărul ca
să prezentăm şi această parte a valorilor săt-
mărene. Şi, desigur, celelalte instituţii - nu
numai Muzeul de Artă este o instituţie afi-
liată la noi, mai avem 25 de alte instituţii -
necesită îmbunătăţiri, desigur cu sprijinul
autorităţilor, în măsura finanţărilor, dar ştiţi

în bugetul ţării capitolul Cultură unde este
cuprins, între Învăţământ şi Sănătate, pe la
sfârşit. Dar ne străduim, şi eu zic că am dat
un exemplu pozitiv că am acceptat ajutorul
oferit de echipă, şi cred că e spre cinstea
noastră şi cinstea tuturor că am realizat
această expoziţie. Nu este prima colaborare,
dar nici ultima.

Am prezentat aici lucrările artistului
Aurel Popp împreună cu contemporanii săi,
care se leagă într-un fel sau altul cu Satu
Mare şi, dincolo de relaţiile artistice şi in-
terpretările care vor fi probabil realizate de
cei care sunt în mai mare măsură decât mi-
ne, aş vrea să subliniez contextul istoric,
contextul intelectual pe care îl reflectă. Dacă
ne gândim la relaţiile oamenilor care au trăit
în Satu Mare în acelaşi timp şi au dezvoltat
o atmosferă intelectuală care a permis să fie
create aceste opere de artă, trebuie să ajun-
gem la concluzia -  şi cred că aceasta este
cea mai mare morală din această expoziţie
- că o periferie, o locaţie care de obicei spu-
nem că suntem la margine, suntem uitaţi,
poate să devină şi centru al Universului.

Cred că în această idee trebuie să mer-
gem înainte şi acest mesaj trebuie să-l poarte
această expoziţie."

D. Păcuraru< Aurel Popp 
n-a avut niciodată pensie

"Obiectul care îmi place mie cel mai
mult este această plăcuţă pe care scrie< "Ru-
găm, păstraţi curăţenia, îngrijiţi mobilierul
şi pictura". Are 14 centimetri pe 22. Căutând
prin arhive, prin materialul foarte vast pe
care l-a lăsat în urmă Aurel Popp - trebuie
să vă spunem că avem inventariate până
acum aproximativ 7.800 de file şi mai ur-
mează - mă gândeam că trebuie să găsim în
aceste foi, dosare, şi un testament. Am cău-
tat, am găsit alte testamente, şi, făcând o vi-
zită la Capelă, pe un perete, undeva, pierdut,
într-un grilaj de fier, am găsit această in-

scripţie.
De fapt, acesta este testamentul lui Aurel

Popp. Ce-şi poate dori mai mult un artist
decât, după moartea sa, să-i fie îngrijit mo-
bilierul şi pictura? Casele memoriale, mu-
zeele nu sunt altceva decât o colecţie de pic-
turi şi nişte piese de mobilier aranjate într-
un fel anume.

Sigur, n-a fost o muncă destul de uşoară
aici, a fost o echipă foarte vastă. Al[turi de
Oana, de Adriana Zaharia, au lucrat cel
puţin 20 de oameni. Au fost foarte impor-
tante pentru noi discuţiile, consultările cu
Pavel Şuşară, cu Peter (Szocs), cu Csabi
(Gyori), foarte multă lume şi-a adus aportul
la această expoziţie. Acest tip de lucrare nu
se poate face de unul singur, nu se poate
face într-o echipă foarte restrânsă.

Sunt importante şi lucrurile care s-au
spus aici. Sunt lucruri pe care nu le ştiam.
De pildă ceea ce spunea domnul Muhi, nu
ştiam cum îşi luau rămas bun unul de la ce-
lălalt. În schimb acum mi-am explicat de
ce, spre sfârşitul vieţii, am găsit atâtea scri-
sori. De pildă, o scrisoare a lui Aurel Ciupe
către Aurel Popp. Aurel Ciupe avea 75 de
ani şi îşi cerea scuze că nu i-a putut scrie
mai devreme, pentru că nu avea bani de
timbre. Aurel Ciupe, cel care a realizat foarte
multe în viaţă, a făcut o colecţie de 120 de
tablouri care stau la baza Muzeului din Târ-
gu-Mureş, ajunsese la 75 de ani şi nu avea
pensie. N-avea din ce să trăiască, trăia din
pensia soţiei.

Aurel Popp n-a avut niciodată pensie.
Avea 80 de ani, mai avea 4 luni de trăit şi îşi
făcea foarte multe probleme, încerca să-şi
obţină şi el o pensie de stat. S-a înscris la
UAP, la insistenţele lui Vida Geza, în 1954-
55, pentru ca doi ani mai târziu să primească
titlul de Maestru Emerit al Artei. Dar, tot
dintr-o scrisoare, reiese că n-a primit nimic,
niciun ban. Deci era o foaie de hârtie... pe
care n-am găsit-o. N-a păstrat-o în arhivele
sale. Considera că nu este importantă.

N-am găsit nici carnetul de partid. Deşi,
până foarte recent, Aurel Popp trecea un
om de stânga, un comunist, n-are carnet de
partid. N-a fost membru de partid. Şi-a dat
demisia în 1945. În schimb, Adriana Zaharia
a găsit demisia lui din Partidul Naţional
Ţărănesc.

În cei aproape doi ani de când lucrăm la
acest proiect, am descoperit o altă faţă a lui
Aurel Popp. Foarte multe deviaţii au produs
biografii cei mai buni, Raoul Şorban şi Ban-
ner Zoltan. Au luat o anumită parte din ope-
ra lui Aurel Popp. Probabil erau în tabere
diferite. De pildă, a fost o expoziţie în 1930,
o expoziţie extrem de importantă la Cluj, la
fel de importantă precum cea din 1921, pe
care n-o marchează nimeni, niciun biograf.
Raoul Şorban şi Banner Zoltan au spicuit
din presa de stânga. De exemplu, ziarul "În-
frăţirea" din Cluj, în 1921, şi l-a revendicat.
Aurel Popp era "glasul poporului". În schimb
presa de dreapta a scris foarte bine despre
el. I-au făcut o primire foarte bună la Bucu-
reşti în 1926. Acei biografi au făcut să se
vadă un chip foarte mult îngustat şi ideolo-
gizat al lui Aurel Popp.

Spunea domnul Muhi că n-a făcut parte
din şcoala de la Baia Mare, într-adevăr, nu-
i plăcea să se înregimenteze, îşi ascunde toate
"ismele", dar în 1936, când şcoala de la Baia
Mare intră într-un picaj, el este cel care în-
cearcă să salveze ce mai era de salvat de la
Baia Mare. Într-adevăr, în '36-'37 înfiinţează
şi sindicatul arti;tilor, dar şi o societate,
"Amicii Artelor", care practic este un proiect
valabil şi astăzi. Implicarea autorităţilor,
spaţii pentru artişti, lupta împotriva ne-
guţătorilor de artă, toate acestea sunt foarte
valabile şi astăzi.

Ar fi interesant de văzut ce mai este de
recuperat din Aurel Popp, pentru a fi reco-
nectat la arta contemporană. Rămâne la la-
titudinea criticilor de artă să stabilească acest
lucru. Scriitorii văd altfel arta, puţin mai idi-
lic, dar într-adevăr critica de specialitate este

cea care repune un artist la locul lui."

Pavel Şuşară< A fost un 
happening şi un performance
colectiv

“A fost cel mai impresionant moment
artistic din câte se puteau imagina în com-
pletarea, în prelungirea şi în ambianţa unei
expoziţii de artă. A fost de fapt o altă dimen-
siune a artelor vizuale, legată foarte direct,
foarte pregnant de ceea ce înţelegem acuma
prin formele de exprimare alternativă. A fost
un happening şi un performance colectiv,
în care prin naraţiunea amplă pe care a dez-
voltat-o Dumitru Păcuraru s-au perindat
prin faţa noastră actori ad-hoc, care au creat
un spectacol de contemplaţie, de înţelegere,
de lectură a unui fenomen care este departe
de a fi doar artistic. Fiindcă expoziţia pe care
o inaugurăm acuma este simptomul unei
anumite stări de spirit şi o încercare de de-
finire a existenţei noastre ca oameni într-un
spaţiu, într-un timp şi dincolo de istoria
strictă, de istoria propriu-zisă. Asta reuşeşte
să dezvăluie expoziţia, asta a dezvăluit sec-
venţial, într-un ritm de compoziţie artistică,
de compoziţie teatrală, scenariul pe care l-a
creat Dumitru Păcuraru aici.

