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Lelea Victoria a
“descântat” fuiorul vie\ii
mo\ilor din Marna Nou[

O comoar[
descoperit[ `n
zidurile unei case

Tradi\ii de Sf]nt[
M[rie Mic[
În data de 8 septembrie se sărbătoreşte Naşterea Maicii
Domnului. Ziua este numită în popor Sântămărie Mică
;i marchează sfârşitul verii şi începutul toamnei.

O veritabilă comoară, compusă din
239 de monede din aur ce datează din
epoca regilor francezi Ludovic al XIIIlea şi Ludovic al XIV-lea („Regele
Soare”), a fost descoperită cu ocazia
renovării
unui
conac
din
departamentul Finistere, a anunţat joi
casa de licitaţii Ivoire Angers, care va
încerca să vândă aceste obiecte la
sfârşitul lunii septembrie, informează
AFP, citată de Agerpres. Descoperirea
monedelor regale datează din anul
2019, însă informaţia a fost făcută
publică abia joi, 2 septembrie.
Un cuplu a decis să restaureze
conacul pe care îl cumpărase în 2012
în Plozevet, o localitate situată la vest
de
Quimper,
au
dezvăluit
reprezentanţii casei Ivoire Angers întrun comunicat.
Noii proprietari au decis să
unească cele trei clădiri de pe acea
proprietate în una singură şi au
încredinţat lucrările de renovare unor
pietrari. Trei meşteşugari au descoperit
atunci, în interiorul unui zid, o cutie
din metal plină cu monede de aur.

Un serial dedicat
creatorului de mod[
Karl Lagerfeld
PAGINA 3

A ap[rut volumul
Autoportrete `n oglind[
Semnal[m
apari\ia
volumului “Autoportrete `n
oglind[“,
o
antologie
coordonat[ de Irina Petra;.
Editat de Filiala Cluj a Uniunii
Scriitorilor din România,
volumul conține răspunsurile
membrilor Filialei clujene la
Chestionarul lansat în ianuarie
2021, “provocând confesiuni
legate de relația cu propriul
scris, dar și cu cititorul și cu Lumea”. “Răspunsurile sunt
felurite, cum sunt și scriitorii. Confesiuni, amintiri,
întâmplări cu tâlc, mici eseuri, interviuri etc. Nu toate
inedite. Un caleidoscop din care se poate desprinde un
portret din interior al scriitorului de azi”. (Irina Petraș)
Semnează< Elena Abrudan, Alexa Gavril Bâle, Sanda
Berce, Ștefan Borbély, Hanna Bota, Florica Bud,
Constantina Raveca Buleu, Mircea Gelu Buta, Dumitru
Cerna, Minerva Chira, Sandra Cibicenco, Cornel Cotuțiu,
Ion Cristofor, Ștefan Damian, Rodica Dragomir, Vasile V.
Filip, Andrei Gazsi, Mihaela Gligor, Gheorghe Glodeanu,
Vasile Gogea, Nicolae Goja, Mariana Gorczyca, Adrian
Grănescu, Gabriela Gențiana Groza, Vasile Igna, Nicolae
Iuga, Martha Izsák, Alexandru Jurcan, Ștefan Jurcă, Vasile
Lechințan, Gabriela Leoveanu, Rodica Marian, Valentin
Marica, Menuț Maximinian, Alexandra Medrea, Gavril
Moldovan, Mihaela Mudure, Marcel Mureșeanu, Victor
Nicolae, Olimpiu Nușfelean, Gheorghe Pârja, Irina Petraș,
Laura Poantă, Horea Poenar, Emilia Poenaru Moldovan,
Gavril Pompei, Flore Pop, Ioan-Aurel Pop, Ion Pop, Mircea
Popa, Adrian Popescu, Doina Rad, Ilie Rad, Dani Rockhoff,
Gheorghe Săsărman, Daniel Săuca, Alexandru Sfârlea,
Viorel Gh. Tăutan, Victor Țarină, Adrian Țion, Ion Vlad,
George Vulturescu.

Icoan[ Na;terea Maicii Domnului aflat[ `n proprietatea Arhiepiscopiei Ortodoxe
de Alba Iulia, datat[ `n prima jum[tate a secolului al XIX-lea, clasat[ `n Patrimoniul Na\ional, ;coala de la Nicula
PAGINA 2

Florile, mesagerii sentimentelor
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Busuiocul, condiment ;i leac
pentru o mul\ime de boli

