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De la Ana Aslan la Anastasia
Soare, rom]nce vestite 

Sute de evenimente au fost planificate
în Italia pentru a marca 700 de ani de la
moartea poetului naţional Dante
Alighieri, în ciuda pandemiei de COVID-
19, a anunţat ministrul Culturii, Dario
Franceschini, potrivit DPA. Lecturi ;i
expoziţii sunt doar c]teva dintre
manifest[rile planificate pe `ntreaga
durat[ a anului 2021 pentru celebrarea
autorului faimoasei “La Divina Comedia”,
a precizat Franceschini cu prilejul unei
conferinţe de presă online.

Un moment special va avea lor pe 25
martie, când Italia marchează, ca în
fiecare an, Ziua Dante, iar actorul
Roberto Benigni, laureat cu Oscar, va
susţine un recital de poezie. 

Câinii lui Joe Biden, Champ şi Major,
doi ciobăneşti germani, au fost trimişi
înapoi în Delaware, datorită unui
incident grav. Major, câinele mai mic s-a
dovedit a fi agresiv, muşcând un membru
al securității Casei Albe. Deşi momentul
în care au fost aduşi cei doi patrupezi la
Casa Albă a fost motiv de mare bucurie
pentru iubitorii de câini de acolo, acesta
s-a transformat într-o tragedie. Major are
trei ani, este mult mai tânăr decât
Champ, care este şi mai bine dresat. 

Surse de la Casa Albă au declarat că,
de când s-a instalat în noua lui casă, din
luna ianuarie, Major este cunoscut
pentru comportament agresiv în repetate
rânduri. El a agresat personalul de la
Casa Albă precum şi agenții de pază în
repetate rânduri, lătrăturile ostentative şi
săriturile ieşite din comun făcându-l de
necontrolat. Reprezentanții Casei Albe
nu au dat, momentan, declarații privind
aceste incidente.

Platforma de socializare Twitter a
anun\at c[ va pedepsi dezinformarea cu
privire la vaccin. La prima abatere postarea
va fi ;tears[, la a doua contul va fi suspendat
timp de 12 ore iar la 5 abateri de dezinfor-
mare cu privire la vaccin, persoana va avea
contul blocat definitiv. Criticată că i-a sus-
pendat contul lui Donald Trump printr-o
decizie strict a companiei, Twitter continuă
pe aceeaşi linie. Va monitoriza conturile şi
va trece la sanc\iuni ̀ mpotriva ;tirilor false
cu privire la vaccinare. YouTube ;i Facebook
au anun\at `nc[ din luna octombrie 2020
reguli stricte pentru a opri posibilele infor-
ma\ii false c]nd vaccinurile erau `n teste
clinice.

Evenimente pentru a
marca 700 de ani de
la moartea lui Dante

Laszlo Tokes, figura central[ a anilor 1990-1993

Un interviu cu Laszlo Tokes din Solsti\iu, iulie 1990

Obiceiuri de L[satul Secului

La Satu Mare nu au fost niciodat[ 
confrunt[ri violente interetnice
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Plenul Came-
rei Deputaţilor a
adoptat, miercuri,
cu 301 voturi
„pentru”, un vot
„împotrivă” şi o
abţinere, proiectul
de lege privind
instituirea anului
2021 – „Anul
Tudor Vladimi-
rescu” şi,
totodată, declara-
rea lui  Tudor
Vladimirescu  şi
a  Ecaterinei
Teodoroiu  drept
eroi ai naţiunii
române.

Totodată, se
menţionează că
„se declară drept
erou al naţiunii
române Tudor Vladimirescu pentru
curajul său dovedit în Revoluţia de la
1821 pe care a condus-o, mişcare care
avea ca scop eliberarea popoarelor
creştine de sub dominaţia otomană”.
Proiectul de lege prevede că se instituie
anul 2021 ca „Anul Tudor Vladimirescu”
în România. „Autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale pot acorda
sprijin logistic şi/sau financiar, după caz,
la programe de promovare a “Anului
Tudor Vladimirescu”, se mai arată în
iniţiativa legislativă. 

Proiectul a fost adoptat şi de Senat,
iar Camera Deputaţilor este for
decizional.

Reamintim că scriitorul Ilie Săceanu
a publicat două romane despre Tudor
Vladimirescu< Umbra Slugerului
Theodor (Editura Dacia, 1988) ;i
Căma;a morții. Theodor Vladimirescu
(Editura Dacia, 1999).

Twitter, pedeaps[
pentru cei care 
dezinformeaz[
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Anul 2021, 
declarat 

“Anul Tudor 
Vladimirescu”

Câinii lui Joe Biden
au fost alunga\i ;i 

de la Casa Alb[
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Dacă duminică, 7 martie, a fost
lăsata secului de carne, (Duminica
Înfricoșătoarei Judecăți), iată că, în
14 martie, avem lăsata secului de
brânză, în Duminica Izgonirii lui
Adam din Rai. Din data de 7
martie, creștinii au mai avut
dezlegare doar pentru consumul de
brânză, respectiv toate lactatele.

Lăsatul secului la carne, în creştinism
e una din cele două lăsaturi ale secului, şi
anume ziua sau zilele de frupt tocmai
înainte de intrarea în păresimi.

În riturile apusene, precum şi în
unele dintre riturile răsăritene, lăsatul
secului de brânză şi lăsatul secului de
carne au loc deodată, marțea înainte de
miercurea cenuşii, care e ziua de intrare
în post.

În ritul bizantin primul lăsat al
secului are loc cu o săptămână înaintea
celui de-al doilea.
Potrivit tipicelor bisericeşti, se renunță la
carne în duminica izgonirii lui Adam,
duminică precedată de o săptămână,
săptămâna cărnii, în care se mănâncă
produse de carne în fiecare zi. În această
săptămână nu se face liturghie miercurea
şi vinerea.

Obiceiuri de Lăsata Secului
anterior sărbătorii Paștilor

În lumea satului, Lăsata Secului de
Paşti păstrează acte rituale specifice unui
început de An Agrar celebrat la
echinocțiul de primăvară. În acest sens,
Prof. Ion Ghinoiu afirma< “prin fixarea
Paştelui în raport cu echinocțiul de
primăvară şi faza lunară, cele mai
importante sărbători şi obiceiuri păgâne
au fost împinse în afara ciclului pascal, la
Lăsatul Secului şi la Rusalii”.

Lăsata Secului este momentul de
cumpănă dintre vechiul si noul An Agrar
„un scenariu ritual de îmbătrânire şi
înnoire a timpului, în care ritualurile şi
datinile pregătesc evenimentul şi-l
consfințesc – adică sunt împărțite
simetric întru-un ciclu de sărbători care
au loc de-a lungul a două săptămâni, o
parte dintre ele fiind celebrate înaintea
Lăsatului Secului în „Săptămâna
Nebunilor”, altele după, în săptămâna
“Caii lui Sân Toader”.

Sărbătorile tradiționale desfăşurate
pe parcursul acestor două săptămâni,
sunt despărțite simetric de sărbătoarea
nocturnă a Lăsatului de Sec, cunoscută
sub diferite denumiri zonale< Strigătul
peste sat, Priveghiul cel Mare, Alimori,
Hodăițe etc. şi păstrează anumite
elemente care sunt specifice nopții dintre
ani.

Vreme de două săptămâni, creştinii
au parte de ritualuri specifice perioadei
de dinaintea intrării în Postul Mare, astfel
că Revelionul Lăsatei Secului este
considerat punctul central al acestor
cutume. Are loc în sâmbăta sau duminica
dinainte de Lăsata Secului de carne (deci
înaintea Săptămânii albe) o sărbătoare
asemănătoare cu Revelionul care, în
funcție de zonele geografice, poartă
denumiri diferite precum< La Zăpostit
(Lăsatul Secului), Priveghiul cel Mare
(priveghi – termen care defineşte orice
petrecere nocturnă), Alimori (nume dat
roții de foc, cu altă semnificație specială),
Hodăițe (nuia cu două crengi între care
se pun paie, pănuşi de porumb, fân şi se
dă foc), Opaiț (denumirea vine de la
arhaicul instrument de iluminat) dar în
esență tradiția este similară.

Întreaga comunitate sătească petrece
sub cerul liber, până dimineață. Toată
comunitatea sătească trebuie să ia parte

la prilejul colectiv de veselie, prilej cu care
pe dealuri se aprind focuri rituale, în
unele zone ale țării. Fiecare sătean trebuie
să aducă paie, coceni de porumb, lemne
sau crengi uscate care să fie aprinse, într-
o roată de foc. În jurul său, se chiuie, se
dansează, se fac "strigături peste sate", iar
oamenii petrec împreună, cu mic, cu
mare.

Strigăturile erau asemănătoare cu
cele de la Anul Nou sau din sâmbăta
Paştelui. Scopul lor era identic – prin
comunicarea faptelor urâte făcute de
diferiți membrii ai comunității săteşti, ei
erau iertați şi purificați. În Maramureş,
„strigatul peste sat” se încheia cu
versurile< „cele bune să se-adune, cele rele
să se spele”. Dacă cineva lipsea de la
ceremonia obştei, era întrebat în ziua
următoare< „din ce cauză n-ai fost aseară
la priveghi, că Dumnezeu ştie, mai trăi-
vom până la alt an?”.

Punctul culminant al serbării era
incinerarea în câmp liber a unei păpuşi
făcute din paie. După unii cercetători
aceasta presupune ca în vremuri
ancestrale, la ceremoniile înnoirii
timpului, existau jertfe umane. Pe de altă
parte, obiceiul Păpuşii din paie – existent
aproape la toate popoarele şi practicat şi
acum, sugerează că de fapt ar fi o practică
de stimulare magică a fertilității
pământului.

Practici care sunt interzise
în Postul Mare
al Învierii Domnului

Postul Mare al Paştelui se referă la
perioada de 40 de zile pe care
Mântuitorul Iisus Hristos l-a ținut,
înainte de a propovădui Cuvântul lui
Dumnezeu.

Nu se țin petreceri pentru nunți şi
botezuri în Postul Paştelui, deoarece nu
se cântă şi nu se dansează. Practic, fiind
o perioadă care ne aduce aminte de
suferințele pin care a trecut Iisus Hristos,
când a fost răstignit.

În ceea ce priveşte interdicțiile
alimentare, este recomandat a se renunța
la untdelemn, iar fumatul şi alcoolul sunt
interzise cu desăvârşire, fiind ştiut faptul
că postul are menirea de a ne purifica atât
din punct de vedere spiritual, cât şi

trupeşte.
Desigur, toți creştinii ştiu faptul că

alimentele precum carnea de orice fel,
ouăle, peştele, brânza şi laptele sunt
interzise cu desăvârşire, cu excepția
zilelor în care este dezlegare la peşte.

Zilele când au loc dezlegările la peşte
sunt de Praznicul Bunei Vestiri şi de
Florii, în duminica dinaintea Paştelui.

Totuşi, cel puțin la fel de importantă
de la abținerea de la anumite alimente
este, în primul rând, o conduită corectă,
un comportament adecvat, care să se
împletească perfect cu rugăciunea
constantă.

Se spune că de la postul propriu-zis
pot fi scutiți copiii, femeile gravide,
lăuzele şi bolnavii, însă asta nu înseamnă
că se pot lipsi de postul spiritual şi de
rugăciuni.

Perioade și momente
importante din perioada
celor 40 de zile de Post

Săptămâna albă mai este denumită
şi Săptămâna Brânzei. De obicei,
aceasta coincide şi cu Săptămâna
Nebunilor. În cele 7 zile, creştinii pot
face de toate, mănâncă însă doar
brânzeturi, lactate şi ouă, dar nunțile şi
botezurile sunt admise. Din alimentație
se elimină doar carnea şi slănina.

