S`n`tate & Frumuse]e
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Avocado ajut[ la sc[derea
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~n 2017 totul este permis
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George Vulturescu< Nu e;ti scriitor
autentic dac[ nu e;ti diferit

140 de ani de la
Proclamarea ;i cucerirea
Independen\ei de stat a
României (1877 - 1878)
În acest an, aniversăm la 9 mai, 140
de ani de la Proclamarea Independenței
de stat a României, un pas hotărâtor în
continuarea procesului de luptă pentru
realizarea Marii Uniri a tuturor românilor la 1 Decembrie 1918. Dezvoltarea
economică și social-politică a statului
național dovedise convingător anacronismul suzeranității otomane. În primăvara lui 1877 se maturizaseră toate condițiile interne și externe pentru înlăturarea ei. Națiunea întreagă dorea și era
interesată în obținerea independenței depline a României. Un război victorios,
care să înlăture suzeranitatea Porții otomane și să consfințească independența
țării, reprezenta o necesitate nu numai
de ordin istoric, ci și de ordin moral și
național.
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Limba englez[ `;i pierde
importan\a în Europa
Preşedintele Comisiei Europene, JeanClaude Juncker, a declarat vineri că "limba
engleză îşi pierde importanţa în Europa
încet, dar sigur", în cadrul unei conferinţe
privind situaţia Uniunii Europene în contextul Brexit.
Juncker a participat la o conferinţă în
Florenţa, a precizat că se va adresa în limba
franceză şi apoi a zâmbit, stârnind râsete
şi aplauze din jur.
"Încet, dar sigur, limba engleză îşi pierde importanţa în Europa. În plus, în Franţa
se desfăşoară acum alegeri...vreau ca ei să
înţeleagă ce vorbesc", a spus Juncker.
Apoi, preşedintele Comisiei Europene
a redevenit serios şi s-a referit la tensiunile
dintre UE şi guvernul Marii Britanii în privinţa negocierilor pentru Brexit.
"În ciuda succeselor şi a creşterii economice, Marea Britanie a decis să părăsească UE şi asta este o tragedie. Vom negocia corect cu prietenii noştri britanici,
dar să nu uităm că nu Uniunea Europeană
abandonează Marea Britanie, ci invers. Asta contează foarte mult, este o diferenţă
care se va resimţi în următorii ani, nu e un
eveniment minor", a spus Juncker.
Creşterea economică în UE este de două ori mai mare decât cea din Statele Unite,
iar cetăţenii din Blocul comunitar pot sta
liniştiţi în viitorul apropiat, a subliniat JeanClaude Juncker.

George Vulturescu este de departe cel mai cunoscut scriitor din
Satu Mare. Face parte din “genera\ia
de aur” pe care a avut-o Satu Mare
`n deceniul 80, scriitori care s-au
impus prin c[r\ile lor la nivel na\ional< Radu Ulmeanu, Alexandru Pintescu, Ion V[dan, Dumitru P[curaru, Ioan Ghiur, Ioan Nistor, Ion
Baias, Dorin S[l[jan, Emil Matei,
Ilie S[lceanu, Ion Bledea, Ioan Bolo;, criticii Cornel Munteanu, Gheorghe Glodeanu, Alexandru Zotta,
istoricul literar Nae Antonescu.
Prin revista Poesis, prin festivalurile de poezie "Poesis", George
Vulturescu a adus la Satu Mare sute
de scriitori, rom]ni ;i str[ini. Practic, a racordat Satu Mare la cultura
na\ional[, printr-un efort care ar
merita mai mult[ pre\uire. Ca poet,
s-a f[cut cunoscut `nc[ de la prima
sa carte. ~mpreun[ cu Dumitru
P[curaru, a fost un obi;nuit al lumii
literare din anii 1980-1990, prin
participarea la cenacluri, simpozioane, festivaluri de poezie organizate `n diferite ora;e din \ar[.
Ajuns la deplina maturitate artistic[, George Vulturescu abordeaz[, cu succes, critica ;i istoria literar[. Prin `ntreaga lui activitate,
George Vulturescu, al[turi de al\i
scriitori, ar merita s[ primeasc[ titlul de cet[\ean de onoare al
jude\ului sau municipiului Satu
Mare.

“D-ale
carnavalului”
exploreaz[
farmecul
discret al
mahalalei
Cuv]ntul “mahala” ni se pare tuturor foarte rom]nesc, at]t de mult
s-a tot b[tut moned[ pe tema lui, de
cele mai multe ori la modul negativ.
Dar “mahala” este un cuv]nt turcesc care `nseamn[, pur ;i simplu,
periferie. Mahalaua de odinioar[ sar traduce azi prin cartierele m[rgina;e din ora;e, r[u famate, aproape
rurale, populate de oameni simpli.
Universul mahalalei a fost tratat literar `n dou[ direc\ii mari de percep\ie.
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Prin\ul Philip se retrage
din via\a public[
Palatul Buckingham a anunţat joi că
Ducele de Edinburgh se retrage din viaţa
publică şi că nu va mai juca un rol activ
în angajamentele legate de Coroană începând din toamna acestui an. Decizia
Prinţului Philip a fost luată cu sprijinul
Reginei Elisabeta a II-a.
Potrivit unui comunicat remis de Palat< "Prinţul Philip va participa la angajamentele programate anterior, atât individual, cât şi însoţind-o pe Regină."
Prinţul Philip, Duce de Edinburgh,
în vârstă de 95 de ani, este soţul reginei
Elisabeta a II-a. La naştere a fost prinţ al
Greciei şi al Danemarcei însă a renunţat
la acest titlu la scurt timp după căsătorie
şi l-a adoptat pe cel al bunicilor materni
devenind cunoscut ca Locotenentul Philip Mountbatten. A doua zi după căsătorie a fost numit Duce de Edinbugh, Conte
de Merioneth şi Baron Greenwich. Regina Elisabeta l-a numit Prinţ al Regatului
Unit în 1957. În 2011, soţia sa, regina
Elisabeta, i-a acordat titlul de lord-mare
amiral cu ocazia împlinirii a 90 de ani.
Pe de altă parte, regina Elisabeta a
II-a a Marii Britanii, în vârstă de 91 de
ani, va continua să-şi îndeplinească întregul program public.
~n contextul anun\[rii retragerii, tabloidul britanic The Sun ;i presa franceză
au publicat din greşeală articole care sugerau că Ducele de Edinburgh a murit.
Articolul a fost ;ters la c]teva minute de
la publicare.

Autorit[\ile maghiare
au folosit Biserica
Catolic[ pentru
dezna\ionalizarea
rom]nilor
Politica de deznaționalizare s-a folosit pentru realizarea planurilor ei și
în biserică, o armă tot așa de puternică,
cu ajutorul căreia a putut câștiga și contopi în masa ungurească o bună parte
din elementul românesc din județele<
Satu Mare, Ugocea, Hajdu Szabolcs și
Bihor.
Populația românească din aceste județe prin trecerea ei sub jurisdicția
Episcopului Rutean de Munkacs, la
1634, s-a desfăcut cu totul sub raport
bisericesc și politic de către masa românilor din Ardeal.
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CRONICARI
80 de ani de la
dezastrul dirijabilului
Hindenburg
În după-amiaza fatidicei zile de 6
mai 1937, în oraşul New Jersey, a avut
loc un accident care a marcat istoria
aviaţiei. “Hindenburg“, impresionantul
dirijabil, mândria Germaniei, s-a mistuit în flăcări în doar câteva secunde,
sub privirile uluite a zeci de persoane.
Germania a folosit pentru prima
dată dirijabilele în 1914, în timpul Primului Război Mondial, inclusiv în scopuri distructive, precum bombardarea
ţărilor inamice. Doar la Londra au fost
aruncate peste 200 de tone de explozibil. Odată cu progresul tehnicii militare, dirijabilele au devenit o ţintă uşoară
pentru avioane şi pentru artileria de la
sol, orice impact cu fuselajul provocând
distrugerea lor în doar câteva secunde,
din cauza hidrogenului inflamabil cu
care erau umplute primele aerostate de
acest tip, numite şi zepeline.
În 1928, a fost construit cel mai
grandios dirijabil de pasageri. Era vorba despre Graf Zeppelin, un dirijabil
de 236 metri lungime, care putea să
transporte 20 de pasageri şi o greutate
de 12 tone, cu o viteză de 95 km/h. La
finele lui 1936, Graff a depăşit un milion de kilometri, însumând peste
16.000 de ore de zbor fără a înregistra
niciun accident, la un total de 576 de
călătorii. Compania Zeppelin a dorit
să profite de acest brusc şi nesperat
succes şi nu a întârziat să iniţieze un
alt proiect< construcţia unui dirijabil
de mari proporţii, care să acopere ruta
dintre Europa şi Statele Unite, având
ca principală escală New Yorkul. Astfel,
a fost construit cel mai mare aparat
care a brăzdat vreodată cerul< dirijabilul
Hindenburg. Cu o lungime de 249
metri şi o înălţime de 38 metri, era
aproape la fel de mare ca Titanicul şi
oferea, de asemenea, un confort maxim
pasagerilor săi. Un salon de servit masa
şi altul de lectură, o sală pentru fumători, complet ignifugă, cabine individuale de duş şi o punte pentru promenadă cu vedere panoramică> toate sub
2.000.000 mc de hidrogen.
Până în luna mai a anului 1937, dirijabilul realizase 16 călătorii, dintre
care şase avuseseră ca destinaţie Rio
de Janeiro, iar restul New Yorkul. Aparatul putea traversa Atlanticul în doar
două zile şi pentru că niciodată nu se
înregistrase vreun accident, era absolut
firesc să se vorbească despre marile dirijabile ca despre viitorul călătoriilor
transatlantice. Datorită semnalelor
promiţătoare venite de pe piaţă, fabrica
plănuia construirea unui frate geamăn
pentru Hindenburg, care urma să se
numescă Graf Zeppelin II. La data de
3 mai 1937, giganticul aerostat cu hidrogen a plecat de la Frankfurt în ceea
ce urma să fie ultimul său periplu.
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Politica de deznaționalizare s-a folosit pentru realizarea planurilor ei și în biserică, o armă
tot așa de puternică, cu ajutorul căreia a putut câștiga și contopi în masa ungurească o bună
parte din elementul românesc din județele< Satu Mare, Ugocea, Haidu Szabocs și Bihor.

Autorit[\ile maghiare au folosit Biserica
Catolic[ pentru planurile de dezna\ionalizare a
rom]nilor din aceast[ zon[ `n secolele XVII - XVIII
Ștefan Manciulea s-a născut la
16 decembrie 1894 într-o familie
modestă de țărani, în satul Straja
comuna Berghin județul Alba, și
a decedat la 12 iulie 1985 la Blaj.
A fost profesor, geograf, istoric,
istoric literar și preot greco-catolic.
A urmat școala primară în satul natal, iar apoi cursul inferior
la Gimnaziul Superior Românesc
din Blaj. Ca elev la Blaj, a luat legătura cu Badea Cârțan, trimis
cu cărți de Ioan Bianu de la București, prin Vama Cucului, la canonicul Ioan Micu Moldovan.

Episcopii români, la rândul lor, comunică situația Metropolitului Blajului, cerându-i de urgență convocarea unei
Conferințe a reprezentanților întregii
Provincii Metropolitane de Alba Iulia și
Făgăraș, mai ales că li s-au dat 8 zile în
care să se declare definitiv în chestiunea
acestei episcopii, fiind puși astfel în fața
unui fapt împlinit.
Conferința s-a ținut la Blaj în 17 februarie 1912, unde s-a discutat amănunțit întreaga problemă a noii episcopii,
apoi s-a alcătuit un Memoriu Document
și s-a înaintat Scaunului Apostolic, arătându-se marea nedreptate ce se face bisericii greco-catolice române prin faptul
că i se răpesc atâția credincioși, care vor
rămâne pentru totdeauna pierduți în
masa ungurească. (Revista Unirea nr. 18
din 1912)

Continuăm în acest număr să prezentăm lucrările cronicarului

Ungurii însă lucraseră demult
în taină la înființarea Episcopiei greco-catolice ungurești

Politica de deznaționalizare s-a folosit pentru realizarea planurilor ei și în
biserică, o armă tot așa de puternică, cu
ajutorul căreia a putut câștiga și contopi
în masa ungurească o bună parte din
elementul românesc din județele< Satu
Mare, Ugocea, Hajdu Szabolcs și Bihor.
Populația românească din aceste județe prin trecerea ei sub jurisdicția Episcopului Rutean de Munkacs, la 1634, sa desfăcut cu totul sub raport bisericesc
și politic de către masa românilor din
Ardeal (Dr. Radu I. Istoria Diecezei Greco-Catolice a Ocăzii Mari, Oradea, 1930,
p. 10).
Rămași izolați, lupta începută pentru
deznaționalizarea lor s-a putut da cu mai
mulți sorți de izbândă, noul Episcop rutean le trimitea în secolele al XVIII-lea
și al XIX-lea prin sate numai preoți unguri crescuți și formați în seminariile
din Ungvar și Munkacs, care ajutați din
partea statului și înconjurați de către autoritatea bisericească, au putut rupe orice
legături sufletești dintre cei încredințați
grijei lor și restul românilor.

La 1890 s-a constituit în
Budapesta așa-numita
„Comisiana regnicoloră a
ungurilor catolici de rit grecesc”
Limba ungurească a pătruns ușor între românii din aceste județe fiindcă satele lor erau amestecate sau încercuite
cu localități sau târguri ori orașe ungurești, așa încât neputându-și folosi limba
în raporturile zilnice cu vecinii, prin forța împrejurărilor s-au văzut nevoiți să
învețe pe aceasta.
În biserici unde se săvârșeau odinioară toate serviciile de cult în limba
română, a pătruns tot mai mult cea ungurească, cărțile rituale românești au
fost traduse în ungurește și introduse
oficial, sub pretextul că românii nu șiar mai cunoaște limba.
Șovinismul unguresc mascându-și
intențiile, pe motivul că voiește să grupeze laolaltă sub o singură autoritate bisericească pe toți ungurii greco-catolici,
prin anul 1863 începe o mișcare în județele amintite mai sus, cu scopul să obțină la Scaunul Papal, înființarea unei
Episcopii Greco-Catolice maghiare cu
limbă liturgică cea ungurească (Dosarul
Episcopiei Greco-Catolice de Hajdu-Dorog, Arhiva Mitropoliei din Blaj).
Statul încurajând în taină aceste mișcări, ele iau o dezvoltare din ce în ce mai
mare, încât la 1881, cererile ungurilor
greco-catolici sunt înaintate împăratului
sub forma unui memoriu, prin care solicită înființarea unei episcopii pe seama
lor (Ibidem). Rezultatul a fost că la 1883

Ideea înființării Episcopiei greco-catolice ungurești a fost îmbrățișată de către
toate guvernele Statului Ungar
s-a întemeiat în localitatea Hajdu-Dorog
un vicariat greco-catolic unguresc (Ibidem).
Baronul Istvan Banffi la 1896 caută
să asocieze pe cât mai mulți unguri la
această mișcare. În vară o delegație din
Hajdu-Dorog s-a prezentat în audiență
la Primul Ministru, apoi la Ministerul
Instrucțiunii și la Președintele Camerei,
înmânându-le un Memoriu prin care
arată că în Ungaria se află peste 200.000
de unguri greco-catolici, care sub raportul conducerii bisericești stau sub jurisdicția episcopilor români și ruteni.
Delegația cere ca pentru acești unguri să se întemeieze o nouă episcopie
traducându-se cărțile rituale în limba
ungurească pe cheltuiala statului (Ibidem).
La 1890 s-a constituit în Budapesta
așa-numita „Comisiana regnicoloră a
ungurilor catolici de rit grecesc” sub președinția magnificului Szabo Jeno (Ibidem).
Scopul asociației era să introducă și
să păstreze în toate actele cultului divin
limba ungurească, sco\ând-o din starea
tolerată de până atunci, după cum o pretinde numărul și interesele ungurilor
greco-catolici, făcând demersurile necesare în acest sens la Curtea Împăratului și la Scaunul Papal, care trebuiau să
le asculte dorințele (Szabo I. Gorog Sertartasu M agyarok Orszagos Bizottsaganak Programja es Servezetet, Budapest,
1898).
Szabo Jeno cu acest prilej publică un
apel și o broșură, în care caută să arate
că acești unguri au fost trecuți până
acum printre credincioșii diferitelor dieceze sub numirea de „rutean-valah”, de
aceea pentru a-i aduce din nou în mijlocul ungurimii e neapărată nevoie să li
se creeze o dieceză proprie, cu limbă liturgică ungurească. Autorul înșiră o serie de sate pe care le dă drept ungurești
și rutene, încercând să motiveze astfel
legitimitatea pretențiilor asociației, între
centrele arătate ca fiind locuite întotdeauna de populație ungurească, autorul
înșiră următoarele, rămase azi în Ungaria< Bokoni, Hajdu-Boszormeny, HajduDorog, Uj-Feheto, Kalla-Szermen, Biri,

Nagy-Kallo, Nagy-Leta, Hoszupali, Bagamer, Eradony, Szent Gyorgy, Vetes și
Kakad, apoi o serie de alte sate din șesul
Bihorului de pe teritoriul românesc, resfirate până la granița fostului Comitat
Hajdu (Ibidem).