Scurt istoric al pandemiilor care
au influen\at lumea

PAGINA 4

PAGINA 7

Studioul Disney a anunţat la
sf]r;itul lunii august realizarea
producţiei “Kaiser Karl”, un serial
despre emblematicul creator de modă
Karl Lagerfeld (1933-2019), inspirat
din cariera celebrului designer după
ce a devenit director de creaţie al
casei de modă Chanel, relatează EFE.
Este vorba de prima serie
dramatică axată asupra acestui
designer german, dar cu suflet de
francez, şi care prezintă începuturile
carierei sale din vara anului 1972, cu
un an înainte de decesul legendarei
creatoare de modă Coco Chanel.
“Kaiser Karl” este o incursiune în
lumea lui Lagerfeld şi a personajului
său. Deşi a atins o imensă
popularitate, el a ştiut să cultive
minuţios misterul asupra multor
aspecte ale vieţii sale, notează Disney
într-un comunicat.
Acest serial “va face lumină
asupra multor case de modă din anii
1970” şi va prezenta modul în care
"Lagerfeld şi-a construit o marcă
personală unică, stârnind uneori
controverse într-o lume în care
aparenţele sunt totul", adaugă
comunicatul.
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În data de 8 septembrie se sărbătoreşte Naşterea Maicii Domnului. Ziua este numită în popor
Sântamarie Mică şi este perioada care marchează sfârşitul verii şi începutul toamnei. După cum
spune vorba populară “A trecut Sânta Marie> Spurcă cainii-n pălărie”, adică nu se mai poartă pălărie,
se pun cuşmele. Acum încep să se ducă rândunelele. În această zi se fac praznice pentru răposaţi, iar
cei fără de copii se spune că trebuie să meargă la biserică, să se roage pentru a primi şi ei prunci, cum
au primit sfinţii Ioachim şi Ana.

În ziua de Sânt[m[rie
se fac praznice pentru cei r[posa\i
Dacă rândunelele pleacă repede, înseamnă că vine iarna mult mai rapid decât anul anterior
Anul Nou Bisericesc a început
în prima zi a lunii Septembrie,
cunoscută și ca Brumărel, iar
toamna se va instala de la Sfânta
Maria Mică, la 8 septembrie.
Unul
dintre
motivele
sărbătoririi anului bisericesc în
prima zi din luna septembrie este
tradiția moștenită din Legea
Veche, potrivit căreia în această zi
a început creația lumii.
Potrivit prevestirilor de timp ale
lunii, dacă Răpciune este cald, luna lui
Brumărel va fi rece și umedă. De
asemenea, vântul de septembrie aduce
bogăție. Se mai spune că dacă tună
toamna târziu, Sfântul Ilie se întoarce
acasă cu carul plin de păpușoi.
Bătrânii satelor mai spun că dacă
tună în luna Septembrie, atunci în luna
lui Faur, adică în Februarie, va fi multă
zăpadă, iar anul va fi mănos.
O altă vorbă din popor spune că,
dacă acum vor înflori scaieții, asta
înseamnă că va fi o toamnă lungă și
frumoasă. Dacă rândunelele pleacă
repede, înseamnă că vine iarna mult
mai rapid decât anul anterior.
Unele dintre superstițiile care fac
referire la luna septembrie pot aduce
sau alunga norocul din casa unei
familii.
Septembrie nu este doar o lună
bogată în recolte și culori spectaculoase
ale naturii, ci și în semnificații ale
sărbătorilor religioase. De asemenea,
de câteva praznice sunt legate obiceiuri
și tradiții interesante, unele dintre ele
păstrate încă, mai ales la sate.
Printre sărbătorile de seamă ale
lunii septembrie este Nașterea Maicii
Domnului, de la 8 septembrie. De
asemenea, în 6 septembrie sunt
prăznuiți Sfântul Mucenic Sozont,
Cuvioșii Simeon și Amfilohie de la
Pangarati> Sfinții Ioachim și Ana sunt
pomeniți la 9 septembrie, iar în 10
septembrie sunt sărbătorite Sfintele
Mucenițe Minodora, Mitrodora și
Nimfodora. De asemenea, în 11
septembrie sunt pomeniți Sfânta
Muceniță Teodora din Alexandria și
Sfântul Eufrosin bucătarul.

Biserici arhipline de praznicul
Nașterii Fecioarei Maria
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În data de 8 septembrie se
sărbătoreşte
Naşterea
Maicii
Domnului. Ziua este numită în popor
Sântămărie Mică şi este perioada care
marchează sfârşitul verii şi începutul
toamnei.
După cum spune vorba populară
“A trecut Sânta Marie> Spurcă cainii-n
pălărie”, adică nu se mai poartă pălărie,
se pun cuşmele.
Acum încep să se ducă rândunelele.
În această zi se fac praznice pentru
răposaţi, iar cei fără de copii se spune
că trebuie să meargă la biserică, să se
roage pentru a primi şi ei prunci, cum
au primit sfinţii Ioachim şi Ana. O zi
înainte şi una după 8 septembrie, se
zice că sunt Cercurile Sfintei Mării>
superstiţia spune că cine lucrează în
Cercurile Sfintei Mării va suferi de
lovituri> gospodinei care lucrează acum
i se va vărsa oală ce fierbe pe foc şi-i va
arde copilul. De asemenea, există
superstiţia că “e rău” de izbituri, de
lovituri, de dureri circulare în jurul
capului, dacă se lucrează.
Nașterea Maicii Domnului este
primul praznic din Anul bisericesc,
care începe la 1 septembrie. Fecioara
Maria s-a născut din părinți foarte
înaintați în vârstă, Ioachim și Ana, ca
rod al rugăciunii lor.
Inversând evenimentele care
deschid și închid viața Sfintei Maria,
mai întâi moartea (15 august) și apoi
nașterea (8 septembrie), Biserica
creștină a preluat, de fapt, modelul
preistoric: moare, mai întâi,
reprezentarea mitică, ajunsă la vârsta
senectuții, în cazul de față Sântămăria
Mare, apoi se naște, Sântămăria Mică.

