
Majoritatea germanilor
cred c[ țara lor nu mai poate
face față altor refugiați după
un influx de 890.000 de per-
soane în anul 2015, potrivit
unui sondaj realizat de Fun-
dația Bertelsmann, informea-
ză agenția DPA.

54% dintre respondenți au
declarat că Germania a atins
o limită în privința numărului
de migranți pe care îi poate
primi. În urmă cu doi ani, ace-
lași studiu a arătat că 40% din-

tre germani aveau această opi-
nie.

"Mulți cred că s-a atins un
moment decisiv — dorința de
a lua mai mulți refugiați a scă-
zut semnificativ", notează
fundația amintit[ în raportul
său.

Potrivit  sondajului,  în
principiu germanii sunt încă
favorabili primirii de refu-
giați. 70% dintre respondenți
au afirmat că sunt deschiși fa-
ță de imigranți.

Ce \i-e ;i cu dragostea asta?! Ce ne-am
propus noi ̀ n materialul de fa\[ este s[ afl[m
ce vor femeile ;i ce vor b[rba\ii de la “jum[ta-
tea” lor. Jum[tate pe care ;i-o caut[. Cu alte
cuvinte, ce a;tept[ri au ambele sexe de la par-
tenerul al[turi de care vor s[ tr[iasc[ fix ca-n
pove;ti, p]n[ la ad]nci b[tr]ne\i. 

~ncepem cu `nceputul. Unde `;i caut[
s[tm[renii jum[tatea? Pe re\elele de sociali-
zare? Se ̀ nt]mpl[, dar acolo nu e tare sigur c[
;i reu;esc. 

“În poeziile mele (nu ;tiu ce va fi `n 
romane) iubirea, femeia, femeile, 
muza, poezia convie\uiesc”

anun\urile de matrimoniale 
s-au schimbat de-a lungul
timpului

Fi;[ de scriitor< 
ioan nistor
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Pa;tile se încadreaz[ în modelul preistoric
de rena;tere simbolic[ a timpului 
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germania nu mai poate face fa\[ la mai 
mul\i refugia\i

Aflându-ne temporal în intervalul Ciclului
Pascal, recent înnobilat de Buna Vestire, când
în splendoarea naturii renăscute ne-a fost vestit
Domn Nou, considerăm oportun a ne aminti
de modul în care străbunii noștri se pregăteau
de marea sărbătoare a Sfintelor Paști, o perioa-
dă în care concentrau puternicul suflu religios
cu cel cosmic, marea sărbătoare fiind implicit
dominată de intuiția transcendentului, văzut
ca o anticipare pământeană a raiului, prin cre-
dința supremă în Înviere. 

Sub aspect religios Învierea Domnului sim-
bolizează trecerea de la așezarea în latura și
umbra morții, la viața cu Hristos în Duhul
Sfânt, mentalitatea colectivă din satul tradi-
țional îmbrățișând această semnificație. 

Paștile se încadrează în modelul preistoric
de renaștere simbolică a timpului și spațiului
prin jertfa divinității adorate, substituită de o
efigie (statuie, steag, mască, totem), un om
(conducător, oștean, fecioară, prizonier), un
animal (miel, berbec, țap, cal, taur), o pasăre
sau ouă de pasăre, arbore sau plante alimentare. 

Timpul ritual de 14 zile, parte componentă
a Ciclului Pascal, se degradează neîncetat în
Săptămâna Patimilor, când se deschid mor-
mintele și se întorc spiritele morților (Joia Mare
sau Joimari), iar Iisus este trădat, chinuit, umi-
lit și omorât prin răstignire. După 3 zile de
haos și întuneric, în care omenirea a rămas fără
protecție Divină, urmează miracolul Învierii
Domnului din noaptea de Paști și actele puri-
ficatoare din Săptămâna Luminată, care readuc
echilibrul și armonia.

Această trecere e pregătită de rânduiala Bi-
sericii asemeni unei călătorii, marcată de nu-
meroase ritualuri. Întreg Ciclul Pascal era o
perioadă încărcată de sacralitate, în cuprinsul
căreia toate activitățile umane se desfășurau
după un calendar precis, iar viața religioasă a
comunităților se intensifica și se contopea cu
o multitudine de practici magice și gesturi ri-
tualice. 

În Ciclul Pascal o importanță covârșitoare
o aveau pregătirile care semnificau curățenia
trupească, dar și curățenia domestică, ce de-
butau la Lăsata secului, momentul de început
al celui mai lung și sever post de peste an.

Compozitorul francez Jean-
Michel Jarre susține în noaptea de
joi spre vineri, pe malul Mării
Moarte, un concert de muzică
electronică, însoțit de efecte
speciale, cu scopul de a trezi
conștiința populară față de
pericolul la care este expusă această
minune a naturii.

Super-producția, organizată la
poalele cetății milenare Masada, pe
malul acestui lac sărat împărțit între
Israel, Iordania și teritoriile
palestiniene, este de așteptat să
dureze aproape toată noaptea. 

Jean-Michel Jarre 
sus\ine un concert 
la Marea Moart[

      Primăria Madridului va
interzice circulația camioanelor
în Săptămâna Mare, când au loc
numeroase procesiuni religioase
la care participă numeroase
persoane, ca măsură de
securitate pentru evitarea
atentatelor, informează vineri

EFE.
      Restricțiile se vor aplica
vehiculelor de peste 3,5 tone.
Interdicția este valabilă pentru
zilele de duminică, 9 aprilie,
miercuri, 12 aprilie, și duminică,
16 aprilie, a informat Primăria
Madridului.

Prim[ria Madridului interzice circula\ia 
camioanelor în S[pt[mâna Mare

S`n`tate Frumuse]e&
alimentele dulci ;i lipicioase
favorizeaz[ apari\ia cariilor

Bitterul de la Hypericum 
ac\ioneaz[ asupra sistemului nervos
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Cravata, de la simbol al 
aristocra\iei la un accesoriu
modern
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Coșuri de Paști (foto< colecția Iuliu Pop, Muzeul Județean Satu Mare)
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Alexandru Doboși s-a născut
la Medieșu Aurit în 9 decembrie
1899, din părinții Alexandru Do-
boși preot și Maria Darabanth. A
fost botezat de bunicul său părin-
tele Petru Doboși senior, iar nași
i-au fost Ștefan Darabanth, fratele
mamei sale și Vilma Doboși, sora
tatălui său. (Viorel Câmpean, Oa-
meni și locuri din Sătmar, Infor-
mația de duminică, an VI, nr. 316,
14 noiembrie 2008, p. 4).

Continuăm în acest număr cu infor-
mații despre scrierile acestui cronicar.

Aceste documente dovedesc nu doar
faptul că aceste familii erau în stăpânirea
proprietăților la datele de mai sus amin-
tite, dimpotrivă aceste documente atestă
și faptul proprietăților înainte de a fi da-
tate, ca de exemplu documentul atestat
al familiei Rednic din 1445, Verus De-
census Et Certus Locus Mansionis Ejus-
dem Dragus Ac Praedecessorum Sno-
rum Praefuisse Dignoscitur.

În anul 1453 Ioan Huniade le acordă
lui Petru Mandra și Nan cnezatele din
Vișeu, ei reușind să dovedească că erau
cei mai vechi proprietari ale acestor cne-
zate din cele mai străvechi timpuri (Ab
Antiquo Et Tempribus Divorum Re-
gum), în același an Huniade le cere lo-
cuitorilor din Săcel să conducă mai de-
parte cnezatul la fel cum au făcut-o și
străbunii lor din cele mai vechi timpuri.
(Quomodo Ipsi Et Eorum Praedecesso-
res Semper Et Ab Antique... Pacifice Et
Quite Possederant).

Tot în același an, regele Ludwig în-
mâna unor români cnezatul Lipsche și
le cere supunere totală față de noii lor
cneji, ca și cum ar fi fost proprietatea
străbunilor, pentru că dreptul de a stă-
pâni în acele timpuri nu l-au primit de
la nici un rege ungur, ci l-au primit de la
strămoșii lor din cele mai vechi timpuri
și din generație în generație.

Supremația regală a dinastiei de An-
jou dorea o documentație clară și în ace-
lași timp al nobililor asupra moșiilor și
proprietățile lor care se aflau de un timp
îndelungat sub stăpânirea lor. La fel se
întâmplă și sub dominația principilor
transilvăneni, când mulți nobili cereau
documente noi pentru a-și întări și mai
mult drepturile asupra proprietăților.

Prima realitate ce rezultă din studiul
localităților este densitatea populației și
desimea așezărilor în văile râurilor, astfel
se aflau în văile râurilor< Tisa, Ronișoare,
Vișeu, Iza, Brebul, Mara, Cofeu, cele mai
vechi așezări care sunt considerate lea-
gănul românilor din Maramureș. În afară
de acestea în văile alăturate se mai găseau
și alte localități cum ar fi< Bocoiel, Ieud,
Botiza, Vlad etc.

În documentele vechi dintre anii
1349-1485 a multor localități se găsesc
relatări istorice despre așezări care cu
timpul au dispărut ori cum altele s-au
contopit împreună cum ar fi de exemplu
< Nureș, Varalja, Ozon, Danfalva, Vin-
cești.

Nu toate localitățile aveau o populație
mare, dar existau așezări până și în cele
mai îndepărtate cotloane ale munților,
care erau bine organizate și conduse de
conducători aleși din mijlocul poporului
român, aceasta în timpurile când în câm-
piile îndepărtate ale ungurilor, nu se gă-
sea nimic doar zone albe nelocuite.

Această etnografie a Maramureșului
rămâne neschimbată până în zilele noas-
tre, dat fiind faptul că nimeni nu a reușit
să schimbe traiul, datinile, tradițiile spe-
cifice românești, nici ucrainenii care ve-

neau din nordul teritoriului maramure-
șean la sfârșitul Evului Mediu, cu atât
mai puțin ungurii care veneau și se așe-
zau din partea de jos a Tisei și la fel nici
evreii care veneau din Galiția și la început
se așezau prin satele românești.

Nobilimea română

Secolul al XIV-lea este cu siguranță
cel mai important pentru teritoriul ro-
mânesc al Maramureșului. În anul 1301
cu regele Andreas al III-lea se încheie di-
nastia arpadiană și nobilimea ungurească
primește din nou dreptul de a-și alege
regii. 

Adunarea marilor grofi reușește să-
l încoroneze pe Karl Robert, care după
multe lupte grele interne, tocmai împo-
triva adunării marilor grofi care l-au în-
coronat, reușește să reinstaureze respec-
tul și supunerea acestora față de supre-
mația casei regale.

Profitând de aceste lupte interne ale
ungurilor, nobilimea română din regiu-
nea Maramureșului care era foarte nu-
meroasă, se întindea pe un teritoriu foar-
te vast și neavând obligații reușește să-și
întărească controlul atât asupra terito-
riului Maramureșului, cât și a regiunilor
Ugocea, regiunile deluroase și de câmpie
din Satu Mare, Ardud, Carei și o parte a
ținuturilor Bereg și Ung, care azi sunt
părți ale Rusiei Carpatice.

Cu ajutorul acestor nobili și baroni
români, supremația regală ungurească
dorea să formeze o alianță care să-i spri-
jine în lupta împotriva oligarhilor unguri,
având astfel tot interesul ca cel puțin o
parte dintre acești nobili să devină cât
mai puternici pentru a primi ajutor și a
fi sprijiniți de către aceștia în caz de ne-
voie.

Ca urmare, în anul 1326 regele Karl
Robert, care se afla în război cu Dalmația,
donează cneazului Stanislău atât pentru
supunerea lui loială cât și pentru sprijinul
acordat, proprietatea Strâmtura de care
aparțineau satele< Rozavlea, Cuhea, Sizu,
Botiza, Petrova, Leordina și Poienile de
sub Munte. 

Un caz deosebit care iese în evidență
este lupta energică a dinastiei de Anjou
asupra oligarhilor, reușind să întemeieze

un principat de aproximativ 830 kmp,
cu reședința la Strâmtura.

Proprietățile și moșiile date în docu-
mentul din 1353 cuprind la fel circa 88
de kmp și aparțineau fiilor lui Iuga, Bog-
dan, fratele lui Iuga stăpânea o moșie de
1200 kmp, dar i-a fost confiscată în 1356
și asta împotriva faptului că ambele moșii
au fost proprietatea părinților lor, care
avea reședința în Cuhea.

Din relatările de mai sus rezultă fap-
tul că regii unguri au reușit cu ajutorul
nobilimii române din Maramureș să în-
temeieze principate puternice, aceasta fi-
ind dovada statorniciei și bogăției popo-
rului român de pe aceste plaiuri și asta
cu mult timp înainte ca regii unguri să-
și extindă supremația asupra acestei re-
giuni. 

Împotriva acestui fapt unii istorici
unguri afirmă că românii trăiau ascunși
în munți și în văile Maramureșului, du-
când o viață de nomazi.

Dintre familiile de nobili făceau par-
te< Acforonai, Balya, Barezvalvi, Bedoi,
Bocskoi, Bogdan, Bud, Buda, Cousuruga,
Daneș, Dragomerfalvi, Fincze, Gostolya,
Gyulafalvi, Ilolczi, Iodi, Iuga, Kapalab-
taki, Kalinfalvi, Man, Mandra, Nan, Ne-
meș, Kokenyesdi, Kracsfalvi, Pop, Polos-
ka, Saplanczai, Slatinai, Todor, Vajda,
Vancs și altele.

Cele mai însemnate familii nobile
erau Bilkei și Ilosvei cu proprietăți în
lunga vale din Nagyag, Urmezzi și Dol-
hai, în partea de vest a Maramureșului și
în valea Marei erau familiile< Feherfalvi,
Iodi, Gyulafalvi, Șugatag , Bicz. Membrii
acestor familii erau nobili români obiș-
nuiți. Doar o singură familie a reușit să
ajungă la rangul de magnat și anume fa-
milia Drag a căror strămoși deja în tim-
pul regelui Ludovic cel Mare au avut mari
privilegii și moșii întinse. 

Până la sfârșitul secolului al XV-lea
dețineau șase sate în valea Talabor, în va-
lea Marei 13 sate, în valea Izei 8 sate, în
valea Vișeului 5 sate ... în total 44 de sate.
Încă din anul 1397 au primit orașele Si-
ghet, Huft și cetatea Chioarului, astfel ei
stăpâneau o regiune cu o suprafață de
2200 kmp.

Atât fiii magistrului Sas, cât și ma-
gistrul Balc ieșeau în evidență, Balc fiind

atât voievod, cât și conte de Maramureș
între anii 1365-1405 și din anul 1378 a
fost și comite de Satu Mare. 

Drag a fost voievod și conte de Ma-
ramureș, Szekler și Satu Mare, avea un
renume foarte mare, fapt pentru care a
fost ales împreună cu șase magnați, doi
cardinali și doi episcopi cu sarcina de-a
împăca regina cu soțul ei regele Sigis-
mund. Fratele lui Ioan, era și el sfetnic la
curtea regelui Sigismund.

Cnezate – Cneji

În fiecare vale a râurilor din țara Ma-
ramureșului, existau localități care ade-
seori erau și reședințe a cnezatului res-
pectiv, astfel< în valea Izei localitatea
Strâmtura, în valea Tisei localitatea Sa-
rasău, în valea Nagyagului a Rusiei Car-
patice se găseau localitățile Huft și Lyps-
che, în valea Coșeului în apropiere de
Ozon localitatea Sârbi, în valea Tarasului
localitatea Nereșnița, în valea Borosovei
se găseau localitățile Volha și Kereczke,
iar în valea Talaborului a Rusiei Carpa-
tice localitatea Talaborfalu.

În afară de acestea existau cnezate
care aveau o singură reședință la un loc,
de exemplu în Rusia Carpatică Nyargova,
Ieud, Săcel cu reședința în Moisei. După
cum am văzut regele Karl Robert donea-
ză cneazului Stanislau pentru meritele și
serviciile deosebite, moșia Strâmtura, ca-
re era compusă din mai multe sate.

În anul 1345 familia de români Mic,
fiul voievodului Silvestru primește cne-
zatul din Sarasău, întemeiat în 1326. De
acest cnezat aparțineau localitățile< Sa-
rasău, Săpânța și Iapa cu un teritoriu de
185 kmp.

În anul 1350 regele Ludwig donează
cnezatele Lipce și Zelesmezeu cu un te-
ritoriu de 192 kmp. Celor patru fii ai vo-
ievodului Crăciun din Bilke.

Tot regele Ludwig donează în 1361
altor trei frați români, jumătate din cne-
zatul Ozon, iar în 1405 cnezatul Kason
cu un teritoriu de 200kmp., tot acestor
trei frați regele le mai donează în 1361
cnezatul Nereșniței de Sus.

După dovada atestatului documentar
din 1453, Ioan Huniadi donează celor
trei frați cneji și familiilor lor ambele
cnezate ale Vișeului cu un teritoriu de
470 kmp.

În anul 1485 din ordinul regelui Ma-
tei Corvin, patru frați români primesc
cnezatele Talaborfalva și Ducifalva cu o
suprafață de 40 kmp. 

Mai mulți localnici din localitatea
Urmezo donează în 1419 jumătate din
cnezatul Negova din valea Tarasului unui
cneaz român Simeon cu o suprafață de
4 kmp.

În anul 1419 după mai multe lupte
crâncene, regele Sigismund câștiga în re-
giunea balcanică războiul împotriva tur-
cilor. La reîntoarcerea lui, deja în orașul
Timișoara donează ca recompensă cnea-
zului român Valentin cnezatul Ieud cu o
suprafață de 75 kmp., atât pentru loiali-
tate cât și pentru numeroasele servicii,
ajutoare și sacrificiile deosebite, prin care
a dat dovadă de mult curaj și vitejie. 

Tot în acest document reiese că Va-
lentin a donat regelui sume importante
de bani, a întreținut și a administrat din
propriile lui venituri o baterie de război-
nici, el fiind o personalitate deosebită ce
deținea sume enorme de bani și având
înalte cunoștințe de război. În anul 1453
Ioan Huniade donează la trei frați români
cnezatul Săcel și altor frați cnezatul din
Moisei.

Ioan Corneanu, Lacrima Istrăuan
Din Cartea în Manuscris< 

Cronicari români din Ardeal

În jurul anilor ’20, apar primele
prototipuri ale sistemelor de televizune.
Rezultatele acestor încercări se vor con-
stitui în transmiterea la distanţă a unor
litere. Dispozitivele utilizau principiul
transmiterii fotografiei prin telefon.
Perioada ce urmează este marcată de
invenţii precum tubul catodic, iconos-
copul şi dispozitivul de baleiaj a im-
aginii. SUA, Anglia, Franţa şi Germania
îşi vor intensifica eforturile pentru a
pune la punct televiziunea ca nou sis-
tem de difuziune.

Ch. Jenkins şi J. Bird realizează, în
anul 1925, prototipurile televiziunii
mecanice. În acelaşi an, Bird înfiinţează
prima societate de televiziune din lu-
me, Television Limited. Calitatea im-
aginilor oferite de către paradigma me-
canică a televiziunii era însă rudimen-
tară. În acest context se dezvoltă ideea
ideea unei variante electronice a tele-
viziunii, susţinută de către Vladimir
Zvorykin şi Philo Fransworth.