Pontificele a și aprobat planul
înființării Episcopiei ungurești
O scurtă comparație între afirmațiile
Președintelui Comisiunii Regnicolore și
datele sematismelor de Munkacs și Oradea Mare, ne va arăta că acești așa-numiți unguri greco-catolici nu sunt altceva decât români și ruteni deznaționalizați.
Ideea înființării Episcopiei greco-catolice ungurești a fost îmbrățișată de către toate guvernele Statului Ungar, care
doreau să realizeze „Ungaria Unitară”.
Ministrul Cultelor Zichy, la 1812, cu ocazia dezbaterilor bugetului, a declarat în
Cameră că guvernul are cea mai ardentă
preocupare să înfăptuiască cât mai grabnic această Episcopie.
Ea avea să fie pusă în coastele românismului cu vădite tendințe de deznaționalizare (Unirea nr. 6 din 1902). După
terminarea „lucrărilor pregătitoare pentru înființarea unei Episcopii greco-catolice ungurești”, primul ministru al țării
a convocat în luna februarie 1902 pe toți
arhiereii greco-catolici la o cosfătuire în
această cauză, la care a luat parte și Rossi,
girantul nunțiaturei apostolice din Viena. Acesta a prezentat membrilor Conferinței o telegramă primită de la Secretariatul de Stat al Pontificelui Pius X,
prin care este încredințat să termine chestiunea Episcopiei greco-catolice ungurești (Dosarul Episcopiei greco-catolice
maghiare de Hajdu-Dorog, Arhiva Metropoilitană din Blaj).
Episcopul român greco-catolic, reprezentat prin dr. I. Radu și dr. V Hossu,
a protestat contra acestui procedeu, nunțiul însă le-a comunicat după ridicarea
ședinței că orice agitație și opoziție din
partea românilor e de prisos, deoarece
P.S.
Pontificele a și aprobat planul înființării Episcopiei ungurești (Ibidem).

Un „Cuvânt de Chemare” semnat în
Budapesta la 23 aprilie 1912, către cei
mai marcanți membri laici ai bisericii
greco-catolice române arată< „Împrejurările în care se țintește la înființarea bisericii greco-catolice ungurești și modul
îndeobște cunoscut cum se plănuiește
înființarea acestei biserici, trebuie să umple de o adâncă îngrijorare inimile tuturor credincioșilor buni și adevărați ai
bisericii greco-catolice române”. Semnatarii Manifestului convoacă o conferință generală la Alba Iulia pe ziua de 29
mai 1912 încheindu-și Apelul< „Veniți
cu toții fii adevărați ai bisericii noastre,
că în aceste zile de grea încercare să putem arăta nedumeririle și manifestul cu
glas puternic voința noastră” (Revista
Unirea, nr. 52 din 1912).
Adunarea de protest s-a ținut, cu toate piedicile puse de autoritățile ungurești, participând peste 20.000 de români
care au protestat contra silniciei guvernului unguresc (Ibidem). Memoriul pregătit cu acel prilej împreună cu rezoluțiile Congresului au fost prezentate de
Mitropolitul Blajului, V. Mihaly, ca să le
înainteze Scaunului Papal.
Ungurii însă lucraseră demult în taină la înființarea Episcopiei greco-catolice ungurești, așa că toate memoriile,
adresele, intervențiile și adunările de
protest ale românilor au rămas zadarnice. Presa ungurească, la rândul ei, ataca
vehement pe capii bisericii române, învinuindu-i de agitație și amenințând pe
români că în curând guvernul unguresc
va termina un alt Proiect al înființării
bisericii greco-ortodoxe ungurești, pentru a putea aduna în mănunchiu pe toți
ungurii risipiți printre celelalte naționalități (Revistele Unirea, nr. 24 și 25 din
1912).
Regele (împăratul habzburg) prin rezoluția dată la Viena la 6 mai 1912, a înființat Episcopia greco-catolică ungurească de Hajdu-Dorog, iar Ministerul
Cultelor, prin adresa din 11 iunie cu nr.
2972, aduce acest fapt la cunoștința Mitropolitului Blajului. Organul oficial al
Vaticanului „Acta Apostolicae Sedis”, cu
data de 1 iulie 1912, publică BULA
CRISTIFIDELES GRAECI, după a cărei
apariție Ministrul de Culte înaintează o
adresă Mitropolitului Blajului, prin care
îi aduce la cunoștință că termenul de
executare a dispozițiilor Bulei este de șase luni de la apariția ei (Cultura Creștină,
anul II, nr. 13/1912).

Continuare `n num[rul urm[tor
Ioan Corneanu, Lacrima Istrăuan,
din Cartea în Manuscris intitulată<
Cronicari Români din Ardeal
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“Am călătorit în SUA, China, Spania, Danemarca, Germania, Serbia, Franța și oriunde
m-am simțit un romantic întârziat din România, din satul meu Tireac de sub Codru. Doar că
de multe ori am plâns (da, am plâns) în fața Muzeului Luvru sau Prado, la Gughenheim, sau
în Hong Kong, gândindu-mă că țăranii mei din satele de Codru n-au putut vedea niciodată
ce am văzut eu - plângeam pentru că simțeam că văd și în locul lor...”

PORTRET

George Vulturescu< nu e;ti scriitor
autentic dac[ nu e;ti diferit
Poezia mea a impus un “sigiliu” al spa\iului nordic, vreo 7 c[r\i ale mele poart[ `nc[ din titlu cuv]ntul “nord”
Poetul George Vulturescu ar fi
vrut să se nasc[ în perioada lui :tefan cel Mare - să-i creasc[ caii pentru oaste pe Valea Ozanei, să-l urmeze cu sabia în lupte, iar în timp
de pace să fie copist de manuscrise
la Mănăstirea Neamț.
Autorul s[u preferat rămâne, dup[
cum ne-a spus, “inepuizabilul pentru orice
critic”, Mihai Eminescu. ~n 2015 a publicat
la editura Junimea din Iași, cartea “Complexul Ghilgameș. Eseu despre motivul
prafului în opera lui Mihai Eminescu”.
Dup[ cum a afirmat George Vulturescu,
nimeni dintre criticii români nu a urmărit
această “temă”, sau acum, în cartea despre
poezia lui Lucian Blaga unde “atac[” o temă neurmărită - motivul “luminii fără
umbră”, și simbolurile “drumului”- soartă,
a “drumului-dor”...
~n aceste zile `;i va lansa la Cluj, în cadrul Festivalului “Lucian Blaga”, cartea de
eseuri “Orbul din Poemele luminii”.
Dup[ cum ne-a m[rturisit, str]nge `n
continuare bani din pensie, pentru c]teva
c[r\i `ncheiate, precum ar fi< “Poezia lui
:tefan Augustin Doinaș”, teza sa de doctorat `n literatur[> volumul de critic[ “Cronicar pe frontiera Poesis”, volumul 3.
- Spune\i-mi c]teva cuvinte despre
dumneavoastr[< data la care v-a\i
n[scut, numele real ;i cel pe care vi l-a\i
dori s[-l purta\i, ce c[r\i a\i scris.
- Numele meu la naștere este Pop Silaghi Gheorghe, din părinți țărani - mama
Irina, tatăl Gheorghe, fântânar, meșter
cioplitor. Data nașterii este 1 martie 1951
(dar tatăl meu a ajuns în Viile Satu Mare,
la Sfatul popular doar în... 20 martie. Cum
nu se putea înregistra o naștere decât cu
o diferență de 2 zile am fost trecut în certificat pe data de 18 martie - un cadou de
la tata de 18 zile pentru ziua pensionării
mele venită pe fax de la Ministerul Culturii...) în cătunul Tireac, satul Tătărești.
Numele pe care mi l-am dorit, și mi
l-am dat singur, este George Vulturescu îl port de la debutul meu poetic în revista
“Familia” (nr.1, ian., 1973) cu o prezentare
a poetului St. Aug. Doinaș purtând titlul
“Un voluptos al imaginii - George Vulturescu”. De atunci, am onorat acest nume
cu 16 cărți de poezie (dintre care 3 antologii), 5 cărți de critică literară, o carte de
interviuri cu scriitori contemporani, cu 8
cărți traduse astfel - 3 în limba engleză,
câte una în limbile - franceză, germană,
sârbă, maghiară, letonă. Sunt însă prezent
în antologii din străinătate în China, Spania, Israel, Italia, Rusia, Canada, Turcia,
Ucraina.
- Numi\i cartea pe care ați fi vrut să
o scrieți.
- N-am dorit niciodată să scriu cartea
altui scriitor, însă vedeți că sunt un comentator de critică literară, scriu despre
cărțile care îmi spun, transmit ceva în care
mă regăsesc. Aș fi dorit, de exemplu, să fi
avut experiența lui Nikos Kazantzakis,
acea “privire cretană” cu care a scris “Raport către El Greco”. Am văzut orașul Toledo, casa pictorului și lucrările lui din
Muzeul “Escorial”, dar nu poți “vedea”
ceea ce a văzut scriitorul, ci doar ceea ce
a reușit să transmită din tumultul său...
- Spune\i-mi dac[ exist[ un mare
scriitor pe care nu îl puteți citi.
- Nu cred că există “scriitori mari pe
care să nu-i poți citi”. Cred că sunt doar
scriitori care nu te mai atrag, nu-ți mai
“spun ceva”. De exemplu - pe Ion Barbu
nu mai simt nevoia să-l recitesc, nu-mi
spune nimic “filosofia” lui Gabriel Liiceanu pentru că îl citesc, cu aviditate, pe Constantin Noica, de la care a împrumutat
destul...
- Ce fel de literatur[ citi\i?
- George Călinescu îi sfătuia pe criticii
tineri să nu citească “cărți”, ci “literaturi”.

Eu sunt interesat de literaturile unde sunt
mari poeți - caut traduceri bune din literatura peruană (despre Cesar Vallejo), din
literatura portugheză (despre Fernando
Pessoa), din cea argentininană despre Borges, `mi place poezia sârbilor, evident, cea
franceză, sau poezia polonă...
- Care este diferența dintre prietenii
din copilărie și prietenii literari?
- Precum de la cer la pământ! Puritatea anilor de copilărie și adolescență este
“frumusețea care salvează lumea”. Nu cred
că există “prieteni literari” - doar idei care
ne atrag, ne ating precum vântul pădurea.
Dar numai anumite frunze sunt “cântătoare”, numai anumite frunze pot adăuga
sonuri proprii... Mai ales în această perioadă, prieteniile literare sunt pervertite
de interes, de sterilitatea talentului, de
amatorii care nu pot ridica un gând la
rang de idee...
- Ce rol joacă femeile (femeia) în viața unui scriitor? Dar a Dumneavoastră?
- E multă speculație, comerț și plăcere
de a bârfi în această întrebare. Nu vreau
să o minimalizez - ca și în viață, și în literatură, femeia poate să “te urce”, dar poate
să te și “coboare”. ~n cazul meu, la harul
poetic m-a “urcat” mama mea, Irina, din
Tireac, al cărui suflet îl moștenesc. Iar
soția mea mi-a “ridicat” la rang de normalitate viața mea de boem, mereu plecat
prin țară la întâlniri cu scriitorii, mereu
dornic de a cunoaște lumea... ~n casa gospodărită de sufletul ei locuiesc eu cu furtunile și neliniștile scrisului meu...
- Există diferență între literatura națională și literatura scriitorilor ardeleni?
Există un specific local foarte pregnant
în opera Dumneavoastră?
- Nu există o diferență valorică, ci doar
una impregnată de un topos al locului (la
noi ardelenii - misionarism, gândul dus
până la capăt, echilibru, influența expresionismului german etc.) Nu ești scriitor
autentic dacă nu ești diferit. Poezia mea a
impus un “sigiliu” al spațiului nordic. De
la apariția volumului meu din 2001
(“Nord și dincolo de Nord”) vreo 7 cărți
ale mele poartă încă din titlu cuvântul
“nord”. Iar acest lucru a fost remarcat de
critica literară care m-a catalogat astfel
“un poet al Nordului” (Gh.Grigurcu),
“poetul Nordului” (Nicolae Oprea- (Nicolae Oprea), o ”poezie cu mandat sanguinar” (Al.Cistelecan), despre energetica
“pietrelor de Nord” vorbesc cronicile lui
Gabriel Coșoveanu, Irina Petraș, Mircea
A. Diaconu, Mircea Muthu, Th.Codreanu. Iar Gh. Glodeanu, într-o prefață la volumul din 2005 (“Cartea de la Satu Mare”),
vorbește despre ”o mitopotetică și o mitologie a Nordului”. Un “cod de lectură”
pentru poetica mea sunt versurile< “Numai în Nord mâna care scrie/ e una cu
mâna de pe cuțit./ Ești scaldul fulgerelor
- ai sabia,/ ai gheara literei pe frunte”(Pieziș, Nordul stă pe litere”).
- Care sunt scriitorii care v-au influențat cel mai mult?
- De la noi - Mihai Eminescu și Lucian
Blaga. Dintre poeții lumii - R. M. Rilke,
Ezra Pound, T. S. Eliot, Georg Trakl, filozofia lui F. Nietzche. Dar importantă pentru mine este “influența” profesorilor mei
- eminescologul Ioana Em. Petrescu, profesorul și criticul Marin Mincu, eseurile
lui :tefan Augustin Doinaș.
- Care ar fi fost diferența, destinul
Dumneavoastră dacă Transilvania rămânea în Imperiul Austro-Ungar?
- Nu poți fi “european” dacă nu ai o
țară și o limbă în Europa. Eu aș fi fost întâi
alături de Avram Iancu pe meterezele
munților, satelor ardelene, apoi aș fi scris
“memorandumuri” ca și popa Vasile Lucaciu...
- Care a fost perioada cea mai glorioasă a literaturii române?
- Evident perioada interbelică - aveam
deja clasicii, acum putea să apară literatura

George Vulturescu acord[ primul autograf, la prima carte pe care a lansat-o, `n
1988
modernă - estetismul lui Eugen Lovinescu
(continuat de reprezentanții “Cercului de
la Sibiu” - despre care am susținut doctoratul meu în literatură), inconfundabilul
“cod” al Istoriei lui G. Călinescu. Ardealul
a putut da literaturii pe Liviu Rebreanu,
Lucian Blaga,Universitatea din Cluj - care
devine un centru de valori de rang european...
- :i în comunism s-a făcut literatură?
- Da. Fără cărțile apărute la Editura
“Univers” (o vreme condusă de criticul
Romul Munteanu), care ne-a pus pe rafturi marea literatură a lumii, fără editura
“Cartea Românească” (o vreme condusă
de Marin Preda), fără revista “Secolul 20”
(unde a lucrat :tefan Augustin Doinaș,
care m-a debutat), fără mișcările-cenacluri
literare “Echinox”(la Cluj), Cenaclul de
luni (București - unde am citit cu Dumitru
Păcuraru), fără “Dialog” (Iași), fără Festivalurile de literatură de la T]rgu Neamț,
Sighișoara, Beclean, această generație literară de azi n-ar fi putut să apară. Deschiderea spre europenitate și valori eticoestetice s-a făcut în școlile și pe cărțile
apărute în comunism. Din păcate, literatura și arta s-au “deschis”, pe când lumea
politică de azi, clientelismul gregar al politicienilor din partide, relațiile deteriorate
dintre om și om, toate provin din ceea ce
era doar zgura comunistă, reșapată, reciclată cu embleme de partide...
- Cum se scria în comunism, cum se
scrie în democrație? Descrieți asemănările, deosebirile...
Simțiți că sunteți cetățean UE? Există
un patriotism ”de tip UE”?
- Iată cum se scria în comunism - venea un redactor de la ”Cronica sătmăreană” și zicea că are nevoie de “poezii patriotice cu 1 Mai, 23 August”. Dacă dădeam poemele - pe care le scriam uneori
pe loc - îți mai dădea voie să scrii ceva
despre Eminescu (cum făceam eu), despre
o carte... Să nu uităm că era singurul loc
unde puteai publica. Iar în revistele literare
din țară (Luceafărul, România literară,

