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Romfilatelia a
dedicat o emisiune
po;tal[ raselor
de oi din România

225 de ani de
la întemeierea
seminarului
greco-catolic
din Oradea
Institu\ia de `nv[\[m]nt
s-a `nfiin\at din ordinul
Împăratului Leopold al II-lea

Ioan Budai-Deleanu ;i Gheorghe Șincai, reprezentan\i de seam[ ai :colii Ardelene, au încurajat publicarea
de lucrări de luminare a poporului, de combatere a ignoranţei, de stârpire a unor superstiţii Pagina 3

Legea pentru administrarea Basarabiei a fost
promulgat[ la 29 aprilie 1818, de alexandru i
Pagina 2

Vizit[ `nc]nt[toare
;i cu folos a Corului
Madrigal `n Satu Mare
În perioada 4-8 octombrie, Corul Național de Cameră
„Madrigal - Marin Constantin” dirijat de Anna Ungureanu s-a aflat în județul Satu Mare, unde a susținut un
concert la Filarmonica „Dinu Lipatti” și un recital în cadrul Galei Cantus Mundi din comuna Medieșu Aurit.
Conducerea Corului Madrigal a avut întâlniri de lucru
cu primarii din județul Satu Mare, cu președintele Consiliului Județean și cu alți reprezentanți ai autorităților
locale pentru implementarea în școlile sătmărene a Programului Național Cantus Mundi.
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Însemn[ri fragmentare
ale scriitorului alexandru
Zotta despre Tranzit Feszt

La 1812, prin Tratatul de la București, semnat `n Bucure;ti, la Hanul lui Manuc, Imperiul
Rus a dat denumirea de Basarabia teritoriului voievodatului Moldovei dintre Prut și Nistru

Frigul din Brum[rel anun\[ un F[urar cu vreme mai bl]nd[
Octombrie este luna care abund[ `ntr-o mul\ime de activit[\i `n gospod[rie ;i gr[din[. Gospodinele pun tot felul de
conserve pentru iarn[, mur[turi, zacusc[ ;i alte produse
tradi\ionale care vor sta pe mas[ `n zilele grele de iarn[, `n
timp ce agricultorii dau de zor la munca c]mpului, la culesul
porumbului, a napilor, dar ;i la diverse alte munci din ograd[.
C[r\ile vechi ofer[ sfaturi pentru oamenii care au un petic de

p[m]nt, curte ;i ograd[, despre ce trebuie s[ fac[ `n luna octombrie. ~n gospod[riile cu vi\[ de vie, dac[ strugurii au fost
cule;i deja, ei trebuie clasifica\i, `nl[tura\i to\i cei putrezi pentru
a ie;i un vin de calitate. ~n con;tiin\a b[tr]nilor numai a;a puteau fi f[cu\i "bani cumsecade" dac[ se produceau mai multe
feluri de vin bun. (Antoaneta Olteanu, Calendarele poporului
rom]n, Ed. Paideia, Bucuresti, 2001, 2009).
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Scriitorul Alexandru Zotta a remarcat prezența
foarte redusă a dramaturgiei naționale< cincisprezece
dintre spectacolele prezentate aparțin unor autori străini, consacrați (Molière,
Gotthold Ephraim Lessing, George Bernard
Shaw, Georg Büchner)
sau mai puțin vizibili pe
ecranul dramaturgiei
universale. Excluzând
spectacolele care au renunțat la text, respectiv
“teatru dans” (Compania
“András Lóránt”, din Târgu Mureș), “spectacol
nonverbal” (Teatrul “ Aureliu Manea”, din Turda), pe scenele festivalului nu a fost prezent nici
un dramaturg român.
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Emisiunea de mărci poştale
"Rase de oi din România" este
disponibilă începând din 13
octombrie în magazinele
Romﬁlatelia din Bucureşti,
Bacău, Braşov, Cluj-Napoca,
Iaşi, Timişoara.
Încă din cele mai vechi
timpuri, creşterea ovinelor a
ocupat un loc important în
preocupările poporului român,
iar în tradiţia şi mitologia
popular[ oaia a căpătat valenţe
speciale. Pe timbrul cu valoarea
nominală de 3,50 lei este
ilustrată rasa Merinos de Palas,
care este cea mai perfecţionată
rasă de oi din România. Rasa
Ţigaie are o constituţie robustă
spre ﬁnă şi este ilustrată pe
timbrul cu valoarea nominală
de 4 lei. Cap Negru de
Teleorman este o rasă de lapte
şi de carne şi este ilustrată pe
timbrul cu valoarea nominală
de 4,50 lei. Pe timbrul cu
valoarea de 16 lei, este
prezentată rasa Ţurcană, una
dintre cele mai populare rase de
oi din România. Ţurcana este
rezistentă şi oferă producţii
mixte de lapte, carne şi lână.
Lâna este groasă, formată din
două feluri de ﬁbre.

Toat[ energia
luminoas[ din
Calea Lactee
a fost cartografiat[
de astrofizicieni
Cercetarea a fost făcută de
o echipă de oameni de ştiinţă de
la Institutul Astronomic al
Academiei Române (România),
Universitatea
Central
Lancashire (Marea Britanie) şi
Institutul Max Planck pentru
Fizică Nucleară din Heidelberg
(Germania), se arată într-un
comunicat de presă remis
Descoperă de Agenţia Spaţială
Română (ROSA).
Cu acest studiu nou,
publicat recent în prestigioasa
revistă „Monthly Notices of the
Royal Astronomical Society”,
cercetătorii au dorit să înţeleagă
care este compoziţia Galaxiei
Noastre, ceea ce ne poate oferi
în schimb indicii cu privire la
modul general în care stelele se
formează şi evoluează de-a
lungul timpului cosmic.
Pentru a atinge acest
obiectiv, cercetătorii au urmărit
să realizeze o imagine a modului
în care fotonii emişi de stelele
din Galaxia Noastră sunt
distribuiţi în Calea Lactee ca
energie şi ca locaţie în spaţiu.
Acest proces s-a dovedit a ﬁ plin
de provocări din mai multe
motive< încă nu a fost
identiﬁcată mare parte din
stelele Galaxiei Noastre care
produc fotonii.
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CRONICARI

“O viață și mai grea suportau românii din partea de răsărit a Moldovei intrată în componența Imperiului Țarist după 1812 și devenită o provincie de frontieră a Imperiului. Ruptă de Basarabia prin
granița rusă, Moldova a devenit atât de mică încât la Iași chiar a apărut ideea alipirii la Moldova a
patru județe valahe pentru stabilirea unui echilibru între ambii domnitori, dar hotarele dintre cele
două principate au rămas, totuși, cele vechi. Aceleași opinii se exprimau și în adunările boierilor
români din Moldova.”

Legea organic[ pentru administrarea
Basarabiei a fost promulgat[ la 29 aprilie
1818, de ~mp[ratul alexandru i
Basarabia este denumirea dată
de Imperiul Rus în 1812 teritoriului voievodatului Moldovei
dintre Prut și Nistru, anexat prin
Tratatul de la București (La Hanul
lui Manuc) din 1812, odată cu Raiaua Hotinului și cu Basarabia istorică (în limba turcă Bugeac) cedate de Imperiul Otoman după
semnarea Tratatului de Pace de la
București din 1812, în urma încheierii războiului ruso-turc
(1806-1812).
Faptul că a fost cedat Rusiei și o
parte din teritoriul voievodatului, în
ciuda Tratatului româno-otoman, care
garanta integritatea Moldovei, se datorează dibăciei negociatorului francez
Gaspard Louis de Langeron, care slujea
interesele Țarului Rusiei. (Constantin
C. Giurăscu, Dinu C. Giurăscu, Istoria
Românilor, p. 501-505) Numele de Basarabia exclusiv pentru Bugeac, apare
pe toate hărțile Europei, până la aceea
din 1811, a căpitanului E. Lapie din
slujba lui Napoleon Bonaparte, reprodusă în cartea lui Anthony Babel, ( La
Bessarabie, Editura Félix Alcan, Genève, 1965).
Punctele extreme ale Basarabiei
sunt< la Nord – Măzăricea, pe fluviul
Nistru> la Sud Ostrovul Limba, la ieșirea la Marea Neagră a brațului Chilia>
la Vest Pârâul Răchița Mare, care o desparte de Bucovina> la Est Peresipul de
la Bugaz, la gura Nistrului. (Nicolae
Iorga, Legăturile culturale între Bucovina și Basarabia și Principatele Unite,
București, Neamul românesc, 1914, p.
9-10)
Basarabia avea o suprafață de 44630
kmp cu 5 cetăți, 17 târguri, 685 sate și
o populație de 482630 locuitori, în majoritate români (419240 – 86 %), ruteni, ucrainieni, ruși (30000 – 6,5 %),
evrei (19130 – 4,2%), bulgari, germani,
găgăuzi (14260 – 3,3%).

Basarabia sub ocupație țaristă
O viață și mai grea suportau românii din partea de răsărit a Moldovei intrată în componența Imperiului Țarist
după 1812 și devenită o provincie de
frontieră a Imperiului. Ruptă de Basarabia prin granița rusă, Moldova a devenit atât de mică încât la Iași chiar a
apărut ideea alipirii la Moldova a patru
județe valahe pentru stabilirea unui
echilibru între ambii domnitori, dar
hotarele dintre cele două principate au
rămas, totuși, cele vechi. Aceleași opinii
se exprimau și în adunările boierilor
români din Moldova. În Memoriul
adresat la 26 octombrie 1812, noului
domn Callimachi, aceștia insistau asupra importanței economice a părții
anexate, numind-o “corpul și inima țării”, “hrana vitelor”, “hambarul țării”.
Într-adevăr, cea mai mare parte a terenurilor cultivate cu grâu, orz și porumb, se găseau aici, Moldova de la
vest de Prut, fiind o regiune a porumbului, de când această plantă fusese introdusă în Europa de Răsărit. (L.A.
Kasso, Rusia la Dunăre și constituirea
regiunii Basarabiei, Moscova, 1913, p.
1912-1913. Mai vezi și E. Hurmuzachi,
Fragmente asupra istoriei Românilor,
vol.III, p. 412-414).
Mai departe, pentru a stârni și mai

noii provincii a fost organizată după
principiile unei largi autonomii.
La început un alt boier moldovean
– Carol Sturdza, trecut de mult timp
de partea Rusiei, a fost însărcinat să
guverneze Basarabia, dar vârsta înaintată și boala l-au împiedicat s-o facă.
Sub noul guvernator rus care i-a succedat, a fost instituit un regim mixt,
pe care un contemporan Viguel, îl descria în termenii următori< “Basarabia
este un ținut care nu numai că se găsește în condiții cu totul particulare ca
provinciile baltice și departamentele
Poloniei și Marele Ducat al Finlandei,
are o existență politică proprie. Iată de
ce o deosebește îndeosebi de celelalte
posesiuni ale noastre, ea are propriul
Consiliu Suprem, care întrunește puterea executivă, legislativă și judecătorească.” (A. Boldur, La Bassarabie, p.
130-131)

Mitropolitul Gabriel
Bănulescu depunea toate
eforturile pentru a păstra
tradițiile vechii Moldove

La 1812, prin Tratatul de la București, semnat `n Bucure;ti, la Hanul lui Manuc, Imperiul Rus a dat denumirea de
Basarabia teritoriului voievodatului Moldovei dintre Prut și Nistru
mult aviditatea domnitorilor otomani,
ei enumerau bogățiile de tot felul de
care țara era acum privată, din partea
anexată trimiteau în fiecare an la Stambul< 15000 de boi> 13000 de vaci> 5000
de cai. Din 300000 ocale de unt expediate Porții, 140000 erau luate de la răsărit de Prut, din 200000 măsuri de
grâu trimise la Constantinopol, 120000
proveneau din noua Basarabie.
Doi ani mai târziu, mitropolitul Veniamin Costache a inițiat o nouă moțiune, pe care voia să o prezinte Congresului de la Viena< el amintea în acest
sens exemplul lui Grigore Ghica, care
în 1777 își sacrificase viața protestând
împotriva răpirii Bucovinei. Dar a fost
în zadar, deoarece puterile căutau prietenia Rusiei, iar Țarul Alexandru I a
devenit arbitrul Congresului. Un contemporan, cronicarul Manolache Drăghici, a lăsat o imagine vie a disperării
care cuprinsese întreaga populație
atunci când a știut sigur că cedarea era
definitivă. “Ca o turmă de oi poporul
umplea malurile Prutului, într-un permanent du-te-vino săptămâni întregi,
de la un sat sau oraș la altul, luându-și
adio de la părinți, frați, prieteni cu care
trăiseră laolaltă.”
În pragul secolului al XIX-lea în
pofida decadenței politice din ultimul
timp care făcuse din Țările Române
câmpul de luptă și obiectul lăcomiei
imperiilor rivale, sentimentul unității
lor de neam, de limbă și civilizație era
suficient de puternic pentru ca să fi
putut considera dezmembrarea uneia
din provinciile lor ca o lezare a integrității naționale în ansamblul ei> cronicarii și oamenii politici sunt deopotrivă pătrunși de acest gând, iar opera
lui Cantemir însăși e o mărturie strălucitoare în acest sens. Este suficient
să comparăm două explicații asupra

Basarabiei, “o fâșie îngustă de țară care
fără a forma o provincie se numește
Basarabia, cum spuneau rușii> mai
mult de jumătate de țară, cum spuneau
românii pentru a ne dea seama unde
se găsea în 1812 națiunea de drept cu
adevărat “istoric” sau “național”.

Consecințele economice și
politice nefaste ale anexării
Dacă L.A. Kasso, reprezentantul
Țarului, remarca pentru Moldova consecințele economice și politice nefaste
ale anexării, pentru Rusia Țaristă, arăta
că ea reprezintă “un câștig modest” sau
“adaos”, care ne-a fost folositor pentru
următoarele motive< 1. El se apropia
de Peninsula Balcanică> 2. Ne dă putința să stăm cu un picior solid la Dunăre, pentru a ne putea întinde în viitor
mai departe în paguba imperiului turcesc, potrivit doctrinei politice a Ecaterinei a II-a. Prin acest tratat statul
nostru a căpătat rotunjirea Novorusiei,
dând siguranță Odessei, născută de curând, care până acum era mereu îngrozită de tătarii neastâmpărați din Bugeac. Dar, fără aceasta, cel mai esențial
moment în acest câștig a fost faptul că
pentru prima dată Rusia a anexat supuși creștini ai Porții din Europa, Crimeea și stepa Oceacovului, cucerite până acum prezentau prin sine> sau întinderi cu desăvârșiri pustii, sau locuri
populate cu mahomedani> prin bucata
din Moldova alipită Rusiei ni s-a dat
putința pentru prima dată să dovedim
popoarelor creștine din Balcani în ce
constă, deosebirea dintre creștini de
sub jugul otoman și gradul de fericire
ce i-ar aștepta dacă ar fi adumbriți de
aripile vulturului cu două capete. Pentru Turcia, pierderea Basarabiei era puțin simțită. Sub presiunea lui Stradford

Canning, Poarta în 1811 o socotea ca
pe o latură așa de îndepărtată și greu
de apărat a imperiului turcesc. (L.A.
Kasso, op.cit., p. 190-191)
Referindu-se la trecutul istoric al
Moldovei, la originea de neam și limbă
a populației, la organizarea sa administrativă, politică, juristul A.N. Egurov
scria< “Până la anexarea sa la Imperiul
Rus în 1812, Basarabia era supusă aceluiași regim de guvernare ca și Moldova, din care făcea parte. Prin urmare,
nici istoria, nici documentele istorice
asupra Basarabiei nu pot să nu vorbească de Moldova. Astfel este imposibil de a vorbi despre administrația
Basarabiei până la anexarea sa la Rusia
fără a vorbi de Divanul Moldovei, căruia îi era subordonată Basarabia. În
Basarabia, nu există domeniu care să
nu aibă documente emise de Divanul
Moldovei.” (A.N. Egunov, Memoriile
Comitetului de statistică a Basarabiei,
Tom III, P. 34-35)
Regimul administrativ contribuia
la accentuarea acestei analogii. Țarul
Rusiei, Alexandru I, care cocheta cu
liberalismul, intenționa să conserve în
noile provincii ale imperiului, din care
niciuna nu era rusă, particularitățile
tradiționale naționale. El era și Mare
Duce de Finlanda și avea să devină rege
constituțional în Polonia> menținuse
autonomia Georgiei și nu putea acționa
altfel în Basarabia.
Așa cum remarca consilierul său
principal pentru problemele Orientului, contele Capadistria, organizarea
provizorie a Basarabiei avea scopul de
a asigura Rusiei simpatiile populațiilor
creștine rămase sub jugul otoman și a
le da un prim gaj asupra sincerității intențiilor sale. Sub influența lui Capadistria și a lui Alexandru Sturdza, amic
personal al împăratului, administrația

Acest Consiliu compus din unsprezece membri, din care cinci aleși de
nobilimea provinciei, era în realitate o
replică fidelă a vechiului Divan al
Domnului Moldovei, care îl asista în
funcțiile sale administrative și juridice.
Ispravnicii sau prefecții de județe erau
și ei aleși de nobilime, iar vechile împărțiri administrative au fost păstrate,
de asemenea, numele județului Iași,
chiar dacă capitala, care era și capitala
Moldovei, se afla de cealaltă parte. Abia
mult mai târziu s-a dat acestui județ al
Basarabiei de nord numele orașului
Bălți, devenită capitala ei. Mitropolitul
Gabriel Bănulescu, transilvănean de
origine, însărcinat să organizeze biserica basarabeană, făcea și el toate eforturile pentru a păstra tradițiile vechii
Moldove.
Împăratul Alexandru I, cu ocazia
trecerii sale prin Chișinău, târg fără
importanță devenit reședință a noii administrații, a ținut, de altfel să promulge el însuși, la 29 aprilie 1818, legea organică pentru administrarea provinciei
Basarabiei, veritabilă Constituție, alcătuită într-un spirit destul de liberal
pentru acea epocă și care lăsa mult spațiu nu numai pentru obiceiurile vechi,
ci și pentru limba și legislația anterioară.
A fost îndreptățit să se considere
că în acel moment Basarabia reprezenta “un fragment de stat” cu o tradiție
străină, încorporată Imperiului Rus.
Stema noii provincii n-a făcut decât să
adauge vulturul rusesc la “capul de
bour al Moldovei”. Țarismul a menținut
și a consolidat puterea moșierilor care
au intensificat în continuare dependența țăranilor. Aproape două decenii
după alipire la Rusia Țaristă, în conducerea ținutului, boierii moldoveni
s-au bucurat de drepturi importante,
reduse trepat pe măsura introducerii
instituțiilor guvernamentale. (B.M.
Dragnev, V.I. Jukov, V.I. Taranov, Aderarea Basarabiei la Rusia, jalon important în Istoria Poporului Moldovenesc,
în Voprosii Istorii, nr. 7 din 1982)
Ioan Corneanu și Mircea Pîrlea
***
Continuare în numărul următor
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Episcopul român unit al Oradiei Mari, Ignatie Darabant, a fost cel care a constatat nevoia de a avea
un loc unde să se formeze clerul român şi dascălii, pentru Eparhia de Oradea, recent înfiinţată. Astfel,
a cerut Împăratului înfiinţarea Seminarului din Oradea, cel care avea să fie< „un institut de creştere,
menit să devină izvor de lumină şi cultură, de dragoste de limbă şi de neam pentru poporul român de
la graniţele apusene ale românismului”. Locul în care s-a înfiinţat această instituţie eclezială fusese
mai înainte casa călugărilor iezuiţi, iar apoi casa canonicilor greco-catolici.