Şi mai este o dimensiune foarte impor-
tantă a acestui eveniment. Ştiţi că există ex-
perimente de proză, introduse cumva de
noul roman francez şi de tot ce a urmat după
asta, în care personajul principal nu există.
El nu apare niciodată în carne şi oase în pa-
ginile cărţii, dar este permanent prezent prin
contextele care se creează, prin aluzii, prin
trimiteri. El se defineşte, îşi defineşte pre-
zenţa printr-o absenţă totală, printr-o par-
ticipare oarbă la evenimentele narative. Ceva
de genul ăsta s-a întâmplat şi acuma, pentru
că personajul principal al acestui eveniment,
Oana Păcurar, n-a apărut deloc. Nici ieri,
nici astăzi. Dacă o căutăm bine - şi e dificil
de căutat, pentru că ea este mai mare pe di-
năuntru decât pe dinafară - poate o găsim
camuflată pe undeva în mulţime, dar ea,
propriu-zis, în carne şi oase, nu a apărut.

Şi e un întreg ceremonial artistic în care
oamenii vii, naturile creatoare, indiferent
care le-ar fi instrumentele de creaţie, reuşesc
să dezvolte un spectacol cu totul şi cu totul
remarcabil.

“Arta este un lucru 
foarte mare”

Tot ce s-a spus aici este memorabil din
punctul de vedere al înţelegerii creaţiei, al
înţelegerii unui pictor excepţional, al înţele-
gerii unui timp şi al înţelegerii timpilor între
ei. Pentru că noi vorbim astăzi despre ce s-
a întâmplat la începutul secolului trecut, des-
pre ce s-a întâmplat în perioada interbelică,
şi în general despre ce se întâmplă cu noi.

Fiindcă ar fi o mare greşeală - deşi per-
severăm în ea - să credem că arta este un
moft. Că este un lucru de weekend. Că nu
avem ce face, într-un moment de odihnă, şi
dăm o fugă până la muzeu, intrăm într-o
sală de expoziţie sau punem mâna pe o carte.
Dacă ar fi aşa... n-ar fi nimic. Ar fi ca pes-
cuitul, sau ca umblatul după cuiburi de pa-
săre, aşa cum fac copiii, se urcă în copaci ca
să strice cuiburi de ciori. Exact acelaşi lucru
ar fi şi arta.

Şi semnul major că lucrurile nu stau aşa
este preţul exorbitant pe care-l are opera de
artă pe piaţă. Păi, cine-ar fi idiot să dea sute
de milioane de euro, de dolari sau orice mo-
nedă socotim noi, pe o bucată de pânză pe
care sunt puse câteva tuşe de culoare! Un
pictor francez a spus că înainte ca o pictură
să fie un cal care paşte pe un câmp este pânza
albă pe care s-au aşezat nişte culori. Pânza
aia albă pe care s-au aşezat nişte culori, sau
materia brută culeasă din munte, sau lemnul
tăiat din pădure, sau lutul smuls de la locul
lui şi modelat, nu sunt decât forme de cu-
noaştere de sine. Omul încearcă să-şi iden-
tifice natura, încearcă să vadă ce-i cu el pe
Pământ, de unde vine, vorba lui Gauguin,
cine este, încotro se îndreaptă. Asta cumpă-
răm noi odată cu arta, şi asta fac artiştii
creând artă< încearcă să stabilească locul
omului în lume, să-i determine existenţa,
să-i circumscrie aspiraţiile, să-i măsoare di-
mensiunea în existenţa asta - care nu-i sufi-

cientă. Pentru că de asta ne-am creat şi iluzia
că urmează o altă viaţă, că o să fim într-o
altă realitate, că resurecţia noastră de după
moarte ne va împlini la întregul potenţial al
aspiraţiilor şi al dorinţelor noastre. Deci
omul nu poate să trăiască decât configurân-
du-şi şi reconstruindu-şi, imaginându-şi că
el este altceva decât o agregare simplă de
atomi, de particule materiale, tranzitorii
printr-o lume, şi ea, în stare continuă de pre-
caritate.

Orice eveniment artistic trebuie privit
în perspectiva asta. Aşa cum o profundă me-
ditaţie asupra dragostei - anume că "dragos-
tea e un lucru foarte mare" - se poate trans-
fera şi în ceea ce priveşte arta. Arta este un
lucru foarte mare. Iar acest lucru foarte mare
trebuie înţeles< trebuie înţeles de aproape,
trebuie înţeles în manifestările lui concrete
şi trebuie înţeles la nivel general, la nivel glo-
bal. Fiindcă lucrurile nu sunt niciodată izo-
late, nu sunt niciodată singure, nu sunt ni-
ciodată lipsite de determinări, fie de deter-
minări contextuale, fie de determinări din
amonte, de sus, sau din adâncime, către mo-
mentul la care ne referim.

Contrastul dintre Nord şi Sud
în pictura românească

S-a creat o mică dezbatere aici, o dezba-
tere foarte interesantă în ceea ce-l priveşte
pe Aurel Popp, în relaţia lui cu şcoala de Baia
Mare. Evident, Aurel Popp nu este un mem-
bru al şcolii de Baia Mare. Cum nu este nici
un membru al altei grupări sau al altei ten-
dinţe. O să încerc să fac, aşa, o mică schemă
a artei româneşti, venind de la Bucureşti şi
având cumva o perspectivă mai largă asupra
fenomenului artistic naţional, putând înţele-
ge mai bine şi ce s-a întâmplat în anumite
zone circumscrise mai strict geografic.

Arta românească are două mari... Pic-
tura, că despre asta vorbim - sculptura e o
achiziţie extrem de recentă, nu are nici 100
de ani de istorie reală, dar pictură am avut.
Am avut în felul nostru, pentru că atâta vre-
me cât am fost pe schemele Bisericii Orto-
doxe am avut un anumit tip de pictură, în
clipa în care am trecut la şevalet am avut alt
fel de pictură. Dar am însuşit repede tipul
acesta de exprimare, de codificare şi de con-
venţie a comunicării.

Dar în ceea ce priveşte pictura noastră
cultă avem două dimensiuni mari şi late.
Una nordică şi una sudică. Cea nordică este
legată de Europa Centrală, care a venit pe
filieră munchenezo-budapestană aicea, prin
Mitteleuropa, prin Austria, Munchen, Viena,
Budapesta, şi avem aicea un spirit mai de-
grabă... preformat, pregătit vag pentru o per-
cepţie şi o trăire dramatică. Şi Nordul, în
comparaţie cu Sudul, în general, este un
spaţiu mai dramatic. Este lumină mai puţină,
este lumină mai crudă. E multă vegetaţie,
sunt tenebrele pădurilor din Nord, soarele
apare mai puţin decât în Sud. Şi s-a construit
aicea, cu nucleul la Baia Mare, o şcoală care
nu este nici românească, nu este nici ma-
ghiară... e o şcoală central-europeană, o
şcoală germanico-nordică. În care toţi artiştii
care au venit au glosat pe marginea tuturor
evenimentelor pe care le-au avut la îndemâ-
nă, într-un mod aproape unitar. Acelaşi tip
de cruzime a culorii, de contraste puternice,
de punere în valoare a stărilor prin drama-
tismul limbajului. Nu prin premisele imagi-
nii, ci prin dramatismul expresiei, prin dra-
matismul exprimării. Spre deosebire de sud,
care a fost legat de Balcic şi care este o sec-
venţă meridională, o secvenţă apolinică a
picturii româneşti.

Acolo orizonturile sunt deschise, ceru-
rile sunt largi, apa şi soarele şi muntele, lu-
minate intens, creează cumva momente de
saturaţie oarecum egale. Aerul capătă den-
sitate de la vecinătatea apei. Muntele de cretă
capătă transparenţă prin impactul luminii,
prin felul în care se oglindeşte în apă. Apa
devine un mediu reflectorizant în care toate
celelalte elemente se absorb şi se reconstru-
iesc, se reconfigurează.

Spre deosebire de şcoala de Baia Mare,
care a creat un stil, Balcicul nu a creat un
stil. El este legat de un anumit tip de motiv,
de un motiv care se găseşte într-un gen de
lumină. Dar toţi cei care au trecut pe la Balcic
au lucrat în propria lor stilistică. Victor Brau-
ner la Balcic este tot Victor Brauner, şi lu-

crează în datele comportamentului său tem-
peramental, în datele mentalului său, în da-
tele naturii lui creatoare. Cei din nord care
au venit (unii sunt comuni, Baia Mare cu
Balcicul) şi au lucrat la Balcic au lucrat tot
în datele stilistice proprii.

Din punctul acesta de vedere, Baia Mare
este un spaţiu multitematic şi monostilistic,
spre deosebire de Balcic, care este monote-
matic şi multistilistic.