Sfinții Ioachim și Ana
au fost batjocoriți la templu,
pentru că nu aveau copii
Următorii sfinți prăznuiți de
Biserica Ortodoxă sunt Sfinții Ioachim
și Ana, la data de 9 septembrie.
Sfântul Ioachim era din tribul lui
Iuda și descendent al Regelui David.
Ana era fiica preotului Matan, din
tribul lui Levi, asemenea Marelui Preot
Aaron. Matan a avut trei fiice< Maria,
Zoe și Ana. Maria s-a căsătorit în
Betleem și a născut-o pe Salomeea, Zoe
s-a măritat și ea în Betleem și a născuto pe Elisabeta, mama Sfântului Ioan
Botezătorul și Înaintemergătorul
Domnului, iar Ana s-a măritat în
Nazaret cu Ioachim și la o vârstă
înaintată a născut-o pe Maica
Domnului.
Ioachim și Ana au fost căsătoriți
timp de cincizeci de ani fără să aibă
copii. Ei au trăit în liniște și credință,
folosind doar o treime din venitul lor
pentru ei înșiși și dând o treime
săracilor și o treime Templului, ei fiind
foarte înstăriți.
Odată, pe când erau deja bătrâni și
erau în Ierusalim să jertfească
Domnului, Marele Preot Isahar l-a
mustrat pe Ioachim, „Tu nu ești vrednic
să aduci jertfă cu aceste mâini sterpe”.
Cei care aveau copii l-au înghiontit pe
Ioachim, dându-l la o parte ca pe unul
nedemn de a jertfi Domnului, căci a nu
avea copii era privit atunci ca o
pedeapsă divină. Acest lucru a adus
multă amărăciune în sufletele celor doi

Fecioara Maria s-a născut din părinți foarte înaintați în vârstă, Ioachim și Ana, ca rod al rugăciunii lor
soți, care ajunseseră deja la o vârstă
înaintată, iar ei au plecat acasă cu inima
îndurerată. Atunci, cei doi au început
să se roage Domnului să facă cu ei
minunea pe care El a făcut-o cu
Avraam și cu Sara și să le dea un prunc
care să aducă bucurie bătrâneții lor.
Domnul le-a trimis îngerul Său,
care le-a dat vestea bună că vor avea „o
fiică mult binecuvântată, prin care
toate neamurile pământului se vor
binecuvânta și prin care va veni
mântuirea lumii”. Ana a rămas în
curând însărcinată, iar peste nouă luni
a născut-o pe Sfânta Fecioară Maria.
Zămislirea Maicii Domnului este
prăznuită de Biserică în 9 decembrie,
iar Nașterea Maicii Domnului este
sărbătorită pe 8 septembrie.
La vârsta de trei ani, Ioachim și Ana
au dus-o pe Sfânta Fecioară la templu
și au închinat-o slujirii lui Dumnezeu,
încredințând-o preotului Zaharia.
Atunci, după ce părinții ei au adus
sacrificii Domnului (după obiceiul
vremii), au lăsat-o împreună cu
celelalte fecioare în apartamentele
Templului să crească acolo. Biserica
prăznuiește Intrarea în Biserică a
Maicii Domnului în 21 noiembrie.
În următorii șapte ani, Dreapta Ana
și Ioachim au vizitat-o adesea pe Maria
la Templu, până la moartea lor> aceasta
a rămas însă orfană la vârsta de zece
ani. Sfântul Ioachim a trăit 80 de ani,
iar Ana 79 de ani. Prăznuirea adormirii
Sfintei Ana are loc în 25 iulie.
În timpul domniei Sfântului
Iustinian Împăratul (527-565), a fost
construită o biserică în cinstea Sfintei
Ana la Deutera.

Împăratul Iustinian al II-lea (685695> 705-711) a restaurat această
biserică după ce Sfânta Ana i-a apărut
soției sale însărcinate. Atunci trupul și
vălul Sfintei Ana au fost aduse la
Constantinopol.

Sfintele Mucenițe Minodora
Mitrodora și Nimfodora sunt
prăznuite la 10 septembrie,
de Biserica Ortodoxă
Sfintele Mucenițe Minodora,
Mitrodora și Nimfodora au fost surori
și au trăit în timpul împăratului
Maximian (285-305). S-au născut în
Bitinia, Asia Mică. S-au retras în viață
sihăstrească pe un deal înalt și își trăiau
viața în post și rugăciune.
În timpul persecuției declanșate de
împărații Dioclețian și Maximian,
guvernatorul orașului Bitinia, Fronton,
le-a arestat deoarece au refuzat să aducă
jertfă idolilor. În urma interogatoriului,
nedorind să renunțe la credința
creștină, au fost supuse numeroaselor
suplicii. Sfânta Minodora a fost bătută
cu toiage ;i a trecut la cele veșnice.
Pentru a le convinge să se lepede de
credința creștină pe sfintele Mitrodora
și Nimfodora, guvernatorul Fronton a
poruncit ca să aducă trupul surorii lor,
ca înfricoșându-se să apostazieze. Însă,
sfintele fecioare au rămas statornice în
credință și, îndurând multe chinuri, au
primit moarte mucenicească. Pe locul
unde au fost îngropate sfintele
mucenițe, în vremea Sfântului
Constantin cel Mare s-a ridicat un lăcaș
de cult.