ISTORIE

225 de ani de la întemeierea
seminarului greco-catolic din Oradea
Institu\ia de `nv[\[m]nt s-a `nﬁin\at din ordinul Împăratului Leopold al II-lea
În urmă cu 225 de ani, de sărbătoarea Sfinţilor Vasile cel Mare,
Grigore Teologul şi Ioan Gură de
Aur (celebrat[ la 30 ianuarie), din
ordinul Împăratului Leopold al
II-lea, s-a înfiinţat Seminarul
Greco-Catolic din Oradea. Pentru a marca acest eveniment deosebit, au fost organizate, pe tot
parcursul acestui an, în urbea de
pe Crișul Repede, o serie de activități sub egida „Jubileu aniversar
– 225”.
Episcopul român unit al Oradiei
Mari, Ignatie Darabant, a fost cel care a
constatat nevoia de a avea un loc unde
să se formeze clerul român şi dascălii,
pentru Eparhia de Oradea, recent înfiinţată. Astfel, a cerut Împăratului înfiinţarea Seminarului din Oradea, cel care
avea să fie< „un institut de creştere, menit
să devină izvor de lumină şi cultură, de
dragoste de limbă şi de neam pentru poporul român de la graniţele apusene ale
românismului”. Locul în care s-a înfiinţat
această instituţie eclezială fusese mai înainte casa călugărilor iezuiţi, iar apoi casa
canonicilor greco-catolici. Din ordinul
Împăratului Leopold al II-lea, clădirea a
fost pusă la dispoziţia Seminarului. Dea lungul timpului, pentru a răspunde nevoilor tot mai mari ale aceluiaşi scop,
clădirile s-au mărit şi reînnoit, ajungându-se astăzi la un adevărat complex destinat învăţământului catolic pentru toate
vârstele. De atunci, au trecut 225 de ani
şi, de-a lungul istoriei, această prestigioasă instituţie şi-a dovedit importanţa,
şcolind numeroşi tineri care, apoi, au devenit profesori, preoţi şi episcopi.

:coala Ardelean[,
cel dint]i nucleu iluminist
din cultura rom]n[
Cel dintâi nucleu iluminist din cultura română l-a constituit Școala Ardeleană, mișcarea intelectualității din Transilvania de la sfârșitul sec. XVIII-lea și
începutul sec. XIX-lea. Programul politic al Școlii Ardelene este prezentat în
memoriul din 1791 intitulat “Supplex libellus valachorum Transilvaniae”, trimis
împaratului Leopold al II-lea.
Școala Ardeleană este în primul rând
o mișcare de eliberare națională și socială
care a găsit în patrimoniul de gândire al
iluminismului european principii, argumente, idei ce slujeau năzuințelor poporului român în acel moment istoric. Din
punct de vedere cultural, Școala Ardeleană a avut un rol important în stimularea studiului istoriei şi limbii române,
a dezvoltării știintelor naturii și învățământului.

Activitatea Şcolii Ardelene
cunoaşte două direcţii
fundamentale
Acţiunea politică și culturală este îndrumată de operele istorice și filologice
ale lui Samuil Micu, Gheorghe Șincai,
Petru Maior, Ion Budai-Deleanu. În ansamblu activitatea Școlii Ardelene cunoaște două direcții fundamentale. Prima are un caracter iluminist, urmărind
emanciparea poporului, mai ales a țăranilor. În acest scop s-au înființat școli în
limba română, s-au scris abecedare, aritmetici, s-au publicat calendare și cărți
populare. Cealaltă direcție este erudită
și cuprinde tratatele de istorie și filologie.
Cele mai importante lucrări sunt< “Istoria
și întâmplările românilor” de Samuil Mi-

Samuil Micu ;i Petru Maior au f[cut parte dintre cei care au încurajat publicarea de lucrări de luminare a poporului, de
combatere a ignoranţei, de stârpire a unor superstiţii
cu, “Hronica românilor și a mai multor
neamuri” de Gh. Șincai, “Istoria pentru
începutul românilor în Dachia” de Petru
Maior, “Elementa linguae daco-romanae
siva valachicae”.

Samuil Micu
Samuil Micu fost nepotul episcopului unit Inocențiu Micu. A învățat la
Gimnaziul din Blaj, pe care l-a absolvit
în anul 1762, după care a intrat în Ordinul bazilian, călugărindu-se sub numele
Samuil (14 octombrie 1762). Mai târziu
a fost hirotonit ieromonah și a continuat
studiile la Seminarul pentru călugări înființat de episcopul unit al Blajului Petru
Pavel Aron (1762-1765)> trimis apoi la
Colegiul “Pazmanian” din Viena pentru
studii de Filosofie și Teologie (17661772).
A redactat o serie de lucrări cu caracter istoric și lingvistic, prin care urmărea să informeze pe învățații străini
despre originea romană a poporului și a
limbii române, despre continuitatea românilor pe teritoriul fostei Dacii și, influențat de iluminism, a militat, în opera
sa, pentru egalitatea în drepturi a românilor cu celelalte națiuni din Transilvania, pentru înlăturarea iobăgiei, numărându-se în mod firesc printre autorii
cunoscutului memoriu oficial numit
Supplex din 1791.
Autor de lucrări teologice și cuvântări, a tradus din Sfinții Părinți răsăriteni,
a dat o nouă traducere a Bibliei, în 1795,
a doua tipărită în românește, după Biblia
de la București, și a fost unul din apărătorii vechilor rânduieli și tradiții răsăritene în cadrul Bisericii Române Unite
cu Roma, ridicându-se împotriva încercărilor de centralizare ale episcopului
Ioan Bob.

Gheorghe Șincai
Gheorghe Şincai s-a născut pe 28 februarie 1754, Râciu, Mureş. Familia Şincai se trăgea din satul Şinca Veche din
Ţara Făgăraşului.
A studiat la Colegiul Reformat din
Târgu Mureş, apoi la Cluj, Bistriţa, Blaj,

Viena şi la Colegiul Urban Pontifical “De
Propaganda Fide” de la Roma, în ultimele două oraşe împreună cu Samuil
Micu.
Ca director al învăţământului greco-catolic din Transilvania a adus o contribuţie fundamentală în acţiunea de răspândire a culturii în mediul rural.
A fost poliglot, însuşindu-şi pe lângă
limba română, latina, maghiara, germana, greaca veche, italiana şi franceza. Informaţia şi cultura i-au permis ocuparea
funcţiei de bibliotecar al Colegiului de
Propaganda Fide din Roma, având permisiunea de a cerceta orice fel de documente. În Italia, precum şi în Ungaria şi
la Viena, pe atunci capitala Sfântului Imperiu Roman, a cercetat bibliotecile, copiind şi transcriind cu exactitate orice
referire la istoria românilor.
A depus o muncă asiduă de luminare
a maselor, dedicându-se carierei didactice şi contribuind la întemeierea unui
număr impresionant de Şcoli confesionale greco-catolice (în număr de peste
trei sute). În anul 1784 a fost numit director general al şcolilor româneşti unite
din întreaga Transilvanie, propus de
episcopul Grigore Maior.
În scopuri didactice, a tradus şi a elaborat manualele fundamentale< Abecedarul, Gramatica, Aritmetica şi Catehismul, adaptând sau creând terminologia
necesară înţelegerii acestora de către
elevi.

Petru Maior
Petru Maior a fost un istoric, filolog
şi scriitor român transilvănean, protopop
greco-catolic de Reghin.
Totodată a fost un important militant
pentru drepturile românilor din Transilvania, participând – alături de alţi reprezentanţi ai Şcolii Ardelene - la redactarea celebrei declaraţii de emancipare a
românilor transilvăneni, Supplex Libellus Valachorum.
În lucrarea Procanon a exprimat
unele poziţii anticuriale, pe fondul conflictului său cu episcopul Ioan Bob. Aceste poziţii au fost prezentate în mod diacronic în timpul perioadei comuniste ca

fiind îndreptate împotriva dogmei primatului papal, deşi această dogmă a fost
adoptată de-abia în anul 1870.
A publicat o serie de lucrări teologice, istorice, filologice, predici> a tradus
şi prelucrat lucrări cu caracter economic.
În lucrările sale istorice, a combătut istoricii străini care contestau romanitatea
şi continuitatea românilor pe teritoriul
fostei Dacii.

Ioan Budai-Deleanu
Ioan Budai-Deleanu a fost scriitor,
filolog, lingvist, istoric şi jurnalisc, corifeu al Şcolii Ardelene.
Elaborează numeroase lucrări, cele
mai multe rămase însă în manuscris, şi
publicate – doar în parte – mult după
moartea sa. Îl preocupă domenii variate<
drept, pedagogie, istorie, etnografie, lingvistică şi literatură. La scrierile originale
se adaugă traduceri de opere legislative
şi literare.
Autorul primei epopei în limba română, Ţiganiada sau Tsabăra ţiganilor,
tratează un subiect alegoric cu tendinţe
satirice antifeudale şi anticlericale. Un
alt poem satiric Trei viteji, rămas neterminat, valorifică motive din Don Quijote de Cervantes.
Ei au scris erudite lucrări de istorie,
filologie şi teologie, prin care au dovedit
originea romană a românilor, continuitatea lor de locuire în spaţiul vechii Dacii, unitatea tuturor românilor, indiferent
de ţările şi provinciile în care trăiau, latinitatea limbii române, exprimând şi
nevoia imperioasă a cultivării limbii
naţionale.
De asemenea, au încurajat publicarea de lucrări de luminare a poporului,
de combatere a ignoranţei, de stârpire a
unor superstiţii. Până la urmă, prin
uriaşa lor activitate, ei au demonstrat
provenienţa românilor din poporul roman. Au lăsat intenţionat la o parte componenta dacică a formării poporului român, deoarece dacii erau considera\i mai
puţin “nobili“. De aici se vede şi scopul
naţional şi politic al efortului lor, care
era făcut în plan cultural.
A consemnat Vera Pop

Se `mplinesc 100 de
ani de c]nd Mata
Hari a fost executat[
Scandalurile au însoţit-o pe Mata
Hari, pe numele ei adevărat Margaretha Geertrude Zelle, încă din primii ani
ai vieţii. Înscrisă de la vârsta de 14 ani
la şcoala unei mănăstiri, pentru a deprinde bunele maniere şi arta gospodăriei, aşa cum o cereau obiceiurile
vremii, tânăra olandeză avea să fie exmatriculată doi ani mai târziu pentru
seducerea directorului instituţiei.
După mai multe tentative nereuşite
de a poza pentru artişti, Margaretha se
vede nevoită să apeleze la singurul lucru ce îi putea asigura un venit, prostituţia. Punctul de cotitură în viaţa femeii avea să îl constituie slujba care i
se oferă la un circ ambulant. Aici ea va
deprinde tainele dansului oriental. Geertrude îşi reinventează identitatea,
pretinzând că este fiica unei indience
care ar fi murit la naştere, renunţând
şi la numele ei în schimbul celui de
Mata Hari, expresie care în Indiile
Olandeze însemna ”ivirea zorilor”.
În numai câţiva ani, olandeza metamorfozată în indiancă devenise cea
mai scumpă curtezană din Europa, favorita cercurilor elitiste, formate din
capete încoronate, politicieni, oameni
de afaceri şi, nu în ultimul rând, vechea
ei pasiune, ofiţerii de carieră.
Reîntoarsă la Paris în 1915, după o
prelungită şedere la Berlin, în care se
spune că ar fi cucerit chiar pe prinţul
moştenitor al Germaniei, Mata Hari se
vede implicată într-un scandal neprevăzut, cu iz politic. Într-o perioadă de
nesiguranţă şi de neputinţă a autorităţilor franceze în faţa serviciilor secrete germane, este acuzată de spionaj
în detrimentul Franţei. Cert este că
dansatoarea primea sume enorme de
bani din ambele tabere, motiv pentru
care va fi arestată la 12 februarie 1917,
chiar în holul hotelului Athenee Plaza
din Paris. În ciuda lipsei dovezilor asupra spionajului militar, este condamnată la moarte.
Sentinţa urma să fie îndeplinită la
marginea pădurii Vincennes, în zorii
zilei de 15 octombrie 1917, de către un
pluton format din 12 oameni. Puţinii
martori au declarat că femeia a apărut
îmbrăcată cu cele mai bune haine. Calmul s[u era unul neobişnuit pentru
astfel de momente, fapt ce a alimentat
o legendă care va face înconjurul lumii
în cel mai scurt timp. Se pare că un influent admirator din armata franceză
ar fi plătit plutonul de execuţie pentru
a trage cu gloanţe oarbe, acţiune de
care Mata Hari nu ar fi fost străină. Cu
toate acestea, încercarea celor doi fusese deconspirată, ducând la execuţia
victimei care nu bănuia nimic. Cert
este că legenda frumoasei olandeze a
depăşit graniţele timpului
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Programat în același interval cu “ZILELE REVISTEI POESIS” (14-17 septembrie) desfășurate la Centrul
Multicultural omonim, dar și în localitatea Ady Endre, la Carei și Negrești precum și cu Vernisajul expoziției
de pictură “ÎN SEMN, dar și ROD” (nume enigmatic în înțelegerea mea) de la Muzeul de Artă al orașului (15
septembrie) și cu Festivalul de Muzică de Stradă, au produs destule dificultăți iubitorilor de artă și cultură
sătmăreni, care, cu toată diversitatea gusturilor estetice, și-ar fi dorit să onoreze cât mai multe, lucru posibil
întrucât majoritatea manifestărilor prezentau avantajul imaginii și al perceperii simultane a acesteia.

Însemn[ri fragmentare ale scriitorului
alexandru Zotta despre Tranzit Feszt
Obligațiile și preocupările nu
mi-au permis să urmăresc întreaga
producție teatrală programată în
TRANZIT FESzT 2017, manifestare care, după cum precizează
domnul Stier Péter, managerul general interimar al Teatrului de
Nord, reia “cu nume și imagine nouă” Festivalul Internațional Multicultural “Fără bariere”, întrerupt
după șaisprezece ediții, din motive
care oricum nu mai pot scuza interesul redus al instituțiilor abilitate ale municipiului și județului
pentru viața culturală a urbei.
Suntem totuși îndemnați să credem
că discontinuitatea intervenită în anii anteriori nu se va repeta, dacă luăm act de
“promisiunea ca în edițiile ce vor urma,
să lărgim aria dialogului” cu publicul în
primul rând, dar și cu teatre dintr-un areal
mai cuprinzător, cu tradiții, experiențe,
modalități artistice și stiluri interpretative
diverse, promisiune înscrisă în primele
pagini ale programului de directorul artistic al Secției române a Teatrului de Nord,
regizorul Ovidiu Caița, motivată și prin
considerațiile teoretic pertinente ale Directorului artistic al Secției maghiare al
cunoscutei trupe “Harag Gyorgy” – domnul Bessenyei Gedö István.
Programat în același interval cu “ZILELE REVISTEI POESIS” (14-17 septembrie) desfășurate la Centrul Multicultural
omonim, dar și în localitatea Ady Endre,
la Carei și Negrești precum și cu Vernisajul
expoziției de pictură “ÎN SEMN, dar și
ROD” (nume enigmatic în înțelegerea
mea) de la Muzeul de Artă al orașului (15
septembrie) și cu Festivalul de Muzică de
Stradă, au produs destule dificultăți iubitorilor de artă și cultură sătmăreni, care,
cu toată diversitatea gusturilor estetice, șiar fi dorit să onoreze cât mai multe, lucru
posibil întrucât majoritatea manifestărilor
prezentau avantajul imaginii și al perceperii simultane a acesteia.
Și programarea unui număr mare de
spectacole în aceeași zi a creat nedumeriri>
s-a considerat, probabil, că publicul sătmărean, vorbitor de limbi diferite, va prefera pe cel în limba maternă. S-a avut totuși
în vedere că traducerea textului contribuie
suficient la depășirea barierelor lingvistice,
chiar dacă uneori proiecția a fost deficitară,
ca în spectacolul Ia uite cine s-a întors al
Companiei “Tompa Miklos” din Târgu
Mureș.
Cu date utile pentru spectatori, Programul tipărit al Festivalului utilizează
preponderent limbajul imaginilor. Bine
selectate, acestea se dovedesc ilustrative
nu numai pentru conținutul lor informativ
ci și pentru perceperea unor dimensiuni
artistice ale spectacolelor și ale stilului interpetativ al actorilor implicați. Componenta lingvistică a programului utilizează
în exclusivitate limbajul reclamei, resimțindu-se de toate neajunsurile acestuia, inclusiv informaționale. Ar fi fost mult mai
potrivit ca, în confruntările actuale dintre
“civilizația cărții” și “civilizația imaginii”,
componenta lingvistică să respecte normele limbii literare.
Dincolo de obligația morală și profesională a participării la manifestarea literară, am reușit să văd câteva spectacole de
teatru, unele necuprinse în programul festivalului amintit, așa că nu voi putea satisface rugămintea unor prieteni de a împărtăși cu ei impresiile asupra întregului festival.