Aurel Popp, artist 
central-european

Nu făceam referire la cele două compo-
nente dacă nu aveam nevoie de această sche-
mă sumară pentru a-l aşeza pe Aurel Popp.
Aurel Popp are din zona de Nord, din zona
Europei Centrale, din zona germanică, are
dramatismul. Ieri am încercat să vorbesc
despre mesianismul şi eroismul lui Aurel
Popp, despre natura lui insurgentă, despre
trăirea sa într-un spaţiu dramatic - într-un
spaţiu interior dramatic şi într-un spaţiu ex-
terior, istoric, la fel de dramatic. Dar având
dramatismul acesta, şi ca dinamică perso-
nală, dar şi ca aşezare într-un determinism
geografico-istorico-cultural de factură nor-
dică, el din punct de vedere cromatic şi din
punct de vedere al luminii este mai degrabă
un sudic. Este mai degrabă legat de lumina
amplă, pastelată, de lumina explozivă a Su-
dului. El împacă într-un anumit fel spiritul
dramatic al Nordului cu jubilaţia solară, cu
trăirea apolinică a spaţiului sudic, meridio-
nal, care în principiu, la scară mică, la noi ar
fi Balcicul.

Din pricina aceasta el este unul dintre
cei mai importanţi pictori români, pentru
că el rămâne deopotrivă în iconografie, ră-
mâne în marile evenimente compoziţionale,
în marile construcţii legate cumva de dra-
matismul iconografic şi nu cromatic, şi în
acelaşi timp rămâne în limbaj. Pentru că di-
ferenţa majoră dintre şcoala de Baia Mare şi
şcoala central-europeană e că ea este mult
mai actuală, este mult mai prezentă, mult
mai contemporană decât pictura de motiv a
sudului, şi în special pictura de motiv a Mol-
dovei, care nu este una individualizată foarte
puternic, ea se trage ori spre sud, ori vine
cumva spre Baia Mare, să zicem prin Ştefan
Dimitrescu. Dar Aurel Popp reuşeşte să îm-
bine excepţional această rămânere în limbaj
ca preocupare esenţială, iar în amontele lim-
bajului să dezvolte întreaga lume combusti-
vă, tensionată, dramatică pe care de obicei
pictorii historişti, pictorii narativi o cultivă,
dar oarecum neglijenţi la limbaj. Aurel Popp
rămâne şi în actualitatea limbajului, şi ră-
mâne şi în marele gest al picturii de muzeu,
al picturii dintotdeauna, pentru că sunt com-
poziţii ale lui care pot fi duse către Velasquez,
către marile amenajări iconografice, şi el are
această capacitate de a susţine pe suprafeţe
enorme evenimente iconografice de o com-
plexitate remarcabilă. Şi asta nu îl dezanga-
jează din cercetarea instrumentelor, din cer-
cetarea limbajului, din cercetarea modurilor,
până la urmă singura miză a picturii mari,
a picturii adevărate.

Astăzi avem prilejul să vedem toate aces-
te lucruri pe viu şi să vedem şi faptul că el n-
a fost singur, a trăit într-un context şi, evi-
dent, acum tot contextul pare cumva generat
de prezenţa lui. Litteczky nu poate fi, cel
puţin aşa cum apare, decât o consecinţă a
existenţei în spaţiul ăsta a lui Aurel Popp,
cum Cornel Lupa, cu care Aurel Popp a lu-
crat, şi-a însuşit şi el acelaşi tip de limbaj, de
cromatică riscantă, extrem de riscantă, pen-
tru că pentru un neprofesionist oricând se
poate cădea în şerbet, se poate cădea în peltea
cu rozurile, cu pastelările de acest tip.

Numai un pictor mare, care ştie ce sens
să dea, ce încărcătură să dea tuşei, pastei şi
compoziţiei poate să treacă de riscul pe care
o asemenea gamă cromatică îl implică. Cor-
nel Lupa are cumva aceeaşi lume ca şi Aurel
Popp, dar una mult mai restrânsă, mai aproa-
pe de individ decât de specie, şi acuma îl
citez în evidentă relaţie cu Aurel Popp, ca o
consecinţă a faptului că au fost apropiaţi.

Poate aţi stat prea mult ascultând naraţii
multiple, dar toate au fost atât de interesante
încât cred că, chiar dacă a fost mult, n-a fost
groaznic de plictisitor. Vă mulţumesc."

A consemnat Vasile Andreica

Vernisajul organizat vineri, 29 ianuarie 2016, la Muzeul de Artă din Satu Mare a oferit un nou prilej de destăinuiri, amintiri şi explorări în privinţa vieţii şi operei marelui artist Aurel Popp, ale cărui lucrări au
căpătat o nouă strălucire în noua expoziţie permanentă, deschisă la finalul săptămânii trecute

Invita\ii de la vernisajul expozi\iei permanente a Muzeului de Art[ 
au explorat via\a ;i opera lui Aurel Popp
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Soia con\ine numeroase sub-
stan\e fitochimice benefice pen-
tru s[n[tatea noastr[. Este consi-
derat[ a fi anticancerigen[ ;i an-
tioxidant[ ;i util[ pentru c[ scade
nivelul de colesterol ;i cre;te ni-
velul de energie.

Produsele din soia reduc riscul
apari\iei cancerului de prostat[ ;i de
s]n ;i contribuie la prevenirea ;i trata-
rea bolilor cardiovasculare.

Istoricul consumului de soia

Nu se ;tie exact de c]nd se cultiv[
soia, dar aclimatizarea ei s-a dezvoltat
mult `n Manciuria, cu aproape 3000
de ani `n urm[. La vremea aceea, soia
era deja considerat[ una dintre cele 5
boabe sacre, ̀ mpreun[ cu orzul, gr]ul,
meiul ;i orezul. Totu;i, conform unor
istorici, caracterul sacru era asociat `n
principal cu utilizarea boabelor de soia
ca ̀ ngr[;[m]nt, datorit[ capacit[\ii lor
de a fixa azotul< soia, ca ;i alte legumi-
noase, poate s[ absoarb[ azotul din aer
;i s[-l aduc[ ̀ n sol. Probabil c[ boabele
de soia au fost introduse ̀ n alimenta\ie
abia dup[ ce s-au descoperit tehnicile
de fermenta\ie.

Diversele m]nc[ruri pe baz[ de so-
ia sunt parte integrant[ a vie\ii ;i ali-
menta\iei asiaticilor, dar sunt ne`nsem-
nate sau chiar necunoscute `n Occi-
dent. De exemplu, consumul zilnic me-
diu de soia, ̀ n oricare din formele sale,
este de aproximativ 65 de grame pe cap
de locuitor ̀ n Japonia, cam 40 de grame
`n China ;i sub un gram de persoan[
`n Occident. Aceste mari diferen\e de
diet[ se reflect[ asupra s[n[t[\ii.

Cei care au f[cut un studiu atent al
limbii japoneze au descoperit c[, `n
mod surprinz[tor, nu exist[ nici un
cuv]nt care s[ desemneze "bufeul",
simptom vasomotor caracterizat prin
dilatarea brusc[ a vaselor de s]nge,
`nso\it[ de o senza\ie de c[ldur[, sim-
ptom `nt]lnit `n mod obi;nuit la fe-
meile aflate la menopauz[.

~n mod evident, aceasta nu se da-
toreaz[ faptului c[ japonezele nu au
menopauz[, ci faptului c[ ele trec prin
aceast[ perioad[ de schimb[ri hormo-
nale f[r[ s[ aib[ aceste simptome. De
cur]nd, cercet[torii au descoperit c[
japonezele ;i chinezoaicele, pe l]ng[
faptul c[ nu au probleme de meno-
pauz[, au o inciden\[ mai sc[zut[ a
cancerului de s]n. ~n plus, nu doar fe-
meile, dar ;i b[rba\ii din Orientul
~ndep[rtat au o s[n[tate a aparatului
reproduc[tor mai bun[ ;i un nivel mai
sc[zut al colesterolului.

Surse alimentare de soia

Edamame, `nseamn[ `n japonez[
'boabe pe ramur[", iar aceste boabe
constituie m]ncarea preferat[ ̀ n Japo-
nia. P[st[ile sunt recoltate rapid, pen-
tru a evita ̀ nt[rirea excesiv[ a boabelor,
;i sunt fierte u;or. Apoi, boabele pot fi
m]ncate direct din p[st[i. Soia a;a cum
se g[se;te la noi  trebuie l[sat[ la ̀ nmu-
iat c]teva ore, apoi trebuie fiart[ 60-90
de minute, prepar]ndu-se ca orice alt[
leguminoas[. Fasolea mung sau soia
verde ;i adzuki sunt mai bune pentru
g[tit dec]t soia obi;nuit[. 

Soia coapt[ se prepar[ prin `nmu-
ierea ̀ n ap[ a boabelor crude ;i coace-
rea lor p]n[ cap[t[ o culoare maronie.

Asem[n[toare arahidelor ca aspect ;i
gust, boabele de soia coapte sunt o
surs[ excelent[ de proteine ;i izofla-
voni.