La 11 septembrie sunt
pomeniți Sfânta Muceniță
Teodora din Alexandria și
Sfântul Eufrosin bucătarul
Sfânta
Teodora
era
din
Alexandria Egiptului. În timpul
împăratului
Zenon
din
Constantinopol (474-491), părinţii ei,
bogaţi, au măritat-o de tânără cu un
om de seamă ducând o viață fericită.
Pentru că era tânără şi frumoasă, s-a
lăsat ademenită de stăruinţele unui
tânăr şi a căzut în desfrânare. După
ce a săvârşit păcatul, s-a întristat, a
început a se tângui cu amar şi a intrat
într-o mănăstire, unde s-a dat drept
bărbat. După doi ani de pocăinţă au
venit şi ispitele, a fost acuzată că a
lăsat însărcinată o femeie. Pentru că
a primit învinuirea, familia femeii ia adus copilul şi Teodora l-a crescut
timp de 7 ani, dar în afara mănăstirii,
pentru că a fost alungată. Însă,
milostivindu-se
călugării,
au
reprimit-o pe cuvioasă în mănăstire.
Nu după mult timp, au găsit-o pe
Teodora răposată în chilie şi pe copil
adormit de la plâns. Aşa au aflat
călugării că este femeie, cerându-i
iertare Sfintei Teodora. Soţul ei,
aflând acestea, a venit la mănăstire şi
a trăit până la moartea sa în chilia
sfintei, iar copilul a ajuns mai târziu
egumen al mănăstirii.
În aceeași zi, mai este pomenit
Sfântul Eufrosin Bucătarul, care
slujea cu mare smerenie într-o
mănăstire.
A consemnat Maria F.
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Lelea Victoria rămâne în memoria mărnenilor pentru bucuria de
a celebra viața, de a trece peste încercări cu optimism, cu zîmbetul
pe buze parcă sfidând orice grijă și durere cu vorbele-i de duh, pe
care le ticluia în versuri, în strigături și cântec amintind astfel
drumul omului prin această lume.

IN MEMORIAM

Lelea Victoria, femeia care a “descântat”
fuiorul vie\ii mo\ilor din Marna Nou[
Lelea Victoria, o femeie
strașnică , o moață cu privirea-i
ageră, “citind” omul din prima
clipă, “descântătoare” tinerilor
cununați, binefăcătoare și
primitoare de oaspeți, a fost
sufletul comunității din Marna.
S-a căsătorit de tânără, a avut
gospodărie, copii, un bărbat
vrednic, un loc de muncă la gara
CFR din localitate, într-un
cuvânt cam tot ce-i trebuie unui
om pentru a simți că n-a făcut
umbră pământului degeaba.

tradițiilor și la plecare i-am propus să
vină cu noi la spectacole și s[ punem
bazele unui grup folcloric cu specific
moțesc în Marna. Urma să se
organizeze un spectacol în Satu Mare,
unde eram invitat și i-am propus să
participe și ea cu partea de strigături.
Îmi amintesc și acum, cu exactite,
cuvintele ei< „Tulai Doamne, doară nu
m-oi duci să mă sui pă scene, p-acolo pă
la Satu Mare.” Însă, la despărțire mi-a
spus: „Să ști că m-oi duci. Am să viu cu
voi.” De aici a început, să zicem așa,
colaborarea noastră care a durat peste
15 ani.