În aşa-numita Joi a Furnicilor, din
Săptămâna Albă, femeile aduceau
ofrande acestor insecte, făcând o turtă
din făină sau mălai şi, după ce au uns-o
cu brânză sau unt, o aşezau pe un
muşuroi, pentru prevenirea pagubelor
prea mari cauzate de aceste insecte.

Legarea grânelor este o cutumă care
se practica de Lăsata Secului, pentru a
putea preveni ca păsările să provoace
daune pe câmpurile cu semănături.

Potrivit tradiției, peste zi este cu
desăvârşire interzis ca oamenii să pună
mâna pe cereale, nici măcar să dea
mâncare la animale nefiind permis.
Superstițiile spun că, în caz contrar,
producția ar putea fi distrusă de păsări,
precum şi de alți dăunători.

Seara însă, este permis şi chiar
indicat a se lua câteva grăunțe în gură,
a se ieşi în curte şi, cu ochii închişi, se
scuipă la orătăniile curții, în timp ce se
spun următoarele< "cum nu văd eu

acuma nimic, aşa să nu vadă nici
pasările holda mea".

Un alt obicei practicat de Lăsata
Secului este "baterea alviței" (halviței),
de regulă practicându-se în sudul țării.
Este petrecerea tinerilor, nu şi a celor
mai în vârstă. O alviță este legată cu o
sfoară şi este plimbată prin fața
adolescenților şi tinerilor care, legați cu
mâinile la spate, trebuie să prindă alvița
cu gura. De cele mai multe ori, tinerii
reuşesc doar să se murdărească pe față
şi pe haine, deoarece de prins alvița nici
nu se pune problema, acesta fiind un
lucru foarte dificil.

Chiar în duminica Lăsatei Secului,
comunitatea se reuneşte în petreceri
denumite Vergelul sau refenele. Practic,
este ultimul prilej de distracție
colectivă, înainte de instalarea perioadei
de 40 de zile de restricții.

Esența acestui ultim prilej de
distracție colectivă se reduce la
ceremonialul Mascaților, care constă
într-o suită de strigături satirice, chiar
răutăcioase, între fetele bătrâne şi
"tomnaticii" care au rămas necăsătoriți.

Cum ar trebui să fie postul 
pentru orice creștin?

Indiferent de câte obiceiuri şi
practici ritualice s-ar duce la îndeplinire
înainte de Lăsata Secului, din data de 14
martie, până la urmă, lucrul cel mai
important este felul în care alegem să ne
petrecem postul. 

Unii sfinți părinți spun că ceea ce
facem în timpul acestei perioade severe
de post este mult mai important decât
ceea ce dăm corpului pentru a se hrăni
fizic. Mulți clerici sunt de părere că ceea
ce emitem, ceea ce adresăm aproapelui
nostru, precum şi felul în care acționăm
față de acesta, se va întoarce, la un
moment dat, asupra noastră. Dreptatea
divină nu întârzie în nicio situație, în
niciun caz şi, cu atât mai mult cu cât ni
se predică, de peste 2000 de ani să ne
iubim aproapele, fiind perfect conştienți
de importanța acestui îndemn, cu atât
mai mult tot ceea ce facem şi contravine
acestei învățături se va răsfrânge asupra
fiecăruia din noi.

Un post luminat!
Pagină realizată de Mirela Filimon

Alexandru O. Teodoreanu, poet,
eseist şi prozator, se stinge din viață la
15 martie 1964. Alexandru
Teodoreanu, ajuns cunoscut pentru
romanul "Hronicul măscăriciului
Vălătuc", ce înfățişează, în detaliu, un
tablou de moravuri, sub o notă
umoristică, a primit cronici
preponderent favorabile din partea
presei vremii.

Publicat la 1928, romanul a fost
comparat chiar cu opera lui Rabelais,
"Gargantua şi Pantagruel".

Acestuia i-au urmat două volume
de epigrame – „Strofe cu pelin de mai
pentru/contra Iorga Neculai” şi „Vin şi
apă”, trei cărţi de proză – „Mici
satisfacţii”, „Un porc de câne” şi „Bercu
Leibovici” şi două volume de
publicistică intitulate „Tămâie şi
otravă”. A publicat de asemenea
versuri, reunite în volumul „Caiet”,
apărut în 1938.

Romanul dramatizat "Rodia de
aur", scris împreună cu Adrian Maniu,
a fost pus în scenă în anii 1929-1930,
la Naționalul Bucureşti. A scris şi o
serie de epigrame care i-au adus lui
Alexandru O. Teodoreanu
pseudonimul "Păstorel", de care s-a
folosit ocazional. A explicat originea
acestei porecle, printr-o serie de
versuri.

„Am păstorit în viaţă vinuri rare /
De-aceea îmi şi zice Păstorel /
Şi de la Grasa pân-la Otonel /
Le-am preţuit, pe rând, pe fiecare”.

S-a aflat, o perioadă, la conducerea
Teatrului Național din Iaşi, alături de
Mihail Sadoveanu şi Demostene Botez.

Era recunoscut pentru calitățile
sale gustative şi experiența sa vastă în
degustarea vinurilor româneşti, astfel
că identifica, fără dificultăți, orice soi
de vin şi, pe lângă acest fapt, mai era
capabil să identifice anul fabricației,
precum şi să indice zona geografică de
unde a fost via din care a rezultat
producția de vin. Mai putea preciza şi
puritatea licorii, regimul pluvial al
anului respectiv. Este autorul unui
tratat despre vinuri şi coniacuri. De
asemenea, a explicat tehnica realizării
acestora precum şi procesul de
degustare. Din păcate, tratatul nu a
văzut lumina tiparului astfel că
informațiile sale sunt considerate
pierdute, din moment ce manuscrisul
nu a fost găsit.

Sfârşitul l-a găsit în municipiul
Bucureşti, în anul 1964.

La 15 martie 1964
se stinge din via\[

Alexandru
Teodoreanu, fratele

scriitorului Ionel
Teodoreanu

TRADI}II
Vreme de două săptămâni, creştinii au parte de ritualuri specifice perioadei de dinaintea intrării în Postul Mare, astfel că

Revelionul Lăsatei Secului este considerat punctul central al acestor cutume. Are loc în sâmbăta sau duminica dinainte de
Lăsata Secului de carne (deci înaintea Săptămânii albe) o sărbătoare asemănătoare cu Revelionul care, în funcție de zonele
geografice, poartă denumiri diferite precum< La Zăpostit (Lăsatul Secului), Priveghiul cel Mare (priveghi – termen care
defineşte orice petrecere nocturnă), Alimori (nume dat roții de foc, cu altă semnificație specială), Hodăițe (nuia cu două
crengi între care se pun paie, pănuşi de porumb, fân şi se dă foc), Opaiț (denumirea vine de la arhaicul instrument de iluminat)
dar în esență tradiția este similară.

Întreaga comunitate sătească petrece sub cerul liber, până dimineață. Toată comunitatea sătească trebuie să ia parte 
la prilejul colectiv de veselie, prilej cu care pe dealuri se aprind focuri rituale, în unele zone ale țării

L[sata Secului, prilej colectiv de veselie,
petrecere ;i `ndeplinire a unor ritualuri

Întreaga comunitate sătească petrece sub cerul liber, o noapte întreagă, în jurul unui foc simbolic
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ACTUALITATEA

A trecut un sfert de veac de
c]nd prin\esa Diana a rupt t[cerea
;i a vorbit despre via\a ei `n Casa
Regal[ a Marii Britanii. Acum, `n
anul 2021, Meghan Markle a ajuns
s[ fac[ la fel. Iar pove;tile celor
dou[ sunt incredibil de similare.

Oricine `;i aduce aminte de
funerariile Dianei, prin\es[ de Wales,
din anul 1997, nu poate uita imaginea
terifiant[ cu cei b[ie\i din spatele
cortegiului care ducea sicriul la
Westminster Abbey. At]t prin\ul
Harry, c]t ;i prin\ul William au avut
capul plecat, cu m]inile str]ns pe
l]ng[ corp.

Imaginea respectiv[ a r[mas
`ntip[rit[ `n mintea colectiv[, o
amintire agonizant[ a copil[riei celor
doi prin\i ;i a fost, din nou, amintit[
`n interviul pe care prin\ul Harry ;i
so\ia sa, Meghan, l-au oferit lui Oprah
Winfrey duminic[ seara, 7 martie
2021.

Compara\ii cu trecutul

Presa tabloid[ din Regat o
consider[ pe Meghan Markle o Wallis
Simpson mai modern[. Reamintim c[
Wallis Simpson, ducesa de Windsor, a
fost de origini american[, a divor\at de
dou[ ori ;i este femeia pentru care
Regele Edward a VIII-lea a abdicat `n
anul 1936, ceea ce a cauzat un imens
scandal la vremea aceea `n societatea
englez[, scandal despre care se
pomene;te ;i acum. ~ns[, prin\ul
Harry ;i Meghan se consider[ c[ au
ajuns `n aceia;i pozi\ie precum Diana,
care a fost urm[rit[ la fiecare pas.

Harry a vorbit, de nenum[rate ori,
despre tot ceea ce a `ndurat mama  sa
dup[ divor\ul de prin\ul Charles ;i
cum a sf]r;it `ntr-un accident de
ma;in[ `ntr-un tunel din capitala
Fran\ei, urm[rit[ fiind de paparazzi.
Prin\ul Harry a f[cut din nou referire
la accidentul respectiv duminic[,
f[c]nd o compara\ie `ntre durerea
suferit[ de c[tre mama ;i so\ia sa. ~n
acela;i timp, a sus\inut faptul c[ “am
sim\it prezen\a mamei mele `n tot
acest timp”.

A fost asemenea unei poveste
scrise de Shakespeare, o institu\ie
antic[, `nc[rcat[ de istorie ;i un prin\
care dore;te s[ se distan\eze de trecut,
pentru a privi cu speran\[ c[tre viitor,
pentru a-;i g[si scopul `n via\[. Harry
a f[cut  aceast[ compara\ie c]nd s-a
referit la “critica venit[ `n mod
constant la adresa so\iei mele”.

“Tot ce puteam s[ v[d este faptul
c[ istoria se repet[“, a spus, de;i a
descris tratamentul primit de c[tre
Meghan “mult mai periculos” ;i asta
dorit[ omniprezen\ei re\elelor sociale
;i a rasismului.

Meghan a vorbit ̀ n interviu despre
presiunea ca so\ie `n casa regal[,
singur[tate, izolare ;i chiar g]nduri de
suicid. Toate acestea au amintit despre
problemele cu bulimia ;i depresie de
care a suferit ;i prin\esa Diana.
Ambele femei au c[utat disperate
ajutor din partea familiei, dar au fost
ignorate.

“C]nd spun c[ istoria se repet[, fac
referire la mama mea. C]nd vezi c[
a;a ceva se `nt]mpl[, c]nd cineva are
o problem[, normal este s[ ceri
ajutor”.

Exact ca ;i mama lui, atunci c]nd
Meghan a strigat dup[ ajutor, nimeni
nu i-a acordat aten\ie. ~n schimb,
familia i-a ignorat durerea ;i a rugat-
o s[ `;i \in[ capul plecat.