Tribuna, Steaua, Familia etc) era la fel dacă ajutai redacția cu grupaje / reportaje
socialiste mai primeai loc la câte un grupaj
de poeme... Azi?
Poți scrie orice și poți edita orice dacă ai bani să-ți plătești cartea, dacă faci
parte dintr-un “grup” acceptat de o redacție, dacă mai apare câte o revistă literară,
dacă te citește cineva.
Mai este și “balta” internetului unde
oricine poate ieși cu o poză, cu un “poem”,
cu o înjurătură la adresa altuia...
Nu cred în “patriotismul de tip UE” adică tu să fii în Germania și să-mi tai
mie pădurile, tu să fii într-o țară “mare”
și să-mi aduci mie în magazine mâncărurile tale otrăvite... Nu simți decât ceea ce
ești prin naștere - împărțirile geografice,
istorice, sociale nu le simți - doar le poți
accepta... Am călătorit în SUA, China,
Spania, Danemarca, Germania, Serbia,
Franța și oriunde m-am simțit un romantic întârziat din România, din satul meu
Tireac de sub Codru.
Doar că de multe ori am plâns (da,
am plâns) în fața Muzeului Luvru sau Prado, la Gughenheim, sau în Hong Kong,
gândindu-mă că țăranii mei din satele de
Codru n-au putut vedea niciodată ce am
văzut eu - plângeam pentru că simțeam
că văd și în locul lor...
- Cum vă influențează scrisul faptul
că trăiți într-un spațiu “multicultural”?
- A se slăbi cu asta - ambiția că Satu
Mare este un “oraș multicultural” nu are
acoperire!
Nu vedeți aici scriitori maghiari / germani / ucrainieni citind, comentând o
idee culturală, un proiect de Satu Mare
cultural... Fiecare își fac activitățile lor cu invitați din Ungaria, din Germani etc.
Totul este enclavizat, parcelat, împărțit...
La “Zilele culturale Poesis” (27 de ediții)
eu am pus alături să recite / prezinte cărțile
lor scriitori din Ungaria, din Franța, din
Republica Moldova, din Serbia, Ucraina.
Am recitat unii lângă alții - Poesis a fost
gândită pentru multiculturalitate nu pen-

tru orgoliul de-a avea “și eu” o revistă - de
aceea n-o agreează politicienii. Ea era - și
a fost / este receptată peste tot ca un “brand
sătmărean”.
Ce brand cultural sătmărean a primit
aceeași recunoaștere cum a primit Poesis?
- A\i putea scrie dacă ați fi închis într-un penitenciar din România?
- Pot scrie oriunde - pe tren, într-un
colț de cafenea, pe o bancă. ~n schimb eu
mi-am luat doctoratul mergând în săli de
biblioteci adevărate nu plătite cu bani
negri prin închisori...
- Ati mai scrie dacă ați fi multimiliardar?
- Da, aș scrie - aș oferi burse de studiu,
aș edita reviste, aș susține teatrul și filarmonica, sportul sătmărean... Boierii noștri
istorici trimiteau pe banii lor copii de săraci la școlile din străinătate. Cunoașteți
vreun sătmărean (sunt și miliardari, dă,
Doamne, să fie!) care să sponsorizeze editarea unei cărți de valoare, a unui scriitor
autentic, nu a unei rude sau a unuia dintrun anumit partid?
- Care a fost criticul literar care v-a
“prins” cel mai bine? La ce carte și cine a
semnat cronica?
- Nu am avut critici tocmiți, năimiți
să mă așeze în topuri “de-o zi”... Dar miau surprins cu pertinență originalitatea Gabriel Coșoveanu (la Stânci nupțiale,
2003), Octavian Soviany (la “Nord și dincolo de Nord”), Al. Cistelecan (la “Monograme pe Pietrele Nordului”), Constantin Cubleșan (în Dicționarul Academiei,
DGLR, 2009), Marin Mincu (în “O panoramă critică a poeziei românești...”,
2007), Mircea A.Diaconu (în Biblioteca
română de poezie postbelică, 2016),
Theodor Codreanu - în prefață la volumul
“Nordul. O gnoză a pietrei”, desigur Gheorghe Glodeanu - în prefețele la cele două
volume din 2005 și 2016 etc. etc...
- Ca scriitor vă puteți considera nemuritor.... Vă temeți de moarte? Cum
tratați moartea în cărțile Dumneavoastră?
- Nu-l invidiați pe “scriitor”... Zicea
undeva Nichita Stănescu (pe care l-am
adus la Satu Mare, ca și pe mulți alți mari
scriitori) că “toți ar vrea să fie Mihai Eminescu, dar câți ar vrea să trăiască viața lui,
căutările și zbuciumul lui”? Desigur cărțile
ne vor rămâne înșirate în dicționare, vor
face licențe-doctorate unii din viitor pe
paginile lor, dar... dacă oamenii nu mai
citesc, dacă nu mai cumpără cărți?
Despre moarte - da, scriem, zi de zi.
:i eu - când văd coala albă în fața mea ce
credeți că simt? Dacă nu vezi prăpastia și
nu poți să o umpli cu un gând propriu
mai bine te duci la discotecă! Nimeni nu
te obligă să scrii, dar dacă o faci și nu
adaugi o idee nouă, originală, dacă nu ai
habar de ce s-a mai scris, trebuie să te
apuci de altceva... Cândva, prin 1996, am
scris - “Uneori în noapte, ți se face frică /
și dintr-o dată vezi cum scrisul tău atinge
moartea / cum se ating trupurile în sălile
de dans / cum se ating aburii vitelor / cum
se atrag și se sparg pe ceruri norii”(“Ochi
obosit pe varul pereților”).
- Ce rol joacă “sexul” în literatură și
în viața scriitorului? Este “sexul” o sursă
de inspirație? ~n literatura tinerilor “sexul” a luat locul “muzei”...
- Există iubire, există și case de toleranță. Scriitorul adevărat caută iubirea,
nu sexul. Cine scrie doar despre “sex” crede că poate poseda scrisul - opera este cea
care îl posedă pe scriitor, ea te înalță la ceruri precum o noapte de dragoste... Personal, eu nu fac “sex” cu literatura, eu fac
dragoste - ca și cu femeia iubită. O carte
nu este o “casă de toleranță” în care ai
plătit și ai ieșit - trebuie să arzi deasupra
paginilor ei precum arzi doar în brațele
unei femei iubite...
A consemnat Mirela F.
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La 10 august 1877, unități ale armatei române din Divizia a 4-a, ajunse în zona Plevnei,
participă la operațiunile militare, primind „botezul focului”, declanșând astfel ostilitățile împotriva
Imperiului Otoman. Între 12 și 16 august, trupele române trec Dunărea pe la Corabia și Turnu
Măgurele, iar la 21 august domnitorul Carol I ia în primire comanda Armatei de Vest, stabilinduși cartierul general la Poradim

140 de ani de la Proclamarea ;i cucerirea
Independen\ei României (1877 - 1878)
În acest an, aniversăm la 9 mai,
140 de ani de la Proclamarea Independenței de stat a României,
un pas hotărâtor în continuarea
procesului de luptă pentru realizarea Marii Uniri a tuturor românilor la 1 Decembrie 1918.
Dezvoltarea economică și social-politică a statului național dovedise convingător anacronismul suzeranității otomane. În primăvara lui 1877 se maturizaseră
toate condițiile interne și externe pentru
înlăturarea ei. Națiunea întreagă dorea și
era interesată în obținerea independenței
depline a României. Un război victorios,
care să înlăture suzeranitatea Porții otomane și să consfințească independența
țării, reprezenta o necesitate nu numai
de ordin istoric, ci și de ordin moral și
național.
Ideea independenței României avansase și pe plan european. Majoritatea puterilor garante recunoscuseră numele de
România și o considerau o entitate deosebită de cea a Imperiului otoman, acceptând să încheie convenții și aranjamente comerciale. Ministrul de Externe
francez declarase, încă din toamna anului
1876, că România de fapt era independentă, având „toate prerogativele unui
stat suveran”. Rusia consimțise să negocieze, de la egal la egal, convenția de trecere prin România a trupelor sale.
Austro-Ungaria intervenise la Constantinopol spre a opri pe turci de a muta
teatrul de război pe teritoriul românesc,
iar guvernul italian își oferise și el sprijinul
în aceeași direcție. Toate aceste puteri
considerau România ca semiindependentă, dar nici una n-o încurajase să participe
la războiul ruso-turc pentru a-și cuceri
independența. De aceea, guvernele puterilor garante n-au primit cu satisfacție
vestea încheierea convenției româno-ruse
din 4 aprilie 1877. Cu toate acestea, puterile europene, până la urmă, au înțeles
că nu exista o altă alternativă.
La 4 aprilie 1877, are loc semnarea la
București a Convenției româno-ruse, de
către Mihail Kogălniceanu, din partea
României, și baronul Dmitri Fiodorovici
Stuart, din partea Rusiei, prin care se permite armatelor rusești trecerea pe teritoriul României spre Balcani, toate cheltuielile de transport și celelalte trebuințe
revenind guvernului imperial, în același
timp, guvernul rus se obligă să mențină
și să apere integritatea teritorială a țării
și să respecte drepturile politice ale statului român.

La 9 mai 1877 Parlamentul
a proclamat independența
României
La 6 aprilie, se publică Decretul de
mobilizare generală, care aduce sub arme
aproximativ 100.000 de oameni, dintre
care 58.700 făceau parte din Armata de
Operațiuni, iar restul miliția, trupele de
grăniceri și alte unități auxiliare. Trupele
române ocupă poziții de apărare pe Dunăre.
La 10 aprilie are loc întreruperea relațiilor diplomatice dintre România și Imperiul Otoman. Pe 11 aprilie, armatele
ruse trec frontiera României, îndreptându-se spre Dunăre. Proclamația Marelui
Duce Nicolae din 12 aprilie, către poporul
român, cu prilejul intrării în țară a trupelor rusești, aduce la cunoștință că acestea se vor comporta ca oști prietene, vor
respecta legile, persoanele și averile cetățenilor pașnici. În aceeași zi, Rusia declară
război Porții Otomane.
Imperiul Otoman, îndată ce a aflat
de existența convenției româno-ruse, a
trecut la represalii. Ministrul de Externe,
informând agenții diplomatici din străinătate asupra incursiunilor turcești din

Asediul Plevnei. Dioramă de la Muzeul Militar din Bucure;ti
nordul Dunării, le cerea să aducă la cunoștința puterilor garante că guvernul român va lua măsuri spre a respinge forța
prin forță și astfel va fi pus în stare de
război cu Turcia. La 21 aprilie, armata
turcă bombardează Brăila, iar la 26 aprilie
Calafat, Bechet, Oltenița și Călărași. Are
loc instituirea stării de război într-o parte
a județelor dunărene (Dolj, Romanați,
Teleorman, Vlașca, Ilfov, Ialomița, Brăila,
Ismail, Bolgrad, Cahul, Covurlui).
Opinia publică din România, presa
și armata, condamnând aceste acte cereau
cu insistență ca guvernul să ia o hotărâre
grabnică, să se implice în luptă și să proclame independența țării. Domnitorul
Carol nota în Memoriile sale la 25 aprilie
că „C.A. Rosetti stăruie pentru proclamarea independenței” și că ziarul său “cere o participare directă a României la război”. În adevăr, condamnând incursiunile
și bombardamentele artileriei otomane,
ziarul chema la acțiune “sub drapelul patriei”, pentru a ieși din această luptă „liberi
în România liberă”. Și ziarul “Telegraful”
arăta că față de actele de agresiune “românii nu mai pot sta indiferenți”, ei trebuiau să-și revendice “independența cea
mai absolută”.
La 29 aprilie, Adunarea Deputaților
adoptă o moțiune (58 de voturi pentru,
29 contra și 5 abțineri) prin care se declară
starea de război cu Imperiul Otoman, iar
la 30 aprilie, Senatul votează o moțiune
asemănătoare.
La 9 mai 1877, conformându-se dorinței cetățenilor, armatei, opiniei publice,
grupărilor politice și guvernului, Parlamentul avea să proclame independența
României.
Mihail Kogălniceanu, ministrul Afacerilor Străine, răspunzând interpelării,
a arătat că prin moțiunile din 29 și 30
aprilie s-a recunoscut că suntem “ în stare
de resbel”, că suntem “dezlegați de legăturile noastre cu Înalta Poartă”. Prin urmare, continua el, legăturile cu puterea
suzerană fiind rupte, „suntem independenți, suntem națiune de-sine-stătătoare”.
În aplauzele mulțimii, Kogălniceanu accentua< „Așadar, domnilor deputați, nu
am cea mai mică îndoială și frică de a declara ... că noi suntem o națiune liberă și
independentă”, iar guvernul “va face cu
putință ca starea noastră de stat independent și de-sine-stătător să fie recunoscută
de Europa”.
La încheierea lucrărilor ședinței solemne, la propunerea lui Nicolae Fleva,

Adunarea Deputaților a votat următoarea
moțiune< „Camera, mulțumită de explicările guvernului asupra urmărilor ce a
dat votului ei de la 29 aprilie anul curent,
ia act că resbelul între România și Turcia,
că ruperea legăturilor noastre cu Poarta
și independența absolută a României au
primit consacrarea lor oficială”. Au votat
pentru moțiune 79 deputați și s-au abținut fostul ministru de Externe N. Ionescu
și N.B. Locusteanu. În aceeași zi, Senatul,
în urma interpelării lui AL. Orăscu și a
răspunsului ministrului Afacerilor Străine, s-a votat, în unanimitate, o moțiune
asemănătoare, prezentată de Dimitri Ghica.
Hotărârea adoptată a fost primită cu
entuziasm atât de deputați, cât și de mulțimea strânsă în jurul clădirii Adunării și
pe străzile alăturate. Mulțimea, care asistase la eveniment în curtea și pe dealul
Mitropoliei, s-a revărsat spre centrul capitalei. Studenții, împreună cu negustorii,
meseriașii și muncitorii bucureșteni, purtând drapele, au manifestat cu torțe pe
străzile capitalei, cântând “Deșteaptă-te
române”. La 10 mai 1877, guvernul,
membrii Corpurilor legiuitoare și reprezentanții altor autorități au mers la Palat
să-l felicite pe domnitorul Carol, pentru
a 11-a aniversare a suirii sale pe tronul
României și, totodată, să-l aclama și în
noua calitate de suveran independent.

La 10 august 1877 unități
ale armatei române au ajuns
în zona Plevnei
Mihail Kogălniceanu a însărcinat pe
agenții diplomatici ai României din străinătate să explice guvernelor țărilor europene votul Parlamentului și să nu-i impună menținerea legăturilor anterioare
cu Poarta Otomană. Atitudinea puterilor
europene față de proclamarea de către
România a independenței naționale a
fost, în general, rezervată și rece, mergând
până la ostilitate în cazul Porții Otomane
și al Marii Britanii, cea dintâi declarând
că își păstrează drepturile intacte asupra
României și-și rezervă mijloacele de a le
pune în aplicare.
Proclamarea independenței naționale, la 9 mai 1877, a încheiat o etapă foarte
importantă a luptei pentru cucerirea suveranității depline a statului român. Dar
evident independența trebuia consfințită,
întărită și apărată pe câmpul de luptă spre

a putea fi impusă Imperiului Otoman și
apoi recunoscută de puterile europene.
Mulți români aflați în afara granițelor
statului român au considerat războiul
purtat de țara-mamă drept războiul lor,
având în vedere perspectiva propriei eliberări de sub jugul străin.
Ei s-au implicat în acțiunea de colectare a fondurilor și a ofrandelor pentru
trebuințele ostașilor de pe front și unii au
participat ca voluntari. Transilvănenii,
bănățenii și bucovinenii, considerând că
lupta pentru înlăturarea suzeranității otomane este o cauză națională s-au solidarizat cu frații lor de peste Carpați și au
contribuit eficient la susținerea campaniei
militare din 1877. În acest sens, „Gazeta
Transilvaniei” avea să scrie, la 2 iunie
1877, următoarele< “Cauza ostașului român e o cauză generală română, victoria
lui e a întregii națiuni, fie aceea risipită în
orice parte a lumii”. De altfel, îndată după
proclamarea independenței, sentimentele
de solidaritate și-au găsit ecou atât în „Gazeta Transilvaniei”- care încă la 12 mai
scria< “Toți românii strigă< Să trăiască România absolut independentă”.
În această atmosferă de efervescență
națională la românii de peste Carpați sa întărit și credința în posibilitatea unirii
cu Țara. Din Oravița se relata că bănățenii
așteptau să “poată întinde mâna” armatei
domnitorului Carol, iar comitele suprem
Kemény György raporta, la 7 iunie, ministrului de Interne maghiar că „de când
România și-a dobândit independența față
de Imperiul Otoman, românii din comitatul Turda-Arieș jubilează, dar încă nu
amenință. Poporul român speră, și crede,
în viitorul apropiat, regatul român va fi
întemeiat”. Odată cu declanșarea ostilităților româno-turce, presa românească
din Transilvania a devenit o veritabilă
cronică a războiului pentru independență, succesele trupelor române fiind publicate la loc de frunte în periodicele transilvănene.
La 10 august 1877, unități ale armatei
române din Divizia a 4-a, ajunse în zona
Plevnei, participă la operațiunile militare,
primind „botezul focului”, declanșând
astfel ostilitățile împotriva Imperiului
Otoman. Între 12 și 16 august, trupele
române trec Dunărea pe la Corabia și
Turnu Măgurele, iar la 21 august domnitorul Carol I ia în primire comanda Armatei de Vest, stabilindu-și cartierul general la Poradim (la 7 km est de Plevna).
La 27 august, are loc primul atac al
trupelor române. Misiunea de asalt și cucerire a redanului otoman, din fața redutei Grivița 1 din sistemul de apărare a
Plevnei, este încredințată Regimentului
13 dorobanți, comandat de locotenentcolonelul Ion Petrovici și altor subunități
din cadrul Diviziei a 4-a infanterie, sub
comanda generală a locotenent-colonelului Sergiu Voinescu, șeful de stat major
al diviziei. Cucerirea acestui avanpost se
înscrie ca o primă victorie a armatei române. La 30 august, are loc a treia bătălie
de la Plevna, una dintre cele mai mari
bătălii ale războiului, la care participă
unități și subunități ale Diviziei a 3-a infanterie (la asaltul redutei Grivița 2) și ale
Diviziei a 4-a infanterie (la asaltul redutei
Grivița 1).
După o eroică încleștare, trupele române de vânători și dorobanți, la al patrulea lor asalt, în frunte cu locotenentcolonelul Sergiu Voinescu, maiorul Candiano Popescu și căpitanul Moise Grozea,
cuceresc reduta Grivița 1, una dintre cele
mai puternice din întregul sistem defensiv
al Plevnei. La asaltul redutei Grivița 2,
alături de mulți alți ofițeri și ostași au căzut eroic maiorul Gheorghe Șonțu, locotenentul Leon Cracalia, căpitanul Nicolae
Valter Mărăcineanu, locotenentul Chivu
Stănescu, sublocotenentul Vasile Horcea,
sublocotenentul Constantin Ulescu.
La 6 septembrie, asaltul trupelor române sub comanda colonelului Otton Sa-

chelarie, asupra redutei Grivița 2 este respins de apărătorii otomani. La 7 noiembrie, trupele române comandate de colonelulGeorge Slăniceanu, ocupă după lupte grele orașul-cetate Rahova, situat la cca
60 km de Plevna.
Aici cad în
luptă printre alții, maiorul Dimitrie Giurescu, maiorul Constantin Ene, locotenentul Pavel Bordeanu. Victoria de la Rahova se bucură de aprecieri elogioase, între care și ale Marelui Duce Nicolae.