Virtuțile rostirii
De la apariția teatrului ca manifestare
artistică se cunoaște importanța constitutivă a componentei lui literare cât și a rostirii acesteia pentru transmiterea și perce-

Formarea limbii române,
un factor important `n
afirmarea unității naționale

Scriitorul Alexandru Zotta a remarcat prezența foarte redusă a dramaturgiei
naționale pe scena festivalului de teatru
perea mesajului. Vechii greci numeau teatrul, pe care ei l-au și creat, poezie dramatică. În analiza mitului, care stă nu numai
la baza artelor, ci a întregii culturi, Aristotel
distingea în ordinea mesajului< mythos
(acțiune), ethos (etică) și dianoia, (reflecție), iar în ordinea expresiei< melos (cântec), lexis (cuvânt) și opsis (termen semnificând declamația, dar și mimica și gestica). Ocurența limbajelor nonverbale (vizuale, auditive, cinetice) în sincretismul
spectacolului, deseori excesiv solicitate în
teatrul actual, pe de o parte sub presiunea
depășirii barierelor lingvistice, pe de alta
și din nerăbdarea orgolioasă a consacrării
actoricești pe areale mai întinse, nu poate
ignora funcția determinantă a cuvântului
și a rostirii acestuia.
Amintesc aceste considerații teoretice
pentru motivul că în programul din acest
an al săptămânii teatrale sătmărene au fost
cuprinse câteva spectacole de tipul “one
man show”, precum Julia – convorbiri
despre iubire, de Visky András, Absolut,
adaptare de Alexandru Dabija după povestea lui Ivan Turbinca de Ion Creangă,
Războiul lui Klamm, de Kai Hansel, pe
lângă altele în care protagonistului îi revine
o parte covârșitoare din economia textului
ca în cazul piesei Ia uite cine s-a întors, de
Timur Vermes, (proporție motivată prin
configurația rolului lui Hitler), chiar și
Woyzeck, de Georg Büchner prin prezența
îndelungată în scenă și participarea susținută la dialog cu celelalte personaje. Destul de multe dintre spectacolele prezentate
în festival au avut puține personaje, aspect
impus, după toate probabilitățile, de condițiile de deplasare dacă nu și de considerația față de un festival mulți ani întrerupt.
Nu știu dacă este un aspect premeditat sau
o întâmplare, dar programarea acestor
spectacole îmi prilejuiește astfel de însemnări.

Pe scenele festivalului
TRANZIT FESzT 2017
nu a fost prezent nici
un dramaturg român
Nu pot omite din observațiile mele
prezența foarte redusă a dramaturgiei naționale< cincisprezece dintre spectacolele
prezentate aparțin unor autori străini,
consacrați (Molière, Gotthold Ephraim
Lessing, George Bernard Shaw, Georg Büchner) sau mai puțin vizibili pe ecranul
dramaturgiei universale. Excluzând spectacolele care au renunțat la text, respectiv
“teatru dans” (Compania “András Lóránt”,
din Târgu Mureș), “spectacol nonverbal”
(Teatrul “Aureliu Manea”, din Turda), pe
scenele festivalului nu a fost prezent nici

un dramaturg român. Onoarea dramaturgiei românești, din care nu lipsesc valori
clasice și moderne pe deplin consacrate, a
fost salvată tot de neîntrecutul povestitor
clasic Ion Creangă, povestea lui Ivan Turbinca fiind adaptată pentru teatru de regizorul Alexandru Dabija.
Semnalăm și experimentul teatral În
viitorul apropiat, având ca „dramaturg”
(instanță mai nou apărută în practica teatrală ca efect al dramatizărilor) pe Petro
Ionescu, și un text mai aproape de “scrierea
creativă” promovată de postmodernism,
fără prea multe șanse de a depăși condiția
experimentului și utilitatea didactică pentru viitorii actori, care o și motivează în
suficientă măsură> se pare că în pregătirea
acestora, “victime” nu chiar inocente ale
proliferării imaginii, se simte necesitatea
exersării mai susținute a rostirii. Asistăm
și în teatru, deși până acuma au coexistat
într-o complementaritate firească, la confruntarea dintre “civilizația cărții” și “civilizația imaginii”, prima deținând avantajul
fidelității și completitudinii viziunii auctoriale și dezavantajul perceprii succesive,
cealaltă avantajul perceprii simultane și
dezavantajul alterării viziunii prin tehnici
și procedee de “ars combinatoria”. Altfel
vorbind, se transferă și în artă confruntarea
dintre creativitatea științifică și pragmatica
tehnologiei.
Absolut, (titlu nu prea inspirat, motivat probabil prin faptul că „se vorbește
despre Dumnezeu, Moarte și Dracul”, adică de valori și repere absolute) a însemnat
o rară și mult așteptată întâlnire cu eminentul actor Marcel Iureș, bucuria căreia
a reușit să mai compenseze ceva din regretul pentru spectacolele pierdute din
primele zile.
A susține ca actor unic un spectacol
de 1 oră și 30 de minute bazat pe disponibilitățile și virtuțile rostirii constituie o
provocare chiar și pentru actorii de indubitabil talent. Dincolo de har și experiență
astfel de spectacole cer și o cultură lingvistică deosebită în care performanțelor dobândite prin instruire li se adaugă cele ale
talentului actoricesc.
Cercetând dimensiunile spirituale revelatoare pentru identitatea etnică filosoful
Constantin Noica afirmă că trăsătura genială a poporului român este rostirea. Expresia acesteia în cel mai înalt grad o constituie povestirea, știut fiind că “Omul este
povestea lui”. Dacă mai adăugăm că în
spectacolul lui Alexandru Dabija și Marcel
Iureș creatorul poveștii este tocmai Ion
Creangă, adică cel mai valoros povestitor
al nostru, pe care străinii îl descoperă abia
acum și-l așează cu entuziasm lângă marii
povestitori ai lumii, atunci înțelegem poate
mai bine ce răspundere își asumă actorul,
dincolo de experiența și talentul lui.

Formarea limbii române pe cale orală,
deplin funcțională, a contribuit la estomparea diferențelor dialectale și la circulația
limbii în toate provinciile românești, la
conservarea și afirmarea unității naționale,
devenind astfel un factor important și în
făurirea istoriei, ceea ce nu se întâmplă la
multe popoare. Fără a fi marcată grafic în
texte, oralitatea se redă prin accent și intonație, constituindu-se suprasegmental.
Formată pe cale orală și funcțională, limba
română, cea pe care o ignorăm, dacă nu o
și disprețuim deseori, deține resurse de rară expresivitate tocmai în aspectul ei oral.
În ordinea comunicării pragmatice intonația realizează și predicația, operație indispensabilă pentru structurarea oricărei
unități de comunicare. Iar ca diversitate a
resurselor e bine să știm că structurile intonaționale ale limbii române încă nu sunt
în întregime inventariate și studiate, că
tocmai generativitatea și creativitatea lingvistică, facilitate de virtuțile rostirii, zădărnicesc un asemenea demers științific.
Condiție generică a povestirii, oralitatea nu poate fi sacrificată sau desconsiderată. Cu atât mai mult devine temerară
sarcina actorului care se încumetă să dea
relief prin rostirea personajelor lui Creangă. Pentru că Ion Creangă nu este doar
“un țăran trecut prin cultură”, ci un scriitor
care stăpânește pe deplin cultura populară.
Iar limbajul lui, cu superficialitate considerat dialectal, este în primul rând popular. Cele câteva muntenisme la care actorul
(sau poate regizorul) recurge pentru configurarea personajelor devin acceptabile
pe acest temei, mai cu seamă că nu ridică
nici o dificultate de înțelegere, cum nici
pentru noi nu ridică particularitățile altor
dialecte> ne veselim și acum dacă îl auzim
pe Amza Pellea poticnindu-se când amintește de “Ileana lui Sucă a lui Zăpăcitu din
capătul s(t)atului”!, de “bâiguielile” lui Octavian Cotescu ce redau reala măsură a șireteniei ascunse sub înfățișarea inocentă
a mucalitului, ca să nu mai amintim de o
generație cu Miluță Gheorghiu, Grigore
Vasiliu Birlic, Radu Beligan, apoi Toma
Caragiu, Marin Moraru etc. Contribuția
mai redusă a altor limbaje în acest spectacol a evidențiat și mai mult virtuțile rostirii.
Și când apelezi la un actor care adaugă talentului și experienței profesionale vaste
și diversificate și o cultură temeinică, inclusiv lingvistică, e firesc să-i eliberezi spațiul pentru manifestarea deplină a acestora,
spre deplina lor înfățișare înaintea spectatorilor. Aceasta motivează în suficientă
măsură și scenografia sumară a spectacolului.
Oralitatea și diversitatea structurilor
povestirii lui Ion Creangă au fost ingenios
exploatate de renumitul și îndrăgitul actor.
Distribuite în discursul său în primul rând
după funcțiile lor expresive, structurile
oralității au contribuit decisiv la configurarea personajelor, la diferențierea lor temperamentală, caracterologică și situațională. Asociate cu mimica și cu limbajul
corporal diferențele de rostire au contribuit decisiv la relieful pregnant al personajelor, în acord deplin cu oralitatea auctorială prin care arta narativă a marelui
povestitor se detașează. Astfel Dumnezeu
este solemn și autoritar exprimându-se în
sentințe și porunci, în avertismente ultraconcentrate. Grăbit să facă exces de zel la
fiecare ocazie, Sfântul Petru are profilul
unui subaltern obedient, interzis categoric
de avertismentele Tatălui ceresc. Pedepsiți
de Ivan după precepte și practici paternale
tradiționale, în raport cu gravitatea atribuțiilor și faptelor lor, dracii poartă, prin
puterile lor diferențiate, și însemnele vârstelor. Judecățile părintești și gravitatea punitivă evoluează de la toleranța greșelilor
copilărești la reproșul maturității nechib-

zuite și la sancționarea drastică a persistenței în eroare. Moartea rămâne mereu
contrazisă și interzisă de ingenioasele “nepriceperi” ale lui Ivan> ea devine în scurt
timp victima propriilor înscenări, ca urmare a inteligenței eroului ascunsă ingenios sub masca ignoranței.
Nu putem reda în scris nuanțele și tonurile structurilor narative, dar putem
aprecia deosebit adecvarea acestora la situațiile și particularitățile caracterologice
și temperamentale ale personajelor.
Pe lângă repetatele aplauze pe deplin
meritate, se mai cuvine neapărat să rostesc
împreună cu publicul entuziasmat de
această performanță actoricească< Mulțumim Marcel Iureș!

Unitate și expresivitate
convingătoare
Cu numeroase aspecte naturaliste,
motivate de condiția autenticității, dar mai
cu seamă de absența unei dimensiuni absolute la care ființa să se raporteze pentru
menținerea sau redobândirea echilibrului
existențial, dramaturgia lui Georg Büchner
apelează pentru amplitudinea și generalizarea ideilor, la surse și soluții expresioniste> riscurile abstractizării sunt în parte
estompate de îngroșarea conturelor care
imprimă imaginii o pregnanță sporită. Și
din acest motiv dramaturgia de idei a lui
Büchner ridică probleme de interpretare
dar prilejuiește totodată și abordări spectaculare de o largă diversitate. Pe scenele
festivalului sătmărean au ilustrat-o spectacolele Leonce și Lena, al Trupei “Iosif
Vulcan” a Teatrului “Regina Maria” din
Oradea și Woyzeck, al Teatrului Național
“Eugen Ionescu” din Chișinău. Acesta din
urmă a adus la noi, sub streașina țării dinspre apus, un spectacol cu un mesaj grav,
dezvăluit într-o dezbatere de conștiință rechemată în actualitate de condiții particulare.
Respectându-și condiția, teatrul de
dincolo de Prut nu a venit cu un spectacol
de turneu (cu atât mai mult de “tranzit”!),
cu decor sărac și actori puțini. Abordată
cu seriozitate, pe măsura gravității dezbaterii de conștiință, piesa lui Büchner a dobândit expresie convingătoare înainte de
toate prin unitatea spectacolului> scenografia, prin simultaneizarea decorului pentru întregul spectacol, corelată cu luminile,
printr-o ingenioasă partajare a suprafețelor
și alternare a planurilor scenei, au contribuit substanțial la unitatea spectacolului.
Un aport expresiv întrutotul considerabil
la relieful imaginii teatrale l-a reprezentat
ilustrația muzicală care a accentuat emotiv
tensiunea dezbaterii de idei, transferul
acesteia din realitatea exterioară în planul
trăirilor interioare ale personajului.
Dincolo de disciplina cu care actorii
au urmat principiile unității spectacolului,
interpretările individuale au relevat resurse
actoricești remarcabile, indiferent de generația căreia aceștia îi aparțin. Distribuirea unor actori cu experiență mai îndelungată în roluri epizodice sau de mai redusă prezență scenică, obligă protagoniștii
mai tineri la echilibru interpretativ, cu deosebire la evitarea mișcării excesive în dauna unor momente statice și a vocii puternice în dauna unor momente de tăcere,
necesare tocmai pentru a spori prin contrast pregnanța semnificațiilor mișcării și
rostirii. Fără a avea prezență scenică îndelungată, mulți dintre actori au făcut dovada
unor înzestrări capabile de reale performanțe, fie ca participare intensă la dialogul
dramatic, fie doar ca prezență în scenă,
totdeauna motivată însă, devenind astfel
martori tăcuți ai întâmplărilor și exponenți
potențiali ai semnificațiilor acestora. Dincolo de unitatea ansamblului s-a realizat
și accentuarea imaginilor și, în consecință,
perceperea corectă a sensului și semnificațiilor spectacolului.
Alexandru Zotta
***
Continuare `n num[rul urm[tor
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Propolisul este recomandat ca adjuvant `n afec\iuni dermatologice (irita\ii, arsuri,
eczeme), ale cavit[\ii bucale (stomatite, ae bucale ;i linguale), cicatrizarea ;i regenerarea
\esuturilor lezate ;i calmarea durerilor.

S~N~TATE

Propolisul, un antibiotic natural
de ajutor `n infec\iile respiratorii
Virtu\ile incontestabile ale
propolisului sunt cunoscute `nc[
din cele mai vechi timpuri. Printre
propriet[\ile de baz[ se num[ră cel
bacteriostatic, fapt conﬁrmat ;i de
numeroase cercet[ri din sfera medical[. Un studiu realizat de speciali;tii rom]ni prin anii ‘70 conﬁrm[ pe deplin aceast[ calitate de
baz[ a produsului. Iat[ c[ ﬁrma
Hiperycum vine `n acest sezon rece
cu o ofert[ special[ de produse pe
baz[ de propolis< Spray propolis ;i
Tinctur[ de propolis cu alcool ;i
Tinctur[ de propolis f[r[ alcool.
SPRAY PROPOLIS este un supliment alimentar cu rol bacteriostatic,
cicatrizant ;i antiinﬂamator - Are `n
componen\[ tinctur[ de Propolis 80%
vol - 17,00 ml, acid alfa lipoic - 166,67
mg, ap[ demineralizat[ - 8,00 ml,
glicerin[ farmaceutic[ - 8,00 ml, alcool
etilic din cereale 96% vol - 17,00 ml.
Propriet[\i< bacteriostatic, antimicotic, cicatrizant, antiinﬂamator.
Este recomandat ca adjuvant `n
afec\iuni dermatologice (irita\ii, arsuri,
eczeme), ale cavit[\ii bucale (stomatite,
ae bucale ;i linguale), cicatrizarea ;i
regenerarea \esuturilor lezate ;i calmarea durerilor. Datorit[ Acidului alfa
lipoic, este un puternic antioxidant (de
40-60 de ori mai puternic dec]t vitamina E) ;i un puternic regenerant de antioxidan\i (vitamina C, glutation, coenzima
Q10),
poten\ializeaz[
propriet[\ile terapeutice ale Tincturii
de Propolis `n tratarea afec\iunilor pielii

sau afec\iuni provocate de `mb[tr]nire.
Se poate folosi extern cu aplica\ii la
nivelul zonelor afectate, de 3-5 ori pe
zi sau la nevoie. Intern< se administreaz[ c]te 1-2 pulveriz[ri de 3-5 ori
pe zi, de la distan\a de 10-15 cm. Doza
zilnic[ recomandat[ (estimat[)< 1,5 ml
pe zi.
TINCTUR{ PROPOLIS
Este un supliment alimentar cu rol
bacteriostatic, cicatrizant ;i antiinﬂamator.
Ingrediente< tinctur[ 20% `n alcool
etilic din cereale min. 40% vol din
propolis.
Propriet[\i< bacteriostatic, cicatrizant, antiinﬂamator, analgezic.
Este recomandat ca adjuvant `n
afec\iuni dermatologice, ale cavit[\ii
bucale, pulmonare, digestive, ginecologice, toniﬁerea sistemului nervos, calmarea
durerilor.
Mod de folosire< Intern< c]te 30
pic[turi, de 3 ori pe zi, dizolvate `n ceai
sau ap[, `n cure de 6 s[pt[m]ni. Extern<
masaje, gargar[, comprese cu Tinctur[
de Propolis, dizolvat[ `n ap[ sau ceai.
EXTRACT FLUID
PROPOLIS f[r[ alcool
Ingrediente< extract de Propolis,
propilenglicol.
Propriet[\i< antibacterian, antiseptic, cicatrizant, antihelmintic.
Recomand[ri< adjuvant `n afec\iuni
dermatologice (b[t[turi, arsuri,
deger[turi, r[ni, micoze, negi), afec\iu-

ni ale cavit[\ii bucale, afec\iuni ale
c[ilor respiratorii superioare (faringite,
traheite, bron;ite), afec\iuni digestive
(indigestii, ulcer, enterite), renale (cistite), combaterea< parazitozelor intestinale ;i giardiozei, alcoolismului prin
protejarea ﬁcatului, deregl[ri hormonale.
~ntruc]t nu con\ine alcool poate ﬁ
utilizat f[r[ restric\ii de c[tre copii ;i
persoanele c[rora alcoolul le este contraindicat.
Mod de folosire< Intern< c]te 30 de
pic[turi pe zi, `n cure de 3 s[pt[m]ni.
Extern< tampon[ri sau pensul[ri pe
zona afectat[ de 2 ori pe zi `n cure de
durat[ p]n[ la vindecare.