Diferen\ele care r[sucesc 
cu\itul `n ran[ 

Precum Diana, Meghan s-a
al[turat unei familii care nu a `n\eles-
o ;i care a crezut c[ se va conforma,
f[r[ s[ fac[ vreun comentariu,
protocolului regal ;i regulilor impuse.
Meghan nu a acceptat s[ fie supus[ iar
cei de la palat, spune ea, nu au f[cut
nimic pentru a o proteja de
numeroasele r[uta\i care i s-au adus.
Presa tabloid[ englez[ au acuzat-o ca
fiind posesiv[, dominatoare, o
persoan[ care se crede superioar[
tuturor. Tot aceia;i pres[ tabloid[ care
a urm[rit[ ;i pe Diana, i-au f[cut via\a
lui Meghan un calvar, `n timp ce
umpleau pagini cu pove;ti despre ea.

Dar exist[ ;i diferen\e. Pe l]ng[
faptul c[ Meghan este biracial[, a
reu;it s[ `;i g[seasc[ un sprijin `n
Harry. Pe de alt[ parte, c[s[toria
Dianei ;i a lui Charles s-a destr[mat
destul de repede. Diana a avut doar 20
de ani, foarte protejat[ de familie,
naiv[, c]nd ea ;i Charles s-au
c[s[torit.

Meghan, c]nd a devenit so\ia
prin\ului Harry, `mplinise 36 de ani,
avea propria via\[, divor\ase deja ;i era
o actri\[ destul de cunoscut[ la
Hollywood.

Diana provine dintr-un mediu
unde tradi\ia este venerat[. Meghan
dintr-o cultur[ unde este un lucru
absolut normal, natural chiar, s[ ceri
ajutor, s[ vorbe;ti despre sentimentele
tale, s[ identifici noi modalit[\i de a-
\i rezolva problemele.

Interviul care a ;ocat lumea 
`ntreag[

Decizia îndrăzneață a unei soții
regale de a critica familia soțului ei
într-o emisiune specială televizată
aminteşte de interviul Dianei din 1995
cu BBC. La vremea aceea, Diana a
m[rturisit c[, `n c[snicia ei, se aflau
“trei persoane”, f[c]nd referire la ea,
Charles ;i Camilla Paker Bowles,
actuala duces[ de Cornwall.

Harry a spus, `n interviu, c[ mama
sa ar fi fost de acord cu p[r[sirea
regatului, pentru a-;i g[si lini;tea. “A
avut o b[nuial[ c[ voi proceda `n acest
fel, dar, `ntr-un final, cred c[ ;i ea `;i
dore;te s[ fim ferici\i”, i-a spus lui
Oprah.

Charles ;tia, de la bun `nceput, c[
Diana este nefericit[, i-a cauzat numai
durere iar acum el ;i fiul s[u nu `;i mai
vorbesc, Harry sus\ine chiar c[ tat[l
s[u a refuzat, la un moment dat, s[ `i
mai r[spund[ la telefon.

“M[ simt p[r[sit, pentru c[ ;i el a
trecut printr-o experien\[
asem[n[toare. :tie foarte bine ce este
durerea iar Archie este nepotul lui. :i,
`n acela;i timp, `ntotdeauna `l voi
iubit. Dar s-au `nt]mplat prea multe”.

Este de men\ionat faptul c[
popularitatea prin\ului Charles a
crescut exponen\ial odat[ cu nunta
din anul 2018, c]nd ;i-a condus nora
la altar iar Harry i-a ;optit
“mul\umesc, tati”, c]nd mireasa a
ajuns la el.

C[tre finalul interviului, Harry a
vorbit despre Archie ;i noua sa via\[
`n California. “Una dintre cele mai
mari bucurii pentru mine este s[ `l v[d
`n co;ule\ul de pe biciclet[, s[ mergem
la plimb[ri lungi, lucru pe care nu am
reu;it s[ `l fac atunci c]nd am fost un
copil.”

Momentele-cheie 
ale interviului

A;a cum am men\ionat anterior,
interviul realizat de c[tre ducii de
Sussex a ;ocat o lume `ntreag[. :i asta
datorit[ detaliilor care au fost

dezv[luite de-a lungul celor dou[ ore
de transmise.

Meghan sus\ine c[ via\a ca
membru `n familia regal[ a f[cut-o s[
aib[ g]nduri suicidale. 

De-a lungul anilor, prin\ul Harry
a vorbit despre s[n[tatea mental[,
durerea survenit[ `n urma pierderii
cuiva drag, dar ;i alte aspecte care ar
fi reprezentat un subiect tabuu pentru
membrii familiei regale. Audien\a au
auzit-o de foarte pu\ine ori pe Meghan
vorbind despre problemele proprii de
s[n[tate mentale, cu excep\ia
articolului publicat `n anul 2020 c]nd
a vorbit despre perioada `n care a
suferit un avort.

Ducesa s-a g]ndit s[ ̀ ;i pun[ cap[t
zilelor, `n timp ce era un membru al
familiei regale. “~mi era ru;ine s[ `i
spun lui Harry. Dac[ nu i-a; fi spus,
poate c[ a; fi f[cut-o. Pur ;i simplu, nu
voiam s[ mai tr[iesc.”

Meghan a spus c[ a vorbit cu un
membru senior al familiei regale
despre posibilitatea de a cere ajutor de
specialitate, dar i s-a spus “nu ar fi un
lucru bun pentru institu\ie”.

Acest interviu a demonstrat faptul
c[ Meghan ;i Harry nu s-au sfiit s[
vorbeasc[ despre problemele de
s[n[tate mental[, despre provoc[rile
care li s-au ivit `n cale. I-au m[rturisit
lui Oprah c[ “`ntr-un fel sau altul, vom
continua s[ facem aceia;i munc[ pe
care am f[cut-o c]t timp am fost
membri activi ai familiei regale”.

O alt[ dezv[luire o reprezint[
numeroasele atacuri pe care Meghan
le-a suferit datorit[ etniei sale. Cuplul
sus\ine c[ tabloidele ;i revistele de
scandal au c[utat mereu o s[m]n\[, o
flac[r[ c]t de mic[ pentru a aduce `n
aten\ia public[, `ntr-o lumin[
negativ[, faptul c[ Meghan este o
persoan[ de culoare. 

Ducii de Sussex consider[ c[ etnia
ducesei reprezint[ principalul motiv
pentru care fiul lor, Archie, nu i s-a
oferit un titlu ;i nu i-a fost asigurat[
securitate.

~n unul dintre cele mai ;ocante

momente ale interviului, Meghan
men\ioneaz[ o conversa\ie pe care
Harry a avut-o cu un membru al
familiei regale, `n timp ce era
`ns[rcinat[ cu micu\ul Archie. “Aveam
`n tandem conversa\ii `n care fiului
meu nu i se oferi un titlu regale, dar au
fost ;i temeri cu privirea la tonul ;i
culoarea pielii pe care o va avea odat[
ce va veni pe lume”. La aceast[
m[rturisire, Harry a ad[ugat faptul c[
o anumit[ persoan[ din familia sa l-a
`ntrebat “Dar copilul cum va ar[ta?”.

Vicky Ford, Membru al
Parlamentului Regatului Unit din
2017, a spus, `ntr-un interviu,
“Rasismul nu are ce anume s[ caute ̀ n
societatea noastr[“.

A fost, `ntr-adev[r, un moment
;ocant ;i dureros, c]nd Harry a
sus\inut c[ tat[l a refuzat s[ `i
r[spund[ o perioad[ la telefon. Acest
lucru se ̀ nt]mpla c]nd ducii de Sussex
se g]ndeau la retragerea din Casa
Regal[. Acum, situa\ia s-a mai
remediat, dar “mai trebuie s[ muncim
pu\in la capitolul comunicare”, a
ad[ugat ducele de Sussex.

Prin\ul William nu a fost foarte
des men\ionat pe toat[ durata
interviului, dar Harry a spus despre
rela\ia dintre ei poate fi descris[ prin
“spa\iu”. Nu doar odat[, at]t Harry c]t
;i Meghan au tras o linie c]t se poate
de clar[ `ntre Regina Elisabeta ;i
ceilal\i membrii ai familiei regale. Au
povestit despre numeroasele sale
interac\iuni, c]t timp au locuit `n
Londra, dar mai ales dup[ ce s-au
retras din Casa Regal[, Harry
sus\in]nd c[ a vorbit cu bunica sa `n
ultimul an c]t nu a vorbit  `n timp ce
era membru “cu acte `n regul[“ a
familiei regale.

Tonul s-a schimbat, ̀ n mod vizibil,
la men\ionarea celorla\i membri ai
familiei, William, so\ia sa Kate
Middleton ;i Charles. Au ap[rut
numeroase pove;ti ̀ n care Meghan era
caracterizat[ ca fiind “o div[“,
amenin\a personalul palatului, ;i c[
nici un membru al familiei lui Harry
nu a avut suficient curaj s[ o apere.

~ns[ ducesa de Sussex ;i-a dat
seama de un lucru ;i a spus, cu durere
`n glas, faptul c[ familia regal[ “a fost
dispus[ s[ mint[ pentru a proteja al\i
membri ai familiei, dar nu erau `n
stare s[ spun[ adev[rul pentru a m[
proteja pe mine ;i pe so\ul meu.”

Meghan a dat exemplu momentul
c]nd presa englez[ a sus\inut c[
ducesa de Cambridge a pl]ns din
cauza ei. Adev[rul a fost altul. Kate ;i-
a f[cut cumnata s[ pl]ng[ cu doar
c]teva zile `nainte de nunt[, `ns[ ;i-a
cerut scuze. I-a trimis flori ;i un bilet,
lucru pe care Meghan l-a apreciat.

Harry `i este recunosc[tor
mo;tenirea l[sat[ de c[tre mama lui,
deoarece, f[r[ acei bani, nu ar fi reu;it
s[ asigure securitatea necesar[ pentru
a-;i proteja familia. Ducele de Sussex
a recunoscut c[ s-a sim\it `ncol\it,
neprotejat ;i `n pericol, c[ familia sa
nu i-ar fi s[rit `n ajutor c]nd a avut
nevoie `nainte de a fi cu Meghan. Dar
c[s[toria, prezen\a ei `n via\a lui, l-a
salvat.

Meghan, pe de alt[ parte, ;i-a
asigurat so\ul c[ adev[ratul erou este
chiar el. “Harry ne-a salvat via\a. A
fiului nostru, dar ;i a mea. Iar pentru
asta `i voi fi mereu recunosc[toare”.

Raluca D.

~n timpul interviului, ducii de Sussex au anun\at c[ vor deveni p[rin\ii unei feti\e `n vara anului 2021

“Se spune că fetele cu vise devin femei cu viziune. Putem să ne împuternicim reciproc să realizăm o astfel de vi-
ziune - pentru că nu este suficient să vorbim pur şi simplu despre egalitate. Trebuie să şi credem. Și nu este sufi-
cient să credem pur şi simplu în ea. Trebuie să lucrăm la ea. Haideți să lucrăm la ea. Împreună. Începând de
acum.” - Meghan, Duces[ de Sussex

Interviul ducilor de Sussex zguduie 
Casa Regal[ din temelii
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Recunoscut pentru rolul jucat `n de-
clan;area Revolu\iei din decembrie 1989,
Laszlo Tokes a fost, f[r[ `ndolial[, figura
cea mai proeminent[ a anilor 1990-1993.
Dac[ p]n[ la tragicele evenimente din
T]rgu Mure; din martie 1990, `n care
rom]nii ;i ungurii s-au b[tut ;i s-au omor]t
ca la revolu\ia din 1848, episcopul reformat
era deopotriv[ stimat de ̀ ntreaga popula\ie
a Rom]niei,  dup[ aceast[ dat[ s-a produs
o ruptur[ care avea s[ dureze p]n[ la in-
trarea UDMR `n guvernul CDR. 