Tratatul de pace a recunoscut
independența statului român
La 28 noiembrie, după o încercare
nereușită de a sparge încercuirea Plevnei
printr-un atac masiv, generalul Osman
Pașa se predă și semnează capitularea armatei turce de la Plevna. Căderea Plevnei
a avut urmări decisive asupra desfășurării
ulterioare a războiului, eliberând importante forțe rusești pentru acțiuni în pasurile Munților Balcani și la sud de aceștia
spre Plovdiv și Adrianopol.
Când războiul din Balcani se apropia
de sfârșit, România a trimis pe colonelul
Eraclie Arion la Kaznlîk spre a trata, alături de plenipotențiarul Rusiei și cu delegații otomani preliminariile păcii cu
Poarta.
Diplomația rusă a refuzat însă participarea reprezentantului României la tratative, considerând că Marele Duce Nicolae va negocia direct cu domnitorul
Carol și Rusia va trata problema păcii și
în numele aliaților.
Refuzul de
a admite reprezentantul României la tratativele de pace și intenția Rusiei de a
reîncorpora cele trei județe din sudul Basarabiei (Cahul, Ismail și Bolgrad) au stârnit în mod firesc indignare la București.
La 19 februarie 1878, Rusia și Turcia
au semnat Tratatul preliminar de pace de
la San Stefano, ale cărui clauze se refereau
și la România. Tratatul preciza că Poarta
recunoștea independența României, ceda
Rusiei Dobrogea, teritoriu pe care Rusia
își rezerva facultatea de a-l schimba cu
partea Basarabiei de sud.
Marile puteri, și în primul rând Marea
Britanie și Austro-Ungaria, interesate în
obținerea unor teritorii și sfere de influență în Imperiul Otoman, au contestat
valabilitatea tratatului de la San Stefano
și au impus ținerea unui nou congres de
pace la Berlin. Acesta s-a desfășurat între
1 iunie și 1 iulie 1878.
În ciuda anumitor condiționări și îngrădiri, Tratatul de pace a recunoscut independența statului român. În lunile următoare, Austro-Ungaria, Imperiul Otoman și Rusia au recunoscut noul statut
internațional al României, stabilind cu
ea relații diplomatice. Mai târziu, Italia,
Franța, Marea Britanie și Germania vor
recunoaște independența României.
Dobândirea independenței României
de către statul român a contribuit la pregătirea desăvârșirii unificării statale a națiunii române. „Anul 1877, scria Timotei
Cipariu, formează aurora plăcută a unui
viitor plin de glorie”, iar pentru studenții
transilvăneni și bucovineni se întărea credința că din România independentă în
curând se va naște România Mare.
Ing. Mircea Pîrlea
Biblioteca Județeană Satu Mare
Bibliografie<
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Deşi cancerul de prostată are cu siguranţă o componentă genetică, factorii de mediu şi alimentaţia
joacă un rol dominant în apariţia acestuia. S-a demonstrat că există o legătură între alimentaţia
de origine animală (bogată în carne, lactate, ouă) şi cancerul de prostată, în sensul că bărbaţii care
consumă preponderent aceste alimente de origine animală şi nu consumă suficiente legume şi
fructe proaspete, au un risc mai mare de cancer de prostată.

S~N~TATE

Prosta Borat, un produs adjuvant `n men\inerea
s[n[t[\ii prostatei ;i aparatului urinar
Fructoboratul de calciu ridică nivelul unor enzime antioxidante în sânge şi celule
Prosta Borat capsule este un supliment alimentar fabricat de Hypericum, av]nd rol adjuvant în
menţinerea sănătăţii prostatei şi a
aparatului urinar.
Din materialul care urmeaz[, ve\i aﬂa
care sunt afecţiunile prostatei şi care sunt
factorii favorizanţi ai apariţiei acestora ;i
cum vă ajută produsul în rezolvarea problemelor dvs. de sănătate care pot viza
recâştigarea şi menţinerea sănătăţii
prostatei şi a aparatului urinar.

Afecţiunile prostatei şi factorii
favorizanţi ai apariţiei acestora
Cele mai frecvente afecţiuni ale
prostatei sunt< prostatita (o inﬂamaţie a
prostatei de natură infecţioasă sau alergică), hiperplazia benignă de prostată (tumoră benignă a prostatei) sau adenomul
de prostată, cancerul de prostată. Prostata
îşi măreşte volumul, interferând cu ﬂuxul
urinei. Se datorează unui dezechilibru hormonal (deﬁcit de testosteron şi dominanţă
estrogenică) şi afectează prostaglandinele
cu efect antiinﬂamator. Deşi bărbaţii produc foarte puţin estrogen, ei sunt expuşi
la acest hormon prin alimentaţie (carnea
de la animalele hrănite cu hormoni conţine
estrogeni). Cancerul de prostată este unul
dintre cancerele cele mai des diagnosticate
la bărbaţi> o mare parte a bărbaţilor de 70
de ani şi peste această vârstă au cancer de
prostată latent. Deşi este destul de răspândit, cancerul de prostată este un cancer cu
evoluţie înceată. Unul dintre markerii utilizaţi pentru a determina probabilitatea
apariţiei cancerului de prostată este nivelul
sangvin al antigenului speciﬁc prostatei
(PSA). Bărbaţii sunt diagnosticaţi ca având
probleme cu prostata atunci când nivelul
lor de PSA este mai mare decât nivelul
normal. Deşi cancerul de prostată are cu
siguranţă o componentă genetică, factorii
de mediu şi alimentaţia joacă un rol dominant în apariţia acestuia. S-a demonstrat
că există o legătură între alimentaţia de
origine animală (bogată în carne, lactate,
ouă) şi cancerul de prostată, în sensul că
bărbaţii care consumă preponderent aceste
alimente de origine animală şi nu consumă
suﬁciente legume şi fructe proaspete, au
un risc mai mare de cancer de prostată.
Această legătură între alimentaţia de origine proponderent animală şi cancerul de
prostată s-a dovedit valabilă şi în cazul
altor forme de cancer. Există un hormon
care sporeşte dezvoltarea celulelor canceroase, un hormon pe care organismul îl
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fabrică pe măsură ce este nevoie
de el. Este un hormon de
creştere (IGF) care se dovedeşte
a avea o valoare predictivă în
privinţa cancerului de prostată.
În condiţii normale acest hormon se ocupă de frecvenţa
de „creştere” a celulelor sănătoase, de felul cum se înmulţesc şi se reînnoiesc acestea, eliminând celulele
bătrâne, totul în cadrul unei
stări bune de sănătate. În
condiţii nesănătoase, IGF
devine mai activ, sporind
crearea şi creşterea a noi
celule, inhibând simultan îndepărtarea celulelor vechi şi
favorizând dezvoltarea cancerului. Bărbaţii care au un
nivel de IGF mai mare decât
nivelul normal au un risc mai
mare de a dezvolta cancer de
prostată. Cu cât consumăm
mai multe alimente de origine
animală, cu atât organismul
produce mai mult IGF, care va
produce dezordine în creşterea celulelor
stimulând dezvoltarea cancerului. În aceste
condiţii, o dietă bazată pe alimente de origine vegetală, fructe şi legume, poate ﬁ un
“medicament” foarte eﬁcient împotriva
apariţiei cancerelor.

Produsul v[ ajut[
în rezolvarea
problemelor dvs.
de sănătate
Acest produs con\ine o serie de ingrediente care au efecte puternice `mpotriva
simptomelor ;i bolii.
Fructoboratul de calciu are un puternic efect antioxidant. Acesta este un element activ în mecanismul de protecţie
contra oxigenului reactiv celular, elimină
radicalii liberi formaţi şi contracarează
efectele nocive ale acestora asupra organismului. Fructoboratul de calciu ridică
nivelul unor enzime antioxidante în sânge
şi celule< superoxidismutaza, catalaza şi
glutation peroxidaza. Aceste 3 enzime sunt
antioxidanţii naturali principali ai organismului care constituie apărarea naturală
împotriva radicalilor liberi.
Activitatea antioxidantă a fructoboratului de calciu are o mare valoare terapeutică în prevenirea apariţiei cancerelor,
în special a cancerului de prostată, a cancerului de sân şi col uterin şi a cancerului
de plămâni. Fructoboratul de calciu are
atât capacitatea de protecţie împotriva
acestor boli devastatoare, dar şi capacitatea
de inhibare a proliferării celulelor canceroase, încetinind sau stopând evoluţia
acestor cancere. Suplimentarea dietei cu
fructoborat de calciu poate inhiba activitatea unor enzime proteaze, în special antigenul speciﬁc al prostatei (PSA), ale cărui
niveluri crescute duc la apariţia cancerului
de prostată.
Ajutând la menţinerea unor niveluri
optime ale PSA, fructoboratul de calciu
este un nutrient esenţial în prevenirea
apariţiei cancerului de prostată. Riscul de
cancer de prostată este invers proporţional
cu doza de fructoborat suplimentată. Fructoboratul de calciu are efecte beneﬁce atât
în metabolismul oxidativ, cât şi în apoptoza
celulară (moartea celulară programată)
având capacitatea de a o induce pe aceasta
în celulele canceroase. Apoptoza este
deﬁnită ca moartea celulară, izolată şi programată, care încheie ciclul celular normal
al unei celule şi creează condiţii ﬁziologice
pentru înlocuirea sa (reînnoirea sa). Apoptoza celulară este valabilă la celulele sănătoase.
Celulele canceroase au aceste mecanisme blocate, procesul de apoptoză (de autodistrugere) nu mai are loc, iar celulele

canceroase se înmulţesc
haotic, necontrolat şi devin
“nemuritoare”. Apoptoza
este cea mai puternică
apărare a organismului
împotriva cancerelor
deoarece acest proces
elimină potenţialele
celule mutagene deteriorate. Majoritatea
tratamentelor anticancer
mediază
moartea celulară apoptotică prin activarea elementelor cheie ale
programului apoptotic
şi răspunsul la stres
celular. Celulele canceroase au o aﬁnitate
exagerată pentru fructoboratul de calciu, îl
includ excesiv în metabolismul lor, stopându-şi dezvoltarea.
Celulele sănătoase au
o aﬁnitate normală
pentru fructoboratul de
calciu, acestea îl folosesc doar
în măsura în care au nevoie de el pentru a
contracara efectele stresului oxidativ.
Celulele canceroase, în schimb, preiau
fructoboratul de calciu peste măsură incluzându-l în metabolismul lor până se
autodistrug, până îşi declanşează apoptoza,
care la aceste celule este blocată. Datorită
acestei proprietăţi fructoboratul de calciu
are o importanţă deosebită în terapia anticanceroasă întrucât “obligă” celula canceroasă să-şi declanşeze apoptoza, să se
autodistrugă. Fructoboratul de calciu are
şi un puternic efect antiinﬂamator, ajutând
la reducerea semniﬁcativă a inﬂamaţiei şi
a durerii asociate afecţiunilor prostatei şi
aparatului urinar. Fructoboratul de calciu
ajută la controlul procesului inﬂamator
deoarece el poate diminua producţia crescută de mediatori (enzime) speciﬁci inﬂamaţiei. Mai stimulează celulele polimorfonucleare neutroﬁle care joacă un rol central în răspunsul inﬂamator. Suplimentarea
dietei cu fructoborat de calciu conferă protecţie împotriva cancerelor de prostată,
sân şi col uterin în sensul că poate preveni
apariţia acestora, iar dacă acestea sunt deja
instalate fructoboratul de calciu reduce
semniﬁcativ inﬂamaţia şi durerea fără a
avea nevoie de medicamente antiinﬂamatoare convenţionale care, după cum ştim,
pot avea unele efecte adverse la tratamente
prelungite şi abuzive.
Un număr surprinzător de mare de
procese metabolice sunt inﬂuenţate de
cantităţi ﬁziologice de bor. Fructoboratul
de calciu are proprietatea de a creşte nivelul
hormonilor asociaţi cu o prostată sănătoasă, mărind semniﬁcativ concentraţia
serică de testosteron şi stimulând efectele
acestuia, cu atât mai mult cu cât hiperplazia benignă de prostată se caracterizează şi printr-un deﬁcit important de
testosteron.
Acizii graşi nesaturaţi Omega 3 joacă
un important rol antiinﬂamator< aceştia
pot reduce procesele inﬂamatorii din numeroase afecţiuni printre care ;i afecţiunile
prostatei şi ale tractului urinar. EPA (acidul
eicosopentaenoic) este transformat în organism în eicosanoide, substanţe care reglează inﬂamaţia ;i durerea, în sensul reducerii acestora. Există o relaţie de sinergism de acţiune între acizii graşi Omega 3
şi fructoboratul de calciu care are efecte
beneﬁce asupra metabolismului lipidelor,
în special asupra metabolismului acizilor
graşi Omega 3, fructoboratul de calciu
având capacitatea de a stimula acţiunea
beneﬁcă a acestora atât asupra aparatului
urinar cât şi asupra întregului organism.

Fructele plantei Serenoa repens
sunt foarte bogate în acizi
graşi şi steroli

Fructele plantei Serenoa repens
(Palmierul pitic) sunt foarte bogate în acizi
graşi şi steroli (liposteroli) care au proprietăţi beneﬁce în afecţiunile prostatei şi ale
aparatului urinar, în dezvoltarea deﬁcientă
a testiculelor sau deteriorarea acestora, în
atroﬁe testiculară, în dezvoltarea deﬁcientă
a ovarelor şi a sânilor, reduc frecvenţa
micţiunilor nocturne dureroase, au acţiune biologică valoroasă în tratamentul
simptomelor asociate cu hiperplazia benignă de prostată, au capacitatea de a inhiba 5-alfa-reductaza şi aromataza, 2 enzime semniﬁcative în dezvoltarea hiperplaziei benigne de prostată, ameliorează
problemele deﬁcienţelor urinare în prostatita benignă şi hiperplazia de stadiul I
şi II, reduc dimensiunile prostatei mărite
şi dereglările hormonilor sexuali speciﬁci
măririi prostatei. De asemenea, extractele
din această plantă au proprietăţi diuretice,
antiseptice urinare (foarte utile în cistite
cronice şi subacute), şi antiinﬂamatoare.
Seleniul şi vitamina E sunt 2 antioxidanţi puternici, care protejează ţesuturile
organismului de acţiunea nocivă a radicalilor liberi şi contribuie la prevenirea unui mare număr de afecţiuni printre care
afecţiunile tractului urinar şi cancerele de
prostată. Organismul are nevoie de seleniu
şi de vitamina E pentru funcţionarea optimă a peptidei glutation, “luptătorul” organismului împotriva radicalilor liberi şi
un antioxidant potenţial. Acest compus
chimic sintetizat în organism asigură buna
funcţionare a sistemului imunitar, care ne
protejează de infecţii, de apariţia cancerelor şi de îmbătrânirea prematură a întregului organism. Insuﬁcienţa vitaminei
E poate reduce capacitatea de asimilare a
seleniului. Seleniul şi vitamina E
acţionează sinergic, administrarea unuia
pentru corectarea insuﬁcienţei impune şi
administrarea proporţională a celuilalt.
Datorită proprietăţilor antioxidante foarte
puternice, vitamina E pătrunde în membrana celulelor în vederea neutralizării
radicalilor liberi. În celulele imune, vitamina E întăreşte şi protejează membranele

care înconjoară lizozomii. Aceştia conţin
substanţe chimice puternice cu un mare
potenţial de radicali liberi pe care celulele
imune le păstrează şi transportă la celulele
şi ţesuturile organismului care sunt atacate
de viruşi, bacterii şi alţi agenţi agresori
“străini” din afara organismului. Celulele
imune eliberează aceste substanţe chimice
distructive asupra agresorilor sau “duşmanilor” organismului cu scopul de a-i
elimina sau distruge. Eliberarea acestor
protectori toxici (radicali liberi) în ţesuturile sănătoase ale organismului poate
provoca însă şi distrugerea acestor ţesuturi.
Sarcina importantă a vitaminei E este aceea
de a “culege” radicalii liberi şi de a-i neutraliza înainte de a dăuna ţesuturilor sănătoase. Datorită acestei acţiuni, vitamina E
ne poate proteja de îmbătrânirea accelerată
a ţesuturilor, de apariţia maladiilor cardiace, în special de ateroscleroză, de
apariţia cataractei şi a cancerelor. Datorită
ingredientelor deosebite prezentate mai
sus produsul Prosta Borat prezintă următoarele proprietăţi rezumate< antioxidant
(previne formarea radicalilor liberi şi contracarează efectele negative ale celor deja
formaţi, protejând celulele şi ţesuturile
prostatei, potenţează activitatea unor antioxidanţi naturali ai organismului), antitumoral şi anticancerigen (previne apariţia
cancerelor de prostată, sân, col uterin şi
plămâni, inhibând dezvoltarea şi încetinind evoluţia acestora), antiinﬂamator
şi analgezic (inhibă sinteza mediatorilor
inﬂamaţiei, ducând la diminuarea dimensiunilor prostatei), echilibrant hormonal
(stimulează şi normalizează nivelul hormonilor asociaţi cu prostata sănătoasă),
diuretic (ajută la eliminarea reziduurilor
urinare ;i creşterea ﬂuxului urinar), antiseptic urinar, imunostimulent, vitaminizant.
Produsul este adjuvant în< infecţii ale
prostatei (prostatita), hiperplazie benignă
de prostată sau adenom de prostată, cancer
de prostată, incontinenţă urinară nocturnă, dezvoltare deﬁcientă a testiculelor
şi a ovarelor, atroﬁe testiculară.
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Mugurii de brad au efecte asupra întregului organism și pot fi folosiţi și altfel< 1 kg de muguri se
fierb în 5-6 litri de apă, după care se strecoară și se toarnă în cadă, în apă pentru îmbăiere.