Mai mult decât atât, Lelea Victoria
rămâne în memoria mărnenilor pentru
bucuria de a celebra viața, de a trece
peste încercări cu optimism, cu
zîmbetul pe buze parcă sfidând orice
grijă și durere cu vorbele-i de duh, pe
care le ticluia în versuri, în strigături și
cântec amintind astfel drumul omului
prin această lume. Despre lelea Victoria
și povestea ei de viață am aflat mai
multe de la antropologul, Răzvan Roșu
un pasionat al tradițiilor și obiceiurilor
din Țara Moților și nu numai, tânărul
care a impulsionat comunitatea din
Marna de a-și face cunoscute valorile,
tot ceea ce îi definește ca entitate.
 Ce ne poți spune despre viața
Victoriei Rusu, cunoscută ca lelea
Victoria de la gară? Am putea începe
cu câteva repere biografice.
 Lelea Victoria s-a născut în 1942,
la Luncani, județul Cluj, pe vremea când
familia ei era refugiată acolo. Tatăl ei,
Mihai Rusu zis Bologhez a venit în
perioada interbelică la Marna din
crângul Rusești al comunei Mărișel. În
toamna anului 1940, ca și alți coloniști
moți din părțile Careiului, a fost silit să
se refugieze în România, după ce nordvestul Ardealului a fost cedat Ungariei.
El s-a întors într-o primă fază la
Mărișel, unde și-a cunoscut viitoarea
soție. Ambii au plecat mai departe cu
restul celor din Marna, la Luncani, unde
a venit pe lume lelea Victoria. După
cum ea însăși povestea, tatăl ei era unul
dintre puținii refugiați care avea un loc
de muncă bine plătit pe vremea aceea,
la fosta fabrică de sârmă din Câmpia
Turzii. Tocmai de aceea familia ei s-a
gândit destul de mult dacă să se întoarcă
sau nu în 1945 înapoi la Marna. Însă, în
cele din urmă, au hotărât că nu se vor
rupe de comunitate. Așadar, lelea
Victoria a avut 3 ani când familia ei s-a
reîntors în Marna. A fost singură la
părinți. După cum era obiceiul în
trecut, ea s-a măritat la 16 ani, cu
Nicolae Roșu care provenea tot din
Rusești, de la Mărișel. El era orfan și
venea adesea să își viziteze neamurile de
la Marna. Acesta a fost context în care
cei doi s-au cunoscut. După căsătorie el
a preluat numele soției, deoarece familia
era considerată a fi una „gazdă” în sat,
iar tatăl lelei Victoria a dorit ca numele
lor de familie să nu se piardă.
Împreună au avut patru copii și
au lucrat timp de mai multe decenii la
halta Marna, unde, pe lângă gospodăria
din sat, au avut o locuință de serviciu
chiar în incinta gării. Amândoi erau
niște oameni foarte distractivi, badea
Niculaie era staroste la nunțile din
Marna, iar lelea Victoria „descânta”,
adică zicea strigături la miri, la nănași și
alți nuntași, după cum era obiceiul adus
de la munte. Badea Niculaie a murit în
1997, iar lelea Victoria a rămas văduvă
și a locuit singură la gară până când s-a
îmbolnăvit, iar în cele din urmă s-a stins
pe 21 august anul acesta.

Lelea Victoria s-a născut în 1942, la Luncani, județul Cluj, pe vremea când
familia ei era refugiată acolo

Lelea Victoria și povestea ei de viață am aflat mai multe de la antropologul,
Răzvan Roșu un pasionat al tradițiilor și obiceiurilor din Țara Moților
 Cum ai cunoscut-o pe lelea
Victoria din Marna? Care sunt
amintirile ce ți-au rămas întipărite în
suflet de atunci?
 Pe lelea Victoria am văzut-o mai
întâi ca și copil la nunțile din Marna, de
unde nu lipsea niciodată și era o apariție
marcantă. Ea fusese colegă de școală cu
bunicul meu, care, atunci când a văzut
că mă interesează trecutul și tradițiile
moților, m-a sfătuit să o caut. Îl
cunoșteam și pe un nepot de al ei,
Văsălică Rusu, care cânta și cu care am
fost prieten. Din păcate nici el nu mai
este între noi. Așa că pe când am avut
13 ani, am căutat-o ca să îmi
povestească despre istoria moților din
Marna, despre familia mea, despre
tradiții. Țin minte și acum, ca și cum a
fost ieri, că a venit din grădină, unde

săpase „picioci” - cum li se spune
cartofilor moțește - și avea o vestă de
ceferistă pe ea. M-a întâmpinat cu o
mare bucurie și m-a omenit cu
inconfundabilele ei plăcinte și cu zamă
de păsulă verde.
După care, sub nucul din curtea
gării, lângă bucătăria ei de vară, a
început să îmi povestească despre cum
era viața în trecut, despre greutățile pe
care moții le-au întâmpinat când au
venit la câmpie. Dar și despre o crimă
care a lăsat urme adânci în comunitate,
petrecută în 1957, când străbunicul
meu Avram Roșu zis Picu Condrii a fost
omorât. Tot atunci am notat și câteva
strigături, „glumbe”, cântece și „corinzi”
vechi de la ea. Chiar și cu mintea mea
de copil de atunci mi-am dat seama că
am în față o mare păstrătoare a