F[ina de soia este disponibil[ `n
dou[ variante< degresat[ (50% pro-
tein[) ;i integral[ (40% protein[). Am-
bele tipuri de f[in[, c]nd sunt ameste-
cate cu f[ina de gr]u, cresc valoarea
nutri\ional[ ;i produc o coc[ bun[ pen-
tru diverse `ntrebuin\[ri, f[r[ a fi ne-
voie s[ se adauge ou[ (lecitina de soia
ac\ioneaz[ ca un emulsificator, ca ;i
cea din ou[). Multe feluri de m]ncare
vegetariene pot fi f[cute din f[in[ de
soia.

Proteina din soia este disponibil[
`ntr-o varietate de forme (concentrat[,
izolat[ sau texturat[). Concentra\ia de
protein[ variaz[ de la  70% p]n[ la
96%. Este potrivit[ `n special pentru
prepararea m]nc[rurilor f[r[ carne.

Miso este o past[ fermentat[ pre-
parat[ dintr-un amestec de boabe de
soia, sare ;i un agent de fermentare,
koji, f[cut `n general din orez ;i din
ciuperca Aspergillus oryzae. Ingredien-
tele sunt amestecate ;i l[sate s[ fermen-
teze `ntre 6 luni ;i 5 ani. Din punct de
vedere istoric, era folosit ̀ n sup[ pentru
a compensa lipsa de proteine impus[
de interdic\ia budist[ de a consuma
carne.

Istoria prepar[rii tofu-lui a ̀ nceput
`n vestul Chinei acum mai bine de 2200
de ani. Tehnologia de atunci implica
pulverizarea boabelor de soia care fu-
seser[ `nainte `nmuiate `n ap[,
extr[g]ndu-se un lichid albicios sau
"lapte". ~n mod tradi\ional, tofu se
ob\ine prin coagularea acestui lichid
folosind un compus natural de origine
marin[ numit nigari sau, alternativ clo-
rura de calciu (produs[ de un mineral
extras din sol), sulfat de magneziu
(s[ruri Epsom) sau acizi slabi, cum
sunt zeama de l[m]ie sau o\etul. De;i
tofu este renumit pentru gustul oare-

cum insipid, aroma sa poate fi u;or
schimbat[ `n func\ie de ingredientele
;i mirodeniile ad[ugate< absoarbe ime-
diat aroma alimentelor `mpreun[ cu
care este g[tit.

Contrar p[rerii generale, consumul
de lapte de soia ̀ n Asia este de dat[ re-
lativ recent[. Acest produs a fost pro-
movat de un misionar american care a
;i `nfiin\at primele fabrici `n China `n
1936. ~n China ;i Coreea laptele de soia
reprezint[ doar 5% din consumul total
de soia, iar ̀ n Japonia procentul este ;i
mai mic. Laptele de soia are un gust
specific, adesea nepl[cut pentru unele
persoane, din cauza prezen\ei
compu;ilor cu miros puternic produ;i
de enzima numit[ lipooxigenaza, care
este eliberat[ `n timpul pulveriz[rii
boabelor. Dac[ dori\i s[ be\i un lapte
de soia de calitate, citi\i cu aten\ie eti-
cheta `nainte de a cump[ra produsul.

Unele produse din soia existente
pe pia\[ sunt mai degrab[ b[uturi cu
arome artificiale dec]t lapte de soia au-
tentic, ̀ ntruc]t sunt f[cute din proteine
extrase din soia combinate cu alte in-
grediente. S[ nu uit[m faptul c[, ̀ n can-
tit[\i egale, soia con\ine mai multe pro-
teine ;i mai mult fier dec]t carnea, mai
mult calciu dec]t laptele ;i cantit[\i mai
mari din vitaminele B1, B2 ;i B6 dec]t
ou[le. :i toate acestea f[r[ colesterol.

Chiar dac[ sunte\i un adept al pro-
duselor de soia, ca ;i `n cazul altor ali-
mente, nu trebuie, totu;i  s[ considera\i
soia un "aliment magic". Soia trebuie
integrat[ `ntr-un regim alimentar di-
versificat ;i echilibrat. Trebuie consu-
mat[ cu modera\ie a;a cum se ̀ nt]mpl[
;i ̀ n Asia. Cercet[rile arat[ ̀ n mod clar
faptul c[ soia este benefic[ pentru
s[n[tate ̀ n special c]nd este consumat[
sub form[ de produse de soia fermen-
tate (tofu, miso etc).

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

Soia este un aliment foarte
nutritiv ;i se poate consuma 

`n mai multe moduri
Tot mai mul\i oameni din do-

rinţa de a fi mai sănăto;i, din cre-
dinţă ;i din respect faţă de mediu,
vor s[ adopte un regim vegeta-
rian. Dar este organismul uman
pregătit pentru a;a ceva? ~nainte
de a lua aceast[ decizie trebuie s[
;tim avantajele şi dezavantajele
adoptării unui astfel de regim.
Trebuie să înţelegem din start că
acest regim nu este o modă, toc-
mai pentru că este un regim strict.
Nu este nici o necesitate, este o
opţiune, tocmai de aceea decizia
ne aparţine.

Regimul vegetarian este forma de
dietă alimentară în care se consumă doar
alimente de origine vegetală, fiind exclu-
se alimentele de origine animală. Vege-
tarienii se bucură de o rată mai scăzută
a obezităţii. Însă din rândul acestora exis-
tă persoane care pot face exces de pâine
sau cartofi, alimente care conţin amidon
şi care îngraşă. Chiar şi vegetarienii tre-
buie să combată sedentarismul. Şi mai
mult decât atât, inclusiv aceştia se con-
fruntă cu boli de nutriţie. Pentru aceştia
există riscul ca, printr-un consum excesiv
de alimente de origine vegetală procesate
excesiv, cum ar fi făina albă şi derivatele
ei, zahăr şi dulciuri, margarină, prăjeli,
să fie ameninţat pancreasul. Pentru că
toate acestea sunt bogate în hidraţi de
carbon.

Organismul vegetarienilor este supus
unui efort considerabil mai mic în timpul
digestiei. Iar datorită conţinutului de fi-
bre scade considerabil riscul apariţiei
unor afecţiuni cum ar fi< diabetul zaharat,
hipertensiunea arterială şi infarctul, hi-
percolesterolemia. Şi pentru că fructele
şi legumele conţin o cantitate mare de
antioxidanţi, se previne îmbătrânirea
precoce.

~nt]rzie menopauza
Totodată, printr-o alimentaţie vege-

tariană se previn bolile cardiovasculare.
În cazul femeilor, un regim alimentar ba-
zat pe fructe şi legume va întârzia sem-
nificativ momentul debutului menopau-
zei, iar atunci când această perioadă se
va instala, toate simptomele asociate vor
fi uşor de suportat. 

În privinţa dezavantajelor, speciali;tii
spun că pot apărea carenţe de vitamina
B12. Totodată, proteinele animale nu pot
fi asimilate din produsele vegetale. Prin
urmare, există riscul să existe carenţe
proteice. Vegetarienii nu pot asimila nici
Omega 3 care se găseşte foarte mult în
peşte. Pot avea deficit şi de vitamina D şi
fier.

Există trei tipuri de vegetarieni< ovo-

lacto-vegetarieni, lacto-vegetarieni şi ve-
gani. Regimul celor din urmă este cel mai
sever, aceştia neavând voie să mănânce
nici carne, nici alte tipuri de produse care
provin de la animale. Speciali;tii consi-
deră că nu este recomandată excluderea
pe un termen prea lung a lactatelor din
alimentaţie. Aşadar, sfatul speciali;tilor
este s[ adoptaţi un regim ovo-lacto-ve-
getarian. 

Din categoria alimentelor care nu tre-
buie să lipsească din alimentaţia vegeta-
rienilor sunt oleaginoasele, respectiv nu-
cile, alunele, arahidele, seminţele de dov-
leac şi de floarea-soarelui, măslinele, pre-
cum şi uleiurile naturale extrase din ele.
Aceste alimente trebuie consumate zilnic,
nepreparate termic, pentru a asigura or-
ganismului necesarul de calorii sub for-
ma grăsimilor nesaturate.

Da, mâncarea vegetarienilor este să-
nătoasă. Condiţia< să fie natural[ ;i s[
evita\i fructele mari şi frumoase. Acestea
conţin substanţe provenite din pesticide
şi îngrăşăminte chimice. Ceea ce le face
să fie sărace în vitamine şi oligoelemente.
Prin urmare, alegeţi fructele româneşti,
care nu arată la fel de bine precum cele-
lalte, dar care sunt cu mult mai sănătoase.
Şi cantitatea este foarte importantă. Este
recomandat ca la copii şi adolescenţi pro-
centul de crudităţi să fie de 20%-30%, la
adulţi de 40%-60%, iar la bătrâni de 50%-
70%.

Cine nu are voie s[ adopte
acest regim

Nu au voie să adopte un regim vege-
tarian< gravidele, femeile care alăptează
şi copiii mici. Riscul< aceste categorii de
persoane sunt private de elemente nu-
tritive foarte importante pentru ele, dar
şi pentru dezvoltarea fătului sau a copi-
lului mic, predispunând la rahitism, mal-
formaţii congenitale, tulburări de creşte-
re, de dezvoltare a capacităţilor mintale,
anemie severă.