RE}ETE
Maceratul din muguri
de brad combate
osteoporoza
Mugurii de brad cresc în vârful cetinilor și sunt ușor de recunoscut după culoarea aceea de verde crud. Sunt fragezi și,
dacă îi zdrobești între dinţi, au un gust
acrișor și răspândesc o aromă extraordinară.
În scop terapeutic, mugurii de brad se
recoltează atunci când au 3 până la maximum 7 cm, iar perioada diferă de la an la
an, dar și de areal. Dacă obișnuiţi să culegeţi muguri în fiecare an, aveţi grijă să nu
recoltaţi din aceleași locuri pentru că brazii
nu se vor mai dezvolta bine.
Bradul are, printre altele, proprietatea
de a fixa calciul în oase, de aceea este recomandat ca produsul rezultat din macerarea mugurilor să fie folosit în tratamentul
rahitismului. Tot datorită proprietăţii de
fixare a calciului, preparatele din muguri
de brad sunt un ajutor nepreţuit în combaterea osteoporozei.

Recomandat persoanelor
cu tulburări respiratorii
Din muguri de brad se face un sirop
care este antiseptic, tonic pulmonar, fiind
recomandat persoanelor cu tulburări respiratorii. Acest sirop are un bogat conţinut
de vitamina C, putând fi folosit pentru depășirea mai ușoară a perioadelor stresante
și obositoare. De asemenea, acesta este și
un diuretic cu efect blând.
Dacă siropul este pregătit cu miere
acţionează ca dezinfectant, calmant, și
ajut[ în regenerarea ţesuturilor afectate de
infecţii. Pentru anemii se face o cură de
trei săptămâni, timp în care se iau câteva
linguriţe de sirop cu 5 minute înainte de
masă.
Pentru a înlătura stările de vomă
se mesteca (nu se înghit!) câţiva muguri
culeși recent.
Mugurii de brad au efecte asupra întregului organism și pot fi folosiţi și altfel<
1 kg de muguri se fierb în 5-6 litri de apă,
după care se strecoară și se toarnă în cadă,
în apă pentru îmbăiere.
Pentru a înlătura stările de vomă se
mestecă (nu se înghit!) câţiva muguri culeși
recent.

Cum se prepară siropul
de brad
Cantitatea de muguri de brad trebuie
cântărită pentru că reţeta este pentru un
kilogram de muguri. După ce i-aţi cântărit,
îi spălaţi foarte bine în apă rece pentru a
îndepărta praful și impurităţile. Această
operaţiune se poate repeta dacă este necesar. La 1 kg de muguri de brad se adaugă
2,5 litri de apă rece și se pune totul la fiert
într-un vas emailat iar când începe să clocotească se acoperă vasul cu un capac și se
mai fierbe încă 20-25 de minute. Se lăsă
puţin la răcit și apoi se strecoară printr-o
sită deasă și se presează bine pentru a stoarce tot lichidul din mugurii fierţi.
Stoarcerea se poate face și printr-un
tifon dublu. Lichidul obţinut se lasă câteva
ore la decantat (2 - 4 ore) apoi se strecoară
cu grijă pentru a nu curge și depunerile de
pe fundul vasului. După decantare lichidul
obţinut se amestecă cu zahăr în proporţie
de 1 la 1, adică la 1 litru de lichid se pune
1 kilogram de zahăr.
Dacă aveţi o cantitate mai mare de lichid zahărul nu se adăugă tot odată ci se
pune treptat ca să se încorporeze și să se
topească bine în toată masa lichidului. Se
pune totul din nou la fiert și se fierbe până
când scade și începe să aibe consistenţa
specifică unui sirop nici prea lichid dar
nici prea dens.
Dacă se fierbe prea mult siropul poate
deveni prea gros și prea închis la culoare.
După fierbere siropul din muguri de brad
se toarnă, cu grijă, în sticle de culoare închisă (de preferat sticle de jumătate de litru
sau mai mici). Recipientul nu se umple
până sus pentru că trebuie adăugat un deget, două, de alcool pentru că alcoolul ajut[
la păstrarea acestui sirop. Se poate folosi
vodcă sau rom. Se sigilează bine sticlele și
se lasă până a doua zi, când se depozitează
în loc răcoros. Siropul din muguri de brad
astfel obţinut se poate păstra chiar și doi
ani.
Text selectat și adaptat de Ioan A.

G[lu;te cu nuci
(Aranygaluska)

Salat[ de piept de pui
cu avocado

Ave\i nevoie<

Ave\i nevoie<

250 g de făină, 25 g de zahăr pudră, 25 g de unt topit, 1/2 plic de
drojdie uscată, puţină sare, un
ou întreg, 130 ml lapte călduţ,
esenţă de vanilie. Pentru învelit 40 g de nucă măcinată, 40 g
de zahăr, precum și unt topit
pentru uns.

2 bucăți de avocado, un piept de
pui, o conservă mică de porumb
boabe, 2 roşii sau câteva bucăți
de roșii chery, un ardei iute (asta
dacă v[ plac salatele picante), o
jumătate de lămâie, 2-3 linguri
ulei de măsline, o linguriţă de
muştar mai fin, sare după gust,
eventual un praf de piper alb
măcinet.

Mod de preparare<
Se pune făină în castron, se amestecă, zahărul, puţină sare. Se face o
adâncitură în care se toarnă esenţă de
vanilie, oul bătut, laptele călduţ amestecat cu drojdia şi untul topit (25 g).
La început se amestecă ingredientele
cu lingură după care se frământă cu
mâna până se desprinde aluatul de pe
pereţii vasului. La nevoie se poate

ad[ugă puţină făină. Se acoperă cu un
prosop şi se lasă la dospit circa 30 de
minute. În acest timp se topeşte puţin
unt şi într-un castronel se amestecă nuca măcinată cu zahărul. Se ia cu lingură
din aluatul dospit, se pensulează cu unt
topit, se tăvăleşte fiecare găluşcă prin
nuc[ şi zahăr şi se aşează într-un vas
antiaderent, una lângă alta. Se acoperă
vasul şi se lasă la dospit 30 minute,
timp în care vor creşte frumos. Se coc
“găluştele” în cuptorul preînc[lzit până
se rumenesc frumos, adică devin aurii.
Se servesc proaspete, desfăcând fiecare
găluşcă. Se poate oferi cu lapte, cacao,
ciocolată caldă sau cu topping de vanilie.

Mâncare de spanac

Mod de preparare<
Avocado se cur[\ă de coajă, se taie
în cuburi sau fâșii şi se stropeşte cu lămâie ca să nu se oxideze. Pieptul de
pui se spală şi se şterge cu un şervet. Se
taie felii de circa 1 cm grosime, se condimentează pe ambele părți cu sare și
piper și se prăjește la grătar, sau even-

tual cu foarte puțin ulei, într-un vas
antiaderent. După ce s-a prăjit pe ambele părți se va tăia cubuleţe. Dacă vă
place ardeiul iute adăugăm feliuţe
subţiri din acesta. (Arată foarte bine
dacă puneți o jumătate de ardei iute
roşu şi o jumătate verde). Într-un castron turn[m boabele de porumb bine
scurse, pieptul de pui, roşiile tăiate,
avocado şi ardeiul iute. În loc de ardei
iute, eventual se poate folosi și ardei
gras colorat. În alt castronel pregătim
dresingul din ulei, zeamă de lămâie,
sare şi muştar. Acesta va fi turnat peste
ingrediente şi se va amesteca uşor.

Sup[ de ca;caval

Ingrediente<
Ingrediente<
Un kg de spanac proaspăt sau
un pachet de circa 500 g de spanac fiert și congelat, 2 ouă, 4 căței
de usturoi, circa 400 ml lapte, 3
linguri de făină, ulei pentru răntaș, sare, piper.
Mod de preparare<
Dacă se folosește spanac proaspăt,
acesta se curăță de codițe și se spală
bine. Se fierbe și se strecoară, apoi se
toacă bine cu robotul sau cu blenderul.
Și spanacul congelat, mai ales dacă a
fost cumpărat de la magazin, după dezghețare e bine să se mai piseze puțin.

Din făină și ulei se face un rântaș mai
slăbuț, abia cât să ia o culoare ușor aurie, însă, de data aceasta fără boia de
ardei. Se adaugă usturoiul pisat, apoi
pasta de spanac, sare, piper și treptat și
laptele, amestecând în continuu, iar
compoziția se mai fierbe 3-5 minute.
Se ia de pe foc și după ce se răcește puțin, se adaugă și cele două ouă bătute
în prealabil.
Se servește cu ouă ochiuri, chiftele,
mititei, bacon sau cârnați prăjiți.

50 g de unt, două cepe tocate
mărunt, 35 g de făină, 700 ml supă de pui, 700 ml de lapte, 400 g
de caşcaval (preferabil un cașcaval maturat, cu textură mai tare),
3 căţei de usturoi, sare, piper după gust
Mod de preparare<
Untul de topeşte într-o oală, la foc
mediu. Se adaugă ceapă tocată, urmată
de usturoiul mărunţit sau chiar pisat şi
se căleşte pentru 2-3 minute, apoi se
adaugă făină şi se amestecă până când
dispare tot lichidul. Se adaugă supă de
pui şi se amestecă din când în când,
până când amestecul se îngroaşă. Se

potriveşte de sare şi piper, se adaugă
laptele, apoi se lasă supa să dea în clocot, timp în care continuăm să amestecăm. Se pune supă în blender şi se
mixează până devine omogenă (e posibil să nu încapă toată cantitatea dintro dată, în acest caz supa se împarte în
două), apoi se pune înapoi pe foc. Se
adaugă treptat caşcavalul ras sau tăiat
cubuleţe, amestecând în continuu pentru a se putea topi mai uşor. Se serveşte
supa de caşcaval cu crutoane şi frunze
de pătrunjel, eventual cu bacon prăjit
crocant.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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2017 e anul `n care totul este permis
c]nd vine vorba de unghii ;i manichiur[
Aşa cum ne-am obişnuit, în
fiecare an, când vine vorba de
manichiuri, modele creative ne
sunt puse la dispoziţie şi, pentru
anul 2017, tendinţele sunt extrem de chic şi sofisticate.
O pată de culoare şi spaţiu negativ.

Ei bine, mulţi designeri vor adopta
acest trend în anul 2017 şi, de la accente metalice, până la tonuri basic
precum negru sau navy, toate acestea
oferind un aspect extrem de elegant.
Aspect neterminat. Cine a crezut
vreodată că dacă laşi mariginile unghiei fără a fi date cu ojă va arăta atât

de bine?
Accent holografic. Acelaşi efect,
asemănător celui anterior, dar cu un
plus de efect care să capteze atenţia
sunt accentele holografice. Acestea
sunt pline de strălucire şi, de asemenea, conferă un look simplu şi discret.
Pietre preţioase. Motivele pietrelor preţioase sunt nenumărate şi, par-

tea bună a acestui trend este că îţi poţi
crea modelul exact aşa cum îţi doreşti.
Linii minimaliste. Unul dintre cele mai simple trenduri este cel al liniilor subţiri, orizontale sau verticale pe
unghie. Bineînţeles, modelul poate fi
realizat exact aşa cum îţi doreşti.
Chenar. O alternativă a manichiurilor minimaliste mai poate fi acest

trend al liniilor subţiri şi discrete care
să formeze un chenar de-a lungul unghiei.
Diamant. Dacă în anul 2016 manichiurile de tip oglindă au fost un
must have, anul acesta, accentele de
tip diamant vor cuceri glorios trendurile.
A consemnat A. C.
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Două studii știinţifice vin să confirme un paradox, și anume s-a constatat că, dacă se consumă
acest fruct atât de bogat în grăsimi, nivelul de colesterol din sânge scade, nu crește. În mod curios, sa constatat de asemenea efectul benefic al acestui fruct asupra nivelului trigliceridelor. Faptul că un
fruct atât de bogat în trigliceride scade acest tip de grăsime din sânge reprezintă una din surprizele
plăcute ale alimentelor de origine vegetală.

DIET~

Avocado ajut[ la
sc[derea colesterolului
De asemenea, nivelul colesterolului în
cazul consumatorilor de avocado este mai
redus, iar riscul de boli cardiace, atacuri
cerebrale și diabet sunt mult diminuate.

Fructul exotic perfect
Avocado este un arbore originar din
mexic și Guatemala, făcând parte din familia botanică Lauraceae, alături de Camfor, Scorţișoară sau Dafin.
Este un arbore peren care crește până
la înălţimea de 16 metri. Când spunem
Avocado, de obicei ne referim la fructul
arborelui, care este denumit și “pară aligator”sau “fructul fertilităţii”. Deși mulţi cred
că Avocado este o legumă, acesta este un
fruct care se poate consuma de minune
alături de rodii, pere, mango sau piersici.
Fructele de Avocado se maturizează
în copac, dar încep să se coacă abia după
ce au fost culese. Ce e și mai interesant
este că un fruct de Avocado poate să stea
în copac până la 18 luni. Practic, copacul
îl păstrează în stare excelent[ până te hotărăști să-l consumi. Toate fructele de Avocado sunt culese manual. Forţa de muncă
și apa sunt de altfel cele mai mari costuri
ale producătorilor de Avocado.
În afară de măslină, Avocado este fructul cel mai bogat în grăsimi (până la 20%,
în funcţie de soi). Conţine lipide neutre,
sau gliceride, formate din unirea unei molecule de glicerină cu una, două sau trei
molecule de acizi grași. Acestea se numesc
mono, di sau trigliceride. Trigliceridele
sunt de departe cele mai întâlnite. Acidul
Oleic este acidul gras cel mai abundent în
Avocado, același lucru fiind valabil și în
cazul uleiului de măsline. Avocado mai
conţine fosfolipide, grăsimi care conţin
fosfor în moleculă lor. Aceste grăsimi au
funcţii importante în cadrul sistemului
nervos.
Mai conţine și acizi grași liberi care nu
sunt uniţi cu glicerină. Aceștia sunt prezenţi în cantităţi foarte mici, fiind parţial
responsabili pentru aroma tipică a acestui
fruct. Grăsimile din Avocado au o valoare
biologică ridicată și sunt în principal nesaturate. Desigur, Avocado nu conţine colesterol, la fel ca toate alimentele de origine
vegetală. Două studii știinţifice vin să confirme un paradox, și anume s-a constatat
că, dacă se consumă acest fruct atât de bogat în grăsimi, nivelul de colesterol din
sânge scade, nu crește. În mod curios, s-a
constatat de asemenea efectul benefic al
acestui fruct asupra nivelului trigliceridelor. Faptul că un fruct atât de bogat în trigliceride scade acest tip de grăsime din
sânge reprezintă una din surprizele plăcute
ale alimentelor de origine vegetală. Din
aceste motive, consumul regulat de Avocado este recomandat pentru persoanele
care prezintă un exces de colesterol sau
trigliceride în sânge, precum și în toate celelalte cazuri de hiperlipidemie(creștere a
nivelului de grăsimi din sânge). Pe lângă
grăsimi nutritive de valoare ridicată, Avocado mai conţine și proteine, vitamina E
și B6, Fier, precum și fibră vegetală. Datorită acestei compoziţii, absolut remarcabile,
Avocado este recomandat și în alte
afecţiuni cum sunt< tulburări circulatorii,
anemii, tulburări nervoase, boli digestive,
diabet. Datorită valorii lui nutriţionale extraordinare, digestiei ușoare și conţinutului
de vitamina E, acest fruct ar trebui să facă
parte în mod regulat din dietele copiilor,
ale adolescenţilor aflaţi în perioadele de

creștere rapidă, ale atleţilor, ale adulţilor
epuizaţi sau stresaţi, ale vârstnicilor și ale
tuturor celor care vor să-și sporească vitalitatea în mod natural și sănătos.
Pentru consum, Avocado trebuie să
fie bine copt. Cu cât este mai copt, cu atât
va fi mai moale, ori, mai degrabă, pufos.În
funcţie de cât de devreme a fost cules, acest
fruct se va coace în maximum 8 zile. Dacă
vrei să-i grăbești procesul de coacere, poţi
să-l pui într-o pungă de hârtie, pe care să
nu o închizi complet. Este unul din puţinele alimente de care poţi fi sigur că nu a fost
modificat genetic sau tratat cu chimicale.
Nutriţioniștii l-au numit “fructul perfect”<
poate fi mâncat la orice or[ din zi, este plin
de vitamine și fibre, iar pe termen lung
contribuie la menţinerea sănătăţii, a frumuseţii și a siluetei.