 Cum era văzută lelea Victoria de
familie, de comunitate? Cum o vezi tu
acum, după ce nu mai este, din prisma
antropologului? Ce valori au ghidato?
 Aș putea spune că familia a
apreciat-o, ba chiar a încurajat-o pe
lelea Victoria să meargă la spectacole.
Și-au dat seama că așa este pusă în
valoare nu doar mama sau bunica lor, ci
și satul Marna și întreaga cultură
tradițională a moților. A fost un caz
fericit pentru că a întâlnit câteva situații
în care copiii păstrătorilor de tradiție nu
rezonau cu acest mod de promovare.
În
ceea
ce
privește
comunitatea din Marna, aceasta a fost
oarecum reticentă la început în legătură
cu demersul nostru. În percepția
multora de atunci cultura tradițională
moțească nu se bucura de prestigiu și
nu merita prezentată pe scenă ca și cea
din alte zone folclorice. Au fost câțiva
care chiar au spus< „-O bolunzit Vitoria
asta di la gară, cu coptilu cela a lu
Cornelu Picului, să duc pe scene.” Au
existat chiar invidii și vorbe urâte
aruncate de unele femei din generația
lelei Victoria legată de activitatea ei de
promovare a folclorului.
Însă pe lângă aceste mici scăpări
comunitatea din Marna, a apreciat-o
mult pe lelea Victoria, așa după cum sa văzut și la înmormântarea ei. Au
apreciat-o mai ales pentru firea ei
mereu veselă glumeață, pentru
demnitatea cu care și-a dus viața și,
bineînțeles pentru activitatea ei în
domeniul folclorului. Practic, după ce
eu am plecat la studii în Viena, ea a ținut
în viaț[ acest grup, și-a asumat la vârsta
ei și această calitate de organizator,
coordonator. Ba chiar au convins mai
multe femei din sat să se implice, care
până atunci nu făcuseră parte din grup.
Dincolo de partea afectivă, dacă mă
pui să privesc din perspectiva
antropologului, lelea Victoria era
deosebită din mai multe puncte de
vedere. În primul rând, cunoștea tot ce
ținea de tradițiile moților și avea o
atenție deosebită pentru detalii sau
cadrele entografice ilustrative ale
comunității. Avea și o inteligență nativă
care îi permitea să filtreze și să clasifice
aceste informații în funcție de
însemnătatea lor. Pe lângă acestea, avea
un simț al umorului foarte bine
dezvoltat și o capacitate deosebită în
ceea ce privește cunoașterea psihologiei
umane. Trebuia doar să se uite la o
persoană și știa ce strigătură este
potrivită pentru aceasta.
A interacționat foarte bine cu
semenii săi, indiferent de statutul lor
social. Nu punea mare accent pe ce zice
„gura lumii”, pe care o considera
oarecum irelevantă< „Lasă lumea să
vorbească/ Mândru meu să mă
iubească.” sau „Ș-așa-o zâs muierile/Că
mi-am băut găinile/Da io de m-oi
mânia/ Și cocoșu mi l-oi bea/ Ca mai
am cocoși acasă/ Și mai am ș-o rață
grasă.”
Însă, în profunzime, lelea Victoria
era un om credincios, care de multe ori

își punea, chiar întrebări filosofice
legate de sensul vieții și natura omului.
De asemenea, era deschisă să vorbească
despre subiecte pe care alții le-ar
considera tabu, precum ar fi aspectele
legate de sexualitate. Nu în ultimu rând,
avea o putere extraordinară de a trece
cu zâmbetul pe buze peste toate
greutățile vieții, care în cazul ei nu au
fost chiar puține. Iar prin această
dârzenie eu cred că ea se însecrie în
prototipul muntencei care răzbate cu
seninătate peste orice fel de greutăți .
 Ce amintiri păstrezi cu ea de la
spectacole și alte asemenea momente
de excepție?
 Sunt foarte multe, nenumărate.
Cred că am putea scrie un volum
întreg doar cu astfel de pățanii și
amintiri. Când mergeam la spectacole
undeva mai departe lelea Victoria avea
obiceiul să sfințească mașina și să
spună o rugăciune. Însă, odată când
am mers în Țara Moților a încurcat
sticluțele și a sfințit mașina cu pălincă
fără își dea seama. Când a început să se
simtă mirosul și noi am început să
râdem, ea ne-a spus< „Lasă că așa să
sfințește mai bine cu pălincă”.
Altă oară tot așa mergeam la
un spectacol și nu răspundea la
telefonul mobil, pe care nu de mult îl
cumpărase. Ne-am dus îngrijorați la ea
acasă, la gară, și o vedem că vine cu
telefonul în mână de la poiată< „Amu îl
scosăi de sub cloșcă. Încă îi cald.” La
început am crezut că glumește, dar
apoi ne-a spus că a dus ouăle cu un
„șurt” ca să le pună sub cloșcă, însă în
„jebul” de la șort era și telefonu. Acesta
a căzut odată cu ouăle sub cloșcă unde
a stat o jumătate de zi, până când l-a
auzit că sună de sub cloșcă. Am râs și
am făcut glume toată ziua pe seama
acestei întâmplări.
Cu o altă ocazie am fost să îl
colindăm pe Majetatea Sa Regele Mihai
la Săvârșin. La întoarcere ne-am oprit
la o benzinărie unde am mâncat
merindele ce le aveam cu noi. Deodată,
lelea Victoria a spus să scoatem
instrumentele în benzinărie și „să
facem un joc”. În câteva minute întreg
grupul din Marna a ocupat benzinăria,
iar angajații ne-au privit cu simpatie.
Am dansat, iar lelea Victoria a
descântat, timp în care clienții nu au
putut alimenta. A fost așa un amestec
interesant al arhaicului cu modernul.
Bineînțeles că după ce am ajuns la
Marna, „muloșagul” a continuat la ea
acasă. Era o gazdă foarte primitoare ce
te făcea să te simți foarte bine de
fiecare dată când îi treceai pragul.
 Ce anume crezi că i-a dat
aceasta bucurie si poftă de viața?
 Cred că nu este vorba de un ceva
anume, ci de mai mulți factori. În
primul rând, lelea Victoria a avut acest
fond nativ foarte bine dezvoltat. Apoi
cred că este vorba și despre o anumită
înțelepciune pe care a avut-o. A reușit
să înțelegă cu adevărat, încă din
tinerețe, că viața este trecătoare și că,
pe lângă muncă și diverse obligații pe
care le avem, trebuie să savurăm
fiecare clipă a ei și să ne și distrăm. Îmi
vine în minte încă o vorbă de-a ei<
„Dimineața-i bun vinarsu/ Peste zi
vine năcazu.” Adică profită de fiecare
clipă pentru că necazurile oricum vin.
Eu cred că lelea Victoria de la gară,
a reușit în simplitatea ei să descopere
cum trebuie trăită viața, cu bune, cu
rele, astfel încât în momentul când
pleci din această lume să poți spune că
ai dus o viață echilibrată și demnă în
același timp.
Mihaela Ghi\[
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Pentru multiplele sale întrebuinţări, busuiocul este o plantă mult căutată și des întrebuinţată. Regii o
foloseau pentru a-și trata diverse boli, pentru îmbăiat, la parfumuri, dar și în mâncăruri.
Busuiocul îţi redă pofta de mâncare, accelerează digestia, diminuează crampele și ajută la înţărcatul
bebelușului. Se folosește și în bucătărie, pe post de condiment, bucătarii considerându-l “regele mirodeniilor”.