Primul, în 1927, va inventa pentru
RCA tubul catodic de recepţie (cines-
copul), iar în 1931 tubul analizator al
camerei. Pe de altă parte, Fransworth
realizează, tot `n 1927, prima teleca-
meră electronică şi îmbunătăţeşte sis-
temul video de la 60 de linii la 400.  Pri-
ma transmisie la distan\[ a avut loc `n
7 aprilie 1927, acum 90 de ani. 

Anul 1941 poate fi considerat
punctul de plecare în dezvoltarea tele-
viziunii în SUA. În ajunul izbucnirii
celui de-al doilea război mondial Co-
misia Federală a Comunicaţiilor (FCC)
işi va da acceptul pentru televiziunea
de larg consum, legislaţia fiind prelua-
tă, în mare măsură, de la radio. Mo-
mentul reprezintă transformarea tele-
viziunii în mediu de masă. Reglemen-
tarea sistemului TV va însemna ade-
văratul start în ceea ce va deveni o mare
industrie. Numărul staţiilor creşte de
la şase sau opt în 1945, la 98 în 1950,
iar în cel al receptoarelor , de la 10.000
în 1945, la 4 milioane în 1950, zece ani
mai târziu ajungând la cifra de 35 de
milioane.

În 1948, FCC a interzis acordarea
de noi licenţe pentru staţiile de televi-
ziune- perioadă cunoscută sub numele
de îngheţ. Staţiilor care erau deja în
funcţiune li s-a permis să-şi continue
activitatea. Atunci când îngheţarea a
încetat, în 1952, s-a primit un mare nu-
măr de cereri pentri staţii noi, în zonele
din SUA care nu avuseseră semnal. Ac-
ceptarea lor a stimulat în mare măsură
vânzarea de televizoare, iar curba de
adopţie a urcat rapid.  În anul 1958,
factorii de natură economică fac ca te-
leviziunea să se apropie şi de mediul
rural. Din 1960 televiziunea devine un
element obişnuit al vieţii cotidiene.

Se `mplinesc 90
de ani de la prima

transmisie TV

CRONICARI
În fiecare vale a râurilor din țara Maramureșului, existau localități care adeseori erau și reședințe

ale cnezatului respectiv, astfel< în valea Izei localitatea Strâmtura, în valea Tisei localitatea Sarasău,
în valea Nagyagului a Rusiei Carpatice se găseau localitățile Huft și Lypsche, în valea Coșeului în
apropiere de Ozon localitatea Sârbi, în valea Tarasului localitatea Nereșnița, în valea Borosovei
se găseau localitățile Volha și Kereczke, iar în valea Talaborului a Rusiei Carpatice localitatea Ta-
laborfalu.

Secolul al XiV-lea este cel mai important
pentru teritoriul românesc al Maramure;ului
În anul 1453 Ioan Huniade le acordă lui Petru Mandra și Nan cnezatele din Vișeu
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TRADI}II
Sub aspect religios Învierea Domnului simbolizează trecerea de la așezarea în latura și umbra

morții, la viața cu Hristos în Duhul Sfânt, mentalitatea colectivă din satul tradițional îmbrățișând
această semnificație

Aflându-ne temporal în interva-
lul Ciclului Pascal, recent înnobilat
de Buna Vestire, când în splendoa-
rea naturii renăscute ne-a fost vestit
Domn Nou, considerăm oportun a
ne aminti de modul în care străbunii
noștri se pregăteau de marea sărbă-
toare a Sfintelor Paști, o perioadă în
care concentrau puternicul suflu re-
ligios cu cel cosmic, marea sărbă-
toare fiind implicit dominată de in-
tuiția transcendentului, văzut ca o
anticipare pământeană a raiului,
prin credința supremă în Înviere. 

Sub aspect religios Învierea Domnului
simbolizează trecerea de la așezarea în la-
tura și umbra morții, la viața cu Hristos
în Duhul Sfânt, mentalitatea colectivă din
satul tradițional îmbrățișând această sem-
nificație. 

Paștile - ”al praznicelor praznic și săr-
bătoarea sărbătorilor”-  a fost în satul ro-
mânesc tradițional cea mai mare și mai
importantă sărbătoare de peste an. Nu-
mele sărbătorii de Paști vine de la ebraicul
pesah, care înseamnă trecere, amintind
de trecerea evreilor prin Marea Roșie și
de eliberarea lor din robia Egiptului. 

Paștile se încadrează în modelul preis-
toric de renaștere simbolică a timpului și
spațiului prin jertfa divinității adorate,
substituită de o efigie (statuie, steag, mas-
că, totem), un om (conducător, oștean,
fecioară, prizonier), un animal (miel, ber-
bec, țap, cal, taur), o pasăre sau ouă de
pasăre, arbore sau plante alimentare. 

Moartea și renașterea, celebrate de
precreștini la aceeași dată, au fost disociate
de creștini ce au fixat nașterea Domnului
Iisus Hristos la solstițiul de iarnă, iar
moartea – respectiv Învierea - la echinoc-
țiul de primăvară și în raport cu faza lu-
nară. Deosebirea fundamentală între creș-
tinism și alte dogme religioase constă în
faptul că, jertfa prin substituție a zeului
precreștin, a fost înlocuită cu jertfa lui Ii-
sus, săvârșită o singură dată pe Golgota,
în numele tuturor oamenilor și reactua-
lizată ritual de către credincioși în fiecare
an.

Timpul ritual de 14 zile, parte com-
ponentă a Ciclului Pascal, se degradează
neîncetat în Săptămâna Patimilor, când
se deschid mormintele și se întorc spiritele
morților (Joia Mare sau Joimari), iar Iisus
este trădat, chinuit, umilit și omorât prin
răstignire. După 3 zile de haos și întuneric,
în care omenirea a rămas fără protecție
Divină, urmează miracolul Învierii Dom-
nului din noaptea de Paști și actele puri-
ficatoare din Săptămâna Luminată, care
readuc echilibrul și armonia.

Ciclul Pascal este cel mai lung din ca-
lendarul popular. El începe odată cu Pos-
tul Mare, cu 49 de zile înainte de prima zi
de Paști, și se încheie la 50 de zile după
Paști, cu sărbătoarea Rusaliilor – Pogorâ-
rea Sfântului Duh. Un  total de aproape
100 de zile, din care jumătate de tristețe
și jumătate de bucurie. 

Această trecere e pregătită de rându-
iala Bisericii asemeni unei călătorii, mar-
cată de numeroase ritualuri. Întreg Ciclul
Pascal era o perioadă încărcată de sacra-
litate, în cuprinsul căreia toate activitățile
umane se desfășurau după un calendar
precis, iar viața religioasă a comunităților
se intensifica și se contopea cu o multitu-
dine de practici magice și gesturi ritualice. 

Desfășurate în perioada sacră a echi-
nocțiului de primăvară, aceste ritualuri
populare aveau drept scop regenerarea
naturii, stimularea fertilității pământului,
ajutarea recoltelor în perioada de germi-
nație, prin îndepărtarea ”strigoilor”, a for-
țelor negative ce luau ”mana” grâului sau
”mana” laptelui. Ideea regenerării umane
colective, prin participarea activă și directă
la învierea vegetației, ca simbol al regene-
rării cosmice, este caracteristică tuturor
civilizațiilor de tip agrar.

În Ciclul Pascal o importanță covâr-

șitoare o aveau pregătirile  care semnificau
curățenia trupească, dar și curățenia do-
mestică, ce debutau la Lăsata secului, mo-
mentul de început al celui mai lung și
sever post de peste an. Duminica Lăsatei
Secului era o adevărată sărbătoare fami-
lială, pe lângă pregătirile culinare deose-
bite care se făceau în acea zi, oamenii cău-
tau să se împace cu cei cu care erau certați,
pentru a putea duce Postul Mare cu su-
fletul împăcat și curat. Postul Paștilor dura
7 săptămâni, simbolizând jertfa benevolă
adusă Marelui Praznic al Patimilor și În-
vierii lui Iisus Hristos. Credința generală
era că fiecare om trebuie să întâmpine În-
vierea cu sufletul și trupul curat, îmbrăcat
cu haine noi ”măcar o cămașă dacă nu se
putea mai mult”, și casa curată. În postul
mare se făcea curățenia generală a curților
și grădinilor, ”gospodarul cel bun termină
cu scoaterea gunoaielor din ogrezi și ocoa-
le până la duminica Floriilor”. Cu gunoa-
iele adunate se făceau focuri la Sfinți (9
martie - cei 40 de Mucenici) ”ca să ardă
răutățile și să n-aibă purici peste vară”> la
Alexie (17 martie - Sf. Alexie – omul lui
Dumnezeu) ”pentru ca insectele să nu
strice semănăturile”, și la Buna Vestire (25
martie) ”ca să fie pomii roditori și să nu
s-apropie șerpii și șopârlele de casă”.

Femeile spălau toate textilele, curățau
mobilierul, lipeau și văruiau pereții, ”mu-
ierile harnice îmbrăcau casele cu șterguri,
fețe de mese și lepedeie noi”. Tot în pe-
rioada postului se făceau pregătirile pen-
tru începerea anului agricol. La ”Drago-
bete cap de primăvară se ducea grâu la
biserică, să citească popa molitva grâului,
apoi îl amestecau cu cel de sămânță”. La
Sfinți (9 martie) se pornea plugul, ”numai
cei cu noroc pot ieși primii la plug, pentru
ca după norocul lor să rodească țarina, că
dacă va ieși primul unul fără noroc, țarina
nu va rodi bine”.

Postul Mare era perioada cea mai as-
cetică din an, o adevărată campanie de
purificare trupească și sufletească, în care
creștinul trăia mai mult pentru Dumne-
zeu decât pentru el, trăiri dominate de
nădejdea profundă a iertării păcatelor,
această nădejde fiind susținută de fapte
bune, rugăciune și post. Astfel primeau
creștinii Paștile, Învierea Domnului, taina
necuprinsă care stă la temelia creștinis-
mului. 

”Postul înseamnă mare lucru pentru
înaintarea către Dumnezeu. Cu postul, cu
rugăciunea și cu faptele bune se capătă
Împărăția Cerurilor”.

Alimente rituale – mielul, pasca
și ouăle roșii

Mielul, animal de sacrificiu la multe
popoare, este unul din simbolurile fun-
damentale ale lui Hristos ”mielul Dom-
nului”. ”A doua zi Ioan a văzut pe Iisus ve-
nind la el și a zis< Iată Mielul lui Dumne-
zeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan, I,
29). 

În anul 629, Conciliul de la Constan-
tinopol decide ca Iisus să fie reprezentat
sub formă umană și nu în cea de miel cum
apărea până atunci, dar ”Mielul Domnu-
lui” va rămâne o imagine emblematică a
lui Hristos. Sacrificiul mielului era prac-
ticat de evrei la sărbătorile în cinstea lui
Iahve și la musulmani, în zilele Ramada-
mului. 

De aici a provenit și obiceiul mielului
pascal. Sărbătoarea de Paști a preluat și
transformat sacrificiul Divinității din stră-
vechi practici precreștine (ce erau săvârșite
primăvara, pentru a marca începutul pe-
rioadei de renovare a timpului), prin ac-
ceptarea sacrificării mielului la această
sărbătoare, mielul tăiat cu acest prilej reac-
tualizând în fiecare an, în  mod simbolic,
moartea lui Iisus.

În ziua de Paști mielul este dus la bi-
serică, pentru a fi sfințit de către preot,
împreună cu celelalte bucate tradiționale.
”În ziua de Paști se dă de pomană miel,
colaci, ouă, caș și olcuțe cu apă. Cine nu
mănâncă miel de Paști nu-i merge bine
tot anul”.

Pasca era preparată din ”făină curată
de grâu ales”, cernută prin sită deasă”. Ges-
turile anterioare preparării pot fi asimilate
codului purificării necesare împlinirii
unui act ritual< ”femeile, pentru a face pas-
că se grijesc, se spală pe cap, se piaptănă,
îmbracă cămeșe și straie curate, bat me-
tane spuind rugăciuni și apoi se apucă de
plămădit”. ”Când mă apuc să fac pasca mă
închin”. Chiar și etapa coacerii este ritua-
lizată< ”când pun în cuptor fac Cruce cu
lopata sus pe tuspatru pereții și apoi la
gura cuptorului zicând< Cruce-n casă/
Cruce-n masă/ Cruce-n tuspatru/ Cor-

nuri din casă”.
Prescripțiile purificatoare sunt deose-

bit de atent respectate în ziua în care pasca
este dusă la biserică, în coșul de Paști, ală-
turi de alte alimente, toate prin consacra-
rea religioasă căpătând valoare apotro-
paică. De altfel, întreg contextul sacrali-
zării ei conduce la ideea de purificare,
omul ce duce pasca la sfințit trebuind în
prealabil să se spele, să-și schimbe hainele,
să învelescă pasca cu un șervet curat (șter-
gura de pască). 

”Când or fi Paștile? se întrebară apos-
tolii. Iar Iisus Hristos le răspunsese< Când
veți găsi pâine de grâu în traistele voastre.
Și plecând apostolii din casa gospodarului
ce i-a ospătat, au aflat în traiste pâine de
grâu, iar atunci Iisus le-a spus< Bucurați-
vă, căci acum sunt Paștile!”.

Oul de Paști reprezintă un substitut
al Divinității primordiale, înfrumusețat
prin vopsire și încondeiere în Săptămâna
Patimilor, jertfit și mâncat sacramental în
ziua de Paști. Izvoare certe arheologice și
istorice atestă, cu multe secole înainte de
Hristos, obiceiul de a se face ouă colorate
la marile sărbători sezoniere, în special la
Anul Nou; la sărbătoarea chineză Tsing-
Ming din luna aprilie, când iarba era ver-
de, oamenii își ofereau ouă colorate; la
sărbătorile primăverii, vechii perși își dă-
ruiau ouă de diferite culori. 

Apariția frecventă a oului colorat în
ceremoniile antice de reînnoire a timpului
se bazează pe concepțiile lor cosmogonice,
care compară Universul cu oul generator
de viață. Imaginea arhetipală a oului a fost
preluată ulterior și de creștinism< oul co-
lorat și împodobit fiind simbolul Mântui-
torului care părăsește mormântul și se în-
toarce la viață. Inițial, ouăle se vopseau
cu plante, în galben – culoarea soarelui,
și în roșu – culoarea discului solar la ră-
sărit și apus. Ulterior, ouăle au fost deco-
rate cu motive vegetale, geometrice, zoo-
morfe, cu chipul lui Hristos sau figuri de
îngeri. Pentru a juca rolul de substitut al
personajului sacru, oul de Paști era ales la
miezul Păresimilor, ziua de miercuri din
mijlocul Postului Mare, era vopsit și în-
condeiat în Săptămâna Patimilor, pentru
a fi ucis, prin lovire în cap (ciocnirea ouă-
lor) și mâncat sacramental în ziua de Paști.
Prin acest scenariu ritual se credea că tim-
pul și spațiul înconjurător mor și renasc,
împreună cu Divinitatea adorată, an de
an.

Obiceiurile și credințele legate de ouă-
le de Paști sunt deosebit de numeroase,
având semnificații multiple. Ouăle și cojile
acestora pot aduce frumusețe și sănătate,
belșug și rod bogat, să lege sau să înde-
părteze oamenii, să grăbească căsătoria
fetelor, să înmulțească vitele, etc. Consi-
derată și o sărbătoare a ouălor, Paștile im-
plică  diverse ritualuri ce au ciocnitul ouă-
lor în centrul acțiunii, un adevărat cere-
monial ce se desfășoară după reguli clar
stabilite prin tradiție< ”întâi ciocnește băr-
batul cu femeia, apoi părinții cu copiii. 

În prima zi de Paști se ciocnește numai
cu capul ouălor. Din a doua zi se ciocnește
cap cu cap, dos cu dos, coastă cu coastă.
Primul spune Hristos a Înviat! și al doilea
răspunde Adevărat a Înviat!”. Urmând
imediat actului religios al celebrării În-
vierii, ciocnitul și mâncatul ouălor mar-
chează intrarea în sărbătoare, începutul
acesteia. Acest act ritual deține pe tot par-
cursul sărbătorii primul rol ceremonial
de început al meselor. ”Cei ce ciocnesc
ouă roșii se vor vedea pe lumea cealaltă.
De aceea au să ciocnească unul cu altul
cei ce se iubesc.”

”În ziua de Paști se pune într-un blid
apă, un ou roșu, o monedă de argint, un
fir de urzică. Cu apa se spală pe față toți
ai case. Să fie rumeni și sănătoși peste an”.

Vinerea de Paști este o zi aflată sub
semnul jertfei supreme și a răstignirii lui
Hristos. Cei bătrâni ”ajunează ca să le
meargă bine tot anul, să aibă belșug în
casă și să le ajute Dumnezeu la toate cele
bune”. ”În Vinerea Seacă nu se coace pâi-
ne”. ”În Vinerea Mare se ocolește biserica

de trei ori și se duce acasă lumânarea
aprinsă. Dacă se stinge pe drum este semn
rău. Cu ea aprinsă se înconjoară casa de
trei ori și apoi se face semnul Crucii pe
cei patru pereți ai casei, ca să fie ferită de
foc.”

Toate pregătirile pentru Învierea
Domnului erau terminate sâmbătă seara<
”toate casele sunt curate, liniștite, așezate
și văruite frumos; paturile sunt așternute
cu perini și lipideie până la grindă, pe la
ferestre și pe după icoane sunt puse șter-
guri, iar fiecare gospodină pregătea coșul
cu pască, ouă, brânză și hainele cu care se
mergea la Înviere”. În noaptea Învierii se
făceau focuri în curtea bisericii și în cimi-
tir, iar oamenii le păzeau ca să vadă când
se deschide cerul, crezând că dacă văd ce-
rul deschis primesc de la Dumnezeu orice
ar cere.  Slujba Învierii se făcea la cântatul
cocoșilor. Liniștea satului era întreruptă
de sunetul de toacă și de preotul care, cu
lumânarea aprinsă, ieșea din biserică și
chema credincioșii< ”veniți de luați Lumi-
nă!”, chemare amplificată și de sunetele
clopotelor ce vesteau Învierea Domnului,
clopote care nu mai băteau din Joia Mare,
fiind înlocuite de toacă. „Bătăile de toacă
sunt asemuite în lumea ortodoxă cu bă-
tutul piroanelor în mâinile şi picioarele
lui Hristos. Cel care bate toaca se gândeşte
la cele suferite de Hristos, pe Crucea de
pe Golgota”. 

După slujba Învierii preotul sfințea
păștile, încheidu-se astfel Postul Mare.
”Toată casa merge la Înviere, căci altfel îi
paște pe oameni boala și necazul”.

Duminica Sfintelor Paști, sărbătoarea
centrală a calendarului festiv creștin, re-
prezenta în mentalitate arhaică victoria
binelui asupra răului, a vieții aupra morții.
Speranța Învierii oferea crezul în ”viața
de apoi”, cea din împărăția Tatălui Ceresc,
Învierea Domnului fiind considerată
drept o încununare a speranțelor în veș-
nicie. Crucea Răstignirii capătă conotațiile
unui ”arbore cruce”, însuși Hristos deve-
nind arbore al lumii, ”axă a lumii”, ce
transcede ”prin moarte spre viață, prin
Cruce spre Lumină”. 