Produsele se g[sesc la cele două
magazine Hypericum
din municipiul Satu Mare<
Str. Drumul Careiului, nr. 4-5
Tel< 0261.740 121
Str. :tefan cel Mare, nr. 5
Tel< 0261.716 450

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

PrimagYM te invit[ la un seminar
despre nutri\ie

Rata obezit[\ii `n SUa
este `n continu[ cre;tere
la popula\ia adult[
Un raport guvernamental
arat[ c[ rata obezit[\ii `n Statele
Unitate ale Americii a atins un
nou maxim. Aproximativ 40% din
popula\ia adult[ are probleme cu
greutatea.

Alegerea alimentelor corecte
;i optarea pentru un stil de via\[
s[n[tos a devenit un trend interna\ional. Pentru a acoperi aceast[
ramur[ important[ `n via\a ta de
zi cu zi, PrimaGYM te invit[ s[
participi la Seminarul de Nutri\ie
sus\inut de Floren\a Marinescu
(Bucure;ti) ;i Bud Popa Rodica

(Oradea) - speciali;ti `n nutri\ie.
Pe parcursul a 2 zile vei avea ocazia
s[ `nve\i ;i s[ `n\elegi cum `\i po\i schimba stilul de via\[ prin nutri\ie ;i mi;care.
Luni, 16 octombrie, vei avea ocazia s[ te
antrenezi pe aparatele speciale de SpeedFitness ;i PowerPlate `ntre orele 10<00
;i 18<00, dar asta nu este tot pentru c[ vei
primi ;i sfaturi despre nutri\ie, iar de la

orele 18<30 vei putea participa la Seminarul de Nutri\ie< “Importan\a micului
dejun, a hidrat[rii ;i a hr[nirii organismului dup[ antrenament”. ~nv[\[m
`mpreun[ cum trebuie s[ combin[m alimentele ;i care este aportul caloric de care avem nevoie `n fiecare zi.
~n cadrul zilei de 17 octombrie oferim ;i mai multe informa\ii ;i sfaturi despre nutri\ie.
Te a;tept[m cu mare drag!

Asociat[ cu afec\iuni poten\ial mortale precum bolile cardiace, diabetul ;i
anumite tipuri de cancer, obezitatea reprezint[ un motiv de `ngrijorare pentru
speciali;ti. Din 1999, rata obezit[\ii a
crescut constant `n Statele Unite. La vremea respectiv[ era de 30,5%, iar acum
s-a ajuns la 39,6%. “~ntre 1999-2000 ;i
2015-2016, a existat o tendin\[ clar[ de
cre;tere at]t `n r]ndul adul\ilor, c]t ;i `n
r]ndul tinerilor”, se precizeaz[ `n raport,
realizat pe un e;antion reprezentativ ;i
publicat de c[tre National Center for
Health Statistics. Cu toate acestea,
schimb[rile observate `ntre 2013-2014
;i 2015-2016 nu au fost semnificative,
nici `n cazul adul\ilor, nici `n cel al tinerilor, se mai precizeaz[ `n raport.

Raportul pentru 2013-2014,
indica o rat[ a obezit[\ii
`n r]ndul adul\ilor de 37,7%

Raportul precedent indica, pentru
2013-2014, o rat[ a obezit[\ii `n r]ndul
adul\ilor de 37,7%. Speciali;tii subliniaz[
c[ diferen\a dintre aceste cifre ;i noile
date nu este semnificativ[ din punct de
vedere statistic `ntruc]t este inferioar[
marjei de eroare. ~n cazul adul\ilor, obezitatea este definit[ de un indice de mas[
corporal[ (IMC) mai mare de 30.
Obezitatea reprezint[ o problem[ ;i
`n r]ndul copiilor. 18,5% dintre tinerii
americani cu v]rsta cuprins[ `ntre 2 ;i
19 ani sufer[ de obezitate, potrivit datelor
din raport. ~n 1999, rata obezit[\ii `n
r]ndul tinerilor era de 13,9%.
I. M.
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O echip[ de cercet[tori italieni a descoperit c[ persoanele cu o diet[ bogat[ `n ceap[, usturoi ;i alte legume
din genul Allium au un risc mai mic de a dezvolta anumite tipuri de cancer, inclusiv cel gastric, de colon ;i de
piele. Ceapa are efect antiseptic, antisclerotic, antidiabetic, depurativ, purgativ, are actiune antihelmintic[,
de stimulare a digestiei ;i cre;tere a apetitului. Printre beneficiile cepei se num[r[ ;i faptul c[ stimuleaz[
sistemul nervos ;i este util[ pentru func\ionarea optim[ a prostatei ;i aparatului cardiovascular.

RE}ETE
Ceapa ;i usturoiul fac
minuni pentru s[n[tate
Ceapa ;i usturoiul sunt legume
folosite din bel;ug `n buc[t[ria
rom]neasc[, pentru a da savoare
m]nc[rurilor, reprezent]nd `n acela;i timp adev[rate medicamente,
folosite cu succes `n prevenirea ;i
tratarea diferitelor afec\iuni. Ceapa
;i usturoiul sunt considerate antibiotice naturale, cu efect antimicrobian dovedit.
O echip[ de cercet[tori italieni a descoperit c[ persoanele cu o diet[ bogat[ `n
ceap[, usturoi ;i alte legume din genul Allium au un risc mai mic de a dezvolta anumite tipuri de cancer, inclusiv cel gastric,
de colon ;i de piele.
Ceapa are efect antiseptic, antisclerotic,
antidiabetic, depurativ, purgativ, are actiune antihelmintic[, de stimulare a digestiei
;i cre;tere a apetitului. Printre beneficiile
cepei se num[r[ ;i faptul c[ stimuleaz[ sistemul nervos ;i este util[ pentru func\ionarea optim[ a prostatei ;i aparatului cardiovascular. Ceapa este benefic[ `n caz de
r[celi, grip[, brohospasm, TBC, afec\iuni
cardiace, reumatism degenerativ,
intoxica\ii, alergii. Totodat[, poate fi folosit[ `n ateroscleroz[, cancer de colon (stimuleaz[ cre;terea bacteriilor benefice, inhib]nd dezvoltarea unor bacterii poten\ial
nocive `n colon), obezitate ;i hipercolesterolemie (diminueaza nivelul lipidelor
sangvine). Scade tensiunea arterial[ prin
con\inutul de sulfide ;i fluidific[ s]ngele,
iar vinul de ceap[ trateaz[ bolile cardiace.
Dac[ este utilizat[ `n cantit[\i mari, ceapa
poate provoca irita\ie gastrointestinal[,
grea\[ ;i diaree. ~n caz de constipa\ie, pute\i
lua 1 linguri\[ de suc de ceap[, de treipatru ori pe zi.

Usturoiul cre;te imunitatea
`n sezonul rece
Usturoiul, datorit[ con\inutului bogat
de vitamine A, B, C, E, de calciu, fosfor,
iod, potasiu, brom, cobalt, magneziu, siliciu, zinc, cre;te imunitatea organismului.
De asemenea, datorit[ principalului s[u
component activ, alicina, are o puternic[
ac\iune antibacterian[ ;i antiviral[. Alte
ac\iuni benefice ale usturoiului sunt< reducerea nivelulului colesterolului sangvin>
`mbun[t[\irea circula\iei ;i prevenirea diferitelor afec\iuni cardiovasculare (prin
efectul vasodilatator la nivelul arterelor periferice)> fluidific[ sangele> are efect fortifiant, detoxifiant, laxativ, vermifug, diuretic, expectorant, febrifug> este tonic muscular, hipotensor, antireumatismal, antiasmatic, sudorific. Deosebit de benefic[
`n anotimpul rece este ac\iunea decongestionant[ ;i antiseptic[ a cepei ;i a usturoiului, deoarece cresc imunitatea organismului ;i trateaz[ afec\iunile de la nivelul
aparatului respirator.

Sup[ limpede
de gâsc[

Ciolan afumat
cu varz[ la cuptor

Ingrediente<

Ingrediente<

1 kg carne de gâscă, predomninant părțile mai osoase (spate,
spinări, aripi, gât), 6-700 g zarzavaturi (morcovi, pătrunjei, gulie,
țelină), o ceapă, o jumătate de ardei, sare, piper boabe, delicat de
casă, tăiței pentru supă (de preferință fidea sau melci, dar se poate
și de altă formă).

Un ciolan afumat mai mărișor
de circa 1 kg, o căpățână de varză,
200 g bacon, piper, mărar verde
tocat, ulei de măsline, 200 ml supă
de carne sau de zarzavaturi (se
poate prepara și din cubuleț de supă), circa 200 g de smântână.

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

se fierbe la foc foarte mic. Peste circa o oră
se adaugă și sarea și se fierbe în continuare,
la foc foarte mic, până când toate ingredientele se înmoaie. Se ia de pe foc, se lasă
5-10 minute să se așeze, apoi se strecoară.
Tăițeii se pot fierbe în apă săraîtă și apoi
se strecoară, sau direct în supă, la fel și
aceștia, la foc foarte mic. La servire se oferă
condimente, sau ardei iute. Zarzavaturile
și carnea se poate servi ca aperitiv, sau împreună cu supa caldă. Supa limpede nu se
ornează!

Past[ de ardei iute

Mod de preparare<
Ciolanul afumat se lasă circa o oră în
apă rece, apoi în altă apă se pune la fiert
timp de 50 de minute - o oră, până ce se
înmoaie. Baconul se taie felii subțiri, sau
cubulețe mărunte și se prăjește puțin întro tigaie. Varza se sărează, apoi, după ce stă
puțin se stoarce bine-bine, se amestecă cu
baconul și se condimentează cu piper și

cu mărar, după gust. O tavă antiaderentă
se unge cu un pic de ulei de măsline, apoi
se pune varza în tavă. Ciolanul se scoate
din apă, iar zeama ce rămâne se poate folosi
pentru prepararea unor supe sau cioarbe.
Ciolanul se taie în 3-4 bucăți și se așează
pe varză, în așa fel încât să fie puțin îngropate în varză. Se toarnă supa peste varză
și peste ciolan, se acoperă cu o folie de aluminiu sau cu o altă tavă și se pune la cuptorul preîncălzit. După 40 de minute se
descoperă și se stropește totul cu ulei de
măsline, apoi se mai dă la cuptor până
când ciolanul se rumenește bine. La servire
se poate orna cu smântână, ori cu feliuțe
de roșii sau ardei.

Pr[jitur[ cu mere

Remedii pentru iarna care vine
Se infuzeaz[ aproximativ 30 de minute
2 linguri de ceap[ t[iat[ m[runt, `n 50 ml
de ap[ caldu\[ ;i se adaug[ jum[tate de
linguri\[ de miere. Se administreaz[ c]te
3-5 picaturi nazale din aceast[ infuzie, pentru decongestionare. Se fierb 8-10 cepe
t[iate m[runt, `ntr-un litru de lapte, p]n[
c]nd se `nmoaie, apoi se adaug[ un pahar
de miere. Se ia c]te o lingur[ din acest decoct, o dat[ la o or[, pe parcursul zilei,
pentru calmarea durerilor din g]t.
Sucul de ceap[ se foloseste pentru inhala\ii `n afec\iunile respiratorii< bron;ite,
laringite, traheite. Pentru inhala\ie se utilizeaz[ 2 ml de solu\ie. ~n cazul tusei convulsive, se pun 50 g de usturoi ;i 15 g de
cimbri;or `ntr-un litru de ap[. Se las[ s[
fiarba la foc mic, p]n[ ce apa scade la
jum[tate. Copiilor sub 1 an li se administreaz[ c]te o linguri\[, din 3 `n 3 ore, iar
copiilor peste 1 an, o lingur[, din 3 `n 3
ore. ~n cazul tusei din bron;ite cronice, se
las[ la macerat 100 g de usturoi `n 100 g
de alcool de 90°, timp de dou[ s[pt[m]ni.
Se agit[ `n fiecare zi flaconul. Se strecoar[
lichidul ;i se iau 10-20 de pic[turi, de dou[
ori pe zi, dizolvate `n pu\in[ ap[.
Text prelucrat de L. F.

Ingrediente

Ingrediente<
1 kg gogoșari roșii, cărnoși,
200-300 g de ardei iute (de culoare roșie, dacă se poate), 1 kg
roșii sau 150 g pastă de roșii, 2
linguri mari de sare, o jumătate
de linguriță de piper proaspăt
măcinat, câteva linguri de ulei.
Mod de preparare<
Gogoșarii se curăță de sâmburi, iar ardeii iuți de codițe. Se spală bine, se scurg
și se dă prin mașina de tocat sau se toacă
cu robotul de bucătărie. Acest amestec se
călește în 4-5 linguri de ulei, până când nu
mai are zeamă. E posibil să usture la ochi,
deci e bine să deschideți geamul! Rroșiile
se storc, la fel ca pentru bulion, dar se poate

și cu storcătorul de fructe. Zeama obținută
se pune la fiert, până când devine păstoasă.
Dacă se folosește pastă de roșii, acest pas
se suprimă. Se amestecă pasta de roșii cu
cea de ardei, se condimentează și se mai
fierbe până când se obține consistența dorită, amestecând în continuu. Dacă se consumă într-un timp relativ scurt se sărează
doar după gust, dar dacă se păstrează la
borcan se va adăuga toată cantitatea de
sare recomandată. Pasta de ardei se folosește la ornat de platouri, la sandvișuri, sau
la gătit, în cele mai diverse mâncăruri.

Pentru blaturi< 1/2 kg făină fină, 4 linguri de untură, 4 linguri
de zahăr, 4 gălbenușuri de ouă, 12 plicuri zahăr vanilat, un plic de
praf de copt, un pic de sare, și 2300 g de smântână (în funcție de
grosimea sa). Pentru umplutură<
6-8 bucăți de mere, 4-5 linguri de
zahăr, 150 g de miez de nucă tăiată
mărunt, 1-2 plicuri zahăr vanilat,
4 linguri gris de grâu, 1-2 lingurițe
de scorțișoare pudră, 3-4 linguri
de gem de mere, caise sau piersici.
Mod de preparare<
Merele curățate se răzuiesc, se storc,
se amestecă cu scorțișoare (după gust) și
se călesc, apoi se adaugă zahărul și zahărul
vanilat, apoi se amestecă cu bucățile de
nuci. Făina se freacă bine cu untura. Se
adaugă zahărul, zahărul vanilat, praful de

copt, sarea și gălbenușul de ouă, se amestecă, apoi încet, se adaugă smântâna, până
când aluatul capătă o consistență potrivită
pentru întins. Se mai frământă puțin și se
împarte în două. Se întinde la mărimea
tăvii și se pune în tava unsă cu untură, sau
căptușită cu hârtie de copt. Blatul se unge
foarte subțire cu gem. Merele fierte se
amestecă cu grisul, se pune peste blat în
strat egal, se așează din nou un strat foarte
subțire de gem, apoi și blatul următor, sau
grilaj. Se coace în cuptor preîncălzit, la foc
potrivit, circa 30 minute. Se poate orna cu
gem, zahăr praf, sau cu o spumă bătută la
aburi din cele 4 albușuri de ouă rămase și
2 linguri de zahăr pudră.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Moda găurilor şi marginilor rupte nu trece nicidecum. Stilul libertin le este prea mult pe plac
domnişoarelor de oficiu. Blugii rupţi nu trebuie neapărat să fie o parte componentă a stilului
grunge. Adevăratele fashioniste îi poartă cu tocuri în combinaţie cu genţi scumpe şi accesorii la
modă. Modele interesante sunt atât cu găuri înguste şi fire caracteristice, cât şi cu tăieturi profunde
de sub care puteţi vedea lenjeria intimă sau ciorapii-plasa.

MOD~

Blugii rup\i sunt la mod[
;i `n aceast[ toamn[
Surprinzător însă velvetul, catifeaua, pielea şi tricotajele au cam
pus în umbră denimul. Majoritatea brandurilor de modă au prezentat în sezonul toamna-iarnă
2017-2018 modele de pantaloni,
şi doar unii designeri au inclus
blugii în colecţiile sale.
Dar aceasta nu înseamnă că epoca
denimului s-a încheiat< în colecţiile de
modă, blugii pentru femei încă mai există
şi alegerea lor este destul de variată. Să
analizăm mai detaliat principalele tendinţe.