L-am cunoscut bine ;i am scris despre Laszlo
Tokes. ~n iulie 1990 i-am luat un interviu, pe care
`l relu[m acum, pentru c[ deja apar\ine istoriei.
Poate odat[ ar trebui s[ scriu ;i despre discu\iile
`n particular.  ~n anul 1991, publica\ia 'Solsti\iu"
prin modul prin care a scris despre rela\iile inter-
etnice,  a evitat o confruntare ̀ ntre rom]nii ;i ma-
ghiarii din Satu, bine planificate de ambele p[r\i
dup[ schema de la T]rgu Mure;, pentru ziua de
15 martie.

Era perioada c]nd noua putere politic[, par-
tidul lui Ion Iliescu, ca ;i fosta Securitate, avea
nevoie de dezbinare pentru a-;i putea consolida
puterea.

Laszlo Tokes a r[mas cea mai important[ fi-
gur[ politic[ a maghiarilor din Transilvania p]n[
la congresul UDMR de la Bra;ov, din anul 1993.
Am participat la acel congres istoric, la care s-a
decis orientarea general[ a UDMR pentru
urm[torii zeci de ani. Pierz]nd alegerile de
pre;edinte al UDMR ̀ n fa\a lui Marko Bela, epis-
copul Tokes ;i-a pierdut influien\a ̀ n r]ndul ma-
ghiarilor. Declara\iile lui de mai t]rziu,  ac\iunile
lui, au fost folosite electoral de diverse partide
politice. PUNR-ul lui Gheorghe Funar, mai t]rziu
PRM-ul lui Vadim Tudor, s-au alimentat din pre-
supusele ac\iuni iredentiste a maghiarilor. Odat[
ce aceste ac\iuni s-au dovedit c[ sunt simple in-
tepret[ri ale unor gesturi simbolice, culmin]nd
cu at]rnarea tricolorului maghiar la diferite ocazii,
`n special la 15 martie, partidele na\ionaliste
rom]ne;ti ;i-a pierdut popularitatea ;i nu au mai
intrat `n parlament. Au ;i disp[rut de pe scena
politic[.

UDMR a r[mas pentru c[ Marko Bela a reu;it
s[ fac[ din aceast[ Uniune o forma\iune mode-
rat[. :i UDMR poate r[m]ne o for\[ politic[ at]ta
vreme c]t liderii s[u dau dovad[ de modera\ie,
iar atunci c]nd ocup[ o func\ie public[, primari,
pre;edin\i de consilii jude\ene, men\in un echi-
libru `ntre etnii, `ntre categoriile sociale, `ntre
rom]ni ;i unguri. C]nd ̀ nclin[ balan\a ̀ ntr-o par-
te, nu mai pot fi considera\i democra\i, pot fi ca-
taloga\i drept ;ovini, na\ionali;ti, departe de rea-
litatea zilelor noastre.  Din acel punct se produce
o ruptur[ ̀ n comunitate, iar localitatea respectiv[
este scoas[ din r]ndul societ[\ilor democratice. 

Nu spun c[ Satu Mare poate ajunge ̀ ntr-o ase-
menea situa\ie. Reamintesc numai ce am scris `n
1993 despre situa\ia din jude\ul Satu Mare, despre
rela\ia nefireasc[ dintre rom]ni ;i maghiari. 

~n anul 1993 puneam problema `n felul
urm[tor< cum se face c[ la Satu Mare unde ma-
ghiarii sunt 38%, prefectul este rom]n, subpre-
fectul este rom]n, primarul ;i viceprimarul sunt
rom]ni, ;eful Poli\iei este rom]n, procurorul ;ef
este rom]n, ;eful G[rzii financiare este rom]n, di-
rectorii marilor `ntreprinderi sunt rom]ni? Nu
era firesc ;i nu puteam fi de acord cu o asemenea
discriminare. Articolul din "Solsti\iu", pe care `l
republic[m dup[ 28 de ani, a fost preluat de foarte
multe publica\ii maghiare din \ar[, din Ungaria
;i Germania. 

Dup[ 28 de ani rolurile s-au inversat. UDMR
are toate func\iile-cheie din jude\ul Satu Mare<
prefect, pre;edinte de consiliu jude\ean, primar
al re;edin\ei de jude\, ;i multe alte func\ii ale unor
institu\ii subordonate. A;a cum nu consideram
normal[ situa\ia din anul 1993, ;i eram ferm de
partea maghiarilor, a UDMR, este la fel de firesc
s[ pun problema `n aceea;i termeni ;i `n anul
2021. 

Dar situa\ia `n Rom]nia, `n Eurupa, `n lume,
dar ;i `n Satu Mare, `n anul 2021 nu este identic[
politic, democratic, institu\ional, cu situa\ia din
1990-1993. Lumea s-a schimbat, oamenii trebuie
s[ se schimbe. 

Pe moment, ̀ n Satu Mare exist[ o situa\ie ten-
sionat[ generat[ de lipsa de transparen\[ ̀ n cazul
unor  am[r]te de proiecte. Au ap[rut suspiciuni.
De ce respectivele proiecte nu au fost popularizate
a;a cum, de exemplu, se `nt]mpl[ `n cazul orga-
niz[rii zilelor culturale Poesis ;i  Partium? Arhi-

tectura este tot cultur[, tot art[.  O localitate atrage
turi;ti pentru c[ are lucruri deosebite de ar[tat.
A;a cum Careiul  atrage sute de mii de turi;ti da-
torit[ castelului Karoly, trebuie s[ procedeze ;i
Satu Mare. Turi;tii atra;i ̀ n munincipiul Satu Ma-
re pot fi num[ra\i de degetele de la o m]n[ ;i de
la un picior. Acest lucru nu mai poate dura mult
pentru c[ ̀ n acest fel Satu Mare va fi scos definitiv
de pe harta turistic[ a Rom]niei.

Dar v[ invit[m s[ citi\i pozi\ia noastr[, a pu-
blica\iei 'Solsti\iu", acea;i direc\ie fiind mo;tenit[
;i continuat[ de "Informa\ia Zilei" de Informa\ia
TV, de revista Poesis,  genereaz[ toate ac\iunile
oamenilor de cultur[ grupa\i `n jurul acestor in-
stitu\ii culturale ;i civice. 

Dumitru P[curaru

INTERVIU       
LASZLO TOKES
“Cred c[ persoanele 

independente pot juca 
un rol important `n 

democratizarea Rom]niei’’
D. P[curaru< - Domnul Tokes, ̀ n pri-

mele s[pt[m]ni de dup[ Revolu\ie po-
pularitatea dumneavoastr[ `n r]ndul
rom]nilor a fost foarte mare. ~n special
dup[ evenimentele de la T]rgu Mure;
popularitatea dvs. a sc[zut sim\itor. Din
ce cauz[?

Laszlo Tokes< - ~ntr-adev[r a sc[zut popula-
ritatea mea. Eu nici n-am contat pe aceast[ po-
pularitate, adic[ n-am visat vreodat[ s[ fiu popular
`ntre rom]ni, av]nd `n vedere trecutul apropiat
din era lui Ceau;escu. Dar sincer s[ v[ spun pen-
tru mine a ̀ nsemnat foarte mult simpatia rom]ni-
lor ;i mi-am repro;at foarte mult atunci c]nd am
pierdut-o.

-  Se putea men\ine aceast[ 
popularitate?

- Cred c[ era inevitabil s[ o pierd, deoarece
trebuia s[ m[ pronun\ `n mod hot[r]t `n unele
probleme care de multe decenii nu au fost nu nu-
mai clarificate, dar nici m[car discutate. ~n acest
fel au ap[rut unele ne`n\elegeri care m-au dep[;it.
Deci eu cred c[ era absolut o necesitate s[ se
iveasc[ aceste divergene\e, dar sunt convins s[
dac[ am fi reciproc aten\i la opiniile celuilalt, ale
partenerului, ale celeilalte p[r\i, ne-am `n\elege.
Sunt convins c[ de aceea am pierdut aceast[ cre-
dibilitate deoarece am fost r[u `n\eles, gre;it
`n\eles, respectiv interpretat gre;it…

- Adev[rul e c[ ;i diziden\ii rom]ni
din epoca Ceau;escu sunt ̀ n aceea;i si-
tua\ie…

- Da, asta m[ m]ng]ie `ntr-un fel. De aici se
vede foarte clar c[ to\i diziden\ii ca ;i majoritatea
celor care am contribuit la reu;ita Revolu\iei cu
to\ii am fost da\i la o parte ̀ ntr-o m[sur[ sau alta.
M[ consider ;i eu `ntre ace;tia…

- Deci, din punctul dvs. de vedere
pierderea popularit[\ii `n r]ndul
rom]nilor nu are un caracter na\iona-
list?

- Din punctul meu de vedere, nu are un ca-
racter na\ionalist.

- Se va putea ajunge iar[;i la aceea;i
unitate din Decembrie?

- Sper c[ `n urm[toarele luni, c]nd nu se va
putea manipula at]t de meschin opinia public[
cum s-a f[cut, o s[ se dea mai mult crez ;i opiniei
celuilalt.

- Domnule Tokes, `n ultima vreme
se fac unele afirma\ii, cel pu\in curioase
`n leg[tur[ cu evenimentele din Decem-
brie. Dup[ declara\iile generalului Mi-
litaru ;i ale colonelului Nicolae Radu,
dumneavoastr[ a\i fost doar un simplu
pion manevrat de securitate.

- Nu cunosc declara\iile respective. Am auzit,
`ns[ ce au declarat `n leg[tur[ cu mine. Nu este

nimic adev[rat `n ceea ce m[ prive;te. Se fac tot
felul de supozi\ii.

- Probabil sunt anumite persoane ca-
re vor s[-;i ‘’fabrice’’ o 
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- Da, cred c[ asta este.

- Despre evenimentele din Bucure;ti
din 13-15 iunie ce crede\i?

- La Timi;oara, `n decembrie, s-au trimis oa-
meni din Oltenia, la Bucure;ti s-au chemat mi-
nerii. Este aceea;i tactic[. La T]rgu Mure; a fost
la fel.

- Face\i parte din Alian\a Na\io-
nal[ pentru Proclama\ia 
de la Timi;oara?

- Personal sprijin Alian\a Na\ional[ pentru
Proclama\ia de la Timi;oara.

- Cine crede\i c[ poate avea un rol
important `n democratizarea
Rom]niei?

- Cred c[ persoanele independente pot juca
un rol important `n democratizarea Rom]niei.

- Domnule Laszlo Tokes, crede\i `n
;ansele democra\iei?

- Foarte bine c[ a\i pus aceast[ ̀ ntrebare< cred
`n aceste ;anse. Nu sunt foarte optimist, dar cred,
Pentru mine credin\a este realitatea lucrurilor
inexistente, cum zice ;i apostolul Pavel. Chiar
dac[ nu se va reu;i, eu cred. O cauz[ nu `ntot-
deauna este validat[ prin reu;ita ei. Au existat
multe cazuri nobile `n lume, care nu au reu;it,
dar ulterior s-au dovedit a fi un capital moral im-
portant pentru posteritate. Eu nu m[ alint nici cu
g]ndul c[ vom conduce, de exemplu minoritatea
maghiar[ `n paradis, dar o cauz[ mai bun[ nu
pot sluji la ora actual[. Dac[ reu;e;te, mul\umesc
lui Dumnezeu, dac[ nu - `i mul\umesc c[ am
putut lupta pentru ea. Cum a spus ;i Luther< ‘’Aici
stau, altfel nu pot, a;a s[ m[ ajute Dumnezeu’’. A;
putea face o politic[ de succes. De exemplu poli-
tica dus[ de F.S.N este o politic[ de succes, la ora
actuala. S-o fac ;i eu? N-o fac!