Iconografia creștină a Sfintelor
Paști

În contextul sărbătorii Sfintelor Paști,
icoanele au un loc bine definit, exprimând
o tematică deosebit de complexă, care
constituie un capitol însemnat al ciclului
Hristologic – Patimile< suferința, răstig-
nirea și moartea, considerate evenimente
capitale din viața lui Iisus Hristos. În ico-
nografia picturii religioase, Patimile sunt
reprezentate prin următoarele momente<
Floriile (Intrarea Domnului în Ierusalim)>
Spălarea picioarelor> Rugăciunea de pe
Muntele Măslinilor> Trădarea lui Iuda> Le-
pădarea lui Petru> Ecce homo> Iisus pe
drumul Golgotei> Răstignirea> Coborârea
de pe Cruce> Punerea în mormânt> Plân-
gerea Domnului.

În istoriografia religioasă s-a consi-
derat mult timp că profeția lui Simeon
din Evanghelia lui Luca< ”și prin sufletul
tău va trece sabia”, se referea la experien-
ța cumplită și durerea prin care a trecut
Fecioara Maria la răstignirea lui Hristos.

Acea suferința supremă amin-
tește faptul că, dacă sărbătoarea de Paști
este cea mai însemnată sărbătoare creș-
tină, nu e numai pentru că Iisus a Înviat,
ci e mai ales fiindcă Iisus a suferit! Su-
ferința Lui, sufletească și trupească, n-a
fost atinsă de nicio altă ființă și tocmai
prin imensitatea acestei suferințe a fost
învins păcatul omenesc. 

Taina suferinței și Învierii lui Iisus
constituie esența creștinismului. Să nu
uităm această minune dăruită nouă, cre-
dincioșilor, și să ne pregătim cum se cu-
vine, pentru a putea spune cu sufletul
curat< HRISTOS A ÎNVIAT!

Dr. Daniela Bălu, Director – 
Muzeul Județean Satu Mare

În anul 629, Conciliul de la Constantinopol decide ca Iisus să fie reprezentat sub formă
umană și nu în cea de miel cum apărea până atunci

Pa;tile se încadreaz[ în modelul preistoric de 
rena;tere simbolic[ a timpuluiș;i spa\iului
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SOCIAL

Ce \i-e ;i cu dragostea asta?!
Ce ne-am propus noi `n materia-
lul de fa\[ este s[ afl[m ce vor fe-
meile ;i ce vor b[rba\ii de la
“jum[tatea” lor. Jum[tate pe care
;i-o caut[. Cu alte cuvinte, ce
a;tept[ri au ambele sexe de la par-
tenerul al[turi de care vor s[
tr[iasc[ fix ca-n pove;ti, p]n[ la
ad]nci b[tr]ne\i. 

~ncepem cu `nceputul. Unde `;i
caut[ s[tm[renii jum[tatea? Pe re\elele
de socializare? Se `nt]mpl[, dar acolo
nu e tare sigur c[ ;i reu;esc. Prin
anun\uri matrimoniale? Ei bine, da!
Acolo ;tiu o treab[< `;i fac o descriere,
adic[ se prezint[, pun o poz[ (`n care
s[ arate maxim de frumos), scriu "cu
cuvintele lor" ce vor de la jum[tatea ce
o caut[ ;i "Enter". :i apoi a;teapt[ s[ le
scrie F[t - Frumos sau, `n cazul
b[rba\ilor, cea mai cea gospodin[, cea
mai frumoas[ femeie din lume ;i a;a
mai departe. 

Cum `;i c[uta ”so\ia vie\ii” un 
ofi\er al Armatei Rom]ne `n 
anul 1909?

~nainte de a afla cum st[ treaba cu
dragostea ;i ̀ ndr[gostitul, socializarea
;i c[s[toria `n zilele noastre ;i cum se
formuleaz[ anun\urile matrimoniale,
haide\i s[ vedem anun\ul matrimonial
al unui ofi\er rom]n, anun\ publicat ̀ n
anul 1909 `n categoria "C[s[torie" a
unui ziar rom]nesc. 

"Tiner inteligent, oficer `n reserv[,
etate 29 ani". A;a se descria ofi\erul
Armatei Rom]ne care avea inten\ii se-
rioase, adic[ de c[s[torie. ~;i c[uta ma-
rea iubire public]nd urm[torul anun\<

"Un tiner inteligent, oficer `n re-
serv[, etate 29 ani, cu un venit fix anual
de 3.000 cor, avere privat[ 6.000 cor ;i
va mo;teni 10 - 15 mii coroane, ̀ n lipsa
cuno;tin\ei pe aceast[ cale `;i caut[
so\ia vie\ii. 

Caut[ o Rom]nc[ frumoas[, cult[,
viea\[ nep[tat[, gospodar[, f[r[
capri\uri ;i pretensiuni, c[reia-i place
viea\a la \ear[ ;i posede `n numerar
6.000 coroane, precum ;i mobile pen-
tru 4 od[i.

Recerin\[ principal[< c]t de pu\in
s[ ;tie c[sni pianul, dar' cu at]t mai
bine ̀ nverti lingura la foc. Numai ofer-
tele la cari sunt al[turate ;i posa vor fi
luate `n considerare. Cel mai profund
secret se asigur[.

Ofertele sunt a se adresa la admi-
nistra\ia acestei foi sub devisa<Ce ago-
nise;te b[rbatul femeia s[ ;tie cru\a". 

Acesta e anun\ul matrimonial al
anului 1909, `ncheiat cu un citat din
Biblie. S-a ̀ n\eles ce vrea t]n[rul ofi\er
de la so\ia vie\ii lui. Virginitate, avere
c]t de c]t, s[ ;tie g[ti ;i s[ nu fie capri-
cioas[. 

Dup[ 108 ani, de pe h]rtie 
pe site-uri de matrimoniale

Revenim `n 2017, adic[ la 108 ani
de la anun\ul matrimonial publicat de
ofi\er, ;i cu doar un "clic" intr[m pe si-
te-urile de matrimoniale s[ vedem cum
arat[ un anun\ publicat de un t]n[r
care `;i caut[ jum[tatea. Am tastat pe
Google "b[rba\i satu mare matrimo-
niale" ;i rezultatele nu au `nt]rziat s[
apar[. 

Majoritatea b[rba\ilor 

s[tm[reni se descriu ca fiind 
bl]nzi ;i inteligen\i

Intr[m pe unul din site-uri ;i g[sim
urm[toarele anun\uri< "B[rbat, 42 ani,
nec[s[torit, Satu Mare, Rom]nia< sunt
un b[rbat serios, inteligent, hot[r]t `n
ceea ce dore;te, cu sim\ul umorului,
restul urmeaz[ s[ descoperi...". 

Un alt anun\< "B[rbat, 42 ani,
nec[s[torit, din Satu Mare< sunt o fire
bl]nd[ ;i lini;tit[, `mi place s[ lucrez
`n domeniul de activitate ales, ̀ n timpul
liber s[ vizitez locuri frumoase cunos-
cute ;i necunoscute". 

"B[rbat, 41 ani, nec[s[torit, Satu
Mare< sunt o persoan[ sociabil[ ;i caut
o persoan[ la fel. Doresc dac[ se poate
ceva serios ;i men\ionez c[ nu prea am
timp de discu\ii interminabile. Sper s[
g[sesc persoana cu care s[ pot convie\ui
de acum `ncolo". Un alt b[rbat de 57
de ani din Satu Mare scrie pe un site<
"Caut o rela\ie serioas[ cu doamne ̀ ntre
50-63 de ani... Dac[ iube;ti ;i e;ti iubit,
e;ti cineva! Dac[ nu, ai tr[it degeaba". 

~n general, s[tm[renii de sex mas-
culin scriu c[ sunt ̀ n c[utare de respect
din partea jum[t[\ii lor, caut[ ̀ ncredere.
Cei cu v]rsta peste 45 de ani caut[ "o
rela\ie serioas[ cu o doamn[ lini;tit[,
serioas[ ;i de v]rst[ apropiat[". Se cu-
vine s[ punem din nou `ntrebarea "Ce
\i-e ;i cu dragostea asta?". 

S[tm[reanc[ de 28 de ani< 
“Caut un b[rbat care s[ m[ 
iubeasc[“

Pentru c[ majoritatea anun\urilor
de pe site-urile de matrimoniale sunt
aproape la fel ̀ n cazul domnilor, seci ;i
directe de genul "Caut o femeie fru-
moas[", "Sunt plin de via\[" sau "Sunt
un tip sincer ;i serios", mergem acum
la reprezentantele sexului frumos s[ ve-
dem dac[ m[car ele dau dovad[ de ceva
mai mult[ delicate\e atunci c]nd `;i
caut[ "so\ul vie\ii lor". 

Femeile sunt ceva mai... explicite
c]nd vine vorba de persoana lor. Intr[m
pe un site dedicat lor ;i acces[m cate-
goria de v]rst[ p]n[ `n 30 de ani. 
Intr[m pe unul din anun\uri, o foto-
grafie cu o t]n[r[ de 28 de ani care scrie
`n anun\ul matrimonial c[ nu bea,

m[n]nc[ orice, are facultate ;i o
mul\ime de interese, de la teatru, cine-
ma, la g[tit, sport, drume\ii, art[, chiar
arte mar\iale, literatur[, politic[, astro-
logie, dar ;i gr[din[rit, ma;ini ;i mo-
tociclete. 

:i lista e lung[ de tot pentru c[ ti-
nerei par s[ `i plac[ toate. Toate acti-
vit[\ile. "M[ numesc... ;i sunt ̀ n c[utare
de so\". La rubrica "~n c[utare de<",
t]n[ra tasteaz[< "Un b[rbat care s[ m[
iubeasc[". 

S[tm[rencele spun c[ fizic sunt
“a;a ;i a;a” ;i caut[ b[rba\i 
simpatici

O alt[ t]n[r[, de 27 de ani, din Satu
Mare, `;i caut[ pe un site un b[rbat cu
v]rsta `ntre 19 ;i 30 de ani pentru
"rela\ie de lung[ durat[". :i-a trecut `n
anun\ c[ nu bea, c[ e simpatic[, a ter-
minat liceul, la constitu\ie scrie c[ e
"a;a ;i a;a", mai specific[ faptul c[ e
dr[gu\[ ;i e `n c[utare de "b[ie\i sim-
patici <))". B[ie\i, ce mai a;tepta\i?
"R[sfoind" anun\urile ajungem la con-
cluzia c[ la rubrica denumit[ "Consti-
tu\ie" (;i se refer[ strict la corp, la fizicul
domni\elor), cele mai multe s[tm[ren-
ce au scris "A;a ;i a;a". 

C]t despre pozele pe care ;i le pos-
teaz[ s[tm[rencele pe site-urile de ma-
trimoniale, multe sunt "tr]ntite" pe un
pat, lipite de-un perete, a;ezate pe-o
chiuvet[ din toalet[ sau, `n orice caz,
`n pozi\ii ;i cu priviri c]t mai provoca-
toare. 

Pe site-urile de profil am g[sit foarte
multe anun\uri postate de s[tm[reni ;i
s[tm[rence. C]te se "soldeaz[" cu un
"DA" hot[r]t spus `n fa\a ofi\erului de
stare civil[ nu ;tim. 

V-am invita pe dumneavoastr[, cei
care v-a\i cunoscut jum[tatea `n urma
unui anun\ matrimonial, s[ ne spune\i
povestea aici. Sunt cu siguran\[ ;i per-
soane care "trag lozul c];tig[tor" c]nd
vine vorba de rela\ie `nceput[ `n urma
unui anun\ la matrimoniale, dar ̀ n ace-
la;i timp sunt ;i fel de fel de situa\ii,
unele nu tocmai pl[cute `n urma
post[rii unui astfel de anun\. Povesti\i-
ne. Poate pentru unii va fi o lec\ie de
folos c]ndva.

Ioana Vladimirescu

Anunț matrimonial din 1909

Unde ̀ ;i caut[ s[tm[renii jum[tatea? Pe re\elele de socializare? Se ̀ nt]mpl[, dar acolo nu e tare
sigur c[ ;i reu;esc. Prin anun\uri matrimoniale? Ei bine, da! Acolo ;tiu o treab[< ̀ ;i fac o descriere,
adic[ se prezint[, pun o poz[ (`n care s[ arate maxim de frumos), scriu "cu cuvintele lor" ce vor de
la jum[tatea ce o caut[ ;i "Enter"

Cum `;i c[uta “so\ia vie\ii” un ofi\er 
al armatei Rom]ne `n anul 1909?

Divorţul ocupă locul al doilea într-
un top al celor mai solicitante eveni-
mente de viaţă, prin multitudinea de
schimbări pe care le antrenează o astfel
de situaţie. 

Cu toate schimbările pe care le tră-
ieşte societatea actuală, divorţul rămâne
un fapt inedit, privit ca o ruptură nefi-
rească, ceea ce îngreunează mult sarcina
persoanei care îl trăieşte. Atitudinile faţă
de divorţ şi divorţaţi sunt ambivalente
şi mult impregnate de judecăţile sociale
considerate universal valabile. 

O persoană care a divorţat aude ade-
sea afirmaţii precum “îmi pare rău” sau
este întrebată „ce s-a întâmplat, ce nu a
mers?”, ori este chiar suspectată de in-

abilitatea de a întemeia o familie.
Oamenii divorţează din diverse mo-

tive. Uneori soţii evoluează în mod di-
ferit, alteori dragostea dintre cei doi dis-
pare pur şi simplu. Cu toate acestea, exis-
tă în lume şi persoane care au găsit mo-
tive absurde pentru care să se despartă
de partenerul de viaţă. 

Un prim exemplu îl poate consititui
căsnicia unui bărbat din Dubai. Acesta
a intentat divorţ pentru că mariajul lui
îşi pierdea farmecul. Cum soţia lui avea
probleme cu libidoul, familia acesteia i-
a explicat bărbatului că femeia este po-
sedată de un „djin”, un duh din mitologia
arabă. 

O femeie din Arabia Saudită a in-

tentat divorţ după ce a descoperit că
soţul ei a numit-o “Guantanamo” în
agenda de telefon, după celebra închi-
soare americană. Bărbatul şi-a motivat
alegerea prin faptul că a vrut să protejeze
intimitatea cuplului. 

În anul 2009 o altă femeie, de această
dată din Germania a găsit unul dintre
cele mai ciudate motive de divorţ< soţul
făcea prea multă curăţenie.  Timp de 15
ani cât au fost căsătoriţi soţul a făcut ab-
solut tot ce a ţinut de curăţenie în casă,
de la şters praf la spălat pe jos. Totul a
culminat însă când bărbatul a decis să
dărâme un zid şi să îl construiască din
nou doar pentru că era murdar.

În Arabia Saudită cultura este una

cu totul diferită de cea europeană. Într-
o familie soţul nu şi-a văzut niciodată
soţia după 30 de ani de căsătorie aşa că
a decis să dea vălul la o parte şi să-i vadă
pentru prima oară chipul. Nu numai că
nu a reuşit, dar femeia a şi divorţat din
acest motiv.

Cu toate că înşelatul soţiei nu este
unul dintre cele mai ciudate motive de
divorţ, ba chiar este unul frecvent, atunci
când vorbim despre un cuplu ajuns la o
vârstă respectabilă, parcă o escapadă ar
putea fi iertată ceva mai uşor. Bărbatul
în vârstă de 81 de ani a fost prins de către
soţia sa în timp ce făcea sex cu amanta
în vârstă de 50 de ani. Cu toate că a re-
gretat amarnic gestul, motivând că este

poate una dintre ultimele sale bucurii
interzise, femeia nu a vrut să îl ierte sub
niciun chip.

Tot din cauza infidelităţii, o femeie
din China a intentat divor\ `mpotriva
so\ului ei. Acest lucru s-a întâmplat după
ce animalul lor de companie, un papagal,
l-a dat de gol pe bărbat care avea o aven-
tură cu altă femeie. 

Soţia a fost plecată timp de o lună în
vizită la părinţi, iar când a ajuns acasă
papagalul învăţase mai multe cuvinte
noi, auzite din conversaţiile telefonice
secrete ale soţului ei cu amanta. Cuvin-
tele rostite de papagal erau< “divorţ, te
iubesc şi ai răbdare”. 

Bogdan Mihalca

O femeie din arabia Saudit[șa intentat divor\ dup[ ce a descoperit c[
so\ul ei a numit-o “guantanamo”
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S~N~TATEEste recomandat ca adjuvant ̀ n tonifierea sistemului nervos ;i ̀ n ameliorarea unor afec\iuni nervoase
artrite ;i artroze, edeme de natur[ renal[, reumatismal[ sau cardiac[

Mai pu\in de jum[tate dintre
rom]nii cu v]rste peste 18 ani sunt nor-
moponderali, `n timp ce aproximativ o
treime sunt supraponderali, 15% obezi
;i 5% subponderali, sunt rezultatele unui
sondaj de opinie recent realizat la nivel
na\ional de compania de cercetare de
pia\[ ISRA Center.

"De;i datele la nivel european re-
flect[ o situa\ie relativ bun[ pentru
rom]ni `n ceea ce prive;te normopon-
deralitatea, realitatea arat[ c[, `n con-
formitate cu distribu\ia popula\iei `n
func\ie de Indicele Masei Corporale
(IMC), doar 44% dintre rom]nii peste
18 ani sunt normoponderali, `n timp ce
33% sunt supraponderali, 15% obezi ;i
5% subponderali. 

Num[rul persoanelor cu o greutate
normal[ scade dramatic dup[ v]rsta de
35 de ani. Se observ[ astfel c[ peste
v]rsta de 55 de ani doar 3 din 10 rom]ni
au o greutate normal[, `n timp ce dou[
treimi sunt supraponderali sau obezi",
se arat[ `ntr-un comunicat de pres[
transmis ISRA Center.

Potrivit sursei citate,  exist[ o
corela\ie "evident[" ̀ ntre educa\ie ;i obe-
zitate. Astfel, dac[ `n cadrul popula\iei
cu educa\ie sc[zut[ ponderea persoane-
lor obeze este de 21%, ̀ n r]ndul celor cu

studii superioare
procentul acestora
scade p]n[ la 12%.

Acela;i studiu
arat[ c[ majoritatea
rom]nilor (51%)
cred c[ au o greutate
normal[, `n timp ce
4 din 10 consider[ c[
greutatea lor este mai
mare dec]t ar trebui.

Percep\ia asupra
propriei condi\ii fizi-
ce nu este `ntotdeau-
na obiectiv[, relev[
cercetarea. Astfel,
23% dintre rom]nii
ce ̀ ;i descriu propria
greutate ̀ ntre limitele
normale sunt, de
fapt, supraponderali
sau obezi conform
Indicelui de Mas[
Corporal[.

"Doar 39% dintre
rom]ni verific[ de
fiecare dat[ aportul
caloric atunci c]nd aleg un nou produs.
Condi\ia fizic[ a unei persoane nu mo-
dific[ acest comportament, rezultatele
fiind similare ̀ n cazul popula\iei supra-

ponderale sau obeze. De
altfel, 3 din 10 rom]ni nu
verific[ niciodat[ descrie-
rea caloric[ a unui produs
cump[rat pentru prima
oar[ ;i 2 din 10 verific[
acest aspect `n mai pu\in
de jum[tate dintre ocazii",
mai indic[ studiul.