Blugi cu talia înalt[
Moda taliei ultra-joase face parte din
trecut, acum blugii trebuie să stea pe talie
sau chiar mai sus. Spre deosebire de blugii populari „boyfriend”, care atârnau nu
foarte atractiv, modelele cu talia înalt[,
dimpotrivă, subliniază formele feminine
seducătoare.
Apăruţi în modă încă anul trecut,
mom-jeans şi blugii-banane în sezonul
toamna-iarnă 2017-2018 sunt încă relevanţi. Trăsătura lor distinctivă este talia
înalt[ şi croiala largă de la ;old. Pentru
fetele moderne, o astfel de croial[ poate
părea oarecum de modă veche şi prea
modestă, dar aceşti blugi pot ad[uga
câţiva centimetri picioarelor şi pot ascunde kg în plus.

Blugi scurtaţi
Blugii scurtaţi cu lungimea până la
glezn[ şi chiar mai sus sunt tendinţa principal[ câteva sezoane la rând. Şi nu contează dacă aceştia sunt evazaţi, boyfriend,
sau colottes, această lungime se priveşte
bine pe orice model. Problema poate fi
doar înălţimea, însă o pereche de încălţăminte cu tocul înalt salvează situaţia.

Modele largi şi blugi evazaţi
Blugii skinny au trecut demult pe planul doi fiind înlocuiţi de blugii largi. Totuşi, croiala trebuie să fie dreapt[, de
aceea, puneţi blugii boyfriend pe un raft
mai îndepărtat al dulapului, nu veţi avea
nevoie de ei deocamdată. În schimb modelele de blugi evazaţi atât de solicitaţi
în sezonul trecut şi-au pierdut popularitatea. Doar câteva modele evazate au fost
prezentate pe podiumurile de modă. Dar
şi aici există unele rezerve< cloşul corect
trebuie să înceapă de la genunchi, nu din
;old şi să fie la fel de larg ca cel al pantalonilor de tip clopot. În plus, moda modernă în materie de blugi evazaţi sugerează că talia acestora trebuie să fie înalt[.

îngustate, pe când manşetele suflecate
sunt ideale pentru blugii boyfriend.

Croiala dreapt[

Denim combinat

La egalitate cu modelele largi şi blugii
evazaţi la modă sunt blugii clasici cu croiala dreapt[. Lungimea acestor pantaloni
poate fi oricare, dar talia este neapărat
înalt[. Avantajul acestor blugi este că se
potrivesc absolut tuturor, inclusiv fetelor
cu un corp mai plinuţ.

Aplicaţiile, inserţiile, buzunarele aplicate, de culoare excelentă, în sezonul
toamna-iarnă 2017-2018 au devenit o
tendinţ[ independent[. Dar aici există
reguli< culoarea principal[ a pantalonilor
şi nuanţa patch-urilor trebuie să fie cât
mai diferite posibil.

Moda rosăturilor a dus designerii la
o altă tendinţ[ şi anume blugii cu marginile rupte. Şi aceşti blugi se recomandă
a fi purtaţi nu cu pantofi sport şi botine,
ci cu pantofi frumoşi şi scumpi şi, de preferinţă, pe toc sau pe platform[.

Blugi cu manşete

Blugii rupţi

Broderii şi aplicaţii

Spectacolele de modă toamna-iarnă
2017-2018 le-au oferit fetelor o armă puternică şi anume manşetele. Cu ajutorul
acestora puteţi varia lungimea pantalonilor, transformând acelaşi model întro parte componentă a diferitelor seturi,
în funcţie de pantofii aleşi, de stil şi de
dispoziţie. Manşetele late arată mai bine
pe blugii drepţi, înguşti – pe modelele

Moda găurilor şi marginilor rupte nu
trece nicidecum. Stilul libertin le este
prea mult pe plac domnişoarelor de oficiu. Blugii rupţi nu trebuie neapărat să
fie o parte componentă a stilului grunge.
Adevăratele fashioniste îi poartă cu tocuri în combinaţie cu genţi scumpe şi
accesorii la modă. Modele interesante
sunt atât cu găuri înguste şi fire caracte-

În sezonul toamna-iarnă 2017-2018,
broderia trece prin cea de-a doua sa
naştere< aceasta acum este pe paltoane,
pe pulovere şi pe genţi. În ceea ce priveşte
denimul, atunci acesta este pur şi simplu
conceput pentru o aplicaţie interesantă
şi captivantă. La modă sunt orice tip de
imprimeuri, de la modele geometrice
tradiţionale şi motive florale, până la cele

ristice, cât şi cu tăieturi profunde de sub
care puteţi vedea lenjeria intimă sau ciorapii-plas[.

Margini rupte

mai neaşteptate desene cum ar fi personajele animate. Blugii cu broderie pot fi
purtaţi atât în formă „total look”, cât şi
în combinaţie cu bluze în nuanţe aprinse
şi pulovere contrastante, monocromatice
sau cu un desen.

Textura neobişnuită
Pe lângă denimul obişnuit în nuanţele
clasice de albastru, la modă sunt texturile
neobişnuite şi blugi cu finisaj lucios. Conform site-ului modadama.ro designerii
au dat denimului tradiţional un luciu
puţin umed, care arată fresh şi foarte modern.

Total look denim
Este timpul să uitaţi de fraza „nu
combinaţi denimul cu denimul”. Odată
cu spectacolele de la Adam Selman, Calvin Klein, Nicole Miller, Christian Dior
şi Stella McCartney, total lookul denim

este din nou extrem de popular. În acest
sezon nu v[ fie teamă să exageraţi cu cantitatea de denim într-un singur look. Puteţi combina chiar şi denim de diferite
culori.

Culori actuale
Cât despre culoare, atunci blugii clasici albaştri depăşesc chiar şi cele mai îndrăzneţe tendinţe. Deşi pe podiumuri se
întâlneau şi nuanţe de culoare gri-negru
şi denim de culori mai radicale, cum ar
fi cărămiziu, violet şi indigo. În ciuda faptului că designerii ne propun ca în sezonul toamna-iarnă 2017-2018 să ne îndepărtăm treptat de denim, o domnişoară
modernă nu-şi poate imagina garderoba
casual fără o pereche de blugi la modă.
Prin urmare, alegeţi blugi după preferinţele dvs., dar nu uitaţi să luaţi în considerare şi alte tendinţe. Ce ar fi dacă catifeaua sau tricotul trendy din acest sezon
vi s-ar potrivi la fel de bine că denimul?
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Fructele de aronia conţin de asemenea, substanţe nutritive care aduc multe beneficii sănătăţii,cum
ar fi quercitina, acidul quinic, antocianine, acizi organici, carotenoide, multe minerale şi vitamine.
Quercitina face parte din familia flavonoidelor, o clasa de compuşi care reduce efectul radiaţiilor.
Aşa că, aronia se recomandă tuturor celor care folosesc în exces calculatorul, telefonul mobil sau
televizorul.

Fructele de aronia previn
;i trateaz[ r[ceala
Aronia conţine de 5 ori mai multă vitamina P decât strugurii

Prin faptul că au un nivel al antioxidanţilor benefici sănătăţii mult mai
mare decât orice alte fructe de pădure
(despre care ştiam deja că sunt foarte
sănătoase şi bogate în vitamine).
Nu numai că au un conţinut redus
de zahăr, dar fructele de aronia conţin
de asemenea substanţe nutritive care

Beneficiile sale

aduc multe beneficii sănătăţii, cum ar
fi quercitina, acidul quinic, antocianine, acizi organici, carotenoide, multe
minerale şi vitamine. Quercitina face
parte din familia flavonoidelor, o clasa
de compuşi care reduce efectul radiaţiilor. Aşa că, aronia se recomandă tuturor celor care folosesc în exces calculatorul, telefonul mobil sau televizorul.
Fructele de aronia conţin cele mai înalte niveluri de antocianine (pigmentul
din boabe care le d[ culoarea violaceenegru închis) şi proantocianidine (superoxidanții din plante), în comparaţie
cu multe alte fructe. Aceste concentraţii
mari de antocianine pot ajuta sănătatea
în general şi pot reduce nivelul inflamaţiei şi pe cel al proteinei C reactive.
Proantocianidinele aduc şi ele o mare
varietate de beneficii pentru sănătate.
Studiile au demonstrat că alimentele
bogate în proantocianidine pot ajuta
în tratamentul natural al multor
afecţiuni cum sunt< probleme legate de
circulaţie prin consolidarea pereţilor
capilarelor sau alergii. Efectul antihistaminic al aroniei este benefic în diferite tipuri de alergii. Componentele
bioactive din acest fruct au efecte benefice şi pentru aparatul respirator sau
digestiv. Protejază celulele cardiace şi

ficatul şi consolidează sănătatea în ansamblu.
O mână de fructe de aronia sau 100
de mililitri de suc ar putea fi exact ce
avem nevoie pentru a preveni o răceală.
Cercetările recente confirmă proprietăţile antivirale şi antibacteriene şi
conţinutul bogat de vitamina C ale
acestui superaliment. V[ recomand să
consumaţi fructul uscat sau sucul de
aronia (fără zahăr adăugat) pentru a
creşte imunitatea organismului la maximum.
Acest fruct are efect tonic general<
creşte vitalitatea, ajută la depăşirea căderilor nervoase şi suprasolicitării, stimulează regenerarea musculară şi
osoasă, îmbunătăţeşte metabolismul.
Antioxidanţii luptă împotriva mai multor boli degenerative precum cancerul
sau bolile de inimă şi ajută la încetinirea îmbătrânirii în general. Informaţia
trebuie înţeleasă echilibrat, întrucât
aronia ca element singular într-o dietă
în care alegem şi alimente nesănătoase,
reprezintă un aport prea mic pentru a
deveni un combatant eficient împotriva cancerului.

Fructul oriental Persimmon este o
sursă excelent[ de substanţe cu proprietăţi antioxidante motiv pentru care se recomandă consumul acestuia pentru a întări sistemele de apărare ale organismului. Fructul kaki conţine o cantitate importantă de vitamina A. Dacă se consumă 100g din acest fruct aveţi parte de o
treime din doza zilnică recomandată de
vitamina A. De asemenea trebuie adăugat
faptul că proprietăţile antioxidante ale
acestui fruct oriental vin şi din conţinutul
important de vitaminele C şi E (alte două
vitamine cu rol antioxidant). Însă pentru
a beneficia cât mai mult de vitaminele
acestui fruct se recomandă consumarea
acestuia cu tot cu coajă.
Una dintre cele mai temute afecţiuni
ale zilelor noastre este cancerul, apariţia
acestuia fiind legată de scăderea capacităţii de funcţionare a sistemului imunitar.
Este demonstrat faptul că persoanele care
consumă zilnic fructul kaki sunt protejate
împotriva acestei maladii mortale. O altă
substanţă implicată în stimularea directă
a celulelor implicate în apărarea organis-

mului este licopenul. Fructul kaki conţine
şi acest antioxidant cu rol antitumoral fiind astfel considerat un aliment care protejează împotriva cancerului de prostată,
de plămân, de stomac şi de intestin gros.
Fructul kaki conţine în cantitate mare
potasiu, mineral responsabil de eliminarea excesului de apă din organism. Pe de
altă parte, acest fruct fiind sărac în sodiu
dar cu un nivel înalt al conţinutului de
potasiu, se poate afirma că acesta posedă
proprietăţi diuretice fiind de un real folos
în cazul celor care se lupta cu valori crescute ale tensiunii arteriale.

Reglează colesterolul
şi protejează inima
Fructul kaki este şi o sursă excelent[
de fibre în special dacă este consumat cu
tot cu coajă. Tot datorită conţinutului ridicat în fibre solubile acest fruct este implicat în mod direct în scăderea nivelului
de grăsimi din sânge şi implicit în reglarea colesterolului sanguin. Cu cât acest
nivel se menţine în limitele normale cu
atât şansele de apariţie a afecţiunilor cardiace sunt mai mici. De asemenea kaki
este bogat în carbohidraţi, nutrienţi cu
care se “hrăneşte” muşchiul inimii.
Bogat în antioxidanţi, fructul kaki
contribuie în prevenţia aterosclerozei,
ajutând la reducerea stresului, a stărilor
de anxietate şi a oboselii. 100 grame de
fruct conţin 70 de calorii, iar dintre acestea marea majoritate sunt constituite din
zaharuri complexe care contribuie la nivelul de energie furnizat organismului.
De aceea, decât să faceţi exces de cafea
sau băuturi energizante mai bine mâncaţi
un fruct kaki. De asemenea acest fruct
este excelent pentru sportivi deoarece le
procur[ o cantitate suficientă de zaharuri
pentru a putea face faţă efortului fizic.
Conform site-ului antenasatelor.ro
acest fruct cu look exotic este în plin sezon iarna, aşa că ar fi bine să profitaţi de
proprietăţile lui minunate şi să îl consumaţi cu încredere! Veţi fi surprinşi de rezultatele pe care le va aduce stării dvs. de
bine!

ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721202752

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)
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Ce argumente avem
pentru a le consuma?

Kaki sau Persimmon este un
fruct exotic şi delicios, mai puţin
cunoscut la noi, însă din ce în ce
mai prezent în super-marketuri.
Acest fruct cu gust inconfundabil,
denumit şi “piersică japoneză”, asemănător ca formă roşiei şi având textura ce
seamănă atât cu piersica cât şi cu pepenele galben, reprezintă o alternativă excelent[ pentru dulciurile nesănătoase.
Mai mult decât atât, beneficiile acestui
fruct care se culege toamna din copaci
înalţi de aproximativ 10 metri, trebuie
cunoscute de fiecare, căci acesta este unul
dintre fructele cu cel mai bogat conţinut
nutri\ional .
Fructul Kaki este bogat în magneziu,
un mineral ce reglează metabolismul şi
combate depresia şi starea de oboseală.
De asemenea kaki este mai bogat în potasiu decât banana, fiind astfel indicat
chiar şi în sarcin[. Kaki este bogat în vitamine că A, vitamine din complexul B,
vitamina P şi vitamina C. De asemenea
kaki conţine şi minerale necesare organismului, precum sodiu, potasiu, magneziu, seleniu şi cantităţi mici de fier şi
zinc. Kaki este bogat în carbohidraţi de
bună calitate şi conţine la fel de mulţi antioxidanţi că şi ceaiul verde.
Foarte bogat în betacaroten, fructul
kaki este de culoare portocaliu puternic,
fiind indicat să se consume cu tot cu coajă. Kaki mai este bogat şi în acizi organici,
taninuri şi proteine.

Aronia sunt fructe de pădure cu
efect tonic general, ce cresc vitalitatea datorită bogăţiei şi concentraţiei mari de vitamine şi substanţe
nutritive, cu efecte benefice pentru
sănătate. Studiile arată că, prin
compuşii săi speciali, fructele de
aronia îmbunătăţesc sistemul imunitar, echilibrează metabolismul
şi scad nivelul hormonilor de stres.
Boabele de Aronia au fost aduse
din America de Nord. Acolo erau foarte apreciate de băştinaşii aşa-numiţi "
piei roşii , care le foloseau pentru tratamente sau ca provizii pentru iarnă.
Atunci când sunt complet coapte,
fructele au coajă şi pulpă de culoare
violet închis cu un diametru de până
la 15 milimetri. Fructul nu are gustul
familiar pe care să îl accepţi din prima.
E astringent ca o gutuie, uşor amărui
şi îţi alarmează papilele imediat.
Botanistul Miciurin a adus boabele
de aronia în Rusia în jurul anului 1900.
Ulterior au fost cultivate pe scară largă
în Uniunea Sovietică. În principal în
urma cercetărilor din domeniul militar, au fost descoperite neobişnuitele
caracteristici antioxidante ale extractelor din boabele de aronia. Aceşti antioxidanţi ajută organismul să funcţioneze mai bine şi pot avea o contribuţie
importantă la neutralizarea radicalilor
liberi.
Fructele de aronia sunt bogate în
antocianine, substanţe care se găsesc
şi în seminţele de struguri. În plus aceste fructe conţin de 10 ori mai mult acid
quinic decât meri;orul, care este considerat un antiinfecțios redutabil.Consumând 100 de grame din aceste fructe,
vom acoperi necesarul de acid folic.De
aceea sunt recomandate şi femeilor însărcinate.
Fructele de aronia sunt hipotensive
şi, datorită conţinutului de insulină,
sunt indicate pentru diabetici.
Nutriţioniştii recomandă aceste
fructe datorită conţinutului ridicat de
vitamina P(mai ridicat decât în orice
alt fruct). Vitamina P are, printre altele
rolul de fixare a vitaminei C în organism şi de a reface tonusul vaselor capilare. Aronia conţine de 5 ori mai
multă vitamina P decât strugurii.
Consumând zilnic 100 de mililitri
de suc de aronia sau 15 grame fructe
uscate acoperim nevoile de zi cu zi cu
substanţe vitale importante. Din fructe
se obţine sucul prin metoda presării la
rece, care din punctul de vedere al
structurii chimice şi întrebuinţării este
identic fructelor proaspete.
Fructele de aronia s-au dovedit a fi
printre cei mai puternici antioxidanţi
naturali. Antioxidanţii sunt compuşi
din vitamine (de exemplu C sau E), care se găsesc în produsele alimentare
naturale şi care protejează celulele organismului de efectele nocive ale oxidării.