RE}ETE
Busuiocul,
condiment ;i leac în
cazul a numeroase boli
Dacă unele persoane cunosc utilizarea busuiocului în ceremonialele
creștine, planta este supranumită și
planta sfântă. Busuiocul este cunoscut drept leac încă din timpul fenicienilor, care-i atribuiau proprietăţi
magice.
Pentru multiplele sale întrebuinţări,
busuiocul este o plantă mult căutată și des
întrebuinţată. Regii o foloseau pentru a-și
trata diverse boli, pentru îmbăiat, la parfumuri, dar și în mâncăruri.
Busuiocul îţi redă pofta de mâncare,
accelerează digestia, diminuează crampele
și ajută la înţărcatul bebelușului. Se folosește și în bucătărie, pe post de condiment,
bucătarii considerându-l “regele mirodeniilor”. Dar, înainte de toate, are un efect
de necontestat în medicina naturistă< trateaza afecţiuni ale stomacului, intestinelor,
ajută la eliminarea gazelor, stimulează pofta de mâncare. Infuziile făcute cu această
plantă ajută la calmarea astmului bronșic,
a tusei convulsive și a inflamaţiilor intestinale, iar sucul proaspăt este utilizat în
tratamentul inflamaţiilor urechii. În medicina alopată, preparatele farmaceutice
obţinute din busuioc se folosesc pentru
tratarea unor procese inflamatorii ale căilor
respiratorii, ca remediu antispasmodic și
ca tonifiant al sistemului nervos.
Toţi cunoaștem busuiocul cumpărat
sau folosit mai mult pentru parfumul său
plăcut. Nu este o plantă de sezon, este o
plantă anuală cultivată în grădini, dar care
crește chiar și printre stânci. Înflorește din
iulie până în septembrie. Recoltarea
părţilor aeriene se poate face de trei ori pe
an. Planta nu se rupe, ci se taie cu cuţitul,
pentru păstrarea sevei.

Întrebuinţări cu rezultate
miraculoase

Este indicat `n colici intestinali, meteorism (balonări intestinale), vomă, gripă,
bronșită acută și cronică (aviz fumătorilor),
cefalee, ulcer gastric, infecţii urinare, anorexie (lipsa poftei de mâncare), diaree, colită de fermentaţie.
Efectul unor substanţe componente
ale busuiocului se face resimţit și în planul
capacităţii hepatice de a crește sau a
micșora proporţia glucozei din sânge. Astfel, celulele ficatului, activate specific de
substanţele prezente în ceaiul de busuioc,
devin mult mai reactive la variaţiile de concentraţie a glucozei din sânge, variaţiile
glicemice fiind controlate cu mai multă
eficienţă de ficat. Cercetările efectuate prin
simulări pe calculator au dovedit că un
consum zilnic de ceai de busuioc o perioadă mai lungă poate reduce cu 50% riscul
crizelor de variaţie de glicemie.

Ciorbi\[ cu varz[
de Bruxelles

Piept de pui cu
maz[re ;i ciuperci

Ave\i nevoie<
2 morcovi, o ceapă mijlocie,
500 g varză de Bruxelles, 150 g
șuncă afumată (se poate și fără), 2 litri de supă de carne sau
de legume, 1/2 litru lapte, 2-3
linguri de ulei de floarea soarelui, 2 linguri de făină, o legătură de mărar verde tocat mărunt, smântână, iaurt sau lapte
acru (după preferință), sare, piper, pătrunjel verde și usturoi,
după gust.
Mod de preparare<
Varza de Bruxelles se curăță, dar nu e
nevoie să se îndepărteze mai mult decât
cele două frumzulițe superioare, apoi se
spală. Într-o oală de circa 3-4 litri, șunca
tăiată bucățele mici se prăjește în ulei, se

Ave\i nevoie<

adaugă ceapa tocată mărunt, se călește puțin, apoi se adaugă și morcovii tăiați feliuțe
subțiri și se călesc și aceștia, apoi se adaugă
supa și laptele. Când începe să clocotească
se adaugă varza și se fierbe până când toate
ingredientele sunt aproape moi. Făina se
amestecă treptat cu smântâna sau iaurtul,
cu grijă să nu formeze noduri, se toarnă
în supă, se adaugă mărarul, se condimentează și se mai fierbe câteva minute, până
când zeama se îngroașă. După ce se ia de
pe foc, se adaugă usturoiul pisat. Se poate
servi cu ardei iute sau adaos de smântână.