Totodat[, cercetarea
ISRA Center relev[ c[ 3
din 10 rom]ni au crescut
consumul de fructe sau
legume ;i 4 din 10 au di-
minuat consumul de
zah[r sau dulciuri.

Conform sondajului,
9% dintre cei chestiona\i
au renun\at la zah[r ;i alte
alimente — carnea de
porc nu mai face parte din
alimenta\ia a 5% dintre
rom]ni, la alimentele
pr[jite au renun\at 9%, iar
5% nu mai consum[ sare.

Studiul a fost realizat
`n perioada 17 februarie

— 8 martie pe un e;antion de 1.005 res-
ponden\i, reprezentativ la nivel na\ional
pentru popula\ia din Rom]nia, cu v]rsta
peste 15 ani.

Peste v]rsta de 55 de ani doar 3 din 10
rom]ni au o greutate normal[

Bitterul „Ierburile vie\ii” este
ob\inut din 21 de plante medici-
nale. Produsul are un efect ener-
gizant ;i tonifiant asupra sistemu-
lui nervos, `nl[tur[  blocajele en-
ergetice, ajut[ la calmarea general[
a organismului ;i confer[ o stare
de confort psihic ;i echilibru
emo\ional. Prin con\inutul bogat
`n substan\e active, produsul Bitter
„Ierburile vie\ii”, at]t sub form[
de tinctur[, c]t ;i de capsule sau
ceai, este un remediu eficace ̀ n ar-
monizarea tuturor func\iilor vitale
ale organismului. Ajut[ la depu-
rarea ;i detoxifierea organismului
de reziduuri ;i toxine, purific[
s]ngele, elimin[ excesul de ap[ ;i
secre\ii prin diurez[ ;i
expectora\ie. Corecteaz[ caren\ele
de vitamine ;i minerale ;i ̀ nt[re;te
imunitatea natural[ a organismu-
lui datorit[ caracterului vita-
minizant ;i mineralizant.

Ingrediente< Ap[ demineralizat[,
Alcool etilic de cereale, Isop (Hyssopus
officinalis), Busuioc (Ocinum
basilicum), Rozmarin (Rosmarinus of-
ficinalis), Sun[toare (Hypericum per-
foratum), S]nzian[ (Galium verum),
Sulfin[ (Melilotus officinalis), Trei-fra\i-
p[ta\i (Viola tricolor), P[ducel (Cratae-
gus monogyna), Schinel (Cnicus bene-
dictus), Urzic[ (Urtica dioica),
Cre\i;oar[ (Alchemilla vulgaris),
Turi\[-mare (Agrimonia eupatoria),
Coada-;oricelului (Achillea millefoli-
um), Coada-calului (Equisetum ar-
vense), Salvie (Salvia officinalis),
G[lbenele (Calendula officinalis),
Troscot (Polygonum aviculare),

Mesteac[n (Betula verrucosa), Ceai-
verde (Camellia sinensis), Ceai-negru
(ea sinensis), Hibiscus (Hybiscus sab-
dariffa), Stevia rebaudiana.  

Este recomandat ca adjuvant `n
tonifierea sistemului nervos ;i `n ame-
liorarea unor afec\iuni nervoase (dureri
de cap, migrene, depresii, nevroze, anx-
ietate, insomnii), `mbun[t[\irea
func\iilor psihice (memorie, concen-
trare, aten\ie, coordonare), artrite ;i
artroze, edeme de natur[ renal[, reuma-
tismal[ sau cardiac[.

Mod de administrare< Intern - Bitter
„Ierburile vie\ii” sub form[ de tinctur[
se folose;te dizolvat `n ceai sau  ap[, 1
linguri\[ `nainte de mas[ ;i 1 linguri\[
dup[ mas[, de 3 ori pe zi, `n cure de 6
s[pt[m]ni, pauz[ de o lun[ ;i cura se

poate relua. 
Persoanele care nu au  voie s[ con-

sume alcool vor dizolva bitterul `n ap[
sau ceai fierbinte, l[s]nd 5-10 minute
`n repaus pentru a se evapora alcoolul
sau acest produs se poate ̀ nlocui cu Bit-
ter „Ierburile vie\ii” capsule care se
folose;te astfel< adul\i, c]te 2 capsule de
3 ori pe zi, dup[ mesele principale, `n
cure de 6 s[pt[m]ni, cu pauze de 10
zile> copii de la 6 ani ̀ n sus< 1 capsul[ de
3 ori pe zi, dup[ mesele principale, `n
cure de 3 s[pt[m]ni, cu pauze de 10
zile. 

Extern< se poate utiliza Bitterul „Ier-
burile vie\ii” sub form[ de tinctur[ pen-
tru masaje sau comprese cu Ceaiul „Ier-
burile vie\ii”< Intern< infuzie din 1-2
doze la 200 ml ap[ fierbinte, se pot con-

suma 3 ceaiuri pe zi de c[tre `ntreaga
familie, ̀ n cure de lung[ durat[. Extern<
se poate ad[uga la baia general[ pentru
reconfortarea organismului.

Ceaiul “Ierburile vie\ii”

Ceaiul "Ierburile vie\ii" este un pro-
dus tonic ;i calmant, depurativ, detox-
ifiant, diuretic, vitaminizant ;i miner-
alizant. Ceaiul contribuie la ̀ nl[turarea
blocajelor energetice ;i de asemenea,
ajut[ la calmarea ;i lini;tirea general[ a
organismului. ~n componen\a lui intr[
urm[toarele plante< Isop-(Hyssopus of-
ficinalis), Busuioc- (Ocinum
basilicum), Rozmarin-(Rosmarinus of-
ficinalis), Sun[toare- (Hypericum per-
foratum), S]nzian[- (Galium verum),

Sulfin[-(Melilotus officinalis), Trei-
fra\i-p[ta\i-(Viola tricolor), P[ducel -
(Crataegus monogyna), Schinel-(Cni-
cus benedictus), Urzica-mare- (Urtica
dioica), Cre\i;oara-(Alchemilla vul-
garis), Turi\a-mare-(Agrimonia eupa-
toria), Coada ;oricelului-( Achillea
millefolium), Coada-calului-(Equise-
tum arvense), Salvie-(Salvia officinalis),
G[lbenele-(Calendula officinalis), Ceai
verde-(Camellia sinensis), Hibiscus-
(Hybiscus sabdariffa).

Intern – infuzie din 1-2 doze la 200
ml ap[ fierbinte, se pot consuma 3
ceaiuri pe zi, de ̀ ntreaga familie, ̀ n cure
de lung[ durat[. Extern< se poate ad[uga
la baia general[ pentru reconfortarea
organismului.

Contraindica\ii< Nu se admin-
istreaz[ persoanelor alergice la vreunul
din ingredientele produsului.

Produsele se g[sesc la cele două 
magazine Hypericum 

din municipiul Satu Mare<

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

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

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

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

www.hypericum-plant.ro

Bitterul ierburile vie\ii de la Hypericum 
are rol tonic asupra sistemului nervos
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Rulad[ de ca;caval

Pr[jitur[ pufoas[ 
cu mac ;i nuci

Mod de preparare< 

Se amestecă bine componentele
aluatului, se frământă bine până când
se omogenizează perfect și se lasă circa
30 minute la frigider. Se amestecă apoi
componentele umpluturii, se ia aluatul
de la frigider, se întinde, apoi peste blat

se întinde și umplutura. Se rulează cu
ajutorul unui prosop de bucătărie cu-
rat, ca un pișcot, se feliază la circa 1 -
1,5 cm grosime, se așează pe o tavă
căptușită cu hârtie de copt. Se coace în
cuptorul preîncălzit, până când capătă
o culoare galben-aurie, respectiv până
când acesta nu se mai lipește de scobi-
toare. Se servește fie ca aperitiv indivi-
dual, fie în combinație cu alte prepa-
rate, pe platou rece.

Ave\i nevoie< 
Pentru blat< 250 g de margarină,
500 g de făină, o lingută de smân-
tână, gălbenușul unui ou, un praf
de copt, puțină sare.

Pentru umplutură< 200 g
margarină, 100 g cașcaval afu-
mat, răzuit, 100 g de alt cașcaval
nesărat, neafumat, mai tare (de
exemplu trapissta) răzuit, sare.

Mod de preparare<

Făina, macul, zahărul, coaja rasă
de lămâie, bicarbonatul, zahărul vani-
lat, smântâna și gălbenușurile de ouă

se amestec bine, până când se obține o
pastă omogenă. Se adaugă stafidele sau
vișinele, după preferință și nuca măci-
nată. Albușurile de ouă se bat spumă
tare, apoi se amestecă cu compoziția
anterior preparată, cu grijă, ca aluatul
obținut să rămână cât mai pufos. Se
toarnă într-o tavă căptușită în prealabil
cu hârtie de copt, se dă la cuptorul
preîncălzit și se coace la temperatură
de circa 200-220 grade C, timp de 30
minute, după care se face proba cu sco-
bitoarea. Se servește fie presărat cu za-
hăr pudră, fie ornat cu frișcă sau gla-
zură de ciocolată.

Ave\i nevoie< 
O ceașcă (300 ml) de făină, o
ceașcă de mac măcinat, o ceașcă
de zahăr, o ceașcă de smântână
(cât mai proaspătă), 5 ouă, 1/2
linguriță de bicarbonat de sodiu
alimentar, coaja rasă de la o lă-
mâie, 100 g de stafide sau 3-4 lin-
guri de vișine fără sâmburi, 1/2
ceașcă de nuci ușor prăjite și mă-
cinate, 1-2 plicuri de zahăr vani-
lat, zahăr pudră, frișcă sau cio-
colată pentru ornat. 

Tort de cl[tite cu carne

Mod de preparare< 

Clătitele se fac după rețeta clasică,
mai grosuțe decât de obicei, dar nu se
adaugă zahăr sau îndulcitori. Ceapa,
ardeiul și usturioul răzuit mărunt se
călesc în câteva linguri de ulei, se adau-
gă boia, apoi și carnea tocată. Se călește
și carnea, se condimentează după gust,

apoi se adaugă o cană cu apă și se fierbe
până când apa se evaporă. 

Se mai poate adăuga apă, până când
carnea se înmoaie bine. Se toarnă și
bulionul și se lasă pe foc, până când
compoziția devine păstoasă. Se ia de
pe foc, se așează prima clătită pe o far-
furie, se unge cu pasta de carne, apoi
se presară cu cașcavalul răzuit. Carnea
și cașcavalul se împart, după ochi, în
așa fel încât să ajungă pentru toată can-
titatea de clătite, aproximativ egal.
Operația se repetă până când se ter-
mină clătitele, pe cât posibil, ultimul
strat e bine să fie un strat mai grosuț
de cașcval. Se pune tortul la cuptorul
preîncălzit, până c]nd se rumenește
puțin.

Ave\i nevoie< 
6 - 8 clătite mai grosuțe prepa-
rate fără zahăr, 500 g carne tocată
de curcan, o ceapă, un ardei, 200
g cașcaval răzuit, un cățel de us-
turoi, o lingură de bulion, o lin-
guriță de boia de ardei, ulei, sare,
piper, eventual smântână la ser-

vire (după gust)

Sup[ limpede 
de gâsc[

Mod de preparare<

Carnea bucățită și bine spălată se
pune la fiert la foc mic, iar când începe
să facă spumă, aceasta se curăță cu o
lingură pentru strecurat. Zarzavaturile
curățate se taie bucăți mai mari, acestea
se pun în supă, se adaugă ceapa, arde-

iul, piperul boabe și se fierbe la foc
foarte mic. Peste circa o oră se adaugă
și sarea și se fierbe în continuare, la foc
foarte mic, până când toate ingredien-
tele se înmoaie. Se ia de pe foc, se lasă
5-10 minute să se așeze, apoi se stre-
coară. Tăițeii se pot fierbe în apă sărată
și apoi se strecoară, sau direct în supă,
la fel și aceștia, la foc foarte mic. La
servire se oferă condimente, sau ardei
iute. Zarzavaturile și carnea fiartă se
poate servi ca aperitiv, sau împreună
cu supa caldă. Se poate presăra cu frun-
ze de pătrunjel.

Ave\i nevoie< 
1 kg carne de gâscă, predomi-
nant părțile mai osoase (spate,
spinări, aripi, gât), 6-700 g zar-
zavaturi (morcovi, pătrunjei, gu-
lie, țelină), o ceapă, o jumătate
de ardei, sare, piper boabe, deli-
cat de casă, tăiței pentru supă (de
preferință fidea sau melci, dar se

poate și de altă formă).

Primăvara seva din trunchiul de
mesteacăn poate fi colectată și băută.
Ea este eficientă în tratarea bolilor
de rinichi, piele, ficat și a cancerelor
de tot felul.

Seva de mesteacăn se adună în
această perioadă pentru a fi folosită de-
a lungul anului. Odată cu venirea pri-
măverii, prin trunchiul arborelui trezit
la viaţă reîncepe să circule seva, un
amestec de substanţe care constituie
unul dintre cele mai rare și mai eficiente
remedii naturale împotriva unor boli
grele. 

Procedura de recoltare este simplă,
trebuie doar să faceţi o crestătură în
scoarţa copacului și să așteptaţi să-și
lase seva într-un recipient. Preţiosul leac,
atât de nutritiv pentru copac, este me-
dicament și pentru om, ajutându-l să
scape de boli de ficat, rinichi, articulaţii
și să-și cureţe organismul de toxine și
aditivi industriali. Iată cum se obţine și
la ce este bun remediul de primăvară al
mesteacănului. 

Principii active

Mesteacănul este unul dintre cei mai
puţin pretenţioși arbori din ţara noastră.
Modestul mesteacăn ne dă în schimb o
sumedenie de leacuri< frunze, flori,
scoarţă, rășină, muguri. Până și hrana
lui de primăvară ne este utilă nouă, pen-
tru sănătate. 

De fapt, seva de mesteacăn este un
remediu vechi, încă de pe vremea
celţilor, dar prea puţin cunoscut în zilele
noastre. Când vine primăvara și natura
se trezește treptat la viaţă, când noaptea
temperaturile sunt cu minus, iar ziua
cu plus, arborele începe să absoarbă cu
putere din sol apă și substanţe minerale
cu rol nutritiv. Seva începe să urce cu
forţă dinspre rădăcini spre coroană. 

Conţine puţine zaharuri naturale,
mai precis xilitol (care nu îngrașă), pro-
teine, vitamine, minerale și enzime.
Principalii compuși ai sevei sînt glucoza
și fructoza, derivaţi terpenici, vitamina
C, calciu, fosfor, cupru, magneziu, po-
tasiu, mangan, zinc, sodiu și fier. 

De asemenea, seva mai conţine< acizi
organici, uleiuri esenţiale, volatile, ta-
ninuri, saponine, vitamine și substanţe
biologic active. Dincolo de aceste sub-
stanţe identificate în laborator, seva mes-
teacănului este, în ansamblul ei, un elixir
al vieţii, o „apă vie“, cu putere de rege-
nerare. Arborelui i s-a mai spus „copacul
vieţii“, iar sevei de mesteacăn, „băutura
zeilor“. 

Minunatul remediu de mesteacăn
se obţine prin sfredelirea în adâncime
(3-4 cm) a trunchiului sau ramurilor ti-
nere și viguroase. 

Va începe să curgă un lichid limpe-
de, care poate fi colectat cu un beţișor
sau cioc nemetalic pe care se va scurge
seva într-un recipient cât mai bine aco-
perit. Se aleg numai mesteceni maturi,
cu trunchi gros de cel puţin 20 cm în
diametru, coroană stufoasă și care cresc
într-o zonă curată, nepoluată. 

Incizia se face pe partea de sud a ar-
borelui (acolo fluxul sevei este activ), la
o distanţă de 30-50 cm de la sol, cu o di-
recţie descendentă (deci, mișcarea
cuţitului ar trebui să fie din jos în sus).
Cele mai productive ore sunt de la prânz
la ora 18. 

După colectarea a 250-500 ml de se-
vă (1-2 căni), se unge imediat orificiul
cu rășină sau lut, pentru a opri scurge-
rea, și se trece la alt copac. 

Dacă nu oprim scurgerea, mestea-
cănul va fi afectat, va pierde lichidul vi-
tal.De la un singur arbore, se poate co-
lecta zilnic cantitatea de sevă necesară
pentru tratament, fără a dăuna copacu-
lui. 

Text selectat și adaptat de Ioan A.

Seva de mesteac[n
are multe propriet[\i

De fapt, seva de mesteacăn este un remediu vechi, încă de pe vremea celţilor, dar prea puţin cu-
noscut în zilele noastre. Când vine primăvara și natura se trezește treptat la viaţă, când noaptea
temperaturile sunt cu minus, iar ziua cu plus, arborele începe să absoarbă cu putere din sol apă și
substanţe minerale cu rol nutritiv. Seva începe să urce cu forţă dinspre rădăcini spre coroană. 

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Originile cuvântului "cravată" se spu-
ne că derivă din limba croată, de la mer-
cenarii croaţi ajunşi în Franţa spre anul
1635, care se distingeau datorită fularului
pe care-l purtau în jurul gâtului. Mai exis-
tă şi alte atestări anterioare r[zboiului,
deci chiar din anul 1590, când un autor
italian desemna sub termenul de cravată,
o eşarfă purtată de legionari, printre al-
tele, pentru a se proteja de frig. 

Introducerea cravatei de fapt a apărut
în timpul r[zboiului de Treizeci de Ani,
când ofiţerii francezi s-au molipsit rapid
de fularele croate, mai practice la ţară şi
de asemenea elegante, atunci când cra-
vata era ornamentată de dantele sau de
ciucuri. Primele cravate din secolul XVIII
au fost deseori alcătuite din \esături fine,
mătase sau bumbac, numite "batiste sau
mousseline", deseori bordate cu dantele
la extremităţi, uneori în întregime din
dantelă pentru cele mai luxoase ocazii.
Această eşarfă se înfăşura în jurul gâtului,
o dată sau de două ori, apoi se înnoda în
faţă lasând să atârne ciucurii sau dante-
lele, ornamente care atrăgeau o mai mare
atenţie. Sub Ludovic al XIV-lea aceasta
eşarfă era compusă din panglici multi-
colore care se înnodau.

În 1692 a ap[rut o nou[ form[ de
cravată, cu ocazia bătăliei de la Steinker-
que (Belgia) între Belgia şi Olanda, îm-
potriva trupelor lui Guillaume III
d'Orange contra armatei condusă de ma-
resalului de Luxemburg. Voltaire scria<
"Bărbaţii purtau atunci cravate din dan-
telă, pentru care îşi acordau destul timp
şi grijă ca să fie perfecte. Prinţii, se îm-
brăcau destul de grăbi\i pentru luptă, pu-
nându-şi cravatele cu neglijen\[ în jurul
gâtului, iar femeile purtau ornamente cu
aceleaşi ornamente ca ale bărbaţilor, nu-
mindu-le "steinkerques".