Fructul Kaki este bogat
în magneziu
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Frunzele copacilor `ncep u;or-u;or s[-;i schimbe culoarea `n tonuri ar[mii, `ns[ totu;i ne
mai putem bucura de verde, de flori ;i verdea\[. De altfel, o alt[ prevestire de timp atribuit[
lunii octombrie este legat[ de c[derea grabnic[ a frunzelor care anun\[ c[ anul ce urmeaz[ ca
fiind mai rodnic. De asemenea, bruma ;i z[pada mult[ `n octombrie veste;te o vreme moale ;i
c[ldu\[ `n ianuarie, iar dac[ este frig ;i ger, atunci `n Gerar ;i F[urar va fi vreme mai bl]nd[.

TRADI}II

Frigul din Brum[rel anun\[ un F[urar
cu vreme mai bl]nd[
Luna lui Brum[rel a debutat
senin ;i cu mai mult soare dec]t
`n 2016 c]nd am avut parte de un
`nceput de toamn[ cu ploaie, prevestind, dup[ cum spun b[tr]nii
un decembrie cu v]nt puternic.
Cel pu\in primele zile ale lunii
aduc[toare brumelor mici ne-a
r[sf[\at cu vreme pl[cut[ pe timpul zilei, cu un aer c[ldu\ ;i miresme de struguri cop\i.
Frunzele copacilor `ncep u;or-u;or
s[-;i schimbe culoarea `n tonuri ar[mii,
`ns[ totu;i ne mai putem bucura de verde, de flori ;i verdea\[. De altfel, o alt[
prevestire de timp atribuit[ lunii octombrie este legat[ de c[derea grabnic[ a
frunzelor care anun\[ c[ anul ce urmeaz[ ca fiind mai rodnic. De asemenea, bruma ;i z[pada mult[ `n octombrie veste;te o vreme moale ;i c[ldu\[
`n ianuarie, iar dac[ este frig ;i ger,
atunci `n Gerar ;i F[urar va fi vreme
mai bl]nd[.
Dac[ ne lu[m dup[ calendarele vremii `n mod cert luna octombrie anun\[
`nceputul perioadei reci, fiind cunoscut[
`n popor ;i sub numele de Brum[rel,
urmat[ de Brumar ;i Undrea.
"Lumina de miaz[noapte aduce
cur]nd ger mare. :oarecii de c]mp, de
trag c[tre sat, iarna e aproape. C]nd arborii \in frunza mult, iarna e departe,
dar va fi grea, ;i la anul vor fi multe omide. Sunt semne de iarn[ u;oar[ c]nd o
bubui `n luna lui octombrie ;i noiembrie. V]ntul de octombrie este v]nt bogat. Dac[ `n octombrie este mult[ cea\[
(buraca), atunci va fi mult[ neau[ `n decembrie" scrie `n Calendarele Poporului
Rom]n, de Antoaneta Olteanu.
Octombrie este luna care abund[
`ntr-o mul\ime de activit[\i `n
gospod[rie ;i gr[din[. Gospodinele pun
tot felul de conserve pentru iarn[,
mur[turi, zacusc[ ;i alte produse
tradi\ionale care vor sta pe mas[ `n zilele
grele de iarn[, `n timp ce agricultorii
dau de zor la munca c]mpului, la culesul
porumbului, a napilor, dar ;i la diverse
alte munci din ograd[.
Tot r[sfoind c[r\ile vechi am g[sit
cuprinse `n paginile lor sfaturi pentru
oamenii care au un petic de p[m]nt,
curte ;i ograd[, `ntr-un cuv]nt despre
ce trebuie s[ fac[ `n luna octombrie.
De pild[, `n gospod[riile cu vi\[ de

`n calendar cu cruce neagr[, iar apoi, la
21 octombrie este `nsemnat[ cu cruce
albastr[ ziua Sfin\ilor Cuvio;i M[rturisitori Visarion ;i Sofronice, dar ;i
Sf]ntul mucenic Oprea ;i sfin\ii preo\i
m[rturisitor Ioan din Gale; ;i Moise
M[cinic.
~n ultima s[pt[m]n[ a Brum[relului
credincio;ii `;i `ndreapt[ rug[ciunile
c[tre Sf]ntul Mare Mucenic Dimitrie,
izvor]torul de mir, pr[znuit pe 26 octombrie ;i Sf]ntul Cuvios Dimitrie cel
Nou, ocrotitorul Bucure;tilor, la 27 octombrie. Tot `n aceast[ perioad[, la 28
octombrie este pomenit Sf]ntul Ierarh
Iachint, mitropolitul |[rii Rom]ne;ti.

Tradi\ii ;i obiceiuri
de ziua Sf]ntului Evanghelist
Luca - 18 octombrie

C]nd arborii \in frunza mult, iarna e departe, dar va fi grea, ;i la anul vor fi multe omide
vie, dac[ strugurii au fost cule;i deja, ei
trebuie clasifica\i, `nl[tura\i to\i cei putrezi pentru a ie;i un vin de calitate. ~n
con;tiin\a b[tr]nilor numai a;a puteau
fi f[cu\i "bani cumsecade" dac[ se produceau mai multe feluri de vin bun.
(Antoaneta Olteanu, Calendarele poporului rom]n, Ed. Paideia, Bucuresti,
2001, 2009

Luna octombrie este
marcat[ de mai multe
s[rb[tori religioase
Din punct de vedere religios avem
c]teva s[rb[tori importante. La 1 octombrie a fost pr[znuit Sf]ntul Acoper[m]nt al Maicii Domnului, cea dea doua s[rb[toare `nchinat[ Preasfintei
Fecioare Maria odat[ cu `nceputul Noului An Bisericesc.Este o zi care reaminte;te de ar[tarea Maicii Domnului `n biserica din Vlaherne. Sfin\ii p[rin\i spun
c[ anul bisericesc st[ sub ocrotirea Maicii Domnului `ntruc]t at]t `nceputul c]t
;i sf]r;itul acestuia, la 31 august au praz-

nice pentru cinstirea Fecioarei Maria.
Apoi, pe 2 octombrie este pr[znuit
Sf]ntul Mucenic Ciprian ;i Sf]nta Muceni\[ Iustina fecioara, iar pe 11 octombrie, Sf]ntul Apostol Filip.
La 13 octombrie, dup[ cum vedem
`n calendarul bisericesc este pomenit[
Aducerea moa;telor Sf]ntului Apostol
Andrei la Ia;i, iar la 14 octombrie, Biserica o pr[znuie;te pe Sf]nta Cuvioas[
Parascheva a c[ror sfinte moa;te sunt
a;ezate cu mare cinste `n Catedrala Mitropolitan[ din Ia;i.
Sf ]nta Cuvioas[ Parascheva cea
Nou[ sau Parascheva de la Ia;i este o
sf]nt[ cuvioas[ cinstit[ `n `ntreaga Biseric[ Ortodox[ ;i `ndeosebi `n
Rom]nia, Serbia, Grecia ;i Bulgaria.
A fost cinstit[ de str[mo;ii no;tri cu
mult[ vreme `nainte de aducerea
moa;telor sale `n Moldova (1641). Ea
este recunoscut[ ;i a intrat `n evlavia
popular[ rom]n[ cu apelativul "mult folositoare" aceasta ar[t]nd c[ ea a fost ;i
a r[mas o sf]nt[ spre care s-au `ndreptat
cu mult[ dragoste ;i n[dejde o multime
de credincio;i fiind "limanul de sc[pare

al celor `nvifora\i" afla\i pe "marea acestei vie\i".
~n anul 1950, la ini\iativa patriarhului Justinian Marina, Sf]ntul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Rom]ne a aprobat
generalizarea cultului Sfintei Parascheva, iar pe 14 octombrie 1955 la Ia;i a
avut loc proclamarea extinderii cultului
ei `n Patriarhia Rom]n[. De atunci, `n
ziua de 14 octombrie Biserica Ortodox[
Rom]n[ face pomenirea Sfintei Cuvioase de la Ia;i.
Tot cu ocazia acestei s[rb[tori,
`ncep]nd cu anul 1996 sunt aduse `n
procesiune ;i relicvele sau sfintele
moa;te ale altor sfin\i ai Ortodoxiei din
diferitele p[r\i ale Europei.
Cea de-a doua jum[tate a lunii octombrie este marcat[ `n calendar de mai
multe s[rb[tori religioase. ~n duminica
a 21-a dup[ Rusalii sunt pomeni\i Sfin\ii
P[rinide la Sinodul VII Ecumenic, este
citit[ din evanghelia dup[ Luca, Pilda
sem[n[torului ;i suntem `ndruma\i s[
ne rug[m simplu cu Rug[ciunea lui Iisus. La 18 octombrie este cinstit Sf]ntul
Apostol ;i Evanghelist Luca, fiind trecut

De la Sf]ntul Evanghelist Luca avem
cea de-a treia Evanghelie ;i Faptele
Apostolilor, a cincea carte a Noului Testament. Sf]ntul Luca s-a n[scut `n Antiohia Siriei, fiind un om cu o aleas[
educa\ie, de profesie medic. Era un bun
cunosc[tor al filosofiei, dar ;i un talentat
artist plastic pe care le-a studiat din tinere\e. Este considerat a fi fondatorul
iconografiei ;i sf]nt ocrotitor al iconografilor. El picteaz[ trei icoane ale Prea
Sfintei N[sc[toare de Dumnezeu, dar ;i
icoane ale Sfin\ilor Apostoli Petru ;i Pavel. Tradi\ia spune c[ Sf]ntul Luca este
cel care a pictat prima icoan[ a Maicii
Domnului zis[ Pov[\uitoarea sau
"ar[t[toarea drumului" (gr. Hodigitria),
men\ionat[ `n Paraclisul Maicii Domnului< "Mut[ s[ fie gura p[g]nilor, Care
nu se `nchin[ cinstitei icoanei tale, Celei
zugr[vite de sf]ntul Apostol ;i Evanghelist Luca, Ceea ce se cheam[ Pov[\uitoare".
~n vechime, ziua Sf]ntului Luca era
\inut[ cu stricte\e, cu post negru. ~n mediul rural se s[v]r;eau rituri menite s[
determine `ndep[rtarea lupilor din
preajma turmelor de oi. Era interzis[
scoaterea gunoiului ;i a cenu;ii din
vatr[, pentru ca lupii s[ nu g[seasc[
c[rbuni aprin;i , care le-ar fi favorizat
fecunditatea. De asemenea, oamenii se
fereau s[ pronun\e cuv]ntul lup, termenul fiind `nlocuit cu cel de gadin[. Erau
oprite p]n[ ;i activit[\ile ce implicau
prelucrarea l]nii ;i a pieilor de oi.
Mihaela Gh.

Minunile s[v]r;ite de Sf]ntul Mucenic Longhin Suta;ul
Biserica Ortodox[ `l pr[znuie;te pe Sf]ntul Mucenic Longhin
Suta;ul `n fiecare an pe 16 octombrie. Longhin a tr[it pe vremea
cezarului Tiberiu din Capadochia
;i a fost suta; al lui Pilat, care pe
atunci era guvernatorul Iudeii, fiind r]nduit din porunca lui s[ ia
parte la binecunoscutele patimi
ale M]ntuitorului, la r[stignire ;i
la p[zirea morm]ntului
`mpreun[ cu ceata de osta;i din
subordinea sa.
V[z]nd cu ochii s[i minunile care se
s[v]r;eau, `ntunecarea soarelui ;i cutremului, mormintele care parc[ se deschideau, iar mor\ii p[;eau afar[, pietrele

Longhin a tr[it pe vremea cezarului
Tiberiu din Capadochia ;i a fost suta;
al lui Pilat, care pe atunci era guvernatorul Iudeii

care se cr[pau, striga cu glas tare< „Cu
adev[rat Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu”.
~mpreun[ cu al\i doi solda\i `;i
m[rturisir[ credin\a `n M]ntuitor, iar
astfel nu primesc argin\ii care au fost da\i
iudeilor pentru a t[g[dui ~nvierea.
L[s]nd `n urm[ slujba pe care o avea ;i
merg]nd `napoi `n \ara sa, `ncepu s[ propov[duiasc[ cuv]ntul Domnului nostru
Iisus Hristos. Pilat, auzind de cele f[cute
de Longhin, `l p]r[;te pe acesta din urm[
printr-o scrisoare trimis[ lui Tiberiu,
spun]ndu-i c[ a renun\at la slujba sa pentru a merge `napoi pe meleagurile natale
pentru a propov[dui cuv]ntul Domnului. La auzul acestei ve;ti, Tiberiu trimisese ordin ca osta;ii s[ `l prind[ ;i s[ `l
omoare. Astfel, Sf]ntul nostru Mucenic
prime;te cununa muceniciei dup[ ce `i

este t[iat capul. De asemenea, acela;i lucru `l p[\esc ;i cei doi solda\i care erau
`mpreun[ cu el. Capul acestuia este dus
de la Capadochia la Ierusalim pentru a
se convinge iudeii ;i Pilat de moartea
acestuia.

I-a redat vederea
unei femei oarbe
Mai apoi, iudeii ascund sf]ntul cap
`n afara cet[\ii `ntr-un loc plin de gunoi.
Dup[ foarte mul\i ani, o femeie cu team[
de Dumnezeu din Capadochia, care `;i
pierduse vederea mai demult, merge la
Ierusalim `mpreun[ cu fiul s[u pentru a
g[si un leac pentru a se vindeca de orbire
la aceste Sfinte Locuri. Din p[cate, fiul
s[u moare iar ea `;i pl]ngea necontenit
fiul. ~ns[, pe c]nd visa, i se ar[ta `n fa\a

ochilor fericitul Longhin ;i dup[ ce `i
spune cine este, `i arat[ locul unde `i este
capul `ngropat. Ii cere femeii s[ sape, s[
`l ia de acolo iar el `n schimb `i va reda
vederea ;i va putea s[ `l vad[ pe fiul s[u.
Femeia f[cu exact cum Sf]ntul Longhin `i spusese iar de `ndat[ ce `i g[si capul, vederea `i fu redat[ iar credincioasa
`l v[zu pe fiul s[u `n vis al[turi de sf]ntul
nostru. Mai apoi, femeia `ngrop[ moa;tele fiului s[u al[turi de capul lui Longhin
deoarece a;a `i spuse sf]ntul `n vis. Mai
apoi, dup[ ce se `ntoarce `n Capadochia,
credincioasa `i zide;te sf]ntului o biseric[
extrem de frumoas[, unde va pune, de
asemenea, moa;tele sf]ntului pentru c[
to\i credincio;ii s[ se poat[ bucura de
puterile sf]ntului, `ntru m[rirea Domnului nostru Iisus Hristos.
Text prelucrat de L. F.
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În perioada 4-8 octombrie, Corul Național de Cameră „Madrigal - Marin Constantin” dirijat
de Anna Ungureanu s-a aflat în județul Satu Mare, unde a susținut un concert la Filarmonica
„Dinu Lipatti” și un recital în cadrul Galei Cantus Mundi din comuna Medieșu Aurit.

MUZIC~
Revenire direct pe
primul loc a solistei
Shania Twain
Primul album de studio al artistei
canadiene Shania Twain din ultimii 15
ani a debutat pe locul întâi în topul Bilboard 200, în timp ce moartea legendarului rocker Tom Petty a readus muzica acestuia în clasamentele americane, informează Reuters.
Noul album al artistei, "Now", s-a
vândut în peste 137.000 de exemplare
în prima săptămână de la lansare, potrivit datelor furnizate luni de compania Nielsen SoundScan, aproape dublu
față de noile albume semnate de artistele pop Pop Demi Lovato și Miley Cyrus.
Albumul lui Petty, "Greatest Hits",
alături de trupa sa, The Heartbreakers,
lansat pentru prima dată în 1993, s-a
vândut în aproximativ 83.000 de copii,
ocupând locul al doilea în Billboard
200, la o săptămână după ce interpretul
hitului "American Girl" a murit la vârsta de 66 de ani.
Topul Billboard 200 ține cont de
unitățile de albume vândute, vânzările
de single-uri (10 single-uri echivalează
cu 1 album) și de difuzările în streaming (1.500 difuzări în streaming echivalează cu 1 album).
Shania Twain, 52 de ani, a lansat
"Now" după ce a petrecut mai mulți
ani departe de studiourile de înregistrări în urma luptei cu boala Lyme și a
unui divorț dur.
Albumul lui Demi Lovato "Tell Me
You Love Me" ocupă locul al treilea în
Billboard 200, cu 73.000 de exemplare
vândute, în timp ce schimbarea de stil
muzical a lui Miley Cyrus, spre o muzică mai folk, i-a dus poziția a cincea
în top, cu circa 45.000 de copii vândute.
A fost o săptămână bună și pentru
Beyonce.

Metropolitan Opera
;i Teatrul Bal;oi vor
produce mai multe
spectacole comune
Teatrul Balșoi din Moscova și Metropolitan Opera din New York au
anunțat luni că intenționează să producă împreună trei spectacole de operă, marcând astfel o cooperare artistică
inedită în contextul tensiunilor dintre
Rusia și Statele Unite, informează AFP.
Spectacolele "Aida" de Giuseppe
Verdi, "Salomeea" de Richard Strauss
și "Lohengrin" de Richard Wagner sunt
programate din 2019 până în 2022 la
New York și Moscova, au anunțat într-o conferință de presă comună organizată în capitala rusă directorii de
la Bolșoi și Metropolitan, Vladimir
Urin și Peter Gelb.
Anna Netrebko, o vedetă a Metropolitan Opera, a fost aleasă pentru a
interpreta rolurile principale din "Aida" și "Salomeea" și pentru a asigura
partitura sopranei principale, interpretând personajul Elsa, în "Lohengrin".
Această cooperare culturală, prima
de acest gen dintre Bolșoi și Metropolitan, are loc în contextul puternicelor
tensiuni politice dintre Moscova și
Washington, care își impun reciproc
o serie de sancțiuni.
"Cred cu tărie că evenimentele de
acest tip ne permit să ne înțelegem mai
bine unii pe ceilalți", a declarat Vladimir Urin, subliniind că această colaborare nu are nicio conotație politic[.