- Sunte\i, totu;i optimist….
- Nu, [sta nu-i optimism. Optimismul

`nseamn[…tocmai asta-i esen\ialul….optimismul
`nseamn[ c[ \i se va da ceva bun. |i se va da! Eu
zic< lupt pentru ceva bun, `n speran\a c[-l ob\in.
Este o diferen\[ esen\ial[. Diferen\[ dintre opti-
mism ;i credin\[.

- Se vorbe;te mereu despre 
problema na\ional[…

- Este foarte trist c[ trebuie s[ vorbim mereu
despre problema na\ional[. ~n ianuarie caracte-
ristica fundamental[ a Rom]niei era cauza de-
mocra\iei, cauz[ comun[ a maghiarilor, ;i a ̀ ntre-
gii \[ri. Iar acum ne g[sim, aceste dou[ elemente
se g[sesc `n fa\a unei pr[p[stii.

- Cum este privit[ aceast[ 
problem[ pe plan interna\ional?

- Lumea, nu prea are at]ta r[bdare, at]ta timp
pentru cauza noastr[. Nu avem altceva de f[cut
dec]t s[ arat[m c[ problema na\ional[ este de
fapt o problem[ universal[. Cu alte cuvinte, s[ se
considere maghiarimea din Rom]nia drept o ca-
tegorie social[, cum sunt considera\i \[ranii, sau
muncitorii. Acestora li se acord[ drepturi speciale.
Suntem, o for\[ politic[ oricum. Voin\a politic[
a 2 sau 2.5 milioane de oameni trebuie respec-
tat[.

- U.D.M.R este a doua for\[ 
politic[ `n Parlament…

- Acesta este un lucru destul de trist. Altfel
spus, opozi\ia ̀ n Rom]nia este at]t de slab[, ̀ nc]t
UDMR a ajuns a doua for\[ politic[ ̀ n Parlament.

- V[ mul\umesc domnule Tokes.
- :i eu v[ mul\umesc. Dar ce `nseamn[

‘’Solsti\iu’’?

-… Noaptea cea mai lung[ a anu-
lui.

- A, da, `n\eleg, noaptea cea mai lung[.

(Solsti\iu, anul I, nr. 25, iulie 1990)

Ne amintim cu durere evenimentele
tragice din 15 martie 1990. C]teva reviste,
`n frunte cu ‘’Rom]nia Mare’’ s-au gr[bit
s[ ne avertizeze c[ jum[tatea lui martie ’91
va fi ;i mai s]ngeros. Din fericire, 15 martie
1991 a fost o simpl[ ap[ de ploaie. ‘’Vatra
Rom]neasc[’’ a organizat `n aceast[ zi ne-
fast[, o serie de manifest[ri  menite s[ con-
tracareze orice tentativ[ maghiar[ de
s[rb[torire a revolu\iei maghiare din 1848.
Vineri, la ora 10 reprezenta\ii ai ‘’Vetrei
Rom]ne;ti’’ s-au ̀ nt]lnit ̀ n Satu Mare, sub
`naltul patronaj al domnului Radu Ceontea,
la sediul filialei s[tm[rene. Nu se ;tie pen-
tru ce, din simplul motiv c[ presa a fost
dat[ afar[. Este de remarcat faptul c[ au
fost ;i< c]teva voci, care au `ntrebat de ce
nu este admis[ presa. Li s-a r[spuns ceva
`n genul< Las[ c[-i mai bine a;a!’’ Ziari;tii
da\i afar[ s-au ales totu;i cu ceva< ;i-au pu-
tut cump[ra urm[toarele reviste< Rom]nia

Mare, Phonix (din Oradea), Na\iunea, Cele
trei Cri;uri, Vatra Rom]neasc[ (din Cluj)
;i Satu Mare Vox, Univers s[tm[rean. Nici
o gazet[ de partid, nici o publica\ie inde-
pendent[. Ciudat c[ la sediul ‘’uniunii cul-
turale’’ Vatra Rom]neasc[, pe masa ‘’presei’’
nu se g[sea nici o revist[ de cultur[ din
\ar[. S-a mai servit cafea ;i ap[ mineral[.

La ora 12 ̀ n Pia\a Eliber[rii din centrul
ora;ului Satu Mare, s-a sfin\it o troi\[ `n
memoria eroilor neamului, donat[ de filiala
Vetrei din Maramure;. 

Au participat aproximativ 200 de per-
soane. Un foarte bun cunosc[tor, `ntr-ale
artei, domnul V.S., este de p[rere c[ res-
pectiva troi\[ este un vertitabil kitsc. La
ora 14 a fost anun\at[ conferin\a de pres[.
Care nu s-a \inut.

La mitingul de la ora 15 au fost prezente
aproximativ 500 de persoane. ~ntre cei 500
fiind inclu;i ;i poli\i;tii ;i ungurii. Domnul

Radu Ceontea a \inut un discurs `n care a
depl]ns slaba prezen\[ a s[tm[renilor. ~n
acest sens a povestit dou[ parabole, prima
cu o biseric[ ̀ n care era numai preotul ;i o
bab[, ;i a doua cu ni;te ;obolani care
p[r[sesc corabia care se scunfund[. Nu s-
a ̀ n\eles mare lucru, dar a fost aplaudat cu
frenezei de c[tre multe femei. Drept care
le-a mul\umit ;i a zis c[ fiecare femeie este
de fapt o ROM}NIE. Ceea ce este foarte
frumos ;i adev[rat.

Filiala U.D.M.R din Satu Mare o orga-
nizat la ora 17, la Biserica Reformat[ o
slujb[ religioas[. De;i se a;teptau la o pre-
zen\[ numeroas[ a fost lume pu\in[. Ca ;i
la mitingul organizat de Vatr[, prezen\a
poli\i;tilor a fost de natur[ s[ lini;teasc[
orice spirit mai `nfocat. :i iaca a;a a trecut
15 martie f[r[ incidente.

D. P[curaru
(Solsti\iu, anul II, nr. 47, Martie 1991)

Cu toate c[ am participat la cel de-al
treilea Congres al UDMR, am citit cu viu
interes tot ce am g[sit consemnat despre
lucr[rile lui. S-a scris c[ au participat peste
150 de ziari;ti. Eu ;tiu c[ vineri, 16 ianuarie
`n jurul orei 17, cel de-al 188-lea ziarist
acreditat a fost dl. Vasile Gogea, redacto-
rul ;ef al revistei ‘’Astra’’. Probabil s]mb[t[
seara sau duminic[ vor mai sosi ;i  al\i
ziari;ti. Oricum, acest Congres al unguri-
mii a suscitat mai mult interes dec]t toate
cele 14 congrese ale partidului comunist
la un loc. Dac[ ar fi s[ spunem lucrurilor
pe nume, am spune direct< pentru c[ opinia
public[ rom]neasc[ ;i ̀ n special electoratul
fedesenistopeunerist se a;teptau ca la acest
congres delega\ii s[ declare r[spicat ‘’auto-
nomia’’. Spre dezam[girea extermi;tilor
rom]ni, maghiarii prezen\i la Bra;ov, s-au
ab\inut de la orice fel de declara\ii de natur[
s[ incite spiritele patriotarde. De o pru-
den\[ exemplar[ a fost, at]t dl. Entz Geza,
ministru secretar de stat al Oficiului Un-
gurilor de peste Grani\e, c]t ;i radicalul nr.
1, din Rom]nia, episcopul Laszlo Tokes.
Primul a declarat< ‘’Ar  fi o nebunie s[
schimb[m acum grani\ele de tratate’’. ‘’Nu
avem, probleme de frontiere cu Rom]nia
de nici un fel’’. La r]ndul s[u, episcopul
Laszlo Tokes, dezam[git de slaba comba-
tivitate a aripii radicale ar fi spus< ‘’Degeaba
voi conduce lupta ;i m[ voi urca eu ̀ nsumi
pe baricad[, pentru c[ voi fi `mpu;cat de
jos, de-acolo, iar cei care pretindeau c[ m[
sprijin[, vor r[m]ne pe aceea;i parte’’.
Aceast[ fraz[ a fost ciupit[ de ziaristele de
la ‘’Evenimentul zilei’ care nu bag m]na
`n foc c[ pot deosebi un ungur de un st]lp
de telegraf. Inainte de a trece prezentarea
opiniilor principalilor lideri de partide
rom]ne;ti prezen\i la Congres, am vrea s[
mai amintim un fapt pozitiv< delega\ii de
la Congres au respins afilierea UDMR la
Uniunea Mondial[ a Maghiarilor. :i asta
parc[ pentru a le face ̀ n ciud[ extremi;tilor
rom]ni de genul Funar, Vadim Tudor, Ga-
vra, Ion Iliescu.

Pozi\ia invita\ilor rom]ni
Foarte dezam[git trebuie s[  fi  fost

pre;edintele Ion Iliescu c]nd `i va fi fost
raportat[ pozi\ia PN|CD, dl. Corneliu Co-
posu< ‘’Este de neconceput o autonomie
teritorial[ care ar afecta integritatea teri-
torial[ a statului rom]n. Prin programul
s[u, Conven\ia Democratic[ garanteaz[
drepturile minorit[\ilor a c[ror respectare
nu contravine  independen\ei statale’’. ~n
acela;i sens au vorbit domnii Emil Con-
stantinescu, Sergiu Cunescu, Ticu Dumi-
trescu, Horia Rusu, Vintil[ Br[tianu, Ste-
lian T[nase, Gabriel Andreescu etc. Pentru
c[  la Bra;ov nu s-a reu;it ‘’v]nzarea Ar-
dealului’’, credem c[ nu mai merit[ s[ in-
sist[m asupra pozi\iei liderilor principale-
lor partide de opozi\ie din rom]nia.

~n c[utarea unui maghiar 
radical

Nu ;tiu al\i ziari;ti pentru ce au \inut
s[ fie prezen\i la acest Congres< eu, trebuie
s[ m[rturisesc, eram mort de curiozitate
s[ v[d un extremist maghiar (la Bra;ov li
se spunea radicali) ̀ n carne ;i oase. Voiam
s[-l ̀ ntreb direct< domnule, vor maghiarii
din Rom]nia autonomie teritorial[? Vor
s[ rup[ Ardealul din trupul Rom]niei
;i s[-l alipeasc[ Ungariei? :i cine era mai
`ndrept[\it  s[-mi r[spund[ la astfel de
`ntreb[ri, cine altul dec]t episcopul Laszlo
Tokes? Am reu;it ̀ ntr-o pauz[ (vineri) s[-
i plasez aceste `ntreb[ri. Mi-a r[spuns
z]mbind< ‘’Cunosc ̀ n bun[ m[sur[ publi-
ca\ia ‘’Solsti\iu’’. 

Cred c[ glumi\i! V[z]nd c[ ocole;te
un r[spuns direct, am luat-o pe ocolite<
‘’Domnule Tokes considera\i c[ lu[rile de
cuv]nt ale invita\ilor rom]ni sunt formale,
sunt simple complezen\e?  Nu ;tiu dac[
cunoa;te\i c[, de exemplu, domnul Cor-
neliu Coposu a publicat `n 1945 o lucrare
cu un puternic caracter antimaghiar, iar
ast[zi l-a\i  auzit ;i  dumneavoastr[
afirm]nd c[ respect[
drepturile minorit[\ilor?’’ R[spunsul dom-
nului Tokes< ‘’Eu socotesc c[ lu[rile de
cuv]nt ale invita\ilor rom]ni au fost sen-
sibile la problematica special[ a unguruilor
;i, bine`n\eles, la problematica comun[ a
`ntregii opozi\ii’’.  ‘’A\i sesizat anumite de-
clara\ii ale invita\ilor rom]ni care vin `n
contradic\ie cu programul de autodeter-
minare a UDMR-ului?’’ 