Principiul "steinkerque" constă din
mai multe fâşii, care se adunau într-un
nod simplu, apoi una din fâşii se trecea
în butoniera de la vestă - de obicei a şasea
butonieră - aceasta depinzând de numă-
rul butonierelor vestei. Folosirea stein-
kerque s-a extins până la sfârşitul dom-
niei lui Ludovic XIV, aparând apoi siste-
mul, format de dreptunghiuri din mus-
seline albă care se înfăşurau strâns în ju-
rul gâtului, lăsând s[ atârne o porţiune
pe piept, care cu o agrafă se prindea de
cămaşă. Moda Stock, nu avea franjuri -
şi nu cădea pe cămaşă mai jos de piept,
impunându-se în acelaşi timp cu "jabot"-
ul, care era împodobit cu dantelărie.
Stock-ul avea un defect major şi anume
faptul că era aşa de strâns în jurul gâtului,
încât incomoda mişcarea capului cu
uşurinţă, precum şi respiraţia.

Pe de alt[ parte, stock obliga persoana
s[ \in[ capul sus ;i drept, motiv pentru
care a fost adoptat de majoritatea arma-
telor europene, dar de culoare neagr[
(vezi foto). În mijlocul secolului XVIII,
odat[ ce peruca cu p[r lung a fost înlo-
cuit[ de (conf.numelui generalului englez

CADOGAN) în lb .francez[, ce consta
într-un nod la ceaf[ în jurul p[rului. En-
glezii au inventat o panglic[ de culoare
neagr[ care era trecut[ sub jabou, dup[
ce înconjura gâtul pe dedesubtul stock-
ului, cu scopul de a men\ine p[rul la
ceaf[. Cravata cea mai cunoscut[ în se-
colul XVII, considerat[ ornament indis-
pensabil al "smecherilor",
"destr[b[la\ilor", adus[ la mod[ de ducele
De Fronsac ;i prin\ul De Ligne, cravata
purtat[ de Valmont în filmul lui Stefan
Frears. În secolul XIX, sub Revolu\ia
francez[, cravata a f[cut obiectul unor
judec[\i contradictorii.

Pe de o parte, unii ca Jean-Paul Ma-
rat, om politic francez, considera cravata
ca simbol al aristocraţiei, la fel ca ;i pan-
talonii şi ciorapii de mătase, a;a cum pur-
ta Robespierre şi Danton, întotdeauna
impecabil îmbr[caţi. După 28 Iulie 1794,
ziua revoluţionarilor care a condus la că-
derea lui Robespierre, se raspândeşte mo-
da (forma de varză), zisă de asemenea
dup[ numele celebrului comedian al epo-
cii. Cravatele în acest gen erau imense,
foarte voluminoase, multicolore şi în
dungi, înnodate sub bărbie. Englezii în
schimb, au urmat panta inversă, cravata
r[mânând albă. George Brummel, con-
siderat "dandy" englez (1778-1840), su-
pranumit şi "Regele modei", a inventat
cravata de culoare albă, scrobită cu ami-
don, lansând în moda nodul complicat,
dar niciodată extravagant, necesitând o
adresă şi un calm infinit. Totuşi, când a
murit în 1840, o controversă a declanşat
revolta între partizani. Aceasta din urmă,
cravata neagră, s-a impus, iar Alfred
d'Orsay a lansat moda cu cravata neagră
în Franţa. A fost considerată "vârsta de
aur a cravatei". S-au publicat manuale
asupra artei cravatei ;i H. Balzac nu a
dispre\uit deloc genul, dimpotrivă. S-au
repertoriat mai mult de 100 de tipuri de
noduri de cravate, calculate fiind însa
numai cele vândute. Odat[ cu apari\ia
cravatei au ap[rut ;i accesorile, gen "ace
de cravata", unele alc[tuite din metale
pre\ioase, `ncrustate cu pietre pre\ioase,
monograme, care se purtau (;i se poart[,
revenind la mod[), implantate în nodul
cravatei, altele sub form[ de "clama", din
diferite materiale, pre\ioase sau nu, cu
diverse `ncrusta\ii, care se aplic[ la mij-
locul cravatei clasice, de tip modern.

Potrivit site-ului www.agero-stut-
tgart.de, `n secolul precedent ;i actual,
dup[ apari\ia portului cravatei în mod
obligatoriu în unele departamente de stat
sau particulare, dat fiind dificult[\ile no-
dului, a ap[rut cravata tip adev[ratul
str[mo; al cravatei actuale, ap[rut[ de
altfel în acela;i moment cu nodul tip (flu-
ture) modern ;i ast[zi, în special la ocazii
de gal[, ceremonii, cu costum-jachet[ tip
frac (haina neagr[ de ceremonii, partea
din fa\[ scurt[ pâna la talie, iar spatele
desp[r\it în dou[, cu prelungire pân[ la
nivelul genunchilor). LANGDORF, fa-
bricant de cravate-papillon din New York
, a avut ideea în 1924 ca tipul materialu-
lui, s[ fie t[iat în diagonal[ pentru a sim-
plifica înnodarea, de altfel o inven\ie care
a dat cravatei aspectul actual. Cravata
obi;nuit[ din zilele noastre, va fi consi-
derat[ în 1980 dup[ unii, respectiv Statele
Unite, ca un exemplu anacronic, simbol
al conformismului tradi\iilor în birouri
;i în mijlocul oamenilor de afaceri, con-
stituind un simbol de profesionalism
"afectat", "snob", motiv pentru care în
Statele Unite s-a autorizat ca aceste cadre
s[ nu mai poarte cravata în ziua de Vineri,
ajunul week-end-ului - FRIDAY WEAR.

Originile cuvântului "cravat[" se
spune c[ș deriv[ș din limba croat[ș,
de la mercenarii croa\i ajun;i în
Fran\a spre anul 1635, care se dis-
tingeau datorit[ș fularului pe care-
l purtau în jurul gâtului. Mai
exist[ș;i alte atest[ri anterioare
r[zboiului, deci chiar din anul 1590,
când un autor italian desemna sub
termenul de cravat[, o e;arf[ș pur-
tat[ș de legionari, printre altele,
pentru a se proteja de frig. 

Cravata, de la simbol al 
aristocra\iei la un accesoriu modern



8 Informa\ia de Duminic[/9 aprilie 2017

DIET~

Gura sau cavitatea bucal[ este
prima sec\iune sau treapt[ a pro-
cesului digestiv prin care trece
m]ncarea. Este cel mai versatil or-
gan al corpului uman ̀ ndeplinind
mai multe func\ii.

Cei ce doresc s[ m[n]nce, s[ vor-
beasc[, s[ respire ;i s[ s[rute bine, trebuie
s[-;i cunoasc[ gura ;i s[ ;tie cum pot
avea grij[ de ea.

Func\iile `ndeplinite

Gura este un organ foarte special al
corpului, ̀ n mare parte datorit[ celor trei
caracteristici ale sale< activitate, sensibil-
itate ;i risc de infec\ie. De-a lungul zilei,
gura face mereu ceva datorit[ nu-
meroaselor func\ii pe care le
`ndepline;te.Toat[ aceast[ activitate con-
stant[ necesit[ eficien\[ maxim[.

Limba, din\ii ;i buzele, al[turi de
corneea din ochi ;i de m]ini, sunt p[r\ile
corpului care prezint[ cele mai multe ter-
mina\ii ale nervilor senzoriali. Orice
schimbare sau r[nire la nivelul gurii
poate s[ doar[ foarte tare.

Din cauza nivelului s[u de umiditate
;i temperatur[, gura este locul ideal pen-
tru dezvoltarea a tot felul de germeni mi-
crobieni, ;i de aceea este permanent
amenin\at[ de apari\ia unei infec\ii. ~ntr-
o gur[ s[n[toas[ se pot g[si ̀ n jur de 100
de miliarde de bacterii din peste 20 de
specii diferite. C]t timp se men\ine
echilibrul corespunz[tor, `ntre diferitele
specii de germeni ;i sistemul de ap[rare
`mpotriva infec\iilor al mucoasei, nu vor
ap[rea infec\ii. ~n cazul `n care acest
echilibru este afectat, apar parodontit[
(pioree), halitoza (respira\ie ur]t miros-
itoare) ;i alte infec\ii.

Cauzele dezechilibrului florei bacte-
riene din gur[ sunt< resturi de alimente
dulci, sau resturi de alimente de orice fel
r[mase ̀ n gur[, igien[ oral[ precar[, abuz
de antibiotice, fumatul, leziuni, rupturi
;i ulcera\ii ale mucoasei bucale.

Resturile de m]ncare r[mase ̀ n gur[,
`n special dac[ acestea con\in zah[r,
hr[nesc bacteriile inamice care produc
cariile. Aceste resturi de hran[ r[mase
`n gur[, `mpreun[ cu bacteriile ;i saliva,
formeaz[ o substan\[ lipicioas[ ce ader[
la suprafa\a din\ilor, numit[ plac[ bac-
terian[. Prezen\a pl[cii bacteriene pe
suprafa\a din\ilor favorizeaz[ apari\ia
cariilor, a gingivitei, a parodontitei ;i a
altor infec\ii orale. Cum spuneam, pro-
cesul digestiv ̀ ncepe ̀ n cavitatea bucal[,
atunci c]nd alimentul `nt]lne;te primul
suc absolut necesar pentru o bun[ di-
gestie< saliva. Unii oameni secret[ o can-
titate mai mic[ de saliv[ ;i, de aceea, pot
avea o digestie lent[, incomod[ sau
greoaie.

Saliva con\ine ptialin[, care este es-
en\ial[ pentru declan;area digestiei car-
bohidra\ilor. O putem constata cu to\ii<
atunci c]nd m]nc[m f[inoase sau car-
bohidra\i complec;i (ca, de exemplu, cei
din cartofi), dac[ mestec[m ;i le im-
pregn[m con;tiincios cu saliv[, dup[ un
timp vom observa un gust dulceag, pro-
priu zaharurilor simple, formate prin
ac\iunea salivei, care descompune
lan\urile lungi ale carbohidra\ilor, `n
unit[\i mai simple, precum glucoz[ sau
zaharoz[. Aceast[ experien\[ ne demon-
streaz[ importan\a unei impregn[ri
atente cu saliv[.

Impregnarea incorect[ cu saliv[ nu
`ntotdeauna se datoreaz[ unei produc\ii
deficitare de saliv[, ci, de multe ori este
cauzat[ de o mestecare prea rapid[.

De asemenea, nu este bine s[ bem
mult[ ap[ ̀ nainte de mas[, deoarece apa,

pe l]ng[ faptul c[ dilueaz[ saliva,
dilueaz[ ulterior ;i sucurile digestive.
Orice lichid pe care `l bem ar trebui
men\inut o bun[ bucat[ de timp ̀ n gur[,
deoarece multe dintre ele (de exemplu,
supele, sucurile de fructe, ceaiurile) ben-
eficiaz[ ;i ele de ac\iunea pe care o ex-
ercit[ saliva.

Exist[ o problem[ specific[ per-
soanelor cu dantur[ ̀ n stare proast[< at]t
lipsa unui num[r considerabil de din\i,
c]t ;i consecin\a evident[ a acesteia (dan-
tur[ fals[) fac ca aceste persoane s[ nu
poat[ mesteca corect ;i de aceea s[ opteze
pentru alimente mai moi. ~n aceste cazuri
devine ;i mai evident[ necesitatea de a
men\ine `n gur[ alimentele, chiar dac[
mestecarea nu este absolut necesar[.

Datorit[ caracteristicilor sale, este
bine s[ acord[m o aten\ie special[ ̀ ngri-
jirii gurii. Exist[ oameni care, `n toat[
via\[ lor, nu au nevoie s[ mearg[ la car-
diolog sau la urolog. Dar cu siguran\[,
majoritatea merg, ;i nu o dat[ `n via\[,
la dentist.

Prevenirea cariilor

Caria dentar[ este una din cele mai
comune boli ale omenirii. Vestigiile arhe-
ologice ne arat[ c[ `nainte de epoca de
bronz, era un fenomen mai degrab[ rar,
care s-a r[sp]ndit `ntre epoca de bronz
;i cea feudal[ ;i apoi ̀ n mod progresiv, a
c[p[tat amploare, pentru a `nregistra o
cre;tere astronomic[ ̀ n ultimele decenii,
odat[ cu apari\ia alimenta\iei moderne.

La eschimo;i sau polinezieni, caria
era practic necunoscut[ cu c]teva decenii
`n urm[, dar ast[zi prezint[ o inciden\[
mult mai mare, de c]nd alimenta\ia
modern[ a intrat ;i `n regimul lor de
via\[. Caria este o boal[ infec\ioas[ la
origine, dar este favorizat[ de obiceiurile

proaste de alimenta\ie din ziua de azi.
~ncepe cu o pat[ mat[, de culoarea cretei
format[ `n smal\ul dentar, care apoi
avanseaz[ `n dinte ;i produce o leziune
a \esutului dentar. Cu c]t se consum[
mai mult zah[r ;i cu c]t acesta r[m]ne
mai mult timp ̀ n cavitatea bucal[, cu at]t
apar mai multe carii, au demonstrat nu-
meroase studii. Pentru a opri dezvoltarea
cariilor, este esen\ial s[ reducem sau s[
elimin[m consumul de dulciuri, bom-
boane, ciocolat[ ̀ ndulcit[ ;i alte produse
dulci. Zah[rul, siropurile ;i produsele ra-
finate, cum ar fi p]inea alb[ ;i cornurile,
favorizeaz[ de asemenea apari\ia cari-
ilor.

Alimentele moi, sub form[ de piure
stimuleaz[ mai pu\in din\ii din punct de
vedere mecanic ;i le diminueaz[ rezis-
ten\a. Mestecarea `n fiecare zi a unor al-
imente crude ;i crocante, cum ar fi mor-
covii, conopida ;i alte legume care pre-
supun un anumit efort la mestecare,
`nt[re;te din\ii ;i gingiile.

Un experiment f[cut `n Germania a
ar[tat c[ m]ncatul unui m[r crud reduce
placa bacterian[ dentar[ cu 15,9%, spre
deosebire de periajul dentar, care o re-
duce cu 14,9%. Potrivit acestor cifre, con-
sumul unui m[r este la fel de benefic pen-
tru igiena dentar[ ca periajul din\ilor.

Acest efect antiplac[ se explic[ prin
con\inutul ridicat de fibre al m[rului.

Pentru ca mecanismul de mastica\ie
s[ fie p[strat `n bune condi\ii, este reco-
mandat ca 50% din alimenta\ia noastr[
s[ fie constituit[ din alimente crude. Ex-
erci\iile de mestecare sunt ̀ n mod special
recomandate copiilor, deoarece ajut[ la
dezvoltarea corect[ a mandibulei ;i a al-
tor oase ale fe\ei.

Fumul de \igar[ nu afecteaz[ doar
aspectul fizic al gurii, d]nd o culoare ma-
ronie din\ilor, ci este un iritant puternic
al gingiei. Fum[torii prezint[ un risc
crescut de a suferi gingivite (inflamarea
gingiilor), infec\ii orale, pierderea
din\ilor ;i cancer oral.

Persoanelor cu multe carii li se reco-
mand[ s[ ia capsule sau pulbere din plan-
ta Coada Calului. Aceast[ plant[ este
cunoscut[ mai ales pentru calit[\ile sale
diuretice, dar este eficient[ ;i `mpotriva
cariilor, datorit[ con\inutului de siliciu.

Pentru a se evita dezechilibrul florei
bacteriene din gur[, peria\i din\ii dup[
fiecare mas[ folosind o past[ de din\i cu
fluor. De asemenea, folosi\i o dat[ pe zi
a\[ dentar[. Reduce\i sau elimina\i con-
sumul de dulciuri sau alimente lipicioase
care r[m]n ̀ ntre din\i ;i nu m]nca\i ̀ ntre
mese. Reduce\i sau elimina\i consumul
de b[uturi r[coritoare dulci, cum ar fi
b[uturile de tip cola. Nu consuma\i
lichide prea calde sau prea reci. ~n sf]r;it,
dar nu `n ultimul r]nd, merge\i regulat
la stomatolog.

Ave\i grij[ de dantura dumneavoas-
tr[ astfel `nc]t s[ pute\i r]de
nestingheri\i!

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

alimentele dulci ;i lipicioase
favorizeaz[ apari\ia cariilor

Caria dentar[ este una din cele mai comune boli ale omenirii

Un experiment f[cut ̀ n Germania a ar[tat c[ m]ncatul unui m[r crud reduce placa bacterian[
dentar[ cu 15,9%, spre deosebire de periajul dentar, care o reduce cu 14,9%. Potrivit acestor cifre,
consumul unui m[r este la fel de benefic pentru igiena dentar[ ca periajul din\ilor.

Momentul în care oferi orga-
nismului caloriile din mâncare in-
fluenţează metabolismul şi nivelul
de saţietate, acest lucru putând fa-
ce diferenţa între pierderea în
greutate şi luarea în greutate. 

Greutatea corporal[ a fiecărui om este
determinată de un amalgam de
influen\atori ai metabolismului, de la cre-
ier, la hormoni, la neurotransmiţători. Da-
că oricare din aceşti factori percepe la un
moment dat că orgasnimul tău nu dispune
de suficiente calorii, el va determina în-
cetinirea metabolismului şi creşterea ape-
titului alimentar, care – pe termen lung –
pot duce la îngrăşare, în pofida eforturile
depuse pentru a slabi. 

Prima masă a zilei trebuie să fie micul
dejun. Dar acesta nu trebuie luat abia când
ajungi la serviciu sau mergând spre locul
de muncă. După ridicatul din pat şi toa-
letare, trebuie să vină micul dejun în fie-
care dimineaţă. De altfel, micul dejun, dar
şi băutul a două pahare de apă, ar trebui
să aibă loc în maximum o jumătate de or[
de la trezit. 

Mesele principale nu trebuie
să fie un “festin” 

Atât apa, cât şi micul dejun îţi “trezesc”
metabolismul, îl pun în mişcare spunân-
du-i practic că nu trebuie să conserve
energie, ci este în regulă să o consume
prin ardere. În felul acesta, şanse de slăbit
sunt mai mari decât dacă ai fi la cură de
slăbire, dar ai sări peste micul dejun. Prac-
tic, cu cât aştepţi mai mult să iei micul
dejun, cu atât organismul tău va începe
să ardă calorii mai târziu. 

Următorul pas în ceea ce priveşte “cea-
sul meselor de zi cu zi” este să nu laşi mai
mult de trei-patru ore cel mult între mese.
Iar mesele se referă atât la cele principale,
câţi şi la gustări. 

Ai mâncat un bol de ovăz cu iaurt şi
scorţişoară de dimineaţă la micul dejun,
în jurul orei 7.30, indicat ar fi ca pe la ora
10.30-11.00 să iei o gustare. Aceasta poate
consta într-un măr, într-o banană, în 50
de grame de migdale sau alune de pădure

(neprajite). Atenţie însă! Mesele principale
nu trebuie să fie un “festin”. Nu mănânci
şi ciorbă şi felul doi la prânz dacă bagi
ceva în gură o dată la trei ore, mesele prin-
cipale trebuie să fie mai mici cantitativ. 

Oricum ar fi, este recomandat să mă-
nânci de cinci ori pe zi, trei mese princi-
pale şi două gustări. În felul acesta, nivelul
zahărului în sânge nu scade brusc,
menţinându-se într-un echilibru constant,
dar şi acea foame care răzbeşte adesea oa-
menii care lasă prea mult timp să treacă
între mese. 