Vizit[ `nc]nt[toare ;i cu folos
a Corului Madrigal `n S[tmar
Corul Național de Cameră
„Madrigal - Marin Constantin” a
impresionat publicul sătmărean
prin concertele de la Satu Mare și
Medieșu Aurit ;i prin deschiderea
ar[tat[ pentru a d[rui din experien\a lor.
În perioada 4-8 octombrie, Corul
Național de Cameră „Madrigal - Marin
Constantin” dirijat de Anna Ungureanu s-a aflat în județul Satu Mare, unde
a susținut un concert la Filarmonica
„Dinu Lipatti” și un recital în cadrul
Galei Cantus Mundi din comuna Medieșu Aurit.
Conducerea Corului Madrigal a
avut întâlniri de lucru cu primarii din
județul Satu Mare, cu președintele
Consiliului Județean și cu alți reprezentanți ai autorităților locale pentru
implementarea în școlile sătmărene a
Programului Național Cantus Mundi,
care are ca scop integrarea socială prin
cânt coral a copiilor și tinerilor, indiferent de etnie, religie sau statut social.

Workshop cu
corurile s[tm[rene
Pe 4 și 5 octombrie, echipa Programului Național Cantus Mundi, formată din membri ai Corului Madrigal, a
susținut un workshop în comuna Medieșu Aurit la care au participat peste
60 de elevi, studenți și profesori,
membri ai corurilor de copii și tineri
din județul Satu Mare.
Pe 6 octombrie, concertul Corului
Național de Cameră „Madrigal - Marin
Constantin” a emoționat cei peste 500
de spectatori prezenți în sala Filarmonicii „Dinu Lipatti” din Satu Mare.
Membrii Madrigalului au cântat alături
de Corul Medieșana din comuna Medieșu Aurit, într-un concert prilejuit
de sărbătorirea a 45 de ani de când soții
Ioan și Ileana Petrovici conduc renumitul ansamblu, unul dintre cele mai
longevive coruri din regiune.

Gala Cantus Mundi
la Medie;
Pe 6 și 7 octombrie, instructori din
Programul Cantus Mundi au organizat
repetiții în școli cu copiii din 5 coruri
sătmărene, pentru a-i pregăti pentru
Gala Cantus Mundi.
Evenimentul, desfășurat pe 7 octombrie în Medieșu Aurit, a umplut
până la refuz sala și a reunit pe aceeași
scenă peste 250 copii, tineri și vârstnici
din corurile sătmărene, care au cântat
alături de membrii Madrigalului.
“În corul meu am copii români,
maghiari, șvabi și romi. Deseori aceste
diferențe dintre ei sunt surse de conflict
la școală, dar niciodată la cor. Pentru
a putea să cânte împreună trebuie să
se asculte unul pe altul și să se armonizeze între ei. Asta reușește muzica,
să șteargă diferențele sociale.
Pentru mine, ca profesor de cor,
acest workshop a fost un cadou neașteptat. Specialiștii Corului Madrigal
ne-au oferit cu generozitate cunoștințele lor, dar dincolo de profesionalism
cel mai mult m-a impresionat empatia
acestor oameni, pentru că muzica nu
se poate face fără empatie”, ne-a mărturisit Anamaria Gal, dirijoarea Corului de copii ARDENTE.

“M-au emoționat dăruirea și pasiunea membrilor Corului Medieșana,
dar mai ales entuziasmul publicului
din Medieșu Aurit. Evenimentul acesta
mi-a reconfirmat că proiectul Cantus
Mundi poate avea efecte concrete și
palpabile și că, în special pentru comunitățile mici și eterogene, este esențială generarea de nuclee culturale care
să creeze unitate socială. Corurile de
copii pot fi aceste nuclee, aici copiii și
tinerii își pot găsi identitatea personală,
învățând în primul rând să îi accepte
și să se armonizeze cu ceilalți.
Așa cum Medieșul Aurit a fost ținut
laolaltă timp de 8 decenii de acest nucleu cultural reprezentat de corul Medieșana, așa și România poate fi unită,
mai ales în rândul tinerelor generații,
prin înființarea cât mai multor coruri
de copii”, a spus Emil Pantelimon, manager al Corului Național de Cameră
„Madrigal Marin Constantin”.
“Concertele Corului Madrigal de
la Satu Mare și Medieșu Aurit au ridicat
publicul în picioare și au impresionat
audiența până la lacrimi, v-o spun cu
toată sinceritatea. Deja i-am invitat pe
membrii Corului Madrigal să revină
aici și anul viitor”, a spus Radu Mihai
Iancu, primarul comunei Medieșu Aurit.

Prestigiul Corului Madrigal
Corul Național de Cameră „Madrigal-Marin Constantin” este o emblemă a vieții muzicale românești și
universale. Din momentul înființării
sale, în 1963, de către dirijorul Marin
Constantin (1925–2011), Corul Ma-

drigal a susținut peste 4.100 de concerte aplaudate de melomani de pe întreg mapamondul, impunându-se astfel ca un adevărat "brand de țară".
Este etalonul mondial al muzicii
corale camerale, cu un repertoriu îndreptat către Renașterea europeană,
muzica bizantină și creația contemporană românească și universală. În noiembrie 2016, Corul Naţional de Cameră “Madrigal – Marin Constantin”
a fost recunoscut oficial ca Ambasador
al Libertăţii, Speranţei şi Păcii, primind
premiul “Jean Nussbaum and Eleanor
Roosevelt” la Palatul Naţiunilor Unite
din Geneva, în cadrul Summitului Global de Religie, Pace şi Securitate.
“Miracolul Madrigal” cum l-a numit Wilma Vernocchi, membră a conducerii Operei Scala din Milano, a incitat imaginația multor poeți și compozitori care au scris special pentru
ansamblul creat de Marin Constantin.
Miriam Marbe, Sigismund Toduță, Sabin P[utza, Tiberiu Olah, Liana Alexandra, Cornel Țăranu sunt doar câteva nume din componistica românească, iar din constelația poeților Grigore Vieru și Nichita Stănescu au scris
cele mai vibrante poeme dedicate Madrigalului.
Discografia realizată de Madrigal
numără multe LP-uri și 46 CD-uri înregistrate la Electrecord. De excepție
este CD-ul “Mysterium” cu soprana
Angela Gheorghiu și Orchestra Filarmonicii din Londra dirijată de Ion Marin și înregistrat la Casa Decca> au fost
realizate filme de scurt metraj și filme
de televiziune difuzate în România, Italia, Belgia, Franța, Germania, Olanda,

Japonia și Macedonia. BBC a realizat
în 2006 un film cu Angela Gheorghiu
și Corul Madrigal la Mănăstirile din
Bucovina, iar Mirel Ilieșiu a luat la Festivalul de la Cannes premiul Palme
d’Or cu filmul “Cântecele Renașterii
în interpretarea Madrigalului”. Producțiile cinematografice de scurt metraj
realizate în străinătate mai conțin câteva filme importante cu Madrigalul<
filmul Televiziunii germane în selecta
serie “ Coruri celebre”, unul al Televiziunii Italiene cu Missa Criolla realizat
la Centrul Internațional de Studii Muzicale, un film de revelion în anul 1971
semnat de cineaștii unor televiziuni
franceze și un film al Societății Japoneze pentru dezvoltarea muzicii.
În ianuarie 2011 Marin Constantin
a trecut în neființă. Celebrul dirijor Ion
Marin a devenit directorul de onoare
al ansamblului. Bagheta dirijorală i-a
fost predată dirijorului Voicu Popescu
de către însuși maestrul fondator.

“Madrigal” caut[ voci noi
Pe 30 octombrie 2017, de la ora
14.00, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” organizează o preselecție națională pentru artiști
lirici (sopran, alto, tenor și bas). Condiția obligatorie pentru înscrierea la
preselecție este dovada că participanții
urmează cursurile unei facultăți de
muzică sau sunt absolvenți ai acesteia.
Formularul de înscriere la preselecție
este disponibil pe site-ul instituției. Informații suplimentare la contact@madrigal.ro.
A consemnat V.A.
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Previziunile au fost comparate cu observaţiile emisiei întregului cer, care reprezintă cantitatea
totală de emisii a Căii Lactee şi nu doar emisii de la surse individuale. În mod deosebit, echipa de
cercetători a folosit imaginile recente furnizate de Observatorul Spaţial Planck al Agenţiei Spaţiale
Europene, misiune în care România este puternic implicată cu sprijinul Agenţiei Spaţiale Române
(ROSA). Aceste imagini au fost esenţiale pentru constrângerea modelelor de calcul.

MAGAZIN

Toat[ energia luminoas[ din Calea Lactee
a fost cartografiat[ de astrofizicieni

Zon[ fascinant[
ascuns[ 120.000 de
ani sub un aisberg
din antarctica

Cercetarea a fost făcută de oameni de ştiinţă de la Institutul Astronomic al Academiei Române,
Universitatea Central Lancashire şi Institutul Max Planck pentru Fizică Nucleară din Heidelberg

În urma desprinderii aisbergului gigant de 6.000 de km² din calota Larsen
C un ecosistem marin misterios, ascuns
timp de 120.000 de ani, a fost scos la suprafaţă.
''Nu am observat niciodată o tranziţie
atât de bruscă a condiţiilor de mediu în
niciun ecosistem de pe Pământ,'' a declarat ecologistul Julian Gutt din cadrul
Institutului Alfred Wegener, Germania.
Tranziţia epică a avut loc după ce aisbergul A68 a început să plutească și să
se dezintegreze pe ţărmurile nordice din
Marea Weddel, informează Science
Alert.
Prin intermediul acestei tranziţii, o
întindere vastă a podelei marine care se
întinde pe 5.818 km² începe să fie expusă
treptat luminii solare Anul trecut, în urma unei decizii a Commission for the
Conservation of Antarctic Marine Living
Resources (CCAMLR), ecosistemul a
fost clasificat ca Zonă Specială pentru
Studii Știinţifice.
Decizia protejează zona de realizarea
oricărui tip de pescuit pe parcursul a doi
ani, interdicţie care poate fi extinsă pentru 10 ani. În această perioadă cercetătorii vor avea șansa să studieze vietăţile
marine din zonă. ''Este o zonă necunoscută, extrem de importantă pentru cercetările știinţifice,'' a declarat biologul
Susan Grant din cadrul British Antarctic
Survey (BAS).
Pentru anul 2018-2019 sunt plănuite
expediţii ale sud-coreenilor și ale germanilor, specialiștii își doresc să examineze solul înainte ca acesta să fie expus
în întregime luminii solare.

O echipă internaţională de cercetători a realizat pentru prima dată o cartografiere a întregii distribuţii de energie luminoasă din Galaxia Noastră, adică nu numai lumina percepută de ochii noştri, ci
şi lumina invizibilă, cum ar fi cea
în infraroşu sau ultraviolet.
Cercetarea a fost făcută de o echipă de
oameni de ştiinţă de la Institutul Astronomic al Academiei Române (România),
Universitatea Central Lancashire (Marea
Britanie) şi Institutul Max Planck pentru
Fizică Nucleară din Heidelberg (Germania), se arată într-un comuicat de presă
remis Descoperă de Agenţia Spaţială Română (ROSA).
"De când strămoşii noştri şi-au ridicat
ochii către cerul întunecat, lumina emisă
de Galaxia Noastră, Calea Lactee, a fost o
continuă sursă de inspiraţie. Ceea ce vedem noaptea pe cer, din locuri întunecate,
ca o bandă de lumină difuză nu este altceva
decât discul Galaxiei Noastre, unde se află
şi Soarele nostru. Dar cum ar arăta sursa
aceasta de lumină difuză dacă am călători
către centrul Căii Lactee? Şi ce ar vedea o
civilizaţie extraterestră dacă ar trăi la capătul opus al Galaxiei Noastre? Toate aceste întrebări îşi pot găsi acum răspunsul
datorită unei cercetări recente care poate
determina variaţia energiei luminii din interiorul Căii Lactee în funcţie de poziţie”,
afirmă coordonatoarea cercetării prof. dr.
Cristina C. Popescu, de la Institutul Astronomic al Academiei Române şi Universitatea Central Lancashire, Vicepreşedinte al Comisiei J1 în cadrul Uniunii
Astronomice Internaţionale.
Cu acest studiu nou, publicat recent
în prestigioasa revistă „Monthly Notices
of the Royal Astronomical Society”, cercetătorii au dorit să înţeleagă care este compoziţia Galaxiei Noastre, ceea ce ne poate
oferi în schimb indicii cu privire la modul
general în care stelele se formează şi evoluează de-a lungul timpului cosmic.
Pentru a atinge acest obiectiv, cercetă-

pagare ale fotonilor care nu-şi au originea
în stele, aşa cum sunt fotonii în raze gamma de energii foarte mari. Studiul de faţă
arată modalitatea în care fotonii stelari influenţează producerea de fotoni în raze
gamma, produşi prin interacţii cu aşa-numitele raze cosmice.
Razele cosmice sunt electroni şi protoni care trec în zigzag prin spaţiul interstelar aproape la viteza luminii. Datorită
energiilor colosale pe care le poartă, acestea
controlează procese cheie precum formarea stelelor şi a planetelor şi procesele care
guvernează evoluţia galactică. Razele cosmice generează reacţii chimice în spaţiul
interstelar, conducând la formarea de molecule complexe şi în cele din urmă critice
pentru viaţă.

Nu doar că s-a determinat distribuţia de energie luminoasă în interiorul Căii
Lactee, dar s-a reușit determinarea întregului conţinut de stele și praf interstelar
din Calea Lactee
torii au urmărit să realizeze o imagine a
modului în care fotonii emişi de stelele din
Galaxia Noastră sunt distribuiţi în Calea
Lactee ca energie şi ca locaţie în spaţiu.
Acest proces s-a dovedit a fi plin de provocări din mai multe motive< încă nu a
fost identificată mare parte din stelele Galaxiei Noastre care produc fotonii; fotonii
stelari sunt constant absorbiţi sau împrăştiaţi de praful interstelar care redistribuie energia acestora şi direcţia de propagare; încă nu se cunoştea pe deplin distribuţia spaţială, cantitatea şi proprietăţile
prafului interstelar.
În ciuda provocărilor, demersul ştiinţific a fost unul de succes. „Nu doar că
am determinat distribuţia de energie luminoasă în interiorul Căii Lactee, dar am
reuşit să determinăm întregul conţinut de
stele şi praf interstelar din Calea Lactee”, a
declarat prof. Cristina C. Popescu.
Rezultatele ştiinţifice au fost posibile
datorită folosirii unei metode noi care presupune calcule pe supercomputere ce de-

termină cu precizie destinul tuturor fotonilor din Galaxie, inclusiv al fotonilor emişi
de praful interstelar sub formă de radiaţie
termică (lumina infraroşie), şi care fac previziuni legate de cum ar arăta Calea Lactee
în spectrul ultraviolet, vizual şi al radiaţiei
termice.
Previziunile au fost apoi comparate cu
observaţiile emisiei întregului cer, care reprezintă cantitatea totală de emisii a Căii
Lactee şi nu doar emisii de la surse individuale. În mod deosebit, echipa de cercetători a folosit imaginile recente furnizate
de Observatorul Spaţial Planck al Agenţiei
Spaţiale Europene, misiune în care România este puternic implicată cu sprijinul
Agenţiei Spaţiale Române (ROSA). Aceste
imagini au fost esenţiale pentru constrângerea modelelor de calcul.
Determinarea modului în care energia
luminoasă este distribuită în Galaxia Noastră joacă un rol important în a înţelege
cum s-a format Calea Lactee, dar şi pentru
a înţelege originea şi mecanismele de pro-

Modelarea distribuţiei luminii
în Calea Lactee a fost un proces
puternic interdisciplinar
Deşi contra-intuitiv, producerea de raze gamma, fotonii cu cele mai mari energii
din Univers, este controlată de fotonii cu
cel mai scăzut nivel de energie, cei de radiaţie termică în infraroşu, şi de cele mai
reci particule de gaz, cu temperaturi de
doar câteva zeci de grade peste zero absolut. Dr. Richard Tuffs de la Institutul Max
Planck pentru Fizică Nucleară a afirmat<
”Privind înapoi pe lanţul de interacţiuni
şi propagări se poate identifica sursa originară a razelor cosmice”.
Modelarea distribuţiei luminii în Calea
Lactee a fost un proces puternic interdisciplinar, aducând la un loc astrofizica optică şi în infraroşu şi fizica particulelor elementare. „Munca noastră a necesitat o colaborare între specialişti în modelarea emisiilor de la galaxii în procese la energie
joasă şi specialişti de la Institutul Max
Planck pentru Fizică Nucleară, care utilizează tehnici dezvoltate în fizica particulelor elementare pentru a măsura şi interpreta emisii la energii înalte de la raze cosmice”, a declarat dr. Mark Rushton, de la
Institutul Astronomic al Academiei Române şi co-autor al studiului.

Coreea de nord de\ine 13 arme biologice cu care
ar putea declan;a cel de-al Treilea R[zboi Mondial
maxim 10 zile. Printre agenţii pe care
i-ar putea folosi se numără antraxul
şi variola''.