Pastă și maioneză
Deși în lume sunt cunoscute peste 400
de varietăţi de avocado, la noi găsim mai
ales varietatea cu formă alungită, ca o pară,
cu coajă verde și de dimensiuni medii, cântărind aproximativ 150 de grame. Gustul
și consisten\a lui aduc aminte de cele ale
untului, iar aroma se aseamănă mai degrabă cu cea de nuci sau de migdale, fiind
la fel ca și acestea, foarte bogat în uleiuri.
Cele mai bune sunt fructele cu coajă intactă, strălucitoare. Gradul de coacere se
poate testa apăsând puţin coaja cu degetul<
dacă degetul lasă o urmă ușoară, atunci
fructul este copt. Fructele de Avocado odată coapte, trebuie consumate în maximum
2 zile.
Pastă de Avocado se obţine foarte simplu și este foarte sănătoasă. Coaja fructului
va fi îndepărtată, iar ceea ce rămâne se va
tăia în două, scoţând sâmburele tare. Pulpa
rămasă va fi zdrobită cu mixerul sau furculiţa, în piureul astfel format punânduse și un căţel de usturoi pisat, zeamă de la
o jumătate de lămâie și două linguri de
ulei de măsline. Totul se amestecă foarte
bine și se adaugă sare după gust.
În Mexic, pasta de Avocado se numește Guacamole, se prepară asemănător,
dar în loc de usturoi se pune ceapă tocată
și se adaugă și condimentul Chili. De regulă, pasta de Avocado se consumă unsă pe pâine, la
micul dejun sau ca
aperitiv la prânz.
Maioneza clasică, preparată
din ouă este
un produs culinar apreciat,
dar nu prea indicat celor cărora acul cântarului le arată

un număr mai mare decât și-ar dori. În
plus, din cauza conţinutului mare de colesterol și de grăsimi nesănătoase(uleiuri
rafinate), maioneza nu este chiar cel mai
mai bun produs pentru cei expuși la hipercolesterolemie sau ateroscleroz[. Precum alte produse de origine animală, ouăle
conţin proteine care determin[ acidifierea
organismului și grăsimi dăunătoare. Mai
toate proteinele animale produc deșeuri
acide după metabolizare, reziduuri care
contribuie la sărăcirea rezervei de săruri
alcaline. Vegetarienii au renunţat bineînţeles la ouă, dar sunt și alte categorii
de persoane cum sunt suferinzii de ficat
și, mai ales cei care au probleme la nivelul
colecistului, care se pot confrunta cu dureri, mai cu seam[ în urma consumului
gălbenușului, care este foarte bogat în grăsimi. Nu-i putem omite nici pe aceia care
se confruntă cu alergii faţă de compușii
existenţi în ouă sau cu intoleran\e gastrice.
În locul maionezei clasice, putem recurge
la maioneza de avocado, un preparat delicios și sănătos, de inspiraţie mexicană.
Pentru aceasta, avem nevoie de 5 fructe
de Avocado, 3-4 linguri de ulei de măsline,
sucul extras din două lămâi de mărime
medie, o ceapă, câţiva căţei de usturoi, pătrunjel tocat mărunt, cimbru, piper, puţină
boia de ardei și sare. Va rezulta o cantitate
pentru 4 persoane.
Pentru aceasta, fructele de avocado se
cur[\ă de coajă, apoi se extrag sâmburii
din mijloc. Se toacă mărunt ceapa și usturoiul. Avocado se pasează bine folosind
un blender, apoi, peste el se adaugă toate
celelalte ingrediente, fără a exagera nici cu
mirodeniile, nici cu uleiul.
După ce am mixat temeinic componentele, rezultă o pastă, adică maioneza.
Este gustoasă și ușor de obţinut.Important
să o consumăm curând după preparare,
fiindcă mai apoi își pierde calităţile. O cantitate de 100 de grame de maioneză clasică
oferă între 400 și 700 de calorii, pe când
aceeași cantitate de maioneză de Avocado
oferă doar 200 de calorii. Poftă bună!
Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.0721202752

Principalele cauze pentru
care ne `ngr[;[m din nou

Peste 95% dintre persoanele
care reuşesc să slăbească recunosc
că în doar câteva luni pun la loc
kilogramele pierdute, spun speciali;tii.
Cercetătorii au analizat mai îndeaproape acest aspect al dietelor şi au
descoperit 4 cauze principale pentru
care ne îngrăşăm la fel de repede precum am dat jos kilogramele nedorite.

Iată care sunt acestea!
1. Nu ţinem cont că dieta ar trebui
să fie un stil de viaţă - multe persoane
adoptă cure de slăbire stricte, se privează de numeroase alimente şi, astfel,
de vitamine, minerale şi grăsimi care
susţin procesul metabolic, iar odată ce
îşi vor fi atins scopul, acela de a slăbi,
organismul lor va fi suprasolicitat de
avalanşa de alimente şi astfel kilogramele se vor depune rapid.
2. Somn insuficient - programul

încărcat, grijile financiare şi stresul de
la locul de muncă pot duce la insomnie,
care este un cunoscut factor de risc atât
în apariţia bolilor cardiovasculare, cât
şi a obezităţii, ca urmare a tendinţei de
a înfuleca pe timp de noapte, în lipsa
somnului.
3. Stresul - ce-i prea mult strică, iar
acest lucru este valabil şi în cazul stresului. Cu cât ne stresăm mai mult, cu
atât se eliberează cantităţi mai mari de
cortizol, hormon care ne „împinge” să
mâncăm mai mult şi mai nesănătos.
Încercaţi tehnicile de antrenare a respiraţiei sau faceţi yoga, care vă pot ajuta
să scăpaţi în mare măsură de stresul
acumulat.
4. Probleme medicale, de tipul
afecţiunilor tiroidiene, menopauza, andropauza sau dezechilibrul hormonal,
pot fi cauze pentru care redobândim
în scurt timp kilogramele de care cu
greu am scăpat. Tratamentul personalizat, recomandat de medicul specialist,
şi o dietă echilibrată sunt căile de urmat
în obţinerea greutăţii ideale.

MELISSA - Magazin produse
naturale pentru s[n[tate
Este mai u;or s[ previi dec]t s[ tratezi o boal[...

Experien\[ de peste 10 ani `n slujba
s[n[t[\ii dumneavoastr[!
Informa\ii< 0721.202.752
Adresa< Satu Mare, str. Cuza Vod[, nr. 12
(vis-a-vis de Poli\ie)

✂

În urma studiilor efectuate s-a
constatat că persoanele care consumă Avocado în mod frecvent
sunt mai sănătoase și mai slabe decât acelea care nu m[n]ncă decât
foarte rar sau deloc acest fruct.

Pia\a Eroii Revolu\iei nr. 5 - Satu Mare
Telefon< 0361 884947
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Elementele vizuale ;i muzicale sunt sus\inute de o regie care adopt[ pentru spectacol un tempo lent,
r]bd[tor, ;i las[ farmecul textului s[ ias[ la lumin[ f[r[ s[ `l for\eze. Lectura lui Andrei Mihalache
aminte;te de modul `n care Celibidache `ncetinea deliberat ritmul unor lucr[ri simfonice.

TEATRU

“D-ale carnavalului” exploreaz[
farmecul discret al mahalalei
Cuv]ntul “mahala” ni se pare
tuturor foarte rom]nesc, at]t de
mult s-a tot b[tut moned[ pe tema
lui, de cele mai multe ori la modul
negativ. Dar “mahala” este un
cuv]nt turcesc care `nseamn[, pur
;i simplu, periferie. Mahalaua de
odinioar[ s-ar traduce azi prin
cartierele m[rgina;e din ora;e,
r[u famate, aproape rurale, populate de oameni simpli.
Universul mahalalei a fost tratat literar `n dou[ direc\ii mari de percep\ie.
Avem pe de o parte dramele umane ;i
critica social[ - s[ ne g]ndim la “Groapa”
lui Eugen Barbu sau la piesa lui G.M.
Zamfirescu, “Domni;oara Nastasia” - ;i
pe de alt[ parte scrieri `n genul romanului
“Maidanul cu dragoste” al aceluia;i G.M.
Zamfirescu, care privesc cu simpatie spre
lumea “m[rgina;ilor”.
Cele dou[ moduri de a percepe “mahalagismul” se `ntrep[trund `n spectacolul realizat de Andrei Mihalache la Teatrul
de Nord cu comedia clasic[ “D-ale carnavalului” de Caragiale. Un text care poate p[rea vetust ;i oarecum minor fa\[ de
alte opere ale lui Nenea Iancu, dar care `n
zilele noastre at]t de superficiale cap[t[
o actualitate care nu ;tim dac[ ne face
cinste. Pu\ini mai ;tiu `ns[ c[ aceast[ pies[
a provocat un scandal de pomin[, prin
realismul ei, la premiera din 1885 ;i a fost
nevoie de un articol al lui Titu Maiorescu
care s[ pun[ lucrurile la punct. La mai
bine de 130 de ani de atunci, privim povestea cu oarece duio;ie ;i recunoa;tem
`n ea metehne rom]ne;ti dintotdeauna.
Nuan\a de interpretare a textului e dat[,
desigur, de regie.

Comedie cu c]ntice
Nota duioas[ a mont[rii, ca un fel de
omagiu adus teatrului clasic rom]nesc ;i
Bucure;tilor de alt[dat[, este oferit[ `n
principal de ad[ugarea `n text a unor
c]ntece vechi de muzic[ u;oar[. “Comedie cu c]ntice” `;i intitula Alecsandri multe piese, iar colaborarea Teatrului de Nord
cu actorul ;i c]nt[re\ul b[im[rean Dorin
Grigu\[, un specialist al teatrului de revist[, a asigurat o preg[tire muzical[ competent[. Melodiile alese ajut[ la caracterizarea personajelor ;i momentelor scenariului, uneori sporind efectul comic
(c]nd Nae le `mpac[ pe cele dou[ amante
ele `ncep melodia< “Dou[ viori c]nt[ `n
noapte ca dou[ surori...”). Carmen Fr[\il[
apare `n scen[ ;i impresioneaz[ publicul
doar cu c]ntece, pe l]ng[ rolul anonim
din scena carnavalului.
Avem apoi un decor minunat prin
aten\ia acordat[ detaliilor, reproducerea
unei frizerii din veacul 19 merg]nd p]n[
la lighene, prosoape sau scule de dentist
ori clopo\elul de deasupra u;ii de la intrare, aici fiind spa\iul unde calfa Iordache
;tie toate dedesubturile, patronul ap[r]nd
doar sporadic `ntre dou[ aventuri donjuane;ti. Costumele, at]t cele “civile”, c]t
;i cele de carnaval, respect[ destul de fidel
uzan\ele epocii ;i indica\iile din text, remarcabil[ fiind costuma\ia rezervat[ lui
Pampon, `n armonie cu portretizarea lui
ca un rom]n de mod[ veche, mai cur]nd
de prin anii 1750. Singura care pare disonant[ e Didina, dar pe ea o cunoa;tem
doar `n costumul de carnaval.
Elementele vizuale ;i muzicale sunt
sus\inute de o regie care adopt[ pentru
spectacol un tempo lent, r]bd[tor, insereaz[ perora\ii politice din “Momente ;i
schi\e” `ntr-un dialog `ntre ipistat ;i chelner la frizerie, las[ farmecul textului s[
ias[ la lumin[ f[r[ s[ `l for\eze. P[str]nd

propor\iile, lectura lui Andrei Mihalache
aminte;te de modul `n care Celibidache
`ncetinea deliberat ritmul unor lucr[ri
simfonice, ca s[ dea voie muzicii s[ str[luceasc[ `n cele mai mici am[nunte.

Surprize ;i reg[siri
Duc]nd mai departe compara\ia cu
muzica, ansamblul de actori func\ioneaz[
aproape simfonic, dar o paralel[ bun[ ar
fi o partitur[ a lui Bartok Bela< Concertul
pentru orchestr[. Asta pentru c[ fiecare
dintre actori are momentele sale de str[lucire. :i am spune c[ `n aceast[ orchestr[
concertmaestrul este Ciprian Vultur, un
Iordache extrem de autentic, care face
impresie ;i prin barba tuns[ `n stilul epocii, ;i prin dezinvoltura cu care trece prin
acest rol complex de jolly-joker f[r[ a
for\a nota c]tu;i de pu\in, oferind stabilitate unor scene care puteau u;or degenera `n kitsch.
Lui Sorin Oros `i vine foarte bine rolul
de fante al lui Nae, temperamental, dar
atent temperat, asezonat ;i cu tirade roman\ioase rostite la bra\ cu o domni;oar[
misterioas[. Acest rol al domni;oarei, introdus de regizor, `i prilejuie;te un debut
scenic de o dr[g[l[;enie total[ tinerei
(noi) actri\e Yvette Princz, p]n[ acum
implicat[ `n Teatru ca sufleur. Rol de copil[ gata s[ se lase vr[jit[ ;i s[-;i reverse
tandre\ea cui i-o cere. Dar lumea e rea ;i
totul se termin[, de regul[, cu o palm[
peste fund - `ns[ nu e vina ei.
Trec[nd `n teritoriul feminin, Mi\a
creat[ de Dorina Neme; e foc ;i par[, rochia de un ro;u aprins accentu]ndu-i partea demonic[. Din p[cate, izbucnirile ei
trec uneori grani\a credibilului, f[c]nd
din personaj c]teodat[ o caricatur[ de
care nici m[car mondenele de azi nu se
prea apropie. Tot o caricatur[, dar bine
controlat[ de Alina Negr[u, apare a fi Didina, iar scena lecturii biletului de la Nae
este `n sine un moment savuros de comedie, ilustr]nd un tip de femeiu;c[ nu
prea dotat[ intelectual, dar foarte instinctiv[. De altfel, dactilografele erau, ;i pe
atunci, obiectul multor glume.
Aman\ii tr[da\i alc[tuiesc ;i ei un cuplu de pomin[. Romul Moru\an izbute;te
o compozi\ie de zile mari `n rolul lui Pampon, om `nchis `n ideile lui fixe, cu costuma\ie de tradi\ionalist `nr[it, dar sincer
`n prostia ;i ipocrizia lui. Mimica actorului ar merita studiat[ `n facult[\i. “Dorurile mele”, c]ntat[ de el, te r[scole;te,
ca ;i toiagul ancestral din recuzit[. De
cealalt[ parte Cr[c[nel jucat de Radu Botar are un salt de nivel, `n prima scen[
p[r]nd un b[tr]nel lovit de un Alzheimer
incipient, dar prinz]nd apoi via\[ odat[
ce simte mirosul luptei (volintir, deh, cu
iz de Zorro). Scena lor din carnaval, `n
care dinamica acestui conflict se schimb[
de la minut la minut, e unul din momentele memorabile ale ultimelor stagiuni.
Marea ;i pl[cuta surpriz[ e travestiul
savuros ;i irepro;abil reu;it de Alexandra
Odoroag[ `n rolul Catindatului, ajutat[
;i de vocea mai groas[, `nc]t n-ai credeo femeie dac[ n-ai vedea afi;ul, `ntr-o revenire spectaculoas[ ;i a;teptat[ pe scena
s[tm[rean[. Stelian Ro;ian d[ un contur
rotund, f[r[ s[ cad[ `n grosier, poli\istului
avid de onoruri ;i titluri (`nc]t ajunge ;i
amiral p]n[ la urm[) ;i escroc fin `n timpul liber. ~n fine, Tibor Szekely ob\ine,
meritat, primele aplauze ale serii cu tirada
lui politic[ revoltat[, care `i arat[ un poten\ial actoricesc prea pu\in folosit p]n[
acum. Ar fi timpul s[-l vedem `ntr-un
spectacol de studio.
Farmecul discret al vechii mahalale
`nv[luie sala. :i la final oamenii pleac[
ferici\i acas[. Teatrul e (;i) despre asta.
Vasile A.
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Fluxul uriaş de informaţii, precum şi avântul fără precedent al comunicaţiilor, a dus la o situaţie în
care tinerii de astăzi au în faţă atât informaţii de valoare şi calitate prezente pe Internet, cât şi fel de
fel de pericole, aspecte despre care vom vorbi în cele ce urmează. Potrivit unor estimări, unul din trei
copii din întreaga lume foloseşte în prezent Internetul, cei mai mulţi dintre ei aflându-se în afara SUA
şi a Europei. În ceea ce priveşte ţara noastră, potrivit Autorităţii de Reglementare în Comunicaţii, în
România, în prezent, consumul de Internet se cifrează la19 milioane de conexiuni de internet fix şi
mobil în bandă largă.

Internetul - un instrument
cu dou[ t[i;uri
Ne place sau nu, Internetul a
devenit, mai ales pentru tinerii zilelor noastre, dar nu numai, o
unealtă fără de care cu greu ne-am
lipsi în aşa măsură este de răspândit pe întreg mapamondul. Deocamdată înţelegerea fenomenului ne depăşeşte, deşi numeroase
studii încearcă să evalueze impactul utilizării Internetului asupra
societăţii.
Fluxul uriaş de informaţii, precum şi
avântul fără precedent al comunicaţiilor,
a dus la o situaţie în care tinerii de astăzi
au în faţă atât informaţii de valoare şi calitate prezente pe Internet, cât şi fel de fel
de pericole, aspecte despre care vom vorbi
în cele ce urmează.

Arie de răspândire
Potrivit unor estimări, unul din trei
copii din întreaga lume foloseşte în prezent Internetul, cei mai mulţi dintre ei
aflându-se în afara SUA şi a Europei.
În ceea ce priveşte ţara noastră, potrivit Autorităţii de Reglementare în Comunicaţii, în România, în prezent, consumul de Internet se cifrează la19 milioane de conexiuni de internet fix şi mobil în
bandă largă.
"În viitor, este de aşteptat ca România
să urmeze trendul previzionat la nivel european, şi anume traficul de date mobile
să crească vertiginos (de 8 ori până în
2020), iar acesta să se realizeze cu precădere pe smartphone-uri şi tablete, în detrimentul laptopurilor”, a precizat un oficial al ANCOM.

Avantaje şi riscuri
În condiţiile unei asemenea răspândiri, putem spune că Internetul ne permite
accesul la o cantitate enormă de informaţie şi ne ajută în viaţa personală şi profesională. Îndeosebi pentru tinerii studioşi, Internetul este o adevărată mană
cerească.
Pe de altă parte însă, Internetul a înlesnit unora limbajul agresiv, instigator la
ură, pornografia, proliferarea ideilor extremiste, a ştirilor false şi a dezinformării.
Mai cu seamă copiii sunt expuşi unor astfel de pericole.

Internetul - instrument
de cercetare
Internetul a schimbat radical modul
de cercetare în general şi de realizare a
unei lucrări de licenţă în particular. A avea
un computer conectat la Internet înseamnă a dispune, zi şi noapte, chiar în camera
de lucru, de o bibliotecă de dimensiuni
colosale.
Prin accesibilitatea şi popularitatea sa
în creştere exponenţială, se poate spune
că Biblioteca Universală, imaginată de
Borges, fiinţează deja – se numeşte Internet. La început, avem sentimentul că ne
aflăm în faţa unei jungle informaţionale
în care instrumentele de orientare au un
rol vital pentru a nu ne rătăci. În fond,
World Wide Web (www) este un instrument de căutare a informaţiilor şi conţine
sute de miliarde de pagini.
Motoarele de căutare – Google, YouTube, Yahoo etc. – ne permit să consultăm
rapid un număr imens de articole, studii
şi chiar cărţi online.