‘’Desigur- a r[spund dl. Tokes – sunt
de `n\eles, unele detalii care au intrat `n
contradic\ie cu concep\ia noastr[ despre
autodeterminare’’.  Nici un ziarist rom]n

nu a reu;it s[-i smulg[ episcopului Laszlo
Tokes vreo declara\ie tran;ant[ privind
‘’autonomia’’. ~n aceast[ situa\ie nu-mi
r[m]nea dec]t o singur[ solu\ie< s[ m[
consider eu ̀ nsumi maghiar radical. :i iat[,
pe scurt, c]teva argumente care sunt de
natur[ s[ m[ arunce ghiarele extremismu-
lui. Mie, cet[\eanului rom]n de na\iona-
litate maghiar[, `mi spune c[ am drepturi
egale cu cet[\enii de na\ionalitate rom]n[.
Atunci cum se face c[ la Satu Mare, de
exemplu, unde noi, maghiarii, suntem 38
la sut[, prefectul este rom]n, subprefectul
este rom]n, primarul ;i viceprimarul sunt
rom]ni, ;eful Poli\iei este rom]n, procu-
rorul ;ef este rom]n,  ;eful G[rzii  finan-
ciare este rom]n, directorii marilor `ntre-
prinderi sunt rom]ni? C]t de loial pot fi eu,
maghiarul unei \[ri a c[rei pre;edinte a
c];tigat alegerile aproape `n exclusivitate
datorit[ unei campanii anti-maghiare? Oa-
re c]\i rom]ni sunt dezam[gi\i de politica
falimentar[ a pre;edintelui Iliescu
;i acoli\ilor s[i, dac[ ar fi maghiari, nu ar
dori autonomia Ardealului? 

L[s]nd la o parte toat[ istoria care tre-
buie dat[ uit[rii, prin ce anume stimuleaz[
statul rom]n maghiarii din Rom]nia, prin
ce mijloace `idetermin[ s[-;i  ‘’iubeasc[‘’
\ara `n care tr[iesc. Eu unul, dac[ a;im-
aghiar `n situa\ia `n care se g[se;te
Rom]nia ast[zi cu conduc[torii pe care
`i are nu a; putea fi dec]t un ‘’radical’’ Con-
gresul UDMR s-a `ncheiat, Episcopul To-
kes a pierdut pre;edin\ia `n favoarea mo-
deratorului Marko Bela. :i totu;i, o `ntre-
bare persist[< exist[ sau nu extremi;ti ma-
ghiari?

D. P[curaru
(Solsti\iu, anul IV, nr. 104, 
22-29 ianuarie 1993)

Politicienii post-comuni;ti. Laszlo Tokes, figura central[ a anilor 1990-1993

LA CEL DE-AL III-LEA CONGRES AL U.D.M.R 
NU S-A V}NDUT ARDEALUL!

CRONICA EVENIMENTELOR DIN 15 MARTIE 1991
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RE}ETE
Acidul folic sau B12, mai este cunoscută şi sub denumirea de cobalamină. Reglează, de asemenea,

pigmentarea pielii, previne apariţia petelor maro sau deschise la culoare. Deficitul de cobalamină
este specific vegetarienilor, precum şi celor care au o alimentaţie dezechilibrată. Se găseşte în brânză,
ouă, fructe de mare, carne, peşte.

Brio;e delicioase
f[r[ zah[r

Friptur[ de fazan

Mod de preparare<

Cuptorul se încinge la 180 de
grade. Tava se tapetează cu hârtie specială
pentru brioşe. Bananele se taie bucăți, apoi
se dau la blender, împreună cu ouăle, făina,

scorțişoara, vanilia. Se amestecă foarte bi-
ne, apoi se adaugă şi făina. Se amestecă
din nou bine, după care adpugăm fructele
de pădure, dacă preferăm un gust dulce-
acrişor. Compoziția se amestecă din nou,
dar de această fată cu o spatulă. Formele
pentru brioşe din tavă se umple trei sfer-
turi, pentru că brioşele vor creşte. Se dau
la cuptor timp de 2-25 de minute şi se tes-
tează cu scobitoarea dacă sunt coapte. 

Apoi se lasă la răcit. Se pot ține la fri-
gider cel mult 4-5 zile. Sunt potrivite pen-
tru copiii, deoarece nu conțin zahăr din
trestie.

Ingrediente<

3 banane mari coapte
3 ouă mari

300 g făină de migdale sau ovăz
sare

1/2 lingură de scorțişoară
baton de vanilie

fructe de pădure (opțional, 
după preferințe)

Mod de preparare<

Fazanul se pregăteşte începând cu o zi
înainte de servire. Se curăță bine, se spală
şi apoi se şterge cu un prosop curat, după
care se pune la fezandat. Se unge cu ulei
de măsline în ziua de dinaintea gătirii şi

apoi se condimentează, cu sare, piper, pa-
prica, oregano, rozmarin. În faza aceasta
se adaugă şi paharul de vin roşu. Se lasă
peste noapte la rece, în frigider.

În ziua gătirii, carnea se întoarce pe
toate părțile şi se mai dă cu condiment,
dacă este cazul.

Se pregăteşte cuptorul încins şi între
timp se pune carnea de fazan într-o tavă,
împreună cu vinul în care a stat şi se adaugă
puțin unt.

Fazanul se dă la cuptor la foc mic, pen-
tru 2 ore. Drept garnitură se pot alege car-
tofii fierți în coajă, aleşi de dimensiuni
mici astfel încât să nu fie nevoie să fie  tăiați. 

Se pot consuma alături de hrean arde-
lenesc şi salată verde. Se ornează, după
preferințe cu verdeață.

Ingrediente
pentru 4 persoane<

1 fazan
paprica

rozmarin
foi de dafin

oregano
1 pahar de vin roşu

sare
piper

salată verde
cartofi pentru garnitură

sos de hrean
o lingură de miere
iaurt sau smântână

Sos grecesc cu
castrave\i mura\i

Mod de preparare<

Sosul grecesc sau tzatziki este ver-
satil şi se poate adăuga la multe feluri de
mâncare, precum fripturile sau pizza. Se
face foarte uşor şi este delicios. Se foloseşte
fie iaurt gras, fie 10% grăsime. Mare grijă
la apa din iaurt, aceasta trebuie îndepărtată,

pentru a nu strica sosul.
Castravetele se răzuieşte, după ce au

fost îndepărtate semințele din interior şi
se lasă la scurs, pentru a elimina cât mai
mult din apa pe care o conține. Pasul ur-
mător este de a amesteca toate ingredien-
tele, având grijă să nu adăugăm prea multă
zeamă de lămâie sau usturoi. Menta se
poate aduga, dacă se preferă acest lucru.
Pe lângă orice fel de friptură, inclusiv cea
de fazan, sosul se poate consuma cu legu-
me coapte, sau cu bastonaşe din legume,
ori cu pâine caldă.

Ingrediente<

350 g de iaurt grecesc
2-3 linguri de ulei de măsline

2 căței de usturoi
1 lingură de mărar
1 castravete murat
frunze de mentă

zeama de la 1/2 lămâie
sare

Ciorb[ simpl[
de varz[

Mod de preparare<

Zarzavaturile date pe răzătoarea mare
se călesc în 1-2 linguri de ulei şi sare. Se
călesc sub capac, la foc mic, timp de 5 mi-
nute, amestecându-se ocazional. După ce
zarzavaturile s-au înmuiat, peste ele se pun
2 litri de apă şi se măreşte flacăra de sub
oală.  Între timp, se toacă ceapa, iar varza

se feliază tip fidea. Acestea se adaugă în
oală după ce deja ciorba a fiert 20-25 de
minute, astfel ca toate legumele să fie la fel
de fierte. Tot acum se adaugă rămurelele
de cimbru uscat, apoi se pune capacul şi
se mai lasă la fiert 15-20 de minute. Înainte
cu 5 minute de a stinge focul, se adaugă şi
roşiile din conservă şi se amestecă bine.

Crenguțele de cimbru se pot scoate
acum din oală şi se stinge focul de sub ea.
Pentru un gust acrişor, se poate adăuga
zeamă de varză murată.

Pentru un plus de gust, se mai poate
adăuga smântână.

Poftă bună!

Ingrediente
pentru 8 persoane<

1 kg de varză dulce
2 cepe medii

verdeață tocată
3 morcovi

400 g în conservă
crenguțe de cimbru uscat

1-2 linguri de ulei
sare

1 rădăcină de pătrunjel

Urmare din num[rul anterior

Acidul pantotenic sau B5 previne,
de asemenea, uscarea pielii, respectiv
apariția ridurilor. Mai este denumit şi
vitamina antistres, pentru că ajută în
producția de globule roşii, precum şi la
buna funcționare a gladelor
suprarenale. Doza de vitamina B5 care
se recomandă zilnic este de 500-1000 de
miligrame. Se poate lua din porumb,
drojdie, conopidă, roşii, napi, semințe
de floarea soarelui, somon, homar,
mazăre.

B6 sau piridoxina menține sistemul
imunitar în stare funcțională, prin
producerea de anticorpi. Deficitul de
B6 duce la apariţia acneei. Pe de altă
parte, cantitatea suficientă ingerată
ajută la dispariţia punctelor negre. Se ia
din spanac, broccoli, banane.

Din punct de vedere dermatologic,
cea mai importantă vitamină este
biotina sau B7. Intră în structura de
bază a firelor de păr, pielii şi unghiilor.
Deficitul poate duce la dermatită sau la
pierderea părului. B7 se găseşte în soia,
ficat, roşii, salată verde, morcovi,
căpşuni, ceapă, ouă, lapte de vacă,
banane, orez, cereale.

Acidul folic sau B12, mai este
cunoscută şi sub denumirea de
cobalamină. Reglează, de asemenea,
pigmentarea pielii, previne apariţia
petelor maro sau deschise la culoare.
Deficitul de cobalamină este specific
vegetarienilor, precum şi celor care au
o alimentaţie dezechilibrată. Se găseşte
în brânză, ouă, fructe de mare, carne,
peşte.

Vitamina C face minuni pentru
piele în general şi pentru ten, în special.
Ajută la sinteza colagenului, fiind şi un
puternic antioxidant. Reduce petele
lăsate de soare, estompează petele roşii,
precum şi cele maronii. Totodată,
intensifică mecanismele de apărare a
pielii, eliminând efectele radicalilor
liberi. Aceştia sunt cei care conduc la
pierderea fermităţii, culori neuniforme
pe faţă, riduri. Se găseşte în ardei roşu,
kiwi, spanac, varză, broccoli, cartofi,
roşii, citrice, cătină, pepene galben,
ananas.

Carenţa de vitamina D poate duce
la subţierea părului, pe bază de stres,
calviţie. Tenul devine uscat şi apare şi
acneea, sau se poate ajunge chiar şi la
diferite afecţiuni grave precum
psoriazis sau dermatită atopică.
Vitamina D se găseşte în ulei de ficat de
cod, somon, hering, macrou, ton,
gălbenuş de ou, carne de vită.