Coreea de Nord susţine că
deţine un arsenal de arme biologice care ar putea fi lansate către statele inamice ale lui Kim
Jong-un.
Această perspectivă terifiantă
a fost prezentată de către compania americană AMPLYFI şi
Universitatea Harvard. Conform
Express, membrii celor două instituţii au descoperit 23.000 de
site-uri care conţin referinţe ale
deţinerii armelor biologice de
către Coreea de Nord.
Raportul avertizează că liderul
nord-coreean nu va respecta standardele de siguranţă ale războiului, ameninţare care a declanşat recent sistemele de alarmă din Tokyo, Seul, Washington şi Londra.
Ultima declaraţie a Ministerului
de Apărare al Coreei de Sud sugerează
că ''nord-coreenii deţin 13 tipuri de
arme biologice care pot fi lansate în

Kim ar putea utiliza
diferite metode
pentru lansarea armelor

Coreea de Nord deţine capacitatea de a lansa 13 agenţi< antrax, botulism, holeră,
febră hemoragică coreeană, ciumă, variolă, febră tifoidă, febră galbenă, dizenterie,
bruceloză, stafilococi, febra tifosului

Coreea de Nord deţine capacitatea
de a lansa 13 agenţi< antrax, botulism,
holeră, febră hemoragică coreeană,
ciumă, variolă, febră tifoidă, febră galbenă, dizenterie, bruceloză, stafilococi, febra tifosului.
Conform raportului, Kim ar putea
utiliza diferite metode pentru lansarea armelor< ''rachete, drone, avioane,
pulverizatoare.''
În raport este sugerat şi faptul că
ţările ar trebui să se pregătească pentru un eventual atac biologic. Ultima
declaraţie a lui Donald Trump duce
tot mai aproape ideea izbucnirii celui
de-Al Treilea Război Mondial. El
susţine că ''un singur lucru'' îi va opri
pe nord-coreeni.

g[ini modificate
genetic `n Japonia
pentru a produce
ou[ anti-cancer
Cercetătorii japonezi au reușit să modifice genetic g[inile pentru ca ouăle lor
să conţină substanţe care luptă împotriva
cancerului, totul fiind realizat pentru scăderea substanţială a costurilor tratamentului.
Conform lui Yomiuri Schimbun, proteina descoperită în aceste ouă miraculoase este interferon beta, substanţă produsă de celulele mamiferelor (beta-1a)
și de către bacteria E-coli modificată (beta-1b). IFL Science relatează că ar putea
fi utilizată pentru tratarea sclerozei multiple, iar injecţiile cu această proteină pot
reduce rata recurenţei cu 30%.
Deși dovezile sunt relativ recente,
există indicii care sugerează că interferonul beta ar putea fi utilizat pentru oprirea proliferării celulelor canceroase. Deoarece proteina poate fi utilizată în diferite scopuri farmaceutice este deseori
căutată de către fabricanţii de medicamente care o vând la preţuri mari.
În prezent, în Japonia preţul câtorva
micrograme din medicament costă 888$.
Cercetătorii din cadrul National Institute
of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) au dorit să dezvolte o
nouă metodă de producere a proteinei.
Primul pas a fost introducerea interferonului care ajută la producerea genelor în
celulă din spermatozoidul păsărilor. Apoi
au fertilizat g[inile cu spermatozoizii modificaţi. Astfel că au produs pui care
moșteneau gena. Ajunse la maturitate,
aceste găini depun ouă care conţin interferon beta. Conform raportului, găinile produc aceste ouă zilnic. Costul medicamentului fiind redus astfel la 50%.

Pagin[ realizat[ de Mirela F.
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Jamie Oliver `nva\[ ;i acum
re\eta succesului
~ntr-o industrie pe care el
`nsu;i o consider[ gata de dezbinare, Jamie Oliver a ales drumul
eticii ;i al empatiei – el fiind `n
acela;i timp primul care admite
c[ `nc[ mai `nva\[ ;i acum re\eta
succesului.
~n calitate de antreprenor, activist
alimentar ;i mogul media, care s-a transformat dintr-un t]n[r lefter `ntr-un milionar `n ;ase s[pt[m]ni dup[ lansarea
emisiunii sale `n urm[ cu aproape 20 de
ani, am putea crede c[ toate ideile celebrului buc[tar britanic `n v]rst[ de 42
de ani se transform[ instantaneu `n afaceri de succes. Dar el `nsu;i spune c[ asta
e departe de a fi adev[rat `n cazul s[u.
„N-a; spune c[ sunt un om de afaceri
foarte priceput. Am un dispre\ s[n[tos
pentru bani. Am `nv[\at f[c]nd gre;eli
teribile, e;u]nd lamentabil ;i `nchiz]nd
afaceri, pierz]nd bani. Nici nu
`ndr[znesc s[ spun c]\i bani am pierdut.
Drumul meu nu a fost unul lin. ~n general, atunci c]nd am dat-o `n bar[ de-a
lungul anilor, a fost atunci c]nd nu miam ascultat inima.”
A fost remarcat dup[ film[rile pentru un documentar BBC la The River
Café din Londra, unde Jamie lucra ca
sous chef (a primit oferte de la cinci companii de produc\ie `n ziua de dup[ difuzarea emisiunii `n care ap[rea `n plan
`ndep[rtat), iar prima sa emisiune, ”The
Naked Chef ”, l-a transformat peste noapte `ntr-o vedet[ la 24 de ani. Filmat[ `n
propria lui buc[t[rie (care era e fapt un
apartament `nchiriat, fiindc[ al s[u era
prea mic pentru toat[ echipa de filmare),
produc\ia a creat un nou gen de emisiune
culinar[ datorit[ ;armului s[u londonez
;i modului de a vorbi. Purta propriile
sale haine, nu-i era team[ s[ `njure ;i era
deseori ar[tat cu plasele de cump[r[turi
pe scuterul s[u.
~ntr-o zon[ a industriei de divertisment culinar plin[ de zei\e casnice ;i
mae;tri buc[tari cu stele Michelin, Jamie
era accesibil ;i foarte pl[cut de telespectatori. La 27 de ani a deschis ”Fifteen”, o
ini\iativ[ social[ prin intermediul c[reia
instruia tineri dezavantaja\i, inclusiv dependen\i de droguri ;i fo;ti de\inu\i, pentru a putea munci `ntr-o buc[t[rie. Prima
sa carte, ”The Naked Chef ”, a fost lansat[
`n 1999 ;i a devenit un bestseller. De
atunci a v]ndut peste 37 de milioane de
c[r\i traduse `n 36 de limbi, fiind cel mai
v]ndut autor britanic de nonfic\iune din
ultimii 10 ani, iar volumul s[u ”30-Minute Meals” este a doua cea mai v]ndut[
carte de nonfic\iune din Marea Britanie.
Oliver se \ine bine ;i `n spa\iul digital –
are aproximativ 24 de milioane de fani
pe principalele re\ele de socializare, iar
site-ul s[u se bucur[ de peste 10 milioane
de vizitatori unici `n fiecare lun[.
Aplica\ia sa a fost desc[rcat[ de circa 12
milioane de oameni.
Cel care a `nceput s[ `nve\e s[
g[teasc[ la pub-ul p[rin\ilor lui din Essex, are standarde `nalte ;i un \el mare –
s[ influen\eze `n bine industria alimentar[ ;i s[ schimbe modul `n care oamenii
interac\ioneaz[ cu m]ncarea la nivel global. „C];tig[m tot felul de premii, pentru
una ;i alta, dar m[ simt execrabil. Nu
spun c[ nu suntem buni, dar cred c[ suntem doar la un nivel mediu de implicare.
Chiar dac[ oferim clien\ilor servicii de
calitate, cred c[ mai avem mult de parcurs.”
~n prezent, compania sa are patru ramuri principale< Jamie Oliver Media
Group, care r[spunde de con\inutul pentru televiziune, c[r\i, reviste ;i zona digital[> Jamie Oliver Licensing Ltd, care
se ocup[ de licen\ierea de produse ;i alte
promov[ri> Jamie Oliver Restaurant
Group, care gestioneaz[ brandurile de
restaurante – Jamie’s Italian, Fifteen ;i
Barbecoa -, pe tot globul> ;i Funda\ia Jamie Oliver Food, care vizeaz[ educa\ia,
campanii ;i activit[\i de lobby. Fiecare
dintre cele patru ramuri are o viziune

principal[, aceea de a educa lumea despre importan\a ;i bucuria m]nc[rii autentice. Misiunea lor este s[ fie vocea cea
mai de `ncredere `n zona alimenta\iei
s[n[toase, s[-i fac[ pe oameni s[
`n\eleag[ cu ce se alimenteaz[ ;i s[ ajute
la schimbarea industriei la nivel mondial.
„M]ncarea `nc[ nu a fost complet modificat[. Este cea mai mare industrie de
pe glob. Are cei mai mul\i angaja\i. Analizez `n fiecare zi strategia noastr[ ;i provoc[rile, `ntreb]ndu-m[ care este
r[spunsul.”
Aceast[ preocupare i-a schimbat
semnificativ drumul `n carier[, pe
m[sur[ ce s-a maturizat `n lumina reflectoarelor. „Nebunaticul t]n[r”din Essex, ai c[rui p[rin\i `l pl[teau cu o lir[ s[
lucreze `n pub-ul lor `n copil[rie, a devenit un activist al alimenta\iei s[n[toase, colabor]nd cu guverne ;i sisteme de
`nv[\[m]nt pentru a schimba obiceiurile
alimentare ;i a-i ajuta pe oameni s[ fie
mai informa\i c]nd vine vorba de ceea
ce ajunge `n corpul lor.
Ceea ce a `nceput cu o emisiune TV
distractiv[ ;i o serie de c[r\i de g[tit u;or
de utilizat s-a transformat `n ini\iativa
global[ Jamie’s Food Revolution. Conferin\a sa TED din 2010, care viza criza
junk food din Statele Unite, a fost
urm[rit[ de peste 7 milioane de ori. A
`nfiin\at patru centre Ministry of Food

`n Regatul Unit ;i multe altele `n Australia, oferindu-le lec\ii de g[tit m]ncare
s[n[toas[ oamenilor de toate v]rstele.
Australia g[zduie;te ;i dou[ camionete
Ministry of Food, care ofer[ lec\ii de g[tit
`n comunit[\ile din mediul rural.
Printre \intele sale pentru schimbare
s-au aflat b[uturile acidulate (Jamie a
avut un rol determinant `n adoptarea de
c[tre guvernul britanic al „taxei pe
zah[r”) ;i mesele din ;coli (a reu;it s[
scoat[ din meniurile ;colare britanice
gust[rile nes[n[toase). A c[l[torit ;i `n
cel mai nes[n[tos ora; din Statele Unite
(din punctul de vedere al obezilor de
acolo) – Huntington, West Virginia -, `n
2010, ;i a revizuit meniul oferit `n ;colile
de stat, schimb]nd pizza ;i laptele aromatizat cu m]ncare g[tit[. ~n plus, Proiectul Kitchen Garden sprijin[ directorii
de ;coli primare pentru a integra `n curriculum cultivarea alimentelor ;i gastronomia.
Toate aceste realiz[ri uimesc dac[
st[m s[ ne g]ndim c[ sunt ale unui om
care sufer[ de dislexie ;i care a ur]t ;coala, un om care a citit prima lui carte la
38 de ani ;i nu a fost deloc interesat de
politic[ la `nceputul carierei sale. „Nu
am inten\ionat niciodat[ s[ fiu un
sus\in[tor de cauze. Am crescut f[r[ s[mi pese de politic[ ;i cu siguran\[ experien\a mea de pe b[ncile ;colii a fost una

groaznic[. Dar acum sunt, mai mult ca
niciodat[, pasionat de politica
alimenta\iei ;i de educa\ie. Capacitatea
de a influen\a starea ;i conversa\ia `n
ceea ce prive;te industria alimentar[ este
minunat[.”
Determinarea de a-;i transforma
brandul `ntr-o „ma;in[rie de luptat contra diabetului” a `nsemnat s[ lucreze cu
parteneri care `n mod normal nu s-ar
afla pe lista lui de cadouri pentru
Cr[ciun, inclusiv politicieni ;i lan\uri de
supermarket-uri. Timp de 11 ani a fost
imaginea lan\ului britanic de supermarket-uri Sainsbury, c];tig]nd 1 milion de
lire pe an ;i aduc]nd deseori o cre;tere
`n v]nz[rile unor produse pe care le-a
promovat cu p]n[ la 200 %. „Cred c[, `n
cazul `n care vrei s[ produci o schimbare
de sistem, trebuie s[ lucrezi cu sistemul.
E o arm[ diferit[. Prefer s[ muncesc cu
oamenii dec]t s[ m[ cert cu ei. Unele
dintre cele mai importante reu;ite le-am
avut atunci c]nd am colaborat cu «inamicul».”
Parteneriatele cu corpora\iile, `n loc
s[ le blameze, i-au permis s[ provoace
schimbarea din interior, inclusiv gratuitate `n ;colile de stat la m]ncarea
s[n[toas[ ;i un bonus de fructe oferit
copiilor `n magazinele alimentare. S-a
implicat ;i `n promovarea unor legume
;i fructe care au form[ mai ciudat[ pen-

tru a reduce risipa de m]ncare. Recent,
Jamie a f[cut lobby ;i pentru reducerea
clipurilor publicitare TV la m]ncare de
fast food, `n special `n timpul emisiunilor
populare `n r]ndul copiilor. „Deseori,
oamenii tind s[ te judece dup[ o singur[
campanie – «A c];tigat sau a pierdut?»
Dar cred c[ este vorba de popularizare.
De ce acum cei de la McDonald’s UK folosesc doar lapte organic ;i ou[ de la animale crescute `n aer liber? Deoarece oamenii a;teapt[ mai mult din partea lor.
:i datorit[ faptului c[ acest zumzet vine
;i dintr-o serie de documentare ;i expuneri, ;i oameni care critic[. Este uimitor
c]nd ai posibilitatea unei conversa\ii
l[rgite cu popula\ia ;i s[-i faci s[-;i doreasc[ mai mult.” Oliver a reu;it s[
g[seasc[ ;i fonduri guvernamentale pentru a finan\a ini\iativele sale.
Pe l]ng[ emisiunile de televiziune,
Jamie ajunge `n casele oamenilor prin
intermediul site-ului s[u, a unei reviste
lunare ;i a dou[ canale YouTube, unde
con\inutul se bazeaz[ pe regula „Arat[,
nu povesti”. O mare parte din materialul
pentru canalele sale este filmat[ la `nceputul fiec[rui an ;i apoi lansat[ de-a lungul anului. Jamie este un perfec\ionist
c]nd vine vorba de con\inutul online.
„Unul dintre lucrurile care sunt periculoase – miliardele de re\ete de pe internet. Num[rul imens de oameni care posteaz[ re\ete netestate. Nici nu se pune
problema de calitatea scrisului, ci de lipsa
de inten\ie fa\[ de nutri\ie.”
Cu at]t de multe platforme (;i cinci
copii acas[), cum reu;e;te s[-;i men\in[
concentrarea? „Avem la dispozi\ie doar
un timp limitat. P]n[ la urm[, dedic[m
mult film[rilor ;i producerii de con\inut,
iar aceasta devine tematica acelui an.
~ncerc[m, de asemenea, s[ avem un scop
precis `n tot ceea ce facem. Suntem
adep\ii ridic[rii ;tachetei. Unele dintre
cele mai importante ini\iative `n care
sunt implicat acum au leg[tur[ cu marile
organiza\ii, unele dintre ele chiar controversate. Aici eu iau ultimul decizia.”
A rupt leg[turile cu cei de la Sainsbury `n 2011, datorit[ ne`n\elegerii asupra problemei utiliz[rii ou[lor care proveneau de la g[ini crescute `n baterii. Nu
tot ceea ce el sus\ine cu patos este sprijinit
de `ntreaga popula\ie. ~n 2011, 75 de ;coli
din Los Angeles i-au interzis s[ filmeze
`n campusuri `n timpul celui de-al doilea
sezon din „Food Revolution”. Iar `n luna
ianuarie a fost publicat[ ;tirea `nchiderii
a ;ase dintre restaurantele sale cu specific
italienesc din Mare Britanie, ca rezultat
al pie\ei ;i al presiunilor de dup[ Brexit.
Ajuns acum la finalul celei de a doua
decade a carierei sale, Oliver nu mai este
obsedat s[-;i protejeze brandul. „Nu mai
sunt un fan al acestor chestiuni. Am trecut ;i eu prin nenum[rate reorganiz[ri
de brand, strategii ;i companii specializate `n branding.” Pe ceea ce se concentreaz[ acum \ine de personalizarea
con\inutului. „Consider c[ viitorul este
reprezentat de modul `n care oferim
con\inutul media pentru a determina
consumatorii s[ fie cea mai bun[ variant[
a lor. Fie c[ e vorba de idei sau de re\ete
minunate, dac[ ai de g]nd s[ pui pe pia\[
toate aceste date, ai face bine s[ ob\ii ;i
cele mai bune rezultate. Dac[ discut cu
30 de oameni despre ceea ce-;i doresc,
va fi vorba de 30 de conversa\ii diferite.”
Cum arat[ re\eta succesului `n viziunea sa? „~ncepe cu pu\in ;i fii modest.
Ridic[-te din nou, `ncearc[ s[ angajezi
cei mai buni oameni, ascult[-\i inima.
Nu e vorba doar de talent sau de ceea ce
oferi, e vorba ;i de sincronizare ;i tonul
utilizat. Chiar dac[ lumea crede c[ totul
este u;or pentru mine, nu e chiar a;a. :i
eu am parte de provoc[ri. Suntem faimo;i pentru excelen\[, `ns[ eu m[ simt
destul de obi;nuit.” Privind `ns[ dincolo
de modestia ;i autocritica pe care ;i-o
face, este clar c[ Jamie Olvier este un antreprenor ale c[rui realiz[ri remarcabile
chiar au schimbat ceva `n industria gastronomic[ ;i care mai are `nc[ multe de
spus ;i de f[cut.