Pentru vegetarieni, sursele de protei-
ne sunt< leguminoasele uscate (fasolea,
mazărea, lintea), nucile, pâinea din ce-
reale integrale şi cerealele ca atare, laptele,
ouăle.

Avantajele 
;i dezavantajele

regimului vegetarian

S[ nu uit[m faptul c[, `n cantit[\i egale, soia con\ine mai multe proteine ;i mai mult fier dec]t
carnea, mai mult calciu dec]t laptele ;i cantit[\i mai mari din vitaminele B1, B2 ;i B6 dec]t ou[le.
:i toate acestea f[r[ colesterol.

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

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

mobil - 0737.518.461

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

ATO MEDICAL VEST
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S~N~TATE

Durerea `n g]t poate fi unul
dintre primele simptome ale unei
r[celi, gripe sau ale altui tip de in-
fec\ie viral[ pro bacterian[. Din
g]t, durerea se poate `ndrepta ;i
spre ureche, iar micile vase san-
gvine inflamate se pot rupe
uneori c]nd tu;i\i, f[c]nd ca `n
flegm[ s[ apar[ alarmante firi;oa-
re de s]nge.

Uneori o durere ̀ n g]t poate fi numai
o irita\ie minoră provocat[ de umiditatea
sc[zut[ din `nc[perile cu `nc[lzire cen-
tral[ pe timp de iarn[ sau de la excesul
de ova\ii la un meci de fotbal.

Dropsuri, sprayuri

Atunci c]nd la baza durerii ̀ n g]t st[
o infec\ie viral[, antibioticele nu sunt de
ajutor. Pute\i `ncerca pentru `nceput cu
dropsuri calmante. Farmaci;tii reco-
mand[ dropsurile calmante care con\in
un anestezic local, precum benzocaina.
Acestea amor\esc termina\iile nervoase,
iar `nghi\irea nu mai este at]t de dure-
roas[. De asemenea, pute\i `ncerca
sprayurile pentru g]t care con\in fenol,
destinate unei calm[ri locale sau  drop-
surile care con\in zinc care pot ameliora
o durere `n g]t asociat[ cu o r[ceal[.

Gargara cu ap[ s[rat[ poate s[ v[ aju-
te la fel de bine pentru cur[\are ;i calma-
re. Dizolva\i 1 linguri\[ de sare de mas[
`n 500 ml ap[ c[ldu\[. Aceast[ propor\ie

este suficient[ pentru a reproduce
con\inutul salin natural al organismului.
Face\i gargar[ o dat[ la 1 or[.

Dac[ ave\i dureri ̀ n g]t diminea\a la
trezire este posibil s[ fi dormit cu gura
deschis[. Speciali;tii recomand[ folosirea
unui umidificator de camer[ pentru a
`ntre\ine umiditatea aerului. O variant[
ieftin[ ;i la ̀ ndem]n[ const[ ̀ ntr-un vas
cu ap[ pe care s[ `l pune\i pe calorifer.

Dac[ sunte\i nevoit s[ respira\i pe
gur[ deoarece ave\i nasul `nfundat,
cur[\a\i-l cu un spray sau cu pic[turi me-
dicinale decongestionante nazale.

Pute\i folosi ;i un analgezic, de tipul
paracetamolului sau ibuprofenului pen-

tru a atenua durerea. La fel de important
este s[ cre;te\i cantitatea de lichide con-
sumate, preferabil ap[, sup[ limpede,
ceaiuri c[ldu\e.

Leac băbesc

Încerca\i un leac rusesc preparat `n
cas[. Realiza\i un amestec dintr-o lingur[
de hrean proasp[t ras, 1 linguri\[ miere
;i 1 linguri\[ de cui;oare m[cinate, ames-
tecate ̀ ntr-un pahar de ap[ cald[. ~ncer-
ca\i s[-l folosi\i drept gargar[.

O alt[ recomandare a speciali;tilor
`n lupta cu infec\iile respiratorii de sezon
const[ `n consumul de vitamina C.
Aceast[ vitamin[ contribuie la echiparea
\esuturilor pentru lupta cu viru;ii ;i bac-
teriile care dau na;tere durerii ̀ n g]t. Pri-
ma op\iune ;i cea mai indicat[ este s[
adopta\i o alimenta\ie s[n[toas[, cu mul-
te fructe ;i legume proaspete. Ele sunt ̀ n
m[sur[ s[ asigure necesarul de vitamina
C de care are nevoie organismul.

Chiar dac[ poate p[rea ciudat, pe-
riu\a de din\i proprie poate fi cea care
perpetueaz[ sau chiar provoac[ durerea
`n g]t. Bacteriile se adun[ `n perii ei, iar
orice v[t[mare a gingiilor `n timpul pe-
riajului va introduce respectivele bacterii
`n organism. Sunt stomatologi care re-
comand[ `nlocuirea periu\ei de din\i
dup[ o afec\iune a aparatului respirator
superior, `ns[ sterilizarea acesteia `ntr-o
solu\ie diluat[ de ap[ oxigenat[ este su-
ficient[.

:tefania Cri;an

C]nd la baza durerii ̀ n g]t st[ o infec\ie
viral[, antibioticele nu sunt de ajutor

Cum sc[p[m de durerea în gât?

Av]nd un puternic efect antiinflamator, fructoboratul ajut[ la controlul procesului inflamator
deoarece el poate diminua produc\ia crescut[ de mediatori (enzime) specifici ai inflama\iei. 

Pentru organismul uman mi-
croelementele, printre care ;i
Borul joac[ un rol important
at]t datorit[ integr[rii lor ̀ n en-
zimele numite metalo-depen-
dente, c]t ;i datorit[ rolului de
catalizator `n reac\iile biologice
specifice.

Fructoboratul de calciu este un
complex organic al borului care se
g[se;te `n fructe ;i legume `n mod
natural. Este un complex format din
calciu, fructoz[ ;i bor. Formula mo-
lecular[ arat[ c[ fructoboratul natural
este o sare de calciu organic[ a boru-
lui cu 2 molecule de fructoz[. Fruc-
toboratul de calciu este singura form[
alimentar[ a borului care este sigur[,
stabil[, non-toxic[ ;i biodisponibil[,
cu activitate biologic[ benefic[ pen-
tru s[n[tate.

Una din propriet[\ile cele mai im-
portante ale fructoboratului de calciu
o reprezint[ efectul benefic asupra
metabolismului calciului, magneziu-
lui, fosforului ;i vitaminei D cu im-
plica\ii pozitive asupra metabolismu-
lui oaselor, aspura men\inerii home-
ostaziei hormonilor steroizi ;i asupra
men\inerii densit[\ii osoase normale,
contribuind la prevenirea ;i inversa-
rea resorb\iei osoase, reduc]nd riscul
de osteoporoz[.

Fructoboratul de calciu este activ
`n mecanismul de protec\ie contra
oxigenului reactiv celular, el stimu-
leaz[ activitatea unor antioxidan\i na-

turali (superoxidismutaza, cerulo-
plasmina, vitamina C) ;i este un
agent antisclerozic foarte impor-
tant, av]nd ac\iune favorabil[ `n
bolile cardiovasculare. Av]nd
aceast[ proprietate antioxidant[
previne oxidarea colesterolului
LDL (r[u) devenind un mijloc de
stopare a evolu\iei aterosclero-
zei.

Av]nd un puternic efect
antiinflamator ajut[ la contro-
lul procesului inflamator de-
oarece el poate diminua pro-
duc\ia crescut[ de mediatori
(enzime) specif ici  ai
inflama\iei. 

Ac\ion]nd `n sensul redu-
cerii reac\iilor inflamatorii,
fructoboratul de calciu reme-
diaz[ v[t[m[rile peretelui ar-
terial intervenind pozitiv `n
procesul antiinflamator, reduce
posibilitatea apari\iei zonelor
cu inflama\ii ale vaselor de
s]nge reduc]nd posibilitatea
acumul[rilor de depozite lipi-
dice (plachetare) ̀ n aceste zone,
dovedind ac\iunea sa favorabil[
`n diminuarea procesului antis-
clerotic.

Fructoboratul de calciu are
efecte benefice asupra metabo-
lismului lipidelor, scade nivelul
colesterolului sanguin crescut
peste limitele normale. Dieta
`mbog[\it[ cu fructoborat de
calciu a dus la reducerea valori-
lor colesterolului total, influen\]nd

benefic starea pacien\ilor cu dislipi-
demie, afec\iuni de metabolism ;i car-
diovasculare. De asemenea, a fost ob-
servat[ influen\a fructoboratului de
calciu asupra metabolismului acidu-
lui uric determin]nd o reducere a va-
lorii acestuia.