Pe măsură ce începe să apună soarele,
ar trebui să pui stop și meselor. Bineînţeles,
asta presupune să ai un program relativ
regulat. Dacă locul de muncă sau alte ac-
tivităţi îţi cer să stai treaz până târziu în
noapte sau chiar până dimineaţă, este
aproape imposibil ca ultima masă să o ai
la 19.30. Însă, dacă programul tău este re-
gulat și implică muncă pe timp de zi, la
ora 19.30 ar trebui să iei ultima masă, care
să fie cât mai ușoară. 

Ţine cont că metabolismul încetineşte
în jurul orei 16.00, motiv pentru care, de
la această or[, nu trebuie să oferi organis-
mului mâncăruri grele, încărcate caloric.
Orice ar fi şi indiferent de program, nu te
culca cu burtă plină. Metabolismul este
la nivel minim în timp ce dormim, deci
tot ce ingerăm înainte de culcare se trans-
formă în depozite de grăsime. În lipsa
unui program regulat, este recomandat să
iei ultima masă cu aproximativ trei-patru
ore înainte de culcare. Dacă ţi se face foa-
me între timp, bea apă.

Ultima mas[ ar trebui 
luat[ la 19.30

✂

Pia\a Eroii Revolu\iei nr. 5 - Satu Mare
Telefon< 0361 884947

MELiSSa - Magazin produse 
naturale pentru s[n[tate

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

Experien\[ de peste 10 ani `n slujba
s[n[t[\ii dumneavoastr[!
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Astronauţii NASA Peggy Whitson
și Shane Kimbrough au efectuat repa-
raţii de rutină în afara SSI când au scă-

pat din greșeală o bucată de îmbrăcă-
minte care proteja staţia spaţială.

Incidentul a fost raportat imediat,
iar cei care monitorizau SSI au început
să urmărească obiectul de 1,5 metri
pentru a fi siguri că nu va avea loc ni-
ciun accident, precizează Science Alert.
Cel mai probabil, după estimări, obiec-
tul pierdut nu va intra în coliziune cu
SSI.

Materialul trebuia să protejeze mo-
dului Tranquility de micrometeoriţi.
Din fericire, astronauţii au găsit o al-
ternativă rapidă la această pierdere.

Astfel de incidente sunt frecvente,
dar nu pun în niciun fel în pericol Staţia
Spaţială Internaţională. Dan Huot, pur-
tător de cuvânt al NASA, a dezvăluit
că “a fost odată când am pierdut o trusă
de unelte”.

Recent, Peggy Whitson a devenit
femeia cu cele mai multe misiuni
spaţiale la activ, devenind cea mai ex-
perimentată femeie astronaut. 

Pagin[ realizat[ de
Mirela Filimon

Avem un sistem de învăţământ
găunos care nu cultivă pasiunile şi
talentele copiilor, ci se bazează pe
acumularea de cunoştinţe inutile,
pe concursuri şi competiţii, spune
prof. Florin Colceag, un mare ge-
niu al României, profesor de ma-
tematică şi “antrenor de genii”, la
rândul său. Părerea sa despre ceea
ce se întâmplă la ora actuală în Ro-
mânia şi în lume este una care ne
poate pune pe gânduri şi care ne
determină să ne dorim schimba-
rea, cât mai repede.

El crede că naţia românească este la
fundul gropii şi dacă se mai duce un mi-
limetru mai jos poate dispărea. Însă totul
se poate redresa prin educaţie. E nevoie
de o reformă care nu presupune efort şi
nici buget, ci doar bunăvoinţă. Iar primul
lucru pe care trebuie să-l facem cu toţii
este să ne gândim şi să încercăm să înţele-
gem cine suntem, de unde venim, încotro
ne îndreptăm şi care e treaba noastră pe
acest pământ.

“Am învăţat să învăţăm,
dar nu să avem mai mult suflet,
mai multă iubire”

Profesorul Florin Colceag spune c[ ̀ n
perioada asta de timp şi în cea anterioară
a fost aceeaşi problemă< o foarte proastă
înţelegere a rolului umanităţii pe pământ.
Nu ştim ce căutăm pe pământ şi deocam-
dată ne purtăm ca şi când pământul ar fi
material de consum. Fără să ne intereseze
să-l întreţinem. Asta face ca în clipa de
faţă omenirea să fie într-o permanentă cri-
ză identitară în primul rând, nu numai le-
gată de modul în care acţionăm pe Pământ
şi asta se varsă în educaţie. Nu ne educăm
să ne înţelegem rolul. În ultimele secole
am învăţat să fim competitivi şi să ne lup-
tăm unii cu alţii pentru a avea mai mult,
mai bun, dar nu ne-am dezvoltat partea
de personalitate. Am învăţat să învăţăm,
dar nu să avem mai mult suflet, mai multă
iubire, mai multă înţelegere. Pentru că am
făcut confuzii şi facem în continuare ace-
leaşi confuzii cu riscuri din ce în ce mai
mari. Marea confuzie este că am crezut că
cine e mai sus e mai puternic şi dacă e mai
puternic e şi mai deştept. Şi dacă e deştept,
asta înseamnă că e şi frumos. Asta înseam-
nă gândirea incompletă, inducţia incom-
pletă care nu duce nicăieri. Ea poate fi co-
rectată prin educaţie dacă în primul rând
ştim cine suntem şi care este menirea noas-
tră pe pământ.

Mamele sunt în neolitic
pentru că ele au preluat
experienţa mamelor lor

În privinţa copiilor supradotaţi, pro-
fesorul Florin Colceag spune c[ ei au o bă-
nuială despre cine sunt. De la bun început
au nişte abilităţi care se manifestă, au un
scop în viaţă şi muncesc ca să-şi atingă
scopul ăsta pentru că ştiu că nu este acci-
dental. Asta este principala diferenţă dintre
copiii supradotaţi şi ceilalţi. Cei supradotaţi
îşi cunosc rolul şi locul şi ştiu că au ceva
de făcut şi îşi dau seama că au ceva de în-
fruntat, ;i asta fără a fi stimulaţi, fără a fi
coordonaţi în nici un fel, deoarece au do-
rinţa, au scopul. Când găsesc un pic de sti-
mul, ei înfloresc.

Antrenorul de genii spune c[ la naştere
toţi copiii sunt supradotaţi. E un fapt con-
statat. Trăirile mamei din timpul sarcinii
se imprim[ în mintea copilului. Iar când
se na;te, copilul iese cu lecţia învăţată. Ei
încep să recunoască lumea în care au venit,
ţinând seama de ceea ce au moştenit din

burta mamei. Dacă o mamă e stresată în
timpul sarcinii, copilul învaţă stresul. Dacă
e fricoasă în timpul sarcinii, copilul învaţă
frica. Învaţă ceea ce trăieşte mama. Şi în
continuare tot asta face. Mamele sunt res-
ponsabile total.

Adevărul este că am putea avea o so-
cietate de oameni plenari dacă am avea o
generaţie de mame care să dorească să fie
mame adevărate şi să-şi cultive calităţile
de mamă şi să înţeleagă şi ce se întâmplă
cu ele şi cu copilul lor ca să poată să-l spri-
jine. Realitatea este că mamele sunt încă
în neolitic, mai spune "antrenorul de ge-
nii".

"Mamele sunt în neolitic pentru că ele
au preluat experienţa mamelor lor, expe-
rienţă pe care au preluat-o încă de la 0-2
ani când încă nu judecau logic. Şi tot ce au
preluat de la mamele lor a rămas în me-
moria lor. Din neolitic până acum nu s-a
schimbat mare lucru. Avem mame neoli-
tice cu copii în perioada informaticii şi ne
trezim în condiţiile astea cu părinţi care
nu ştiu ce să facă cu copiii lor şi cu copiii
care se duc la telefoane şi tablete şi îşi aleg
nişte părinţi artificiali care să nu-i certe",
explic[ Florin Colceag.

“Din neolitic ;i p]n[ acum, 
omul nu ;tie ce caut[
pe p[m]nt”

Din neolitic şi până acum, omul încă
nu-şi cunoaşte rolul, încă nu ştie ce caută
pe pământul [sta şi îl distruge. Aici este
marea problemă, a mai precizat profesorul
Colceag.

Referitor la cum vede schimbarea, "an-
trenorul de genii" spune c[ nu se poate
face cu foarte mare uşurinţă decât dacă
vom avea o fuziune între umanitate, teh-
nologie şi natură. Acesta mai explic[ faptul
c[, ̀ n momentul actual, avem un dezastru
ecologic. La fiecare 20 de minute moare o
specie. Pe pământul asta mor 3 specii pe
oră din cauza poluării. Poluarea vine din
ce? Din educaţie. Din lăcomie. Gândim
că dacă avem mai multe obiecte suntem
fericiţi, dar noi nu învăţăm să fim fericiţi.
Noi nu învăţăm să ne bucurăm, să vedem
frumosul. Noi învăţăm să fim critici, să
vedem numai lucrurile care sunt murdare,
mizerabile şi pe acestea le cultivăm. Noi
nu ştim să arătăm decât lucrurile care sunt
traumatizante. Astfel, copilul creşte în trau-
mă şi în frică. S-a depărtat de natură, tră-
ieşte într-o lume artificială totalmente care
este supusă stresului.

Sistemul actual se poate schimba cu o
baghetă magică! La nivel mondial se
schimbă cu o baghetă magică şi cu o viteză
extraordinar de mare. Uitaţi-vă ce s-a în-
tâmplat în ultimii 20-30 de ani. Au dispărut

40% dintre profesiile de atunci şi au apărut
alte 40% profesii noi. Procesul se va acce-
lera din cauza tehnologiei. Dinamica asta
arată că ceea ce se întâmplă, se întâmplă
cu o baghetă magică, extrem de rapid.

În primul rând trebuie să-i învăţăm
pe copii cine sunt, de unde vin, încotro se
îndreaptă şi care este rolul lor. Să-i învăţăm
şi pe adulţi.

Noi nu avem încă o educaţie a idealu-
rilor. Noi nu am cultivat în copiii noştri
orizonturi largi. Îi învăţăm cunoştinţe în
loc să-i învăţăm înţelepciune. Înţelepciu-
nea vine din analiza cunoştinţelor, dacă
poţi să-ţi dai seama ce este în spatele evi-
denţei. Dar nici părinţii nu ştiu, nici pro-
fesorii nu ştiu.

În sistemul tradiţional
românesc, dacă nu parcurgi
materia, nu treci clasa

În sistemul tradiţional românesc, dacă
nu parcurgi materia, nu treci clasa. E atâta
materie care trebuie să fie parcursă, fără
de care nu iei notă bună, fără de care eşti
pus la colţ.

"Acuma piaţa nu mai dă doi bani pe
diplome. S-a devalorizat noţiunea de di-
plomă, pentru că s-au vândut diplome.
Acum, să ne uităm puţin la ce se poate fa-
ce. Dar ca să vedem ce se poate face, tre-
buie să ne uităm unde suntem. În mo-
mentul actual, cine avea înainte o idee
despre cine e, ce treabă are şi încotro se
îndreaptă, nu mai ştie. Băncile nu mai
sprijină economia. Asta a fost destinaţia
lor iniţială. Acum fac camătă. Sănătatea
nu mai previne bolile, vinde medicamen-
te. Educaţia nu mai formează personali-
tăţi, ci vinde diplome, formează CV-uri.
Oriunde te duci şi în orice zonă priveşti,
toţi şi-au pierdut conturul orizontului. E
un haos total. Nu mai găseşti instituţii,
persoane care să ştie. Societatea nu se în-
treabă niciodată unde ai putea fi mai de
folos, cu ceea ce poţi, cu ceea ce ştii. Şcoala
nu-i învaţă unde pot fi mai de folos pentru
că nu insistă pe calităţile lor. Să le desco-
pere calităţile şi să le valorifice în cadrul
colectivităţii. Automatizarea asta cu note,
cu curiculă şcolară, nu îi pune în situaţia
de a-şi manifesta calităţile", a precizat Flo-
rin Colceag.

Cum descoperă un părinte
sau un profesor calităţile
unui copil?

La vârstă mică, e uşor ca punctele forte
ale unui copil s[ fie descoperite, pentru
că ei ştiu şi şi le manifestă. Copilul spune,
trebuie doar ascultat. Copilul mic se joacă
cu anumite jucării, nu cu altele şi spune

ce vrea să facă în viaţă, către ce se îndreaptă,
de ce e interesat. Trebuie ascultat şi ghidat
către. Ceea ce este normal este ca el s[ fie
ajutat să facă acolo unde poate mai bine,
nu unde nu poate. Sistemul de învăţământ
e un template cu mult bagaj inutil şi vicios.
Tot mai des este `nt]lnit cazul copilului
ambiţios care vrea să ia numai 10 pentru
că altfel nu e lăudat de mama şi nu e lăudat
de profesori şi are nevoie de confirmare
că de fapt el e valoros şi poate.

"Copilul respectiv munceşte foarte
mult şi e într-un stres total. Dacă ia un 9
e jale. Pică de pe podium şi e nimeni. În
timpul acesta calităţile lui dispar pentru
că nu sunt folosite. Copilul acesta trebuie
să aibă rost. El dacă ştie cine e, ce treabă
are, are automat o pasiune, iar şcoala se
dezvoltă prin cultivarea pasiunilor. Per-
sonalitatea se dezvoltă prin cultivarea pa-
siunilor! Să schimbi sistemul de în-
văţământ în această direcţie e foarte sim-
plu pentru că e aproape fără efort şi fără
buget. Nu trebuie altceva decât să nu-i
mai chinui pe profesori să meargă împo-
triva naturii. Profesorii trebuie să aibă ca
temă să dezvolte personalităţi, nu să scrie
tone de hârtii pe care să le dea mai departe
ca raportări. Profesorul are un suflet care
e chinuit, stresat, dar dacă e hrănit văzând
bucuria în ochii copiilor, pierde stările ne-
gative. E o eliberare. Acum e un sistem de
frică şi corupţie care funcţionează< frica
de notă, frica de repetenţie, frica de orice",
mai declar[ "antrenorul de genii".

Acesta a mai explicat faptul c[ \ara
noastr[ a plecat pe imitarea unui sistem
care a fost generat de George Bush Senior
care se chema „No child left behind” şi
care se baza pe credite, concursuri şi in-
trarea pe etapă superioară, dacă copilul
îşi acoperea numărul de credite şi note.
Rezultatele pentru Statele Unite au fost
dezastruoase. "Am întâlnit un băiat foarte
inteligent pasionat de matematică. Când
l-am întrebat dacă vrea să-i dau o proble-
mă interesantă de geometrie mi-a răs-
puns< Nu, pentru că am atâtea teme de fă-
cut încât nu mai am timp să mă ocup de
altceva. Şi dacă nu fac tema nu iau notă
bună şi nu iau bursă. Iar ai mei sunt săraci.
La noi s-a băgat programul acesta fără
bursă. Şi astfel a omorât pasiunile, au omo-
rât bucuria descoperirii, au omorât com-
plet revelaţia uimirii, a trăirii, a bucuriei
de a face ceva. Şi atunci normal că avem
dezastru în învăţământ. Au imitat fără să
gândească, fără să cunoască şi s-a impus
un sistem bazat pe comandă control. Aici
nu e militărie. Copiii trăiesc într-un stres
atât de mare încât mulţi dintre ei sunt la
limită", a explicat Florin Culceag.

Noi nu învăţăm să fim
oameni, nu învăţăm iubirea,
generozitatea, înţelepciunea,
cooperarea etc

Profesorul mai este de p[rere c[ poate
că vom reuşi să supravieţuim nu 7,5 mi-
liarde cât suntem acum, ci 100 sau 1000
de miliarde stând în picioare, că nu o să
mai avem unde să ne aşezăm. Vom su-
pravieţui fizic, dar ce facem cu timpul
nostru? Aici este marea schimbare care
trebuie făcută în educaţie. Nu numai cât
de mult ştim contează, în 10 ani vor fi pe
piaţă nano-tehnologiile şi nu va mai fi ne-
voie să înveţi nimic. Dar asta nu înseamnă
că vei fi mai om. Noi nu învăţăm să fim
oameni, nu învăţăm iubirea, generozita-
tea, înţelepciunea, cooperarea etc. Ele tre-
buie să fie orizontul către care să ne în-
dreptăm, pentru că am rămas în urmă,
suntem neolitici. Suntem nişte primitivi
într-o lume cu o tehnologie şi o ştiinţă
mult prea avansate ca să o mai putem
înţelege, dar nici nu mai avem instinctele
primitive care să ne permită să trăim în
natură.

"Mamele sunt în neolitic pentru că ele au preluat experienţa mamelor lor, experienţă
pe care au preluat-o de la 0-2 ani când încă nu judecau logic”, explic[ profesorul

“antrenorul de genii” Florin Colceag<
to\i copiii sunt supradota\i la na;tere 

“Am putea avea o societate de oameni plenari dacă am avea o generaţie de mame care să dorească să
fie mame adevărate şi să înţeleagă şi ce se întâmplă cu ele şi cu copilul lor ca să poată să-l sprijine”

astronau\ii de la
naSa au pierdut o

pies[ esen\ial[ de pe
Sta\ia Spa\ial[ i

Un bărbat din Indonezia a fost găsit
mort în interiorul unui șarpe de șapte
metri lungime.

Akbar Salubiro, în vârstă de 25 de
ani, a dispărut de acasă pe 26 martie.
Noaptea următoare poliţiștii au desco-
perit un piton umflat în vecinătatea
câmpului cu ulei de palmier pe care
lucra bărbatul, informează IFL Scien-
ce. 

,,Oamenii au auzit plânsete din zo-
na plantaţiei înainte ca Akbar să fie
descoperit în interiorul stomacului pi-
tonului,'' afirmă Salubiro Junaidi, se-
cretarul din comunitate. “Când a fost
prins șarpele, cizmele lui Akbar erau
vizibile prin stomacul șarpelui. Local-
nicii au tăiat stomacul reptilei, dar băr-
batul era mort,'' adaugă el. 

Pitonul reticular se găsește în zonele
sudice ale Asiei, în India și Pakistan,
este un șarpe neveninos care își ucide
prada prin sugrumare după care îl con-
sumă în întregime. Specia nu reprezintă
un pericol pentru oameni, fie că se află
în sălbăticie sau în captivitate.

Specia consumă în general câini,
porci și primate, însă au fost și cazuri
rare în care reptila a consumat copii. 

Un b[rbat din
indonezia a fost

g[sit în burta unui
;arpe de ;apte metri

„Noi nu avem încă o educaţie a idealurilor.
Noi nu am cultivat în copiii noștri orizonturi largi.
Îi învăţăm cunoștinţe în loc să-i învăţăm înţelepciune”
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Ioan Nistor face parte din gru-
pul de scriitori s[tm[reni care s-
au impus pe plan na\ional ̀ nainte
de 1989, cu toate c[ nu ;i-a putut
publica la timp tot ce a scris. Dup[
1990 poetul recupereaz[ timpul
pierdut din cauza cenzurii comu-
niste public]nd o serie de c[r\i ca-
re ̀ l  a;eaz[ ̀ n r]ndul  scriitorilor
contemporani cu care Satu Mare
se poate m]ndri, notorietatea lui
dep[;ind demult grani\ele
jude\ului. ~n interviul nostru
“Fi;[ de scriitor” poetul, scriito-
rul, criticul literar, publicistul
Ioan Nistor se prezint[ singur. :i
se prezint[ bine, ca un adev[rat
profesionist al scrisului. 