Riscuri pentru copii
Potrivit estimării experţilor în materie, ritmul în care se dezvoltă accesul la
această reţea internaţională de informaţii,

Internetul a schimbat radical modul de cercetare în general şi de realizare a unei lucrări de licenţă în particular
pe viitor influenţa ei va spori.
Astfel, în perioadele pubertăţii şi adolescenţei, cu toate că sunt mai maturi şi
mai experimentaţi decât copiii, adolescenţii pot deveni la fel de uşor victime ale
aspectelor negative ale Internetului.
S-a constatat că, în general, băieţii şi
fetele sunt atraşi în egală măsură de lumea
virtuală a Internetului. Comunicarea prin
e-mail, serviciile de mesaje instantanee,
căutarea pe Internet şi mai ales diversele
reţele de socializare sunt principalele
puncte de interes pentru copii.
Atât băieţii, cât şi fetele participă cu
sârg la întreceri online, vizitează chat
room-uri şi mai ales sunt pasionaţi de urmărirea paginilor personale de pe reţelele
de socializare.
Tot în urma unor cercetări, s-a constatat că fetele tind să folosească mai mult
Internetul pentru educaţie, teme pentru
şcoală, muzică şi shopping. Băieţii, în
schimb, sunt mai interesaţi de jocuri, distracţie şi gadgeturi. Ambele categorii de
copii găsesc pe Internet tot ce îşi doresc
legat de domeniile menţionate, ba încă
mai mult...
România este ţara cu cea mai mare
incidenţ[ a hărţuirilor din Europa. Studiul
EU „Kids Online II“ arată că 41% dintre
copiii români intervievaţi au fost hărţuiţi
în vreun fel, atât online, cât şi în lumea
reală, iar 13% declar[ că au fost hărţuiţi
online.
Acelaşi studiu arată că acest lucru li sa întâmplat pe o reţea de socializare sau
prin intermediul mesageriei instant. Dintre părinţii europeni, părinţii români sunt
cei care subestimează în cea mai mare
măsură expunerea copiilor lor la mesaje
sexuale online („sexting“), doar 6% declarând că acest lucru s-a întâmplat copilului lor în ultimele 12 luni.

Deficitul de evaluare critică
a informaţiei
Şcoala românească este deosebit de
deficitară la capitolul gândire critică şi
evaluarea surselor de informare, motiv
pentru care vom insista asupra acestui aspect. Pentru a ne cultiva gândirea critică,
lectura mai multor scrieri şi consemnarea
de idei variate ne întăresc judecata critică
şi ne feresc de riscul de a ne aservi felului
de a gândi al altora.
A evalua sursele înseamnă a le stabili
valoarea, fapt ce are strânsă legătură cu
gândirea critică. În sens academic, a critica
înseamnă a identifica plusurile şi minusurile unui text şi a formula o judecată
bazată pe dovezi. Dată fiind diversitatea
şi complexitatea surselor, de fiecare dată
trebuie să determinăm calitatea dovezilor
pe care le conţin, forţa argumentării, credibilitatea lor şi măsura în care ne susţin
ideile proprii. Precum personajul lui Marin Preda, să-l „întrebăm” şi noi pe autor<
„pe ce te bazezi?”
Cu alte cuvinte, să interogăm sursa<
este informaţia obiectivă, echidistantă, sau
polemică, părtinitoare? Oferă autorul suficiente dovezi şi argumente în sprijinul
afirmaţiilor sale, sau face afirmaţii fără
acoperire, nedovedite? Insistă prea mult
asupra unor detalii în timp ce tratează sumar chestiuni esenţiale? Este stilul autorului (sobru, umoristic, incisiv…) adecvat
unei tratări academice a subiectului? Putem identifica anumite contradicţii în argumentare?
Un alt criteriu de valoare este caracterul sursei. Astfel, întâlnim ceea ce am
putea numi „surse tari”< cărţi sau publicaţii
academice, lucrări cu argumentaţie relevantă, cărţi cu bibliografie extensivă, informaţii din Internet ale unor instituţii de

încredere.
(Bunăoară, pe Internet, site-urile guvernamentale, chiar dacă sunt contaminate uneori de ideologie, constituie surse
primare în general demne de încredere.
Astfel de site-uri sunt bogate în informaţii< legislaţie, date statistice, structura
unor departamente, discursuri politice...).
Există surse pe care e bine să le evităm
deoarece sunt lipsite de obiectivitate. Acestea conţin mesaje tendenţioase şi promovează fel de fel de interese de grup sau individuale deşi, de regulă, autorii nu recunosc acest lucru.
Din această categorie fac parte propaganda politică şi religioasă, precum şi
reclama comercială. O parte din discursurile politice sunt anume concepute pentru a distorsiona sau a ascunde adevărul,
iar unele grupări religioase caută să recruteze adepţi utilizând adesea un mesaj
voalat, obscur.
De asemenea, când citim un slogan
publicitar ştim cu toţii că „nu-i chiar aşa”,
adică e vorba de o exagerare a calităţilor
şi de trecere sub tăcere a minusurilor
obiectului sau a serviciului oferit.

Măsuri de prevenţie
Experţii care au studiat şi au încercat
să găsească mijloace eficiente de protecţie
a copilăriei celor mici, precum şi a liniştii
părinţilor, au elaborat o serie de sfaturi
care transformă navigarea pe Internet într-o incursiune interesantă într-o lume
plină de informaţii noi şi folositoare.
Dar, pentru ca acest deziderat să se
îndeplinească, copilul trebuie învăţat că
nu e cazul să distribuie pe reţelele sociale
date de contact precum adresa sau numărul de telefon şi nici - mai ales - fotografii.
Prieteniile online sunt extrem de efemere,

mai ales la vârste mici, iar datele personale
şi de contact ale copilului pot ajunge foarte
uşor la cine nu trebuie.
În al doilea rând, copilul trebuie să
ştie că poate să închidă oricând, fără riscul
vreunei pedepse, ferestrele de chat, e-mailul sau chiar computerul. În momentul în
care primeşte pe mail sau chat mesaje obscene, ameninţări sau fotografii şi fragmente video cu conţinut pornografic sau
violent, copilul trebuie să-şi anunţe părinţii fără teamă sau ruşine. Copilul trebuie să ştie că nu este obligat să deschidă
astfel de mesaje, precum nici pe cele primite de la străini sau cele de tip spam.
Dacă hărţuirea şi insistenţele continuă, schimbaţi adresa de e-mail, contul
de pe reţelele de socializare şi nr. de telefon
al copilului. În situaţia în care hărţuirile
continuă sau simţiţi un pericol la adresa
copilului, nu vă sfiiţi să anunţaţi poliţia.
O altă problemă majoră prezentă
atunci când minorii accesează Internetul
o constituie pornografia. Literalmente,
Internetul abundă în site-uri cu materiale
pornografice, unele de-a dreptul abjecte
şi deviante, iar accesul la ele este extrem
de simplu şi la îndemâna oricui.
Abundenţa materialelor pornografice
pe Internet a devenit o problemă atât de
mare, încât au fost create programe speciale care, odată înstalate în PC-urile sau
laptop-urile celor mici, blochează accesul
pe site-urile cu conţinut nepotrivit pentru
inocenţa copilăriei.
O altă metodă de siguranţă este cea
care vizează politica de confidenţialitate.
În acest sens puteţi verifica dacă serviciul
de Internet folosit are o politică corespunzătoare, care să explice clar cum vor fi folosite informaţiile, pe ce perioadă de tim
şi în ce scopuri.
Folosiţi Internetul împreună cu copiii,
căutaţi cu ei informaţii care îi interesează;
ţineţi computerul într-o cameră unde îl
poate folosi întreagă familie; nu restrictionaţi excesiv şi fără justificare accesul
copiilor la calculator şi pe Internet; stabiliţi cu copiii când şi în ce condiţii să folosească Internetul (tipuri de site-uri interzise, durata zilnică de utilizare, reguli
privind datele personale, comportamentul
faţă de persoanele necunoscute din mediul virtual etc.), arătaţi-vă interesul pentru activitatea copiilor dvs. şi a prietenilor
lor, online şi offline; învăţaţi împreună
mai multe despre folosirea computerului>
atrageţi atenţia copiilor să nu spună nimănui nicio parolă, în afară părinţilor,
asiguraţi-vă că ştiţi parolele de acces la emailul copilului sau la paginile web personalizate> explicaţi-le copiilor că nu tot
ceea ce citesc sau văd pe Internet este adevărat.

Perspective de extindere
a Internetului
Conexiunile mobile de bandă largă
de pe care s-a realizat trafic în prima jumătate a anului 2016 au crescut cu 15%,
până la 14,8 milioane, în timp ce conexiunile fixe au avut o creştere de 5%, până la
4,3 milioane, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Statisticile europene de la jumătatea anului 2016 arată
că România se situează pe primul loc în
UE în ceea ce priveşte numărul de conexiuni de cel puţin 100Mbps.
Prin conexiunile fixe, utilizatorii români au generat în primul semestru al
anului 2016 un trafic total de download
şi upload de 2,6 milioane TB.
Comisia Europeană a lansat o nouă
strategie europeană în domeniul telecomunicaţiilor, cu obiective strategice în
materie de conectivitate pentru 2025. Astfel, firmele şi instituţiile ar trebui să aibă
acces la conexiuni cu o viteză în gigabiţi
extrem de mare.
V. Nechita
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Specialistul Francis Crick sus\inea c[ “ADN-ul a fost adus `n mod deliberat pe Terra de c[tre
fiin\e extrem de avansate. Chiar dac[ dovezile ;tiin\ifice sunt inadecvate, via\a omului pe Terra
`n acest fel s-a format. Chiar dac[ ADN-ul uman s-a dezvoltat ;i a suferit muta\ii pe Terra, nu
`ncape niciun fel de `ndoial[ c[ el a fost creat `ntr-un alt loc ;i adus aici pentru a prinde via\[.

MAGAZIN
Figuri istorice care au
inspirat personajele
din Urzeala tronurilor

ADN-ul uman este
mai vechi dec]t Terra

Orice poveste fantastică trebuie să aibă
un gram de adevăr în ea, iar mult îndrăgitul
serial „Game of Thrones/ Urzeala tronurilor“ nu face excepţie. George R. R. Martin, autorul cărţilor pe baza cărora este realizat serialul TV, a spus în repetate rânduri
că unele părţi ale poveștii sale au fost vag
inspirate de Războiul celor Două Roze, din
secolul al XV-lea, dar s-a limitat doar la
această informaţie fără să dezvăluie care
ar putea să fie legătura dintre personajele
sale și unele figuri istorie.
Publicaţia „Time“ a analizat atent personajele din „Urzeala tronurilor“ și a stabilit că unele dintre ele, în speciale cele feminine, au foarte multe în comun cu figuri
istorice reale, după cum urmează.

ADN-ul uman are o vechime de 10 miliarde de ani,
iar planeta noastr[ exist[ de 4,5 miliarde de ani
Structura ADN-ului a fost decodificat[ la `nceputul anilor
1950. Americanul James D. Watson ;i britanicul Francis Crick
sunt considera\i drept primii care
au descifrat structura de dubl[
spiral[ a ADN-ului.
Conform propriilor afirma\ii,
saltul calitativ al descifr[rii “secretului vie\ii” s-ar fi produs `n
ziua de 23 februarie 1953.
Descoperirea a fost una senza\ional[ ;i le-a adus celor doi premiul Nobel `n 1962. Aceast[ informa\ie a f[cut
`nconjurul lumii ;i a fost marcat[ `n
c[r\ile de istorie. Dar dup[ cum neam obi;nuit, informa\iile esen\iale au
fost omise.
~n urma descoperirii sale, Francis
Crick a scris o carte `n care ;i-a dezvoltat `ntreaga sa descoperire. Specialistul sus\inea c[ “ADN-ul a fost adus
`n mod deliberat pe Terra de c[tre fiin\e
extrem de avansate. Chiar dac[ dovezile ;tiin\ifice sunt inadecvate, via\a
omului pe Terra `n acest fel s-a format.
Chiar dac[ ADN-ul uman s-a dezvoltat ;i a suferit muta\ii pe Terra, nu
`ncape niciun fel de `ndoial[ c[ el a fost
creat `ntr-un alt loc ;i adus aici pentru
a prinde via\[.
Crick sus\inea c[ suntem rezultatul
unor molecule care se sparg una de alta, la care se adaug[ acest fascinant

ADN, care de fapt sus\ine `ntreaga
via\[.

ADN-ul poate fi reprogramat
prin rostirea unor cuvinte
Anii au trecut, ;i noi descoperiri
cu privire la ADN-ul uman au fost realizate. ~n primul r]nd, codul chimic al
genomului uman con\ine patru litere<
A, C, G ;i T. Cele patru litere se combin[ `n diverse variante de c]te trei, pe
m[sur[ ce se deruleaz[ spirala genomului, ;i se repet[ dup[ un anumit model. Este suficient ca pozi\ia unei litere
s[ se schimbe ;i se formeaz[ o nou[
gen[. Dar secretul cel mai teribil pe care `l dezv[luie `n;iruirea acestor litere
const[ `n faptul c[ ADN-ul ar putea fi
reprogramat prin rostirea unor cuvinte
pe o anumit[ frecven\[ sonor[.

ADN-ul seam[n[
cu gramatica unei limbi
La prima vedere, ADN-ul pare un
simplu cod chimic, dar descoperirile
arat[ c[ el este structurat dup[ acelea;i
reguli precum gramatica unei limbi.
Atunci c]nd vom putea `nv[\a aceast[
limb[, cu siguran\[ c[ ne vom cunoaşte
creatorul sau chiar pe Dumnezeu.
Evolu\ia ;tiin\ei nu a putut s[ ofere
r[spunsurile mult dorite, dar o nou[
descoperire ridic[ mari semne de `ntre-

Dansul ;i costumul popular
din Bistri\a - N[s[ud intr[
în Cartea Recordurilor
Bistriţa-Năsăud se pregăteşte
să intre, pe 14 mai, de Ziua
Naţională a Costumului Popular, în Cartea Recordurilor, urmând să stabilească două recorduri mondiale, unul cu cel mai
mare număr de persoane îmbrăcate în costum popular şi un altul cu cel mai mare număr de
participanţi la dans tradiţional.
Judeţul Bistriţa-Năsăud îşi doreşte
să intre, pe 14 mai, în Cartea Recordurilor, cu două evenimente care vor
pune bazele a două recorduri mondiale, care nu sunt înregistrate acum,
notează Mediafax.
"Este vorba despre cel mai mare
număr de persoane în costume populare şi despre cel mai mare dans
tradiţional, cu cel mai mare număr
de participanţi, urmând să prindă în
Roata de la Runc, joc tradiţional specific comunei Runcu Salvei", a declarat, sâmbătă, corespondentului MEDIAFAX, meşterul popular Virginia
Linul, iniţiatoarea acestui eveniment.
Cele două recorduri mondiale nu
sunt înregistrate până acum însă cei
de la Guinness Book le-au solicitat
organizatorilor să aibă minim 4.500
de participanţi pentru a putea fi înregistrat un nou record mondial.

Evenimentul la care sunt aşteptaţi
între 8.000 şi 10.000 de participanţi,
va avea loc pe 14 mai, în Năsăud, fiind
la a doua ediţie.

La edi\ia de anul trecut au
participat 5000 de persoane
`n costum tradi\ional
“Anul trecut au participat 5000 de
persoane îmbrăcate în costume populare. Avem cel mai frumos costum
popular din ţară şi vrem să îl promovăm, din acest motiv organizăm pentru al doilea an consecutiv, în Ţara
Năsăudului - patria costumului popular, un eveniment demn de Cartea
Recordurilor. Cei de Guinness Book
ne-au sugerat ca recorduri posibile
pentru eveniment< Largest traditional
Romanian folk dance şi Largest gathering of people in a traditional Romanian clothing - niciunul dintre
aceste recorduri nu sunt înregistrate,
dar minimul de participanţi cerut
pentru a se înregistra recordurile este
de 4500 de persoane. Noi estimăm că
vor participa între 8.000 şi 10.000 de
persoane" a mai spus Virginia Linul.
Pentru acest eveniment, Ministerul Culturii a alocat o sumă de 75.000
de lei, a anunţat şi ministrul Culturii
Ioan Vulpescu, recent, la Bistriţa.

Codul chimic al genomului uman con\ine patru litere< A, C, G ;i T. Cele patru
litere se combin[ `n diverse variante de c]te trei, pe m[sur[ ce se deruleaz[
spirala genomului, ;i se repet[ dup[ un anumit model
bare referitoare la provenien\a vie\ii pe
Terra. ~n urma unor teste, s-a stabilit
c[ ADN-ul uman are o vechime de circa 10 miliarde de ani, `n timp ce planeta
noastr[ exist[ de aproximativ 4,5 miliarde de ani.
Mai mul\i geneticieni de la National Institute on Aging, SUA, folosindu-se de acela;i principiu pe care `l are
la baz[ legea lui More, au fost capabili
s[ calculeze vechimea ADN-ului
uman. ~n consecin\[, aceast[ descoperire ;ocant[ arunc[ `n aer legea
evolu\ionist[ a lui Darwin pentru c[
Terra este de dou[ ori mai t]n[r[ dec]t
ADN-ul.
Interesant este faptul c[ ADN-ul

uman este aproape la fel de vechi ca ;i
universul nostru. Acesta din urm[ are
aproape 14 miliarde de ani, `n timp ce
ADN-ul aproape 10 miliarde de ani.
A;adar, acestea prezentate sunt
doar o parte dintre anomaliile ADNului. Este limpede c[ el a fost creat `n
alt[ parte, undeva pe la `nceputurile
universului ;i transmis `n mod deliberat, a;a cum sus\inea Crick, pe c]t mai
multe planete.
Nu se poate spune cu exactitate
dac[ teoria panspermiei se poate aplica
`n transmiterea ADN-ului, dar important este c[ a fost adus pe Terra pentru
a forma via\a pe care o cunoa;tem `n
prezent.