Formularea farmaceutic[ a pro-
dusului CardioBor de la Hypericum
`n baza studiului clinic pilot efectuat
la Centrul de Cardiologie, a Univer-
sit[\ii din Craiova, condus de Dr.
Constantin Militaru, se bazeaz[ pe
studiul combina\iei fructoborat de
calciu ;i resveratrol, cu efecte siner-
gice asupra st[rii clinice ;i biologice
a pacien\ilor cu angin[ pectoral[ ;i
alte afec\iuni cardiovasculare. ~n acest
sens fructoboratul de calciu vine `n
sprijinul resveratrolului protej]ndu-
l. Fructoboratul de calciu devine un
stabilizator pentru resveratrol `mpo-
triva degrad[rii acestuia ̀ n tractul di-
gestiv. De asemenea, s-a dovedit c[
sinergismul pozitiv al fructoboratului
de calciu cu resveratrolul, duc la
`mbun[t[\irea eficacit[\ii biologice
ca agen\i antioxidan\i ;i antiinflama-
tori.
Recomand[ri<
- m[re;te rezisten\a la efort ;i tonific[
mu;chiul cardiac
- `nt[re;te mu;chiul cardiac, arterele
;i  circula\ia coronarian[,
`mbun[t[\ind transportul s]ngelui
- reduce semnificativ episoadele de
criz[ de angin[ pectoral[
- m[re;te capacitatea de oxigenare a
inimii prin `mbun[t[\irea fluxului

sanguin
- scade tensiunea sanguin[ prin rela-
xarea ;i dilatarea arterelor
- reduce nivelul  colesterolului,
men\ine echilibrul `ntre colesterolul
bun ;i r[u (HDL ;i LDL)
- scade nivelul trigliceridelor
- previne apari\ia aterosclerozei
- `mbun[t[;e;te rezisten\a pere\ilor
vaselor sanguine
- blocheaz[ procesele degenerative la
nivelul sistemului nervos central, pre-
venind `mb[tr]nirea prematur[
- scade necesitatea consumului de ni-
troglicerin[.

Produsul se g[se;te 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 pri-
vire la produsele noastre ;i pentru
oferte, v[ rug[m s[ accesați site-ul<

www.hypericum-plant.ro

CardioBor, un produs naturist de la
Hypericum pentru s[n[tatea inimii
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RE}ETE

Gogo;i de F[r;ang

Fasole verde sc[zut[

Mod de preparare<

Gogoşile de Fărşang nu pot lipsi de
la un carnaval tradițional. Drojdia se
dizolvă în lapte călduț, îndulcit cu za-
hăr. Când se activează, se amestecă cu
făina cu gălbenuşurile, esența de vanilie
şi restul de zahăr. Aluatul se frământă
cu lapte călduț, până se obține consis-
tența dorită, apoi se adaugă margarina
topită. Se presară cu puțină făină şi se

lasă la dospit, într-un loc călduț, circa
o oră. Se întinde cu sucitoarea, la gro-
simea de circa 1,5 cm, iar cu un pahar
cu margine ascuțită se taie la formă,
iar cu aluatul rămas după tăiere se re-
petă operația, apoi gogoşile pregătite
se mai lasă circa 30 minute la dospit.
În mijlocul fiecărei gogoa;e facem cu
degetul o adâncitură, apoi le prăjim în
ulei fierbinte, abundent, la început la
foc mic şi acoperit cu un capac, apoi
după ce întoarcem, la foc mare, desco-
perit. Se presar[ cu zahăr pudră, iar în
adâncituri se pune gem, sau mai nou
şi cremă de ciocolată.

Ingrediente<

500 g de făină, 30 g drojdie,
100 g de margarină, 100 g de za-
hăr, 4 gălbenuşuri de ouă, câteva
picături de esență de vanilie (du-
pă gust), 300 ml de lapte, coaja
rasă de la o jumătate de lămâie,
o lingură de rom, ulei pentru

prăjit.

Mod de preparare<

Păstăii, dacă sunt proaspeți se cu-
răță, se rup în bucățele de 3-4 cm şi
împreună cu pătrunjeii se fierb în apă
uşor sărată. Dacă se folosesc păstăi la
borban, aceştia sunt gata fierți. Se stre-

coară, se scot pătrunjeii, dar nu se
aruncă nici zeama. Din ulei şi făină se
prepară un r]ntaş slab, se adaugă o lin-
guriță de boia de ardei, se adaugă fa-
solea fiartă şi puțină zeamă, apoi şi
smântâna. Se condimentează după gust
şi se mai adaugă zeamă, până când se
obține consistența dorită, apoi se fierbe
până când dă din nou în clocot. Se ser-
veşte fie ca mâncare de sine stătătoare,
fie cu chiftele, cârnați pr[jiți, şnițel,
conopidă pane, sau ochiuri de ouă.

Ingrediente<

1 kg fasole verde (poate fi şi
congelată, sau conservată), 300
g de smântână, 3 linguri de făină,
ulei, sare, piper, boia de ardei,
bază pentru mâncăruri (făcută
acasă), eventual o legătură de pă-

trunjel verde.

Ciuperci umplute 

Mod de preparare<

Ciupercile se curăță, iar codițele se
taie mărunt. Ceapa mărunțită se căleşte
în ulei, se adaugă codițele de ciuperci,
iar când şi acestea s-au călit se adaugă

2 ouă bătute în prealabil. Când toată
compoziția s-a solidificat corespunză-
tor se lasă să se răcească puțin, ames-
tecând din când în când, apoi după ce
s-a răcit se adaugă un ou crud, pesme-
tul şi condimente, după gust. Se ames-
tecă bine şi cu această compoziție se
umple ciupercile. Se aşează pe o tavă
căptuşită cu hârtie de copt, se presară
cu caşcaval şi în cuptorul preîncălzit
se prăjesc circa 10-12 minute. Se poate
orna cu ardei roşu, cu mărar verde sau
cu frunzulițe de pătrunjel.

Ingrediente<

12 bucăți de ciuperci albe
(champignon), cu diametrul de
circa 7-8 cm, 3 ouă, o ceapă, 2 li-
guri de pesmet foarte fin, 5-6 lin-
guri de ulei, 100 g de caşcaval

răzuit, sare, piper, oregano.

Supa de ou[ă 
cu afum[turi

Mod de preparare<

Cârnații sau carnea se taie fe-
lii, respectiv fâşii şi se fierb în 2 - 2,5 l
de apă, eventual cu câteva bucăți de
zarzavaturi. Din făină şi ulei se prepară
un rântaş uşor auriu. Se adaugă o lin-
guriță de boia, apoi încet şi amestecând
continuu, zeama în care s-au fiert afu-

măturile, la urmă şi bucățile de carne
şi 6-8 frunze de foi de dafin, iar sarea,
piperul şi delicatul după gust. Când
apa începe să fiarbă, 4 ouă se sparg,
câte unul în pahar şi se toarnă, pe rând
în apa clocotită. Celelalte 2 ouă se pun
într-o farfurie şi se bat cu telul, p]nă la
omogenizare. După 3-4 minute, aces-
tea se toarmn încet, în fir subțire în su-
pă. După încă 2-3 minute de fierbere
se poate adăuga şi smântâna, ameste-
cată în prealabil cu câteva linguri de
supă fierbinte. Înainte de a lua de pe
foc se adaugă şi oțetul. Se poate servi
cu crutoane, ardei iute, sau eventual
cu adaos suplimentar de smântână.

Ingrediente< 

Circa 300 g de cârnați de casă
afumați sau bacon afumat, 6 ouă,
4 linguri de făină, 8 linguri de
ulei, 200 g de smântână, 1-2 lin-
guri de oțet, sare, piper, boia de
ardei, delicat (de casă), foi de da-

fin.

Ştirul este o buruiană frecvent întâl-
nită în numeroase gospodării de la ţară.
Dispreţuit şi ponegrit, considerat bun
doar pentru porci, ştirul este, de fapt,
foarte bogat în vitamine şi minerale. În
scrierile sanscrite, planta este menţionată
cu rangul de regină a nemuririi, aztecii
o socoteau hrană a imortalităţii, iar grecii
antici o denumeau “amaranthus”,  planta
care nu moare.

Diverse preparate din această buru-
iană s-au folosit cu succes în ameliorarea
durerilor hemoroidale şi la tratarea ră-
celii, diareei, a tulburărilor nervoase, di-
verselor afecţiuni ale pielii. Cu sirop de
ştir erau hrăniţi toţi copiii nou-născuţi,
iar războinicii îl consumau pentru a do-
bândi energie şi putere în campaniile
lungi şi dure.

Ştirul era la fel de preţios ca aurul.
Cu proprietăţile sale unice, ştirul era so-
cotit o plantă de origine divină.