Olimpia Iacob s-a ̀ ngrijit de traduce-
rea ̀ n englez[ a volumelor bilingve În flă-
cările păpădiilor (2014) ;i Semințe căută-
toare de vânt (2016).

A scris monografii și critică literară<
Strigătura şi dansul ideilor – Ioan Chio-
reanu-Oaș (2011), Accente deschise –
cărţi şi autori din NV (2012), Reflexele
textelor – Note de lectură (2013), Aurel
Gurghiani – poezia cotidianului (2014).

Are la activ antologiile de autor< Poe-
zii/Versek, trad. în maghiară de Balázs
Béla (2010) ;i Cenuşa tăcerii (2011), ;i
este prezent în opt antologii colective din
țară și străinătate.

Are ̀ n lucru ;i sunt foarte aproape de
forma finală volumele< “Portaluri în vis-
col” (versuri), “Libertatea dintre ghilimele
– cărți și autori” (critică literară), “De ce
zâmbesc delfinii” (schițe pentru copii),
“Scurt tratat despre lunga rătăcire con-
temporană” (publicistică), un studiu des-
pre valorile spirituale ale Țării Oașului, o
monografie Dariu Pop, un volum de proză
scurtă etc. 

Literatura sa preferată este cea română
și poezia americană, dar și proza rusă,
despre care spune c[ e foarte apropiată de
spiritualitatea noastră și exprimă aspirația
spre libertatea ființei.

~ntrebat care este numele pe care ar
vrea s[-l poarte, Ioan Nistor ne r[spunde
c[ este ata;at de numele s[u. "Cred că e
frumos dacă și soția mea și-a exersat pe
niște caiete viitoarea iscălitură, cu ceva
timp înainte de a o cere de nevastă, un
semn că i-a plăcut și ei. Era și normal,
doar l-a purtat și strămoșul meu, Înțelep-
tul Nestor din “Iliada”... Mă rog, cred că
mi se permite să glumesc în acest interviu
neconvențional. Prenumele preferat e Ion,
cum îmi spuneau părinții, dar m-am con-
format deciziei notarului din Vama. La
nume aș fi adăugat un “s”, pentru a evita
asemănarea cu istoricul Ion Nistor, dar
“ss” amintea de dolari și, în anii debutului,
aș fi fost anchetat ca deținător de valută,
ca agent soroșist, cine știe... Într-o anto-
logie, Ion Vădan a inclus inițiala “D” dar
și ea trimitea la... Balzac. Așa că am rămas
la cel din acte, cu el am intrat în USR,
chiar dacă, o vreme, un Ioan Nistor din
Alba Iulia a semnat la fel ca mine. Totuși,
n-am utilizat pseudonime, iar o poreclă
nu m-ar deranja, dar îi las pe al\ii”.

- Care e perioada și locul în care ați
fi vrut să vă nașteți și să trăiți?

- Omul și scriitorul `ndeosebi e legat
definitiv de locurile natale, de timpul prin
care trece. După amprentele digitale, aces-
tea îl fac diferit de alții. Perioada? Anii in-
terbelici erau cei mai respirabili, mă bazez
pe mărturii, pe opere literare și tratate de
literatură, pe jurnalele citite, pe amintirile
părinților mei. Șeful statului era calificat
să ne reprezinte. Regalitatea a ferit socie-

tatea de bălăcăreala cincinală, de azi, pen-
tru accederea la Cotroceni. S-a văzut de
altfel cum în fața Regelui, politicienii miș-
tocari își pierdeau aplombul. Nu era totul
perfect, existau pericole< revizionismul,
legionarismul absurd, comunismul sân-
geros... Dar nici Europa nu o ducea mai
bine. Persistau însă ideea de libertate, spe-
ranța, democrația fără ordonanțe, o scară
a valorilor.

Locul? Eram odată în Salzburg, aproa-
pe de casa natală a lui Mozart. În vecini,
la un geam, doi copii veseli pălăvrăgeau.
Fratele meu s-a întrebat atunci cum se
face că unii se nasc lângă casa marelui
muzician, iar alții, ca noi, la marginea unui
sat noroios. Și am ajuns la concluzia că, în
pofida tuturor relelor și a nenorocirilor
îndurate de părinți, n-am da Prilogul natal
din Oaș pentru un alt loc.

- Care e limba străină preferată?

- Franceza. Dar, întrucât nu se contu-
rează o excursie în Franța, neexersând-o,
e posibil s-o uit.  

- Numi\i cartea pe care ați fi vrut să
o scrieți.

- “Miere de viespi” de Dumitru Păcu-
raru. Nu pentru că e cartea șefului Dv.,
dar în Satu Mare a fost primul care scria
altfel, de la început. Iar volumul său s-a
bucurat de aprecierile lui N. Manolescu.
Un vis pentru mine, debutantul. Autorul
preferat< Foarte mulți, dar dacă se cere
unul, Eminescu, acela este. Cu regretul că
încă n-am reușit să-i citesc integral pu-
blicistica.

- Numi\i nn mare scriitor pe care nu-
l puteți citi.

- Există scriitori dificili. Recunosc cu
neplăcere că “Ulise” de James Joyces e o
carte pe care am terminat-o... până la ju-
mătate. Dar mai insist. “Citadela” de A.
De Saint-Exupéry a trebuit s-o reiau de
câteva ori. Sunt scriitori pe care i-am citit
parțial, cărți începute și neterminate. Tim-
pul profesorului de limba română, deși
nu s-ar părea, e foarte comprimat. Ori-
cum, dacă unii își pun în rafturi tomuri
scopite, eu am doar cărți amânate... Nu
le-a venit rândul. Dar nu mi s-a întâmplat
să nu pot citi un autor, dacă e mare. Aplic
regula cuiva< dacă nu înțelegi, mai citește
o dată și încă o dată.

- Care este diferența dintre prietenii
din copilărie și prietenii literari?

- Aceia erau sinceri, fiind naivi, la fel
ca mine... Cei literari mă onorează, chiar
dacă uneori îmi vine să deschid ochii foar-
te mari. Asta pentru că, preferând să fiu
foarte deschis, direct și slobod la gură, e
posibil să fie nevoie de... erate. Doar atât.
În rest, am avut și am încredere nețărmu-
rită în toată lumea. Prieteniile sunt nece-
sare, când te clatini, mai ales în bezmetica
realitate de azi, dar nu scrie nimeni bine
în locul tău. Prieteniile adevărate sunt uto-
pice. Fluctuante. Surprizele pot fi mari.
Comunicarea prin telefon și internet per-
vertește mesajul. Cea directă, pe viu, in-
clusiv cea nonverbală, mai ales în aromă
de cafea, de fum, e cea adevărată. Mai dai
din mâini, mai arăți pumnul, degetul...
Prietenii literari depind și de felul în care
gestionezi încrederea. Iar dacă pierzi un
prieten, și el te pierde pe tine. Adaug că
eu am numai prieteni, neavând nicio mo-
șie de împărțit cu ei, cred că nici ei, și,
dacă voi fi crezut, afirm să se știe că “prie-
tenele literare” au fost întotdeauna mai
statornice.

- Ce rol joacă femeile (sau femeia)
în viața unui scriitor? Dar a dumnea-

voastră?

- E o întrebare foarte grea, nu m-am
gândit că va trebui să răspund la ea, femeia
fiind o realitate asemănătoare cu aerul...
E cert că femeia gestionează mai eficient
creația, procreația și... recreația. Fiind
creată după Adam, îndemânarea Creato-
rului a sporit și i-a dat ceva în plus, o forță
pe care cred că nu și-o cunoaște și nu știe
unde-i este sediul. Îi revine misiunea băr-
batului de a cerceta. Desigur, am în vedere
femeia adevărată, nu... femeia cu barbă.
Voi începe însă un tratat, chiar de mâine,
plecând de la întrebarea Dv. Până atunci,
iau în seamă doar singularul... Femeia și
tema iubirii se află în centrul creației lite-
rare. Nu se putea altfel, se vede din Capi-
tolul II al „Facerii” până la cel mai recent
poem din “Poesis”. În abordarea temei,
cred că există trei etape. Mai întâ, poeții
scriu pentru a-și impresiona aleasa inimii.
Și au succes. Apoi, ca să le impresioneze
pe altele. Dar, nemaireușind, trec la etapa
a treia, a cugetării înalte, adică la poezia
filosofică. E bine spus? În opinia mea, mă-
rul inspirației nu trebuie refuzat, ba chiar
trebuie să fie dorit, cerut. Și Adam i-a de-
dicat poezii Evei, la început, apoi, de fie-
care dată când mai dorea un măr. Nu s-a
păstrat niciuna. Dar, de-a lungul vremii,
mulți s-au luptat să le reconstituie și unii
au reușit. Am semne că și eu!

- Există diferențe între literatura na-
țională și literatura scriitorilor ardeleni?
Există un specific local foarte pregnant
în opera dv?

- Eu nu amplific diferențele în funcție
de zonă. Am străbătut toată țara, am în-
scris într-o vară cu mașina un cerc supra-
pus pe conturul țării. Am ascultat limba
celor întâlniți, dar le-am citit și sufletul.
Identitate deplină. Unirea a fost un ideal
pentru care milioane și-au dat viața. Ci-
mitirul eroilor din Satu Mare e plin de
nume de dincolo de Carpați. Limba ne-a
unificat. 

Există diferențe între ținuturi, istoria
a fost cum a fost, dar nu e numai la noi
așa ceva. Între o ie și altă ie există diferențe,
între o strigătură din satul meu și una din
satul vecin sunt diferențe, și atunci cum
să nu fie între un roman cu acțiune plasată
pe malul mării și altul care evocă satul
Pripas. Diferențele materiale nu pot fi con-
fundate cu cele spirituale. Lacrimile de
bucurie sau de tristețe ale celor de pe malul
Nistrului sunt la fel de rotunde cu cele din
Tarna Mare.

La a doua întrebare, rămâne să mai
“cujet” ardelenește. Mi-aș dori, mi-am do-
rit un specific local, ca datorie pentru spa-
țiul natal, că doar nu degeaba mă trezesc
uneori... țâpurind. Și dacă îmi bat la ușă
niște strigături din Oaș, nu e „săcăzut” să
le „țâp” afară. 

- Care sunt scriitorii care v-au influ-
ențat cel mai mult?

- Prima mea lectură adevărată a fost
un volum din poeziile lui O. Goga, deținut
clandestin de un coleg. De la Poetul păti-
mirii noastre am prins ritmul versurilor.
Apoi, mentorul meu a fost Gabriel Geor-
gescu, profesor în anii studenției la Baia
Mare, poetul, eseistul și traducătorul. L-
am descoperit pe Blaga, din reviste, de-
oarece în manualul de liceu ne-a fost citat
doar un poem de zece versuri. Au urmat
apoi A.E.Baconschi, cu extraordinara sa
„Panoramă”, Aurel Gurghianu și alți scrii-
tori de la “Steaua”. Admir poezia lui Fun-
doianu și Paul Celan. Am fost atent, cu
creionul în mână, la poeții sătmăreni. Dar
am urmărit și literatura promovată de N.
Manolescu în Cenaclul de Luni și de Ov.
S. Crohmălniceanu. Însă, dincolo de mo-
de, mereu am stat în razele versurilor lui
Eminescu. 

- Care ar fi fost destinul dv. literar
dacă Transilvania rămânea în Imperiul
Austro-Ungar?

- Nu putea să rămână. N-a fost o con-
strucție centripetă. Deci nu avea viitor.
Popoarele erau croite pe fugă. Cu românii,
Viena n-a fost dreaptă. E ceva ce nu se
uită. Administrativ, chiar urbanistic și eco-
nomic, a fost eficientă, dar spiritual, nu.

ioan nistor

Ioan Nistor, pe vremea c]nd era fecior de 18  ani, între două... „verișoare”

„O barcă se îneacă în nisipuri
Și aerul e un abces de-acid,
În care păsări nou-născute
La primul zbor se sinucid.

Fi;[ de scriitor
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Pentru ridicarea instructivă și cultu-
rală a românilor nu a făcut nimic. Românii
lui Iancu, loiali Împăratului, n-au fost tra-
tați cu loialitate. La 1867, autonomia Tran-
silvaniei a fost suprimată, cu trădarea Vie-
nei. Și ce a urmat se știe. Românilor li s-
au construit școli și licee abia după 1918,
deși, între 1914-1918, ostașilor transilvă-
neni li se spunea că mor pentru a-l răz-
buna pe prințul asasinat la Sarajevo. Măcar
dacă li se putea spune că mor pentru șco-
lile copiilor de acasă. Se vede și azi< școlile
nu erau și (!) ale românilor. Separatismul
liceal din 1990 a confirmat vechea stare
de fapt. Pentru școlile făcute în Imperiu
(și!) din impozitele românilor, sătmărenii
de azi, deopotrivă părinții elevilor români
și maghiari, plătesc chirii absurde. Pe de
altă parte, dacă Iuliu Maniu a decis Unirea,
îi putem urma rațiunea. Chiar dacă a mu-
rit în Cimitirul Săracilor, asasinat de-ai
lui, nu a regretat că a fost cea mai puternică
voce a unificării cu Țara. Știa el de ce. Du-
pă abandonarea României sub copitele lui
Stalin, și-a acceptat destinul. Avea simț
de martir și știa că libertatea unui neam
cere chiar sacrificiul suprem. Nu putea
opri nici samavolnicia românilor și a com-
pletelor de judecători rătăciți sub faldurile
steagurilor roșii. Dar impostorii politici
de după 1947 au dispărut, o să dispară și
cei ce, azi, “ne dau legi și ne vorbesc filo-
sofie”, iar Țara va rămâne.

La întrebare, un răspuns exact< aș fi
scris ca Rebreanu, în altă limbă, după cir-
cumstanțele de atunci. Nu a Vienei, adică
a Europei, cum ar fi fost mai natural, ci
într-o limbă respectabilă, dar impusă.
Cinstit e să scrii în limba neamului tău,
neamurile fiind creația lui Dumnezeu. Nu
știu cum aș fi învățat să scriu în limba ma-
ternă în două ore pe săptămână, precum
copiii de acum din Micherechi. Copilul
tezaurizează limba mamei încă din pe-
rioada prenatală și o traduce într-un țipăt
de victorie. De ce să i-l deturnezi?

- Care a fost perioada cea mai glo-
rioasă a literaturii române?

- Au fost două. Prima, perioada ma-
rilor clasici și a doua cea interbelică, am-
bele patronate de regii și reginele Româ-
niei. Oamenii de stat de atunci aveau cul-
tul Patriei, și prețuiau elitele prin care ro-

mânii vorbeau lumii, politicienii de azi au
cultul conturilor proprii. Energiile crea-
toare aveau un scop patriotic. Nu erau
bruiate de agresiunea unor guvernanți
fără bun-simț, ca azi. Actualii au făcut mai
multe mizerii în recentele două luni, decât
s-au înregistrat în două decenii interbelice.
Bieții noștri președinți au patronat, fiecare
câte un deceniu, doar spolierea țării, cum
să-și amintească de literatură. Nu era totul
perfect nici atunci, se afla la pândă revi-
zionismul, iar legionarismul irațional și
comunismul sângeros amenințau pe toată
lumea. Dar atunci clasa politică era nor-
mală, nu era densitatea de azi a politicie-
nilor fără suflet, nu erau televiziuni otră-
vitoare, nu se inventaseră manelele, tele-
novelele mediocrizante, nici... gălețile de
plastic. Scriitorii de azi au de rânit mai
mult gunoi decât s-a adunat în grajdurile
lui Augias.

- Și în comunism s-a făcut artă și li-
teratură?

- Da. Dar cu ce sacrificii! Și cu reușite
mai mici sau mai mari. Totuși, literatura
română nu a reuși să impună un nobeli-
zabil. Au existat etape. Deceniul 1950 era
opac, propagandistic. Următorul, de re-
cuperare, cu voie de la poliție. Apoi, s-au
mai așezat lucrurile și s-au putut afirma
și scriitori de valoare. Se scria împotriva
regimului, împotriva obsedantelor dece-
nii, cu un curaj moderat, cu „șopârle”.
Obligată să fie contestatară, literatura n-
a putul avea și alte aspirații. Cei mari, cu
funcții, cu prestigiu, nu cutezau să spună
lucrurilor pe nume, să formeze un tineret
contestatar. Se temeau sau aveau ceva de
apărat. Erai nevoit să deschizi singur ochii.
Și totuși, au apărut scrieri importante. Lu-
crurile sunt complexe. În ce mă privește,
deși nu-mi făceam vise de mărire, am avut
norocul ca Geo Dumitrescu să-mi publce
o poezie “interpretabilă” într-un număr
din “Flacăra”, următoarea n-a mai apărut,
numărul fiind dat la topit. Presa locală,
nu știu cum, mi-a strecurat o poezie de-
dicată... Cârmaciului. Mă autocitez< “O
barcă se îneacă în nisipuri / Și aerul e un
abces de-acid / În care păsări nou-născute
/ La primul zbor se sinucid // Iar tu îmi
spui că este bine totul / Doar că mai ninge
vara uneori / Și îmi șoptești să nu mai

scriu o vreme / Și-n loc de vin să beau cu-
lori”. Nu s-a întâmplat, nu li s-a întâmplat,
nu mi s-a întâmplat nimic.

- Cum se scria în comunism, cum se
scrie în democrație? Descrieți asemănă-
rile și deosebirile fundamentale.

- Părerile mele nu sunt cele mai auto-
rizate. Totuși, e limpede că libertatea de a
crea și de a publica este esențială. Aici
sunt diferențele. Unde am fi ajuns dacă
obstrucțiile nu erau atât de distructive.
Apoi, să ne imaginăm ce ar fi însemnat
pentru sătmăreni să poată fi invitați, la o
întâlnire undeva la un liceu sătmărean,
Blaga, Voiculescu și atâția alții care erau
trimiși să facă un canal cu lopata... Ce ar
fi însemnat să-i poți urmări la TVR pe
Ionescu, Eliade, Cioran? Pentru tineri, să
publici atunci era aproape imposibil. Pli-
curile trimise redacțiilor erau deschise.
Sătmărenii n-au avut o revistă, nu aveau
acces la edituri decât cu mari eforturi. Au
publicat foarte puțin și nu ce și-au dorit.
Editurile și presa le acceptau debutanților
doar scrierile cuminți. Pe de altă parte,
una e să scrii știind că o editur[ așteaptă
manuscrisul, altceva e să scrii fără spe-
ranță, pentru sertar. Erau avantajați cei
puțini din jurul unor reviste care se în-
chideau în cercul lor strâmt. Și azi, există
cercuri impenetrabile, reflex al trecutului.
Exclusivism, ranchiună, orgoliu, invidie?
Azi se scrie mult, se publică mult, dar fără
exigențe estetice. Și, peste toate astea, lip-
sește o instanță critică atotcuprinzătoare,
cronicarii literari sunt tot mai puțini. Așa
se face că niște cărți foarte bune pot fi stri-
vite sub avalanșa veleitarilor.

- Simțiți că sunteți cetățean al UE?
Există un patriotism de tip UE?