Tenul acneic are nevoie urgentă de
vitamina E. Stimulează eliberarea
toxinelor din organism, astfel că tenul
va fi mai curat, mai luminos. Are rol de
fotoprotecţie, dacă este administrată
local. Se poate lua din seminţe de
floarea-soarelui, nuci, alune, migdale,
măsline verzi, seminţe de pin, broccoli,
avocado, spanac fiert, pătrunjel.

Vitamina K are rol în vindecarea
cearcănelor şi hematoamelor. Este
folosită mai ales după intervenţiile
chirurgicale laser. Se găseşte în fasole,
broccoli, varză, alge, legume verzi,
ceapă verde, caastraveţi cruzi,
sparanghel, busuioc, prune.

Coenzima Q10, alături de
vitaminele enumerate au un rol esenţial
în sănătatea pielii. Q10 este o substanţă
asemănătoare vitaminelor, dar are un
efect antioxidant mai puternic şi
previne procesele degenerative şi de
îmbătrânire la nivelul pielii. Deficitul de
Q10 împiedică producţia de colagen,
elastină, precum şi a altor compuşi
esenţiali pentru supleţea pielii. Se
găseşte în ulei de soia, de rapiţă, fistic,
alune, nuci, spanac, broccoli, ouă. Se
recomandă un supliment în cazul
acestui oxidant, deoarece nu ne putem
lua întreg necesarul din alimente.

Pagină realizată de Mirela Filimon

Vitamine esen\iale
de care pielea
are nevoie (II)
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PERSONALIT~}I

Ne m]ndrim deseori cu faptul c[
rom]ncele sunt printre cele mai
frumoase femei din lume. Acesta
este un adev[r care nu poate fi
contestat ;i, `n acela;i timp,
reprezint[ un motiv de m]ndrie
na\ional[. Cu toate acestea nu doar
frumuse\ea caracterizeaz[ o femeie.
Sunt rom]nce care au reu;it s[ se
impun[ ;i au schimbat lumea, `ntr-
un mod complet diferit dec]t
b[rba\ii.

Aceste femei au purtat imaginea \[rii
noastre cu cinste peste hotare ;i au reu;it
s[ influen\eze genera\ii de-a r]ndul prin
realiz[rile lor. Fie c[ este vorba despre
arhitectur[, cosmetice sau medicin[,
aceste nume au  scris o parte important[
`n istoria lumii. ~n continuare vi le
prezent[m pe cele mai importante, unele
sunt cunoscute, `ns[ ve\i descoperi ;i
nume noi, care au ;i ast[zi un impact
major asupra societ[\ii `n care tr[im.

Prima femeie arhitect din 
Rom]nia, Virginia Andreescu 
Haret

Maria Virginia Andreescu Haret  a
fost prima femeie arhitect din România,
obținând diploma în 1919, şi prima
femeie din lume care a ajuns la gradul de
arhitect inspector general, statut
recunoscut prima dată în cadrul celui de-
al XVI-lea Congres de Istorie a Științei
organizat la Bucureşti, în anul 1981. A
făcut liceul în particular, luându-şi
bacalaureatul la Liceul „Mihai Viteazul”
din Bucureşti. La 18 ani, cu sprijinul
ministrului Spiru C. Haret obține o
licență specială la Școala Superioară de
Arhitectură din Bucureşti. În paralel a
studiat Belle-Arte şi a realizat un număr
mare de acuarele care, astăzi, fac parte din
Colecția de Stampe a Bibliotecii
Academiei Române. a 6 iulie 1919 a
absolvit Școala Superioară de Arhitectură
din Bucureşti cu mențiunea ”foarte bine”,
fiind prima femeie-arhitect din România.

Din 1923 a lucrat în serviciul tehnic
al ministerului Educației nationale, de
unde s-a pensionat în 1947. În perioada
interbelică a reprezentat România la
Congresele internaționale de arhitectură
la Roma, Paris, Moscova şi Bruxelles.
Pentru activitatea sa a primit de-a lungul
vieții nenumărate premii care i-au
confirmat valoarea.

Prima femeie parașutist 
cu brevet din România

Smaranda Brăescu a fost prima
femeie paraşutist cu brevet din România,
campioană europeană la paraşutism
(1931) şi campioană mondială (în 1932,
cu recordul de 7200 m la Sacramento,
SUA). S-a născut în satul Hănțeşti,
comuna Buciumeni, din județul Tecuci
(interbelic), actual în județul Galați. Între
anii 1924-1928 a absolvit cursurile
Academiei de Belle Arte din Bucureşti,
secția de Artă Decorativă şi Ceramică. La
5 iulie 1928 a executat primul salt cu
paraşuta, de la înălțimea de 600 de metri.
La 2 octombrie 1931 câştigă titlul
european la paraşutism, în urma unui salt
de la înălțimea de 6000 de metri, depăşind
şi recordul american de 5384 metri. În
urma acestui succes a fost decorată cu
Ordinul Virtutea Aeronautică - clasa
Crucea de Aur.
Proprietară a două avioane, un biplan de
tip Pevuez şi un bimotor de tip Milles
Hawk, cu cel de-al doilea, în 1932 a stabilit

primul record de traversare a Mării
Mediterane în 6 ore şi 10 minute,
străbătând distanța de 1100 km, între
Roma şi Tripoli. În acelaşi an 1932, la 19
mai, devine campioană mondială la
paraşutism, în urma unui salt realizat cu
o paraşută de construcție românească, de
la înălțimea de 7400 de metri, cu durata
de 25 de minute, acest record fiind depăşit
cu doar câțiva metri, abia peste 20 de ani.
Recordul său a fost omologat de
aeroclubul din Washington. Recordul
precedent, deținut de un american, fusese
de 7233 de metri. 

Savanta care a `nvins 
b[tr]ne\ea

Ana Aslan s-a născut la 1 ianuarie
1897, la Brăila, fiind cel mai mic dintre cei
patru copii ai Sofiei Aslan şi ai lui
Mărgărit Aslan, ambii intelectuali de
origine armeană. La v]rsta de 16 ani `;i
dore;te s[ devin[ pilot, `ns[ se
r[zg]nde;te ;i se orienteaz[ spre cariera
de medic.

~n timpul Primului Război Mondial,
Ana Aslan a îngrijit soldații în spitalele
militare din spatele frontului de la Iaşi.
După întoarcerea la Bucureşti, în anul
1919, ea a lucrat alături de marele
neurolog Gheorghe Marinescu. Trei ani
mai târziu, a absolvit Facultatea de
Medicină. Este numită preparator la
Clinica II din Bucureşti, condusă de
profesorul Daniel Danielopolu, care o
îndrumă şi în alcătuirea tezei de doctorat.

Urmează o activitate didactică şi
spitalicească la Filantropia, Institutul
Clinico-Medical al Facultății de Medicină
din Bucureşti, Clinica Medicală din
Timişoara, Spitalul CFR. Din 1949,
devine şeful Secției de fiziologie a
Institutului de Endocrinologie din
Bucureşti. Este punctul de plecare al

carierei ei de gerontolog. Experimentează
procaina în afecțiunile reumatice, în cazul
unui student țintuit la pat din cauza unei
crize de artroză. Continuă cercetările într-
un azil de bătrâni şi evidențiază
importanța procainei în ameliorarea
tulburărilor distrofice legate de vârstă.
Obține rezultate remarcabile, care sunt
comunicate Academiei Române. 

Prima femeie neurochirurg 
din lume a fost o rom]nc[

Tatăl ei, Constantin Ogrezeanu, a fost
casier la BNR Fălticeni. Mama, Maria
Ogrezeanu, a fost casnică. Sofia Ionescu-
Ogrezeanu a venit pe lume `n mijlocul
prim[verii, pe data de 25 aprilie 1920. ~n
anul 1939 este admis[ la facultatea de
Medicină Umană din Bucureşti, pe care o
termină în 1945.

În timpul facultății, execută un prim
stagiu de practică la oftalmologie. Al
doilea stagiu îl face în 1943, în calitate de
medic de circă rurală în comuna Baia, o
localitate de lângă Fălticeni. De la 15
octombrie 1943 efectuează un stagiu de
internat in Serviciul de Neurochirurgie
din Spitalul nr. 9 din Bucureşti, intrând în
prima echip[ neurchirurgical[ general[,
echipa de aur, alături de prof. dr. Dimitrie
Bagdasar, întemeietorul neurochirurgiei
româneşti şi doctorii Constantin Arseni
şi Ionel Ionescu (devenind din 1945 soțul
domnişoarei doctor Sofia Ogrezeanu),
care la acea dată erau medici secundari în
cadrul specialit[\ii.

Anul 1944, deşi anul cumplitelor
dezastre provocate de război, a însemnat
totuşi un moment decisiv în cariera Sofiei
Ionescu. Se întâmpla ca, în urma
frecventelor bombardamente asupra
Bucureştilor, să fie aduşi, în acelaşi timp,
prea mulți răniți în raport cu numărul
mic de medici care trebuia să le salveze

viața.
În acest context, un copil rănit, pentru

care intervenția chirurgicală era de
maximă urgență, a fost adus într-un
moment în care nici un medic nu era
disponibil. Spre surprinderea tuturor, în
special a doctorului Bagdasar, tânăra
studentă s-a oferit să-l opereze,
intervenție care s-a dovedit salvatoare.
„Această operație - va mărturisi Sofia
Ionescu - mi-a decis viața pentru 47 de
ani înainte, cât am stat în neurochirurgie,
şi mi-a adus-o la 180 de grade față de ceea
ce îmi propusesem eu, o viață liniştită de
medic internist în oraşul meu natal,
Fălticeni”.

Pentru meritele deosebite dovedite
încă din anii studenției, Sofia Ionescu a
fost răsplătită cu Semnul de Distincție al
Crucii Roşii (1943), cu insigna
„Evidențiată în Munca Medico-Sanitară
(1957), cu medalia „A XX-a Aniversare a
Eliberării Patriei” (1964), cu medalia „25
de ani de la Proclamarea Republicii”
(1972). 

~n 1996 primeşte Diploma de Onoare
ANFDUR pentru merite de excepție,
Premiul „Elisa Leonida Zamfirescu” şi
Diploma de Onoare a Confederației
Naționale a Femeilor din România. Tot în
acel an, 1996, devine membru al Societății
Române de Istoria Medicinii, iar în 29
martie 1997, Membru Emerit al
Academiei de Științe Medicale. I s-a
decernat Diploma de Onoare a
A.N.F.D.U.R., Premiul “Inginer Elisa
Leonida Zamfirescu”, Diploma de Onoare
pentru merite deosebite în promovarea
ştiinței şi tehnicii în România, Diploma
de Onoare a Societății de Istoria
Medicinei, Diploma de Cetățean de
Onoare al Municipilui Fălticeni şi
Medalia de Onoare a aceluiaşi municipiu,
culminând cu acordarea celei mai înalte
distincții din România, Steaua Republicii,

în grad de cavaler, pe care a primit-o la
începutul lunii martie 2008.

Prima scenografă a celebrului
musical „Fantoma de la Operă”

Maria Elena Viviane Eva Bjørnson,
născută la Paris la 16 februarie 1949, era
pe jumătate româncă. Mama ei, Mia
Prodan, era originară din Cluj şi făcuse
studii la Sorbona. Tatăl ei a fost un om de
afaceri norvegian, Bjørn Bjørnson, al
cărui bunic, Bjørnstjerne Bjørnson, era
dramaturgul câştigător al Premiului
Nobel pentru literatură. Tatăl ei era
însurat cu altă femeie când a cunoscut-o
pe Mia Prodan şi iniţial a refuzat să îşi
recunoască fiica. Mia l-a dat în judecată şi
a câştigat, iar Bjørnson a fost obligat să
plătească pentru întreţinerea Mariei.
Maria şi mama ei au plecat de la Paris şi
s-au stabilit la Londra.