Margareta de Anjou-Cersei Lannister
Personajul Cersei Lannister are foarte
multe similarităţi cu Margareta de Anjou,
fosta soţie a regelui Henric al VI-lea al Angliei din 1445 până în 1471. Destul de tinere, cele două s-au căsătorit pentru a crea
o alianţă politică< căsătoria personajului
Cersei a unit casele Lannister și Baratheon,
în timp ce căsătoria realizată de Margareta
a dus la pacea dintre Anglia și Franţa. Mai
mult, ambele femei au condus atunci când
soţii lor nu au putut. Cersei a condus din
umbră Debarcaderul Regelui, în timp ce
Robert era la vânătoare și se culca cu alte
femei, iar Margareta a condus Anglia
atunci când Henric nu a fost în stare. În
cazul ambelor femei au existat zonuri cu
privire la originea copiiilor acestora. În cazul lui Cersei, foarte mulţi au speculat, pe
bună dreptate, că Jamie este tatăl copiilor
ei, în timp ce în cazul Margaretei au existat
voci care spuneau că Edward nu ar fi fost
fiul regelui din moment ce acesta înnebunise.
Anne Boleyn-Talisa Stark
Atât Talisa Stark, cât și Anne Boleyn,
a doua soţie a regelui Henric al VIII-lea al
Angliei, au rupt mariaje care au dus la destrămarea unor imperii. Robb Stark trebuia
să se căsătorească cu una dintre fiicele lui
Walder Frey, dar a încălcat promisiunea
pentru a se căsători cu Talisa din dragoste,
ceea ce a dus la moartea lui Robb, a Talisei
și a Doamnei Catelyn Stark, la Nunta Roșie.
Anne Bolyn l-a sedus pe Henric al VIII-lea în timp ce acesta era căsătorit cu Caterina de Aragon, ceea ce l-a determinat
pe rege să declare Anglia independentă de
Biserica Catolică pentru a obţine anularea
căsătoriei, Papa semnând sentinţa de excomunicare împotriva regelui. Ca rezultat
al căsătoriei Annei cu Henric și al excomunicării, a avut loc prima ruptură dintre
biserica din Anglia și Roma, iar biserica
din Anglia a trecut sub controlul regelui.
Maria I a Angliei-Melisandre
Pe lângă frumuseţe, ambele personaje
aveau o plăcere în a ucide oamenii care nu
erau de acord cu religia lor. În sezonul patru, Melisandre a ars trei membri ai casei
Stannis după ce au refuzat să-și distrugă
idolii și să se supună Zeului Luminii. Până
la sfârșitul domniei, Maria I a Angliei, cunoscută și sub numele de Maria Tudor dar
și pentru scurta reinstaurare în Anglia a
catolicismului, a executat aproximativ 300
de opozanţi religioși, de aici primind porecla de „Bloody Mary“ („Maria Sângeroasa“).
Elisabeta I a Angliei-Daenerys Targaryen
Cele două femei erau unele dintre cele
mai bine înarmate (forţa armatei marine,
respectiv dragoni) și dornice de a avea putere. Daenerys a fost căsătorită cu Khal
Drogo, dar după moartea lui a devenit singura stăpână. Regina Elisabeta era cunoscută sub numele de „Regina Fecioară“, ea
fiind al cincilea și ultimul monarh al casei
Tudor. Ea a primit multe cereri de căsătorie, dar în ciuda ofertelor a refuzat, iar Casa
Tudor s-a stins odată cu ea. Ambele au hotărât să nu se mai căsătorească doar pentru
a putea să își extindă puterea< Daenerys a
vrut să redobândească Tronul de Fier, iar
Elisabeta a dorit lărgirea influenţei Angliei.

Pagin[ realizat[ de Mirela F.
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Keanu Reeves,
enigmatic ;i emblematic

A f[cut istorie cu roluri memorabile `n „The Matrix”, „Point
Break” sau „Speed”. Dup[ o via\[
petrecut[ interpret]nd personaje
dure emblematice, la 52 de ani Keanu Reeves r[m]ne una dintre cele
mai enigmatice dar ;i adorate vedete de la Hollywood. Actorul ale
c[rui filme au adunat aproape 2
miliarde de dolari `ncas[ri din bilete a reu;it ceva de-a dreptul miraculos `n lumea obsedat[ de celebrit[\i de azi - ;i-a p[strat modestia
;i o anumit[ und[ de mister.
Este rareori v[zut `n paginile tabloidelor sau `n interviuri ample. „Nu caut
s[ apar tot timpul pe un covor ro;u ;i nu
`ncerc s[ m[ remarc `n public ca o celebritate.” Iar `n timp ce at]t de mul\i actori
de la Hollywood sunt preocupa\i s[-;i
construiasc[ un puternic profil `n mediul
online, Reeves pare complet `mp[cat s[
lase `ntregul univers al re\elelor de socializare deoparte. „~n\eleg atrac\ia pentru ele, dar pur ;i simplu nu sunt pe gustul meu”, spune el. :i chiar dac[ a trecut
de 50 de ani, arat[ la fel de bine ca `n tinere\e.
~n 1999, SF-ul „The Matrix”, un film
care schimba aproape complet genul,
avea premiera `n s[lile de cinema. Dup[
`ncas[ri uluitoare de 463 de milioane de
dolari ;i dup[ ce c];tiga patru premii Oscar, filmul confirm[ personalitatea actorului din rolul protagonistului Neo.
~ns[, spre deosebire de povestea din film,
cu un oarecare happy-end, via\a lui Keanu Reeves nu a fost la fel de fericit[.
Născut în Beirut, pe 2 septembrie
1964, având mamă britanică ;i tată jumătate hawaiian, jumătate chinez, Keanu, al cărui nume înseamnă „briză rece
peste mun\i”, ;i-a petrecut anii copilăriei
în Liban, apoi în Australia ;i la New York,
până când mama lui s-a stabilit `n Toronto. Pe c]nd viitorul actor avea numai
trei ani, tat[l i-a p[r[sit. Dup[ divor\ul
p[rin\ilor, micul Reeves ;i sora lui Kim
aveau s[ se mute din ora; `n ora;, iar din
aceast[ cauz[ schimba mereu ;coala. ~n
plus, se lupta cu dislexia, fiindu-i mai
greu s[ `nve\e. ~n cele din urm[ a

renun\at la liceu la 17 ani, de;i era pasionat de citit.
:i-a f[cut debutul `n lumea artistic[
la 9 ani, c]nd a jucat `n piesa de teatru
„Damn Yankees”. Apoi, la v]rsta de 15
ani, a jucat rolul lui Mercutio `n
produc\ia teatral[ „Romeo ;i Julieta”.La
`nceputul anilor ’80, a ap[rut `n mai multe reclame televizate, scurt metraje ;i o
pies[ de teatru `n Toronto. Prima apari\ie
`ntr-un film de studio a fost `n produc\ia
„Young Blood”, iar imediat dup[ ce acest
film a fost lansat pe pia\[, Keanu s-a urcat
`n Volvo-ul s[u din 1969 ;i a condus p]n[
`n Los Angeles. Datorit[ tat[lui s[u vitreg, Paul Aaron, care era regizor de teatru ;i televiziune, a reu;it s[ `l aib[ ca
manager pe Erwin Stoff, cu care lucreaz[
;i `n prezent. Dup[ c]teva roluri minore,
a primit roluri celebre precum cel din
„River's Edge”, `n 1986. Dup[ succesul
pe care l-a avut cu acest film, ;i-a petrecut
sf]r;itul anilor ’80 juc]nd `ntr-o serie de
filme iubite de adolescen\i, precum „Permanent Record”, „Bill & Ted's Excellent
Adventure” ;i „Bill & Ted's Bogus Journey”.
~n anul 1990, actorul a `nceput s[ ias[
din sfera filmelor pentru adolescen\i ;i a
primit rolul din filmul de ac\iune cu buget mare „Point Break”. Pentru rolul din
acest film, Reeves a c];tigat premiul
MTV pentru „Cel mai dorit personaj
masculin”, `n anul 1992. Dup[ aceea, el
a ap[rut `n c]teva filme independente cu
buget redus, printre care „My Own Private Idaho”, unde a jucat al[turi de bunul
;i regretatul s[u prieten, River Phoenix.
~n 1994, cariera lui a atins noi culmi datorit[ rolului s[u din filmul „Speed”, `n
care a jucat al[turi de Sandra Bullock.
Via\a i-a fost marcat[ de multe tragedii personale, care `ns[ l-au transformat `n omul generos de ast[zi. Avea 29
de ani c]nd prietenul s[u, actorul River
Phoenix, a murit din cauza unei supradoze de droguri. „Era un om ;i un actor
remarcabil. Ne-am `n\eles foarte bine ;i
`mi e dor de el. M[ g]ndesc adesea la el.”
~n 1998, Keanu a `nt]lnit-o pe Jennifer
Syme. Cei doi s-au `ndr[gostit instantaneu ;i `n 1999 Jennifer a r[mas `ns[rcinat[ cu o feti\[. Din nefericire, dup[ 8
luni copilul lor s-a n[scut mort, iar acest
lucru i-a devastat pe cei doi - evenimen-

tul a dus `n final la desp[r\irea lor. 18
luni mai t]rziu, `n 2001, Jennifer Syme a
decedat `ntr-un accident de ma;in[. Reeves declara `ntr-un interviu `n 2006< „Triste\ea `;i schimb[ forma, dar nu se termin[ niciodat[. O mare parte din modul
`n care apreciez eu via\a provine din pierderea celor dragi. Via\a este pre\ioas[ ;i
merit[ tr[it[.”
A continuat s[ joace `ntr-o serie de
filme care au f[cut record de `ncas[ri ;i
a devenit un om foarte bogat. ~ns[ durerea pierderilor survenite `n via\a lui l-au
f[cut s[ aib[ o cu totul alt[ raportare la
bani. Astfel, la Hollywood este foarte cunoscut ca fiind un actor generos cu cei
care l-au ajutat `n proiectele sale. Dup[
succesul din „Matrix”, Reeves a donat 80
de milioane de dolari din cele 114 milioane c];tigate, pentru echipa care s-a
ocupat de efectele speciale ;i machiaj `n
acest film. De asemenea, cascadorilor cu
care a lucrat le-a făcut cadou câte o motocicletă Harley Davidson `n valoare de
9.000 de dolari. A acceptat s[ aib[ un salariu mai mic pentru filme ca „The Replacements” sau „Avocatul Diavolului”,
pentru ca staruri ca Gene Hackman ;i
Al Pacino s[ fie de acord s[ r[m]n[ `n
distribu\ia filmelor, pe bugetele stricte
prestabilite.
Despre bani, el declar[ simplu< „Banii
sunt ultimul lucru care mă interesează.
Cu ceea ce am deja, a; putea trăi foarte
bine următoarele secole”. Actorul s-a
`ngrijit ;i de sora sa Kim, dup[ ce aceasta
a fost diagnosticat[ cu leucemie. De-a
lungul unei decade `n care Kim s-a luptat
cu boala, Keanu a ajutat-o financiar ;i a
f[cut numeroase dona\ii pentru cercet[ri
`n domeniul cancerului ;i clinici specializate. A creat ;i o funda\ie, pe care a evitat
s-o numească după sine, dar a ;i sus\inut
pe altele cunoscute deja, ca Stand Up to
Cancer ;i SickKids Foundation.
Pasiunea lui pentru motociclete i-a
pus via\a `n pericol `n 1988, c]nd a avut
un accident grav care l-a lăsat cu o cicatrice verticală pe stomac. „Am numit-o
cursa demonică (să circuli fără far
aprins). Îmi tot repetam< o să mor.” Înainte să vină ambulan\a, a stat pe trotuar
jumătate de oră, strigând după ajutor.
„Cineva mi-a răspuns din întuneric, apoi
am văzut luminile ambulan\ei. Asta după

ce un camion a trecut peste casca mea,
pe care mi-o scosesem fiindc[ nu puteam
respira.” Un incident asem[n[tor s-a petrecut `n 1996, când a mai suferit un accident de motocicletă ;i o gleznă ruptă.
O nouă cicatrice vizibilă, de data aceasta
pe piciorul drept - urme ale unei pasiuni
care îl men\ine într-o cursă permanentă
pentru via\ă. Motocicleta e `ns[ singura
care îl readuce la via\ă, purtându-l în
„col\uri extraordinare de natură“. Călătoriile cu modelul creat de el, KRGT-1,
în valoare de 78.000 de dolari, îl ajută să
gândească ;i să contempleze. „E o plăcere
fizică, e o plăcere emo\ională, e o experien\ă senzorială. Ceilal\i oameni au nevoie de fericire pentru a trăi. Nu ;i eu.”
Pasiunea pentru motociclete s-a materializat ;i `ntr-o afacere pentru actor, el
pun]nd bazele companiei Arch Motorcycles alături de prietenul său, Gard Hollinger, un designer recunoscut în lumea
motocicletelor ;i vinde acum modele unicat.
~n 2014, Reeves a revenit pe marile
ecrane cu pelicula de ac\iune „John
Wick”, care a fost foarte bine primită de
critici, dar mai ales de fanii care îl a;teptau
cu nerăbdare într-un nou thriller. Din
nou, un rol care oglinde;te sentimentele
care l-au încercat zeci de ani. Keanu interpretează un fost asasin care prime;te
un cadou de la so\ia sa, după ce moare,
un că\el adorabil. După ce mafia rusă îi
ucide câinele, John Wick caută răzbunare.
Întrebat despre ideea pe care a vrut s-o
investigheze în film, actorul a spus< „Pentru mine, e ideea de revendicare – să \i se
ia ceva ce pre\uie;ti, apoi să încerci să îl
recuperezi. :i prin procesul ăsta, să te împaci cu cine e;ti tu. Precum cu trecutul
tău. Anumite lucruri se întâmplă ;i trebuie să te împaci cu ele ;i cu alegerile pe
care le-ai făcut.” O idee pe care o urmează
cu sfin\enie, acum mai mult ca oricând,
explor]nd ;i munca din spatele camerei
;i accept]nd mai multe roluri. Dacă în
2012 producea documentarul „Side by
Side”, în 2013 a ap[rut în „Man of Tai
Chi”(a ;i debutat regizoral cu acest film)
;i „47 Ronin”. Au urmat produc\iile
„Knock Knock”, „The Whole Truth” ;i
chiar un film horror, „The Neon Demon”.
După succesul înregistrat cu prima
parte, actorul a revenit `n 2017 cu conti-

nuarea „John Wick< Chapter 2”. Implicarea lui în seria „John Wick” trece dincolo de apari\ia pe marele ecran, el fiind
cel care l-a convins pe Chad Stahelski să
regizeze ambele filme. Cei doi se cunosc
de pe vremea filmelor „Matrix”, când au
lucrat împreună la elaborarea cascadoriilor. Obi;nuit să `;i facă singur cascadoriile, Keanu ;i-a petrecut patru luni
pentru a studia stilul brazilian de arte
mar\iale de la pionierii acestui sport, fra\ii
Machado. Mi;cările de jiu-jitsu au stat la
baza coregrafiilor protagonistului, iar
Reeves a învă\at să stăpânească perfect
mai multe tehnici de luptă corp la corp.
„Stilul de bătaie al lui John se rezumă la
a se apăra sau a ataca în absolut orice situa\ie sau moment. Folose;te judo ;i jiujitsu chiar ;i pentru a transforma o
ma;ină într-o armă letală. Atât de multă
determinare are personajul.”
Lumea filmului este un mod pl[cut
prin care reu;e;te să vadă partea plină a
paharului, pe lângă plimbările cu motocicletele sale – singurele iubite constante
din via\a sa. ~n timpul liber, Keanu prefer[
s[ mearg[ cu metroul `n New York ;i s[
se comporte ca un om obi;nuit. O poz[
`n care actorul st[ singur ;i trist pe o
banc[ `n parc i-a atras porecla “Sad Keanu” din partea presei americane. Apoi
imaginea a fost decupat[ ;i plasat[ `n tot
felul de contexte care au `mp]nzit internetul. ~ntrebat ce p[rere are despre
aceast[ situa\ie, Reeves a m[rturisit c[ i
s-a p[rut chiar amuzant[. Meme-urile
„Sad Keanu” i-au determinat pe fanii actorului s[ creeze s[rb[toarea „Cheer Up
Keanu Day/ Ziua ~nveseli\i-l pe Keanu”
;i s[-i trimit[ acestuia scrisori, mailuri ;i
cadouri pentru a-;i demonstra iubirea
fa\[ de starul modest de la Hollywood.
Actorul a m[rturisit c[ `ncearc[ s[ `;i
p[streze via\a c]t mai simpl[ ;i mai frumoas[, demonstr]nd c[ fericirea depinde
numai de perspectiva din care alegem s[
privim lucrurile.
~ntrebat cum reu;e;te s[ `;i p[streze
aceste calit[\i ;i s[ r[m]n[ cu picioarele
pe p[m]nt, `n ciuda tuturor experien\elor
traumatizante pe care le-a tr[it, Reeves a
r[spuns z]mbind. „Este u;or s[ r[m]i cu
picioarele pe p[m]nt. P[m]ntul este foarte aproape, iar noi `l sim\im sub picioare
`n fiecare zi.”