Toţi cei care intenţionează să testeze
proprietăţile curative atât de complexe şi
variate ale ştirului trebuie să cunoască
“regulile” de culegere, depozitare şi pre-
parare a ceaiurilor, tincturilor şi soluţiilor.
De la ştir se consumă atât partea verde,
tulpina şi frunzele, cât şi seminţele. Frun-
zele, asemănătoare ca aspect, dar şi ca
gust, cu spanacul, îl pot înlocui pe acesta
cu succes. Se pot adăuga la ciorbe, to-
căniţe sau salate. Seminţele sunt mai să-
nătoase consumate crude, însă se pot
prăji. Planta poate fi recoltată atunci când
ajunge la o înălţime de 25-30 de centi-
metri, cel mai propice moment fiind în
luna august. Frunzele, folosite ca ingre-
dient alimentar, se culeg din partea cea
mai de jos a tulpinii, pe întreg parcursul
verii şi până toamna târziu. Seminţele
sunt bune de cules atunci când se scutură
uşor.

Sub formă de infuzii şi decocturi din
boabe, ştirul este benefic în bolile de ficat
şi inimă, pentru combaterea infecţiilor
şi tulburărilor gastro-intestinale, anemie,
beri-beri, diabet, obezitate, boli de piele,
stomatită, parodontoză, ulcer, ateroscle-
roză. Au existat cazuri când copii bolnavi
de enurezis (eliminarea involuntară a uri-
nei) s-au vindecat într-o săptămână cu
ceai de ştir.

Ştir împotriva cancerului

Din compoziţia chimică a ştirului fa-
ce parte şi squalenul, un compus anti-
oxidant puternic, care ajută la prevenirea
cancerului. Acest compus organic natural
întinereşte celulele şi inhibă creşterea şi
răspândirea tumorilor maligne. Până de
curând, squalenul era extras doar din fi-
catul de rechin, greu de obţinut şi extrem
de costisitor.

Drept urmare oamenii de ştiinţă şi-
au diversificat sursele de depistare ale
acestei substanţe, iar cercetările moderne
au relevat prezenţa lui şi în uleiul de mă-
sline, în uleiul de germeni de grâu, în tă-
râţele de orez, însă în cantităţi mici. Sur-
priza cea mare pentru cercetători a venit
tocmai din partea ştirului, o plantă apa-
rent neînsemnată care, până nu demult,
era folosită doar ca nutreţ pentru porci.
În uleiul din seminţe de ştir se găseşte
cea mai mare proporţie de squalen, circa
8-10%. Pentru comparaţie, din ficatul de
rechin se poate extrage doar 1-1,5% squa-
len.

Uleiul de ştir ajută la reducerea co-
lesterolului din sânge, protejează orga-
nismul împotriva efectelor expunerii la
radiaţii, contribuie la resorbţia tumorilor
maligne. Bolnavilor de cancer supuşi te-
rapiilor cu radiaţii li se recomandă utili-
zarea uleiului de ştir înainte şi după ase-
menea şedinţe. Acest ulei accelerează în
mod semnificativ acţiunea de recuperare
a organismului, iar squalenul din com-
poziţia sa activează procesele de regene-
rare ale ţesuturilor organelor interne,
adesea grav afectate de asemenea raze.
În plus, squalenul din uleiul de seminţe
de ştir are proprietăţi unice cicatrizante,
ameliorând şi tratând afecţiuni derma-
tologice, ca psoriazis şi pitiriazis.

Text selectat de Ioan A.

:tirul, o buruian[ cu
efecte miraculoase

Ştirul este o buruiană frecvent întâlnită în numeroase gospodării de la ţară. Dispreţuit şi
ponegrit, considerat bun doar pentru porci, ştirul este, de fapt, foarte bogat în vitamine şi minerale.
În scrierile sanscrite, planta este menţionată cu rangul de regină a nemuririi, aztecii o socoteau
hrană a imortalităţii, iar grecii antici o denumeau “amaranthus”,  planta care nu moare.
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Genți de mână, cercei, inele,
brățări, eşarfe, mănuşi, curele,
ochelari, coliere - acestea şi alte
accesorii au devenit un produs
de primă necesitate în garderoba
feminină. Şi dacă scopul inițial
al unora dintre ele a fost de a ține
de cald şi de a proteja de frig (de
exemplu, mănuşi, şepci sau eşar-
fe), astăzi, astfel de elemente
sunt utilizate în principal în sco-
puri decorative, deoarece cu aju-
torul lor putem da culoare în-
tregului look feminin. 

Trebuie să menționăm, de aseme-
nea, că nimeni nu a anulat cealaltă
parte a monedei - cele mai multe
accesorii continuă să fie utili-
zate numai pentru scopuri
practice. Să vedem ce ac-
cesorii se poartă în acest
sezon.

Bijuterii
Toamna şi iarna nu

sunt un motiv pentru
a ascunde bijuteriile
dumneavoastră prefe-
rate. Nu trebuie să aştep-
tați momentul potrivit!
Potrivit designerilor, ele
trebuie să strălucească în
fiecare sezon. Confirmarea
acestei teorii poate fi enorma can-
titate de diverse bijuterii care abundă
în colecțiile de designer. Aici se pot ve-
dea cercei, broşe, inele, coliere, lanțuri,
brățări şi chiar piercing!

Mănuşi
Mănuşile au devenit, de asemenea,

un detaliu foarte important în ținutele
la modă “cool”. Acest accesoriu a fost
demonstrat în diverse forme şi țesături.
De exemplu, Boss ne dă mănuşi lungi
din tricot, în aceeaşi nuanță cu îmbră-
cămintea. Haider Ackermann şi Kenzo
au optat pentru piele rigidă. Mănuşile
lungi au fost observate în colecțiile
Marc Jacobs, Lanvin, Kenzo. În plus,
întâlnim, de asemenea, mănuşi cu im-
primeuri, precum şi articole cu inserții
de blană, dungi colorate. Balenciaga,
Fendi, Kenzo, Lanvin, Haider Acker-
mann, Versace au optat pentru mănuşi
în stil motociclist şi opțiuni din imitație
de piele de reptile. Maison Margiela ex-
clusiv ca întotdeauna, ne oferă mănuşi
de cauciuc în nuanțe de negru şi por-
tocaliu.

Ochelari de soare
Ochelarii de soare nu puteau lipsi

din lumea modei. Deşi acest accesoriu
nu se bucură de o mare popularitate în
sezonul rece, ochelarii aviator, ochi de
pisică, în formă rotundă sau alte forme
ar putea fi văzute de foarte multe ori în
spectacolele de modă (Christian Dior,
Michael Kors, Fendi Kenzo, Louis Vuit-
ton Giorgio Armani, Rochas , Miu Miu,
Gucci). Nu este dificil de a vedea di-
versitatea de lentile la  modă şi rame
oferite de brandurile noastre preferate.

Curele
Soiurile de curele, de asemenea, bu-

cură ochii noştri. Aici putem include
lanțuri foarte subțiri, curele late, cata-
rame maxi  din metal şi piele împletitu-
ră, toată paleta de culori şi clasic acro-
matică. Este imposibil să nu observați,
de asemenea, soluțiile creative oferite
de Balenciaga şi Marc by Marc Jacobs -
aceste branduri ne recomandă purtarea

de chingi în jurul gâtului, pe spatele nos-
tru, şi în locuri tradiționale, dar cu ca-
taramele în spate, şi nu în faț[. Ei bine,
dacă nu sunteți gata pentru deciziile
non-standard, acordați atenție la colec-
țiile Gucci, Saint Lauren, Versace, Ralph
Lauren, Rochas, Haider Ackermann,

Marni, Roberto Cavalli, Balmain, Louis
Vuitton, Chanel, Donna Karan, Fendi ,
Oscar de la Renta, Jason Wu, Rodarte,
Stella McCartney, Michael Kors, Roland
Mouret, Salvatore Ferragamo, pentru că
aici puteți găsi mai multe opțiuni inte-
resante, dar mai aproape de realitate.

Eşarfe
Eşarfe, curele - toate aceste accesorii

au devenit un produs indispensabil din
garderoba femeilor, deoarece cu ajutorul
lor nu putem ascunde doar gâtul şi capul
nostru în timpul vremii reci, dar putem
îmbunătăți, de asemenea aspectul ge-

neral. 
Diversitatea de eşarfe la modă poate

fi văzută în colecțiile Giorgio Armani,
Bottega Veneta, Haider Ackermann, Ja-
son Wu, Valentino, Balenciaga, Marc by
Marc Jacobs, Cucci, Chanel şi Ralph
Lauren.

Iarna nu este un motiv pentru a ascunde bijuteriile dumneavoastră preferate. Potrivit designerilor,
ele trebuie să strălucească în fiecare sezon. Confirmarea acestei teorii poate fi enorma cantitate de
diverse bijuterii care abundă în colecțiile de designer.