- A fi în UE e un avantaj. Îmbufnații
cu năframa pe ochi nu văd. Am fost recent
în Ucraina și am simțit ce înseamnă să fii
în afara UE, drumuri, mentalități, legi
aproximative, spaime... Am făcut apoi o
excursie în Vest, până în Sicilia. E o “tre-
cere” pe care o recomand euroscepticilor.
Noi suntem pe drumul cel bun, deși dru-
marii noștri merg șontâc-șontâc... Am fost
tratat în Vest ca un om normal. Cred că
un patriotism de tip UE se înfiripă. Nu

știu cum se va numi, oricum nu patrio-
tism. Va fi un sentiment civic, de solida-
ritate, de apartenență la cultura greco-ro-
mană, la creștinism, la valorile democra-
tice. E de preferat sentimentul de aparte-
nență, să vindece rănile secolelor. Cred
că, dacă ar fi organizat un meci de fotbal
dintre o echipă europeană și una din ta-
băra lui Putin, aș ține cu ai mei, cu euro-
penii. Dar se aud și voci ostile Uniunii,
din teribilismul unor necopți la minte,
cum au fost cei ce au declanșat Brexitul.
Și se vor mai auzi voci care nu prețuiesc
valorile europene pentru că nu le convin
niște reguli. Dacă am fi pe dinafară – cum
ricanează un șefuleț de pe scaunul din față
al Senatului, bătrâiorul bine înroșit și rău
nostalgic al autoritarismului, nevoit să îm-
partă doza de viagra cu partidulețul – abia
atunci ne-am da seama ce pierdem. Nu e
vina UE că politicienii noștri, în loc să
impună interesele țării, stau cu un ochi la
slănină și cu celălalt la interesele personale. 

- Cum vă influențează scrisul faptul
că trăiți într-un spațiu multicultural? 

- Satu Mare e un oraș multicultural,
ceea ce îi oferă o bogăție spirituală pe care
nu toate orașele o au. E un privilegiu să
cunoști pe viu alte culturi. Există, se poate
spune, armonie, chiar dacă uneori mai e
tulburată de niște puseuri exclusiviste.
Cunoașterea reciprocă e calea viitorului.
Închiderea unora sau a altora în globuri
de sticlă nu este o opțiune europeană.
Din fericire, românii sătmăreni benefi-
ciază de ziariști precum Eva Laczko da-
torită căreia sunt informați despre eve-
nimentele culturale ale confraților noștri.
Nu ne prea invită, nu fac act de prezență,
dar luăm la cunoștință. Cred că lipsesc
niște activități comune. În sfera literaturii,
lipsesc traducerile reciproce. Exemplară
este prezența onorantă a dlui Nicolae
Decsei la diverse activități culturale. În-
tr-un oraș european, nu principiul drep-
telor paralele e funcțional, ci al intersec-
țiilor.

- Ați putea scrie dacă ați fi închis în-
tr-un penitenciar din România?

- Doamne ferește! Înțeleg aluzia. Cine
a mânuit ani la rând pana nu se poate
opri niciodată. Cine se apucă de scris în
temniță, cu un scop, acela scrie cu mâna
altuia. Așadar, îmi pot imagina că aș scrie,
dar nu aș publica nimic. Acolo. Din res-
pect pentru carte. Ce rămâne scris pe cer-
tificatul unui copil născut în temniță?

- Ați mai scrie dacă ați fi multimi-
lionar?

- Ha-ha-ha! Dar de unde știți că sunt
pe cale de a deveni...? Sper să nu mă uitați
la acel moment, o să vă dau detalii. An-
ticipez cum îi voi folosi< o parte pentru
construirea Bibliotecii sătmărene și pen-
tru sediul unei reviste literare (scriitorii
se întâlnesc în cafenele și își pun căștile
pe urechi), alta pentru Podul mult dorit,
un procent pentru o fundație menită să
reediteze, cum se face în alte județe, cărțile
însemnate ale sătmărenilor și cărțile ele-
vilor talentați. Foarte puțini, pentru ur-
mași, că așa e frumos, dar îi învăț că bu-
curia cea mai mare e să se descurce sin-
guri. Oricum, aș scrie și atunci pentru că,
am aflat, am văzut, cum cei ce se joacă cu
milioanele sunt foarte nefericiți, trebuie
să schimbe nevestele, să se sfâșie, să dea
ordonanțe de protecție, să schimbe lacă-
tele de la vilele din străinătate... În sfârșit,
nefericirea e o stare favorabilă creației.
Cu toate acestea, în locul acelei fericiri,
trăiesc bucuria de a fi pensionar chibzuit,
sub protecția promisiunilor făcute de roș-
cata stăpânirii, ministreasa foarte fru-

moas[ și cu vorbe dulci. 

- Ca scriitor, vă puteți considera un
“nemuritor”. Numele dvs va dăinui, în
istoria literaturii, a culturii, cel puțin în
orașul în care ați trăit, în vreme ce nu-
mele celor care nu creează sunt date ui-
tării după ce îi dispare familia.  Ca in-
divid, sunteți, totuși muritor. Vă temeți
de moarte? Cum tratați “moartea”, în
creația dvs?

- Nu, încă o dată, Doamne ferește!
Sunt realist. Mi-am dorit doar să fiu cel
mai mare scriitor din Satu... natal. Și am
devenit, pentru că sunt singurul. Și o să
rămân multă vreme deoarece satul acela
se stinge treptat, din nefericire. În rest,
îmi cunosc și valoarea, și deficiențele. Da-
că am făcut și eu cu folos umbră pămân-
tului, asta vor judeca cititorii, de azi, de
mâine. Preocuparea mea e să scriu cât
pot de bine. Totuși, simt că mulți prieteni
(știu că sunt sinceri deoarece, ca profesor
aproape 50 de ani, am învățat să citesc
exact mesajele ochilor), dar și scriitori
din jurul meu, din USR, autorii de dic-
ționare, mă prețuiesc. În altă ordine de
idei, toți cei ce creează valori rămân, chiar
dacă numai în memoria celor ce le pun
flori la mormânt. Miliardele de oameni
care trăiesc azi sunt depășite numeric de
cele aflate în statisticile Sf. Petru. Asta în-
seamnă că noi existăm grație existenței
lor. Scriitorii pun și ei fragilul stilet la as-
cendența lumii. Cred că am făcut-o și eu,
după puteri. Doar cei ce nu fac altceva
decât să dea legi pentru a-și salva prăzile,
doar ei dispar în focul gheenei.

În legătură cu tema morții, ce să
spun? După tema iubirii, cea mai des
abordată este tema morții. Ici-colo, cred
că am lăsat să transpară fragmente dintr-
un posibil testament, confesiv, pentru fa-
milie, poate și frânturi dintr-un epitaf.
Dar moartea e o lege a firii. Scriind, te fa-
miliarizezi mai bine cu “farmecele” ei. Nu
finalitatea trezește însă emoții, ci zilele
când nu vei mai putea apăsa pixul pe hâr-
tie. Să zicem! Restul e literatură.

- Ce rol joacă sexul în literatură în
general, și în viața scriitorului care sun-
teți dvs, în particular? Este “sexul” o sur-
să de inspirație?  Cel puțin în literatura
tinerilor “sexul” pare să fie luat locul
“muzei”.

- “Sexul” joacă un rol esențial în... ro-
manele de duzină. În literatura adevărată,
își face loc “iubirea”. În Scriptură, cuvântul
utilizat este “a cunoscut-o” și ce semnifi-
cații superioare are. Iubirea e condiția
perpetuării speței umane și nu poate lipsi
din obsesiile fericite ale autorilor. O scenă
erotică, o înjurătură licențioasă (cum au-
zim în filmele noastre premiate, dar im-
posibil de arătat inocenților, că de! ado-
lescenții, parțial, le depășesc), pot fi ac-
ceptate dacă se justifică estetic. Dacă sunt
niște gratuități, devin frivole și nu e vorba
de libertate de exprimare ci de libertinaj.
Dezinhibarea verbală nu e suficientă. O
scenă naturalistă îl poate satisface pe scrii-
tor, nu-i sigur că și pe cititor. Apoi, se cre-
de că, datorită „sexului”, tineretul poate
fi atras spre lectură. Dar iată că, în „Răs-
coala” lui Rebreanu (se vede asta în cărțile
de la bibliotecă), se sare direct la scena
cu pricina, și e mai greu să se vadă că
acolo se consumă o dramă umană aflată,
în condiții de violență extremă, la cum-
păna dintre eros și moarte. În poeziile
mele (nu știu ce va fi în romane), iubirea,
femeia, femeile, muza, poezia conviețu-
iesc. Uneori le/se confund(ă). 

Ioan Nistor spune c[, dac[ ar fi milionar, ar folosi o parte din bani pentru construirea Bibliotecii sătmărene și pentru sediul
unei reviste literare

“În poeziile mele, iubirea, femeia,
femeile, muza, poezia convie\uiesc”

Iar tu îmi spui că este bine totul,
Doar că mai ninge vara uneori.
Și îmi șoptești să nu mai scriu o vreme
Și-n loc de vin să beau culori”.

Pagini realizate de
Mirela Filimon
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Este vedet[ la Hollywood de la
v]rsta de 10 ani, dar i-a luat trei decenii
s[ ajung[ s[ simt[ c[ de\ine controlul
asupra carierei sale. Dup[ c]teva scan-
daluri ascunse, c[s[toria ;i maternita-
tea i-au oferit o nou[ perspectiv[ asu-
pra vie\ii, av]nd recent ;ansa de a juca,
`n sf]r;it, rolul principal mult visat.

Chiar dac[ nu a fost perceput[ ca
o starlet[ adolescent[ care frecventa
cluburile de noapte ;i petrecerile scan-
daloase de la Hollywood, actri\a `n
v]rst[ de 37 de ani recunoa;te c[ a f[cut
multe lucruri nechibzuite `n public.
„Sunt recunosc[toare c[ pe vremea
aceea nu existau re\ele de socializare.
Agenta mea de pres[ a fost destul de
ocupat[ cu mine, dar eu nu prea aveam
sim\ul realit[\ii fiindc[ la v]rsta de opt
ani pot spune c[ am fost smuls[ din
realitate.” C]nd citea diferite lucruri
despre ea `n pres[, `n special articole
care `i criticau kilogramele `n plus sau
`nf[\i;area, se sim\ea revoltat[. „Con-
sideram c[ era dezgust[tor s[ scrii a;a
ceva despre o fat[ de 15–16 ani. M-am
sim\it extrem de criticat[ ;i analizat[.
Fiind adolescent[ ;i persoan[ public[,
care apoi trebuia s[ r[spund la ̀ ntreb[ri
legate de p[rerile altora despre mine,
a fost foarte nepl[cut.” Cum a reu;it s[
fac[ fa\[ acestor presiuni? “Declar]nd
tot felul de lucruri aiurite ;i a;tept]nd
s[ v[d reac\ia celorlal\i, s[ v[d dac[ m[
atac[.”

Acele vremuri sunt demult apuse,
vedeta fiind ̀ n prezent c[s[torit[ ;i ma-
ma unui b[ie\el ̀ n v]rst[ de 2 ani, Fred-
die. ~ns[ acea caracteristic[ impulsiv[,
care a dus la o adolescen\[ destul de
dificil[, nu a fost `ngropat[ `n `ntregi-
me, aceasta ajut]nd-o `n crearea celui
mai recent rol al s[u, Zelda Fitzgerald,
din serialul “Z< The Beginning of Eve-
rything”. O t]n[r[ apreciat[ din sudul
Statelor Unite, Zelda a devenit so\ia
autorului romanului „Marele Gatsby”,
F. Scott Fitzgerald, `ntr-un mariaj ca-
racterizat de alcoolism ;i infidelitate.
De;i Christina nu s-a aflat niciodat[
`n situa\ia de a bate la u;a centrelor de
reabilitare, ea se poate identifica cu im-
pruden\a alter ego-ului s[u. „:i mie, ;i
Zeldei ne lipse;te precau\ia. Oamenii
o numesc curaj, dar nu este a;a> e o to-
tal[ lips[ de preocupare fa\[ de incon-
veniente. A f[cut multe alegeri prea
u;or la `nceput, iar apoi a pl[tit pre\ul
pentru ele.”

Exist[ `ns[ ;i asem[n[ri cu faima
Zeldei< mai `nt]i cunoscut[ ca o fru-
muse\e local[ din statul Alabama `n
timpul Primului R[zboi Mondial> apoi,
la 19 ani, aruncat[ ̀ n lumea interna\io-
nal[ a scriitorilor anilor ’20. Scott Fit-
zgerald ;i-a construit multe dintre eroi-
nele sale av]nd-o pe so\ia lui ca inspi-
ra\ie, numind-o „prima femeie flapper
a Americii”, o emblem[ elegant[ a pe-
rioadei Jazz Age, predominat[ de
tr[irea clipei prezente. „Via\a ei din
or[;elul Montgomery s-a asem[nat
mult cu cea a unui copil-vedet[, apoi
a devenit chiar mai faimoas[ c]nd a
ajuns la New York. Acel tip de faim[ ̀ n
mod sigur te rupe complet de ceea ce
se a;teapt[ de la tine.”

Ricci a interpretat multe roluri
`ntunecate ;i dificile de-a lungul carie-
rei sale, partituri ce s-au oglindit ;i `n
interviurile sale mul\i ani la r]nd, ̀ ns[
`n prezent poate spune c[ este mult
mai senin[ ;i din acest punct de vedere.
Recunoa;te c[ aceasta este o schimbare
care a venit odat[ cu `naintarea `n
v]rst[, dar ;i datorit[ mult a;teptatului
sentiment de control asupra carierei
sale. Christina joac[ at]t rolul principal
`n serial, c]t ;i cel de produc[tor exe-
cutiv, ea fiind cea care a descoperit ;i
dezvoltat subiectul c[r\ii scrise de The-
rese Anne Fowler, “Z< A Novel of Zelda

Fitzgerald”. „Pot spune c[ am c[utat
ne`ncetat proiecte ̀ n care s[ m[ implic.”
Serialul anterior ̀ n care a ap[rut, „Pan
Am”, a fost anulat dup[ un singur se-
zon, `n 2012. A fost apoi respins[ la
audi\iile pentru un alt serial de televi-
ziune. „A fost `ngrozitor ;i foarte
nepl[cut – m-am sim\it de parc[ se fo-
losiser[ de mine. De mic[ am f[cut
ceea ce mi-au spus ceilal\i, dar am decis
s[ nu mai accept aceast[ situa\ie deoa-
rece nu m[ reprezint[ ;i `mi pot crea
propriile experien\e.”

Christina a crescut `n New Jersey,
cea mai mic[ dintre cei patru copii ai
lui Sarah, un fost manechin, ;i ai lui
Ralph Ricci, avocat ;i psihiatru. La
v]rsta de opt ani a fost remarcat[ ̀ ntr-
o pies[ de teatru de Cr[ciun jucat[ la
;coal[, fiindu-i recomandat s[ mearg[
la audi\ii pentru diferite campanii pu-
blicitare. Un an mai t]rziu a ob\inut
rolul fiicei mai mici a lui Cher `n peli-
cula „Mermaids”, din 1990. La 10 ani
o interpreta pe Wednesday, feti\a
r[uvoitoare ;i morbid de precoce din

„Familia Addams”. Munca de la o
v]rst[ at]t de fraged[ i-a impus o ne-
voie constant[ de organizare. „Exist[
multe perioade inactive `n profesia de
actor, iar dac[ nu `\i creezi o rutin[,
po\i s[-\i pierzi min\ile. Eu ̀ mi fac liste
cu ceea ce trebuie s[ ̀ mpachetez, bifez
totul ;i ajung la aeroport cu suficient
timp `nainte de `mbarcare. A;a sunt
eu.”

Recentele schimb[ri din via\a ei
personal[ au adus, de asemenea, unele
modific[ri semnificative `n universul
ei. Cu trei ani ;i jum[tate `n urm[ s-a
c[s[torit cu James Heerdegen, un ca-
meraman pe care l-a `nt]lnit pe pla-
tourile de la „Pan Am”, eveniment care
spune c[ a schimbat-o radical. „C[s[to-
ria `\i arat[ defectele reflectate `n mo-
dul `n care abordezi diferite lucruri ;i
situa\ii, iar un copil te for\eaz[ s[ te
maturizezi cu viteza luminii. Sunt o
persoan[ complet diferit[ acum fa\[
de cum eram `nainte de a-l na;te pe
Freddie. Datorit[ faptului c[ am fost
at]t de apreciat[ c]nd eram copil, cred

c[ am \inut cu din\ii pu\in cam mult
de acea imaturitate. Era acel ceva care
m[ f[cea special[. Dar la un moment
dat, pe la 35 de ani, nu mai e at]t de
special s[ fii imatur.” 

:i stilul ei personal s-a maturizat,
Christina ador]nd s[ arate ca o
doamn[. „Nimic nu-mi place mai mult
ca un costum Chanel ;i bijuterii im-
pun[toare. M[sor doar 1,55 m
`n[l\ime, a;a c[ sunt obsedat[ de pro-
por\ii – trebuie neap[rat s[ scot ̀ n evi-
den\[ talia sau s[ fie ceva mini, dar
acum consider c[ nu mai sunt la v]rsta
la care s[ port ceva super-mini ;i s[ nu
m[ simt ridicol[.” 

Aspectul ei caracteristic, care a
f[cut-o s[ ias[ `n eviden\[ `n adoles-
cen\[, consider[ c[ a ajutat-o s[ evite
anumite tipuri de roluri ca adult. „Nu
am fost niciodat[ distribuit[ `n roluri
romantice. Nu sunt o actri\[ principal[
`n mod tradi\ional. ~n via\[ oamenii
arat[ diferit, dar ̀ n filme exist[ un anu-
mit standard de frumuse\e. Nu m[ de-
ranjeaz[ c[ oamenii nu m-au conside-

rat astfel, fiindc[ eu tocmai a;a m[ ve-
deam.”

Cu toate c[ se afl[ ̀ n lumina reflec-
toarelor de foarte mult timp, surprinde
cu modestia sa. „C]nd eram mic[, mi
s-a spus c[ via\a nu e corect[ ;i c[ tre-
buie s[ te descurci cum po\i mai bine
cu ceea ce ai. Cred c[ nu prea le mai
spunem asta copiilor acum, `ns[ e im-
portant s[ ;tie c[ nu \i se ̀ nt]mpl[ doar
lucruri bune.” Dar nu spune nimeni c[
nu po\i s[ `ncerci s[ faci tot ce po\i
pentru ca lucrurile bune s[ \i se
`nt]mple ;i \ie. Chiar dac[ acum
a;teapt[ nout[\ile legate de continuarea
serialului „Z ...” cu un al doilea sezon
;i recunoa;te c[ nu are alte roluri pla-
nificate, ea ;i so\ul ei au devenit parte-
neri de produc\ie ;i au dou[ proiecte
pe care ̀ ncearc[ s[ le dezvolte. Este, de
asemenea, dornic[ s[ treac[ `n spatele
camerelor de filmare. „Voi `ncepe a;a
cum ar trebui, cu scurtmetraje. Dar
p]n[ atunci m[ ocup c]t de mult pot
de proiectul ce-mi este cel mai drag,
b[ie\elul meu Freddie.”

Christina Ricci ;i-a luat cariera 
`n propriile m]ini