Succesul l-a cunoscut odată cu
punerea în scenă a spectacolului
„Fantoma de la Operă”, considerat cel mai
grandios musical al lumii, pentru care a
primit premiul Tony şi premiul Drama
Awards, pentru elementele senzaționale
folosite în spectacol< candelabrul care
cade, scările care se schimbă şi gondola
subterană, toate reprezentând şi astăzi
repere în lumea scenografiei.

Maria a mai primit Medalia de aur la
Quadreniala de scenografie din Praga, în
1975, şi Premiul Franco Abbiato, în 1999.
Creaţia ei pentru „Fantoma de la operă” a
devenit reper în domeniu şi a restabilit
standardele din scenografie.

În 2011 la a 25-a aniversare a
spectacolului „Fantoma de la operă”,
candelabrul din spectacol, considerat cel
mai mare triumf din cariera Mariei, a fost
numit „Maria” în onoarea ei, cu numele
încrustat pe partea interioară a piesei
originale.

Românca aflat[ în topul celor 
mai bogate femei din SUA 
în anul 2020

Anastasia Soare deține o întreagă
rețea mondială de saloane de frumusețe,
precum şi o linie de cosmetice care sunt
distribuite în peste 3.000 de magazine în
toată lumea. În România, brandul
româncei funcţionează în sistem de
franciză, prin intermediul a patru saloane
– trei în Bucureşti şi unul în Constanța.

Născută în Constanța, antreprenoarea
a emigrat în Statele Unite ale Americii în
1989 şi s-a angajat ca estetician într-un
salon de înfrumusețare din Beverly Hills,
unde a observat că femeile nu păreau să
acorde prea multă atenție sprâncenelor
lor. Aşa a ajuns să-şi dezvolte propria sa
tehnică de pensat, identificând o nişă pe
care ulterior a dezvoltat-o şi care i-a adus
popularitatea.

Fiica sa, Claudia Soare, este mai
pregătită ca niciodată să preia „coroana”
şi să conducă imperiul construit de mama
sa. Cunoscută şi sub numele de Norvina,
Claudia şi-a lansat propria linie de make-
up în cadrul brandului mamei sale. 

Preşedintele şi directorul de creație al
companiei, fiica Anastasiei şi-a construit
prezența în online separat de brandul său
şi a reuşit să câştige milioane de fani. 

Acestea sunt doar ;ase dintre femeile
care au contribuit la punerea Rom]niei pe
harta lumii. Lista este, cu siguran\[, mai
lung[, pove;tile mult mai ample iar
datoria noastr[ este s[ le descoperim pe
aceste femei, s[ con;tientiz[m efortul
depus `n dezvoltarea societ[\ii ;i s[
p[str[m vie memoria lor pentru c]t mai
mult timp.

Raluca D.

Virginia Andreescu Haret

Sofia Ionescu-Ogrezeanu Maria Elena Viviane Eva Bjørnson Anastasia Soare

Smaranda Brăescu Ana Aslan

“Eu nu trăiesc în trecut. Eu în general trăiesc în prezent şi viitor. Nu mă gândesc 
la trecut, nici măcar nu îmi amintesc de trecut. Cred că altă trăsătură care 
m-a ajutat este aceea că nu regret nimic. Aşa am fost în viaţă şi aşa sunt acum.” - Ana Aslan

Rom]nce care au avut un cuv]nt 
de spus `n scrierea istoriei
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S[ joci rolurile lui Superman,
Sherlock Holmes ;i Geralt din
Trivia ar fi un lucru destul de
impresionant pentru orice actor,
chiar dacă timpul de ecranizare
pentru două dintre acele personaje
renumite a fost unul relativ limitat.   

Actorul Henry Cavill a semnat un
contract pentru a interpreta rolul lui
Superman `n urm[ cu aproape zece ani,
dar casa de produc\ie nu a fost chiar at]t
de interesat[ `n a mai scoate pe pia\a
cinematografic[ o continuare a
celebrului film “Man of Steel”. Desigur,
Superman a mai avut apari\ii `n diferite
pelicule `n ultimii zece ani, `ns[ fanii
consider[ c[ supereroul lor preferat
merit[ `nc[ un film al s[u.

C]t despre rolul celebrului detectiv
Sherlock, Cavill a primit cuvinte de
laud[. Pelicula “Enola Holmes” a fost
bine primit de c[tre fanii actorului iar
criticii sunt de p[rere c[ actorul britanic,
`n v[rst[ de 37 de ani, are avea un
adev[rat succes ̀ n filmele care abordeaz[
misterele ;i prezint[ diferite teme
psihologice.

P]n[ `n luna decembrie a anului
2020, The Witcher era cel mai bine cotat
serial de ac\iune produs de c[tre cei de la
Netflix. Pe data de 25 decembrie 2020 a
fost lansat primul sezon al serialul
Bridgerton care, `ntr-un timp foarte
scurt, l-a detronat pe Geralt din Trivia

din topul fanilor. Cu toate acestea,
produc[toarea Lauren Schmidt Hissrich
are de g]nd s[ aduc[ serialul bazat pe
romanele scrise de polonezul Andrzej
Sapkowski `napoi pe primul loc la cele
mai bine v[zute seriale produse de c[tre
Netflix.

Parteneriatul dintre Henry Cavill ;i
Netflix s-a dovedit a fi unul de succes,
dovad[ fiind rating-ul mare a serialului
de ac\iune ;i dram[ iar asta a condus
ambele p[r\i la semnarea unui
parteneriat de durat[ pentru mai multe
proiecte.

Miercuri diminea\a, 24 februarie
2020, Henry a postat pe contul s[u de
Instagram un selfie realizat `n cabina de
machiaj, preg[tindu-se pentru a intra `n
pielea personajului Geralt din Rivia.

“Proiect secret? Sau doar o
adun[tur[ de foi cu ni;te cuvinte alese la
`nt]mplare? Vom tr[i ;i vom vedea”, a
scris Henry `n descrierea fotografiei.

A;adar, este mai mult dec]t evident
faptul c[ Netflix are ̀ ncredere ̀ n talentul
lui Cavill ;i ;tiu de ce anume este ̀ n stare
atunci c]nd e vorba de interpretarea unui
rol. Fotografia postat[ reprezint[ o
dovad[ destul de clar[ a faptului c[ au
`nceput deja film[rile pentru al doilea
sezon al serialului “The Witcher” iar
produc[torii ;i scenari;tii au de g]nd s[
ajung[ din nou `n topul preferin\elor ;i
s[ r[m]n[ acolo pentru c]t mai mult
timp. Iar fanii lui Henry abia a;tept[
viitoarele proiecte ale actorului lor
preferat.

Conform presei de peste ocean,
Kim Kardashian a depus actele
pentru a divorţa de Kanye West
după aproape şapte ani de căsnicie.

Informaţia a fost anunţată pentru
prima dată de către site-ul TMZ,
venind după luni de zvonuri despre
problemele avute de cei doi în
căsnicie. 

Kim Kardashian, în vârstă de 40 de
ani, a făcut demersul legal şi cere
custodia celor patru copii. Nici ea, nici
Kanye West nu au comentat public
această informaţie, informează BBC. 

Kim Kardashian a devenit celebră
în 2007, când a participat la un reality
show despre familia ei. „Keeping up
with the Kardashians” a rămas unul

dintre cele mai populare seriale ale
genului. 

Ultimul sezon al show-ului va fi
difuzat anul viitor. Kim Kardashian a
avut apoi succes şi în afaceri, în
diverse domenii, de la o aplicaţie
pentru telefoane până la cosmetice.
Revista „Forbes” îi estimează averea
persoanlă la 780 de milioane de dolari. 

Kanye West a fost timp de peste 15
ani una dintre cele mai mari vedete ale
muzicii rap. După ce l-a sprijinit pe
preşedintele Donald Trump, rapperul
şi-a anunţat anul trecut candidatura
pentru funcţia de preşedinte al
Statelor Unite, un demers încheiat cu
eşec. Kim Kardashian şi Kanye West
au avut primul copil, o fată, North, în
2013. S-au căsătorit apoi în 2014 şi au

mai avut încă trei copii< Saint, Chicago
şi Psalm. 

Potrivit TMZ, divorţul ar urma să
fie unul amical, Kanye West fiind de
acord ca partenera sa din ultimii şapte
ani să păstreze custodia copiilor.

Cei doi au un acord prenupțial şi
împărțirea uneia dintre cele mai mari
averi din industria divertismentului ar
urma să nu ridice prea mari probleme.

Kim Kardashian este la al treilea
divorț. Ea a fost măritată înainte cu un
producător muzical, Damon Thomas,
de care a divorțat în 2004. Apoi s-a
căsătorit în august 2011 cu jucătorul
de baschet Kris Humphries, dar
căsnicia nu a durat decât 72 de zile.

În schimb, Kanye West este la
primul divorț.

Netflix `;i dore;te o colaborare de lung[ durat[ 
cu actorul Henry Cavill

Kim Kardashian ;i Kanye West, cel mai 
recent divor\ de la Hollywood

Daft Punk, unul dintre cele mai
cunoscute şi influente grupuri muzicale
ale ultimilor 30 de ani, a anunţat luni,
printr-un videoclip, că îşi încetează
activitatea.

Thomas Bangalter şi Guy-Manuel
de Homem-Christo au făcut anunţul
sub numele „Epilogue”. Un reprezentant
al lor a confirmat pentru Variety că
grupul s-a destrămat, însă nu a oferit
mai multe detalii, potrivit news.ro. 

Bangalter şi De Homem-Christo s-
au întâlnit în anii 1980, într-o şcoală din
Paris, şi au început curând să compună
muzică. În 1992, au format o trupă
rock, Darlin’, inspiraţi fiind de piesa
omonimă a trupei Beach Boys,
împreună cu Laurent Brancowitz şi au
lansat o piesă care a primit critici
negative. Melody Maker a descris-o ca
„daft punky thrash” (punk prost de
începători, n.r.). 

Au transformat review-ul negativ în
numele a ceea ce urma să devină una
dintre cele mai cunoscute trupe electro.
Brancowitz a părăsit grupul şi a format
Phoenix. 

Duo-ul francez a lansat patru
albume de studio, în perioada 1997 -

2013. Ultimul album, apărut după o
pauză de opt ani, a fost „Random
Access Memories”, pe care se află single-
ul „Get Lucky” şi care a fost certificat cu
platină.  

De-a lungul carierei, grupul a primit
şase trofee Grammy din 12
nominalizări. Mai recent, duo-ul a
colaborat cu artistul canadian The
Weeknd, pentru piesele „Starboy” şi „I
Feel It Coming”.

Anunţul desfiinţării formaţiei a
făcut ca fanii să inunde reţelele de
socializare cu mesaje. Mai multe vedete
şi-au exprimat recunosţinţa şi admiraţia
pentru cei doi muzicieni francezi.

Platforma franceză de media
tracking Visibrain a anunţat că luni
după-amiază au fost postate câte 27 de
tweeturi la fiecare secundă despre
formaţia Daft Punk.

Acest duo este considerat unul
dintre cele mai de succes colaborări de
muzică electronică din toate timpurile,
atât în ceea ce priveşte vânzările de
albume, cât şi în lumea criticilor. Daft
Punk este, de asemenea, creditat ca
producătoare de melodii care au fost
considerate esențiale în vechea scenă
franceză.

Daft Punk `;i `nceteaz[ 
activitatea 