Accesorii indispensabile 
`n garderoba femeilor
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A trecut cu mult succes de la tea-
tru, la televiziune ;i apoi pe marile
ecrane, revenind din nou pe scenă
de-a lungul carierei sale de peste 50
de ani. Se numără printre pu\inii
actori care au reu;it s[ ob\in[ Triple
Crown of Acting - cele mai presti-
gioase premii `n toate cele trei me-
dii artistice - c];tig]nd un premiu
Oscar ̀ n 2007 pentru “The Queen”,
un premiu Tony ̀ n 2015 pentru in-
terpretarea din piesa “The Audien-
ce” ;i mai multe premii Emmy pen-
tru rolul poli\istei Jane Tennison
din celebrul serial britanic “Suspect
de crim[”. 

Talentul s[u a mai fost r[spl[tit de-
a lungul timpului cu Globuri de Aur,
premii Bafta ;i titlul de Dame - echiva-
lentul feminin pentru titlul de Cavaler
al Imperiului Britanic, un titlu onorific
acordat anual de casa regală britanică.
La cei 70 de ani ai s[i, actri\a n[scut[ ̀ n
Londra continu[ s[ fie o for\[
deschiz[toare de drumuri, f[r[ nicio in-
ten\ie de a `ncetini ritmul sau vreun
g]nd de retragere.

S-a n[scut[ ;i a crescut `n Anglia
al[turi de tat[l ei, Vasiliy Petrovich Mi-
ronoff, un ;ofer de taxi originar din Ru-
sia, ;i mama ei Kathleen Rogers, fiica
unui m[celar din Londra. N[scut[ Ilye-
na Lydia Mironoff, Helen este pe
jum[tate rusoaic[. Via\a ei ar fi putut fi
complet diferit[ dac[ nu ar fost inspirat[
s[ devin[ actri\[ de o produc\ie a piesei
„Hamlet”, `n care a jucat pe c]nd avea
13 ani. „Am fost foarte impresionat[ de
toat[ acea dram[ de pe scen[. Noi am
crescut f[r[ televizor ;i nu am mers ni-
ciodat[ la cinema, a;a c[ dup[ «Ham-
let», tot ce mi-am dorit s[ fac a fost s[
m[ `ntorc `n acea lume unde totul era
posibil.”

La 18 ani a participat la o audi\ie
pentru National Youth Theatre, unde a
fost admis[. A interpretat rolul Cleo-
patrei ̀ ntr-o produc\ie la celebrul teatru
londonez The Old Vic ;i doi ani mai
t]rziu a fost acceptat[ `n compania de
teatru Royal Shakespeare, unde le-a in-
terpretat pe Cressida, Ofelia ;i Lady
Macbeth printre alte roluri principale
importante. Dup[ zeci de ani `n care a
avut succes, actri\a a dovedit c[ era
gre;it[ percep\ia unui jurnalist englez
`n timpul unui interviu pe c]nd ea avea
30 de ani, care a sugerat prin ̀ ntreb[rile
lui c[ atributele ei fizice nu o ajut[ s[
fie considerat[ o actri\[ serioas[.

~n 2014, Mirren a devenit noua im-
agine a unui brand cunoscut de produse
cosmetice, ar[t]ndu-se deosebit de
`nc]ntat[ s[ fie cea mai ̀ n v]rst[ dintre
toate vedetele care s-au ales cu un astfel
de contract important. „Este extrem de
important. Era timpul ca cineva de
v]rsta mea, nu neap[rat eu, s[ fac[ a;a
ceva. Tot timpul avem parte ̀ n reclame
de acele imagini perfecte, cu fete incre-
dibil de tinere, iar asta te face s[ aspiri
s[ devii ca ele. S[ fim sinceri, pu\in[ lu-
me arat[ a;a.” Compania a apelat la
actri\a britanic[ deoarece ;i-a dorit s[
schimbe modul `n care sunt privite fe-
meile mai `n v]rst[ de c[tre societate.
„Nu sunt o frumuse\e r[pitoare, nicio-
dat[ nu am fost, dar am avut ̀ ntotdeau-
na un aspect `n regul[ ;i inten\ionez s[
mi-l p[strez. Sper c[ decizia mea le va
inspira pe celelalte femei din lume, s[
le dea o mai mare ̀ ncredere ̀ n ele ̀ nsele
;i s[ `;i exploateze la maxim aspectul
natural,” a declarat ea dup[ anun\ul
f[cut de compania de cosmetice. Pentru
Helen, v]rsta de 70 de ani este o pl[cere.
„~\i tr[ie;ti via\a. Realitatea este c[ ori
mori t]n[r, ori `mb[tr]ne;ti. Nu exist[
nimic `ntre.”

Mirren locuie;te `n Los Angeles
al[turi de regizorul american Taylor
Hackford (sunt c[s[tori\i de 19 ani),

dar a r[mas la fel de britanic[, fiind po-
zat[ `ntr-un metrou din New York
m]nc]nd chipsuri ;i r[sfoind un catalog
Ikea. ~;i descrie mariajul cu Taylor ca
fiind unul „neromantic”, dar e exact a;a
cum le place. „A; fi complet `ngrozit[
dac[ Taylor mi-ar da o felicitare de Va-
lentine’s Day.” So\ul ei are doi fii adul\i
din cele dou[ c[s[torii anterioare. „Nu
am instinct matern. Nu a fost s[ fie s[
avem copii. Nu s-a `nt]mplat ;i nu mi-
a p[sat ce a spus lumea.” Actri\a a dez-
văluit într-un interviu că s-a căsătorit
cu regizorul Taylor Hackford, după o
rela\ie de lungă durată, pentru a eco-
nomisi bani. Cei doi ;i-au legat destinele
în 1997, la 12 ani după ce s-au cunoscut
pe platoul de filmare al peliculei ”White
Nights”, realizată de acesta. Helen a de-

clarat că a decis să p[;ească în fa\a
altarului la v]rsta de 52 de ani, după

ce un consultant financiar i-a spus
că, în urma căsătoriei, ar putea

face economii serioase. ”Ne-
am căsătorit din două mo-

tive. :tiam că familia
noastră extinsă vrea

să ne căsătorim.
Celălalt motiv a

fost de ordin
financiar. Pe

măsură ce
înaintezi
în vârstă,
începi să
te gân-

de;ti la
testamente ;i

la administrarea
averii. Ne-am dat seama

că lucrurile ar putea fi mult
mai clare dacă ne căsătoream.” Cu toate
c[ s-a \inut departe de opera\iile estetice
;i alte interven\ii de `nfrumuse\are, ea
reu;e;te ̀ n continuare s[ st]rneasc[ ad-
mira\ia publicului cu fiecare apari\ie pe
covorul ro;u. ~ns[ recunoa;te c[ are ;i
ea momente ̀ n care nu are ̀ ncredere ̀ n
ea. „Cred c[ nu mul\i oameni au `ncre-
dere `n ei. Iar cei care par cei mai
`ncrez[tori sunt deseori exact opusul,
a;a c[ doar dau impresia c[ au ̀ ncredere
`n ei.” 

Chiar dac[ admite o anumit[ lips[
de `ncredere, Helen este admirat[ at]t
de femei c]t ;i de b[rba\i la o v]rst[ la
care multe actri\e se las[ influen\ate de
stereotipul c[ ar trebui s[ se retrag[ din
activitate. „Este pu\in alarmant deoa-
rece ;tiu c[ `ntr-un final va disp[rea
aceast[ aten\ie ;i admira\ie a publicului.
Sunt surprins[ c[ nu s-a ̀ nt]mplat ̀ nc[.
Dar ;tiu c[ va urma, pe m[sur[ ce ̀ nain-
tez `n v]rst[.” Chiar dac[ timpul trece
;i rolurile se vor schimba, Helen Mirren
va fi ̀ ntotdeauna ceea ce este – o femeie
;i o actri\[ unic[.

Lucruri inedite despre 
Helen Mirren

A fost profesoar[ o scurt[ perioad[
de timp, `nainte de a se dedica actoriei.

Regina Elisabeta a II-a nu este sin-
gura figur[ regal[ pe care a interpretat-
o , celelalte fiind Elisabeta I ;i Cleopa-
tra.

~;i tunde singur[ p[rul - “Nu suport
s[ merg la coafor la fiecare 6 s[pt[m]ni,
a;a c[ trec pe acolo cam o dat[ pe an.
~n rest, iau foarfecele ;i m[ apuc de
treab[, uneori chiar `n diminea\a di-
naintea unui eveniment important.”

C[l[tore;te mult, dar nu are proble-
me cu bagajele deoarece ̀ ;i ia doar cele
strict necesare. Iar c]nd ajunge la des-
tina\ie, caut[ un magazin cu haine ief-

tine de unde ̀ ;i cump[r[ cele necesare
`n vacan\[ ;i pe care le doneaz[ apoi

unor organiza\ii caritabile ̀ nainte
de a lua avionul de `ntoarcere. 

Pe m]na st]ng[ are un tatuaj
micu\ care simbolizeaz[ “Iu-

be;te-\i aproapele”. 

Helen Mirren, o femeie 
;i o actri\[ unic[