Linzer cu nuci

500 g file piept de pui, 400
g ciuperci, 300 mazăre verde
boabe (se poate și din conservă), o ceapă, un ardei gras, 2 roșii (sau o lingură de bulion), sare, piper, ulei, eventual ardei
iute.
Mod de preparare<
Ardeiul și ceapa mărunțită se călește în ulei, apoi se adaugă ciupercile
bucățite (sau întregi, dacă sunt mici).
Se călesc puțin și acestea, apoi se adaugă puțină apă (dacă a fost din conservă,

se fierbe cu zeama proprie). Într-un
vas antiaderent, carnea de pui tăiat[
fâșii sau bucăți mici se rumenește ușor,
apoi se amestecă cu ciupercile călite și
cu mazărea fiartă în prealabil. Se adaugă roșiile și se fierb puțin așa împreună,
cu puțină zeamă în care s-a fiert mazărea. Se condimentează după gust și
se servește fie cu garnitură, fie ca mâncare de sine stătătoare.

Suc energizant de goji
;i fructe exotice

Preparare și utilizare

Sub formă de infuzie, o linguriţă la 200
ml apă clocotită. Se beau două-trei ceaiuri
călduţe după mesele principale, evident
dacă suferiţi de una din bolile menţionate.
În colitele de fermentaţie, ceaiul se bea neîndulcit. Dacă puneţi busuioc în tocăniţe
sau fripturi, sănătatea dumneavoastră va
fi mai trainică.

Tratament în tradiţia populară

Frunzele de busuioc se așează pe tăieturi sau bube. Pusă pe un prosop ușor
umed, planta este eficace în durerile din
jurul gâtului și în cele de șale. Uscat, pus
pe jăratic, fumul rezultat tras în piept este
bun contra tusei, iar tras pe nas este bun
pentru guturai. Cu tulpina de busuioc
aprinsă se ard negii.

Înfrumuseţează și ia durerile

Frunzele și florile de busuioc, proaspete, se pun pe faţă și se acoperă cu un
tifon umezit în ceai de busuioc. Rezultatul
va fi un ten luminos, hidratat și lipsit de
acnee. Trei-patru litri de ceai de busuioc
turnaţi în cada de baie reduc durerile reumatice și insomniile. Regii și reginele de
alt[dată foloseau astfel de băi. Nu uitaţi că
o floare de busuioc pusă sub centură sau
cordon vă va face să emanaţi o aromă plină
de prospeţime.

Ave\i nevoie<

Ave\i nevoie<

Pentru blaturi< 1/2 kg făină
fină, 4 linguri de untură, 4 linguri de zahăr, 4 gălbenușuri de
ouă, 1-2 plicuri zahăr vanilat,
un plic de praf de copt, un vârf
de cuțit de sare, 200-300 g de
smântână (în funcție de grosimea sa).
Pentru umplutură< 500 g
miez de nucă măcinat, 6 linguri
de zahăr, 1-2 plicuri zahăr vanilat, 200 ml lapte dulce, 4 albușuri de ouă.

O bucățică de circa 2-3 cm
de ghimbir care se răzuiește
(nu se folosește ghimbir uscat),
zeama unei lămâi, 50 g goji,
zeama proaspătă a unei portocale și a unui grapefruit, 2 linguri de miere, o linguriță de sirop de cătină, 2 pahare de apă
plată.

Mod de preparare<
Nucile, zahărul și zahărul vanilat
se fierb în lapte, până când compoziția
devine păstoasă. Făina se freacă binebine cu untura, apoi 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
unt sau untură. Trei albușuri se bat spumă tare și se amestecă cu nucile deja
răcite, apoi se toarnă peste blat. Se acoperă cu cel de al doilea blat, sau cu un
grilaj făcut din aluatul rămas, apoi se
unge cu albuș de ouă. Se coace în cuptor preîncălzit, la foc potrivit, circa 30
minute. După răcire se presar[ cu zahăr
pudră.

Mod de preparare<
Ghimbirul ras, mierea, fructele goji,
siropul de cătină și o jumătate de pahar
de apă se mixeaz[ bine în vasul înalt al
robotului de bucătărie, până când se
obține o pastă omogenă. Sucurile de
citrice se amestecă într-o carafă, se
adaugă pasta obținută anterior și se
amestecă bine, apoi se dizolvă cu restul
de apă. În caz de nevoie se mai poate

îndulci cu puțină miere, după gust. Se
obține o băutură puternic energizantă
și antioxidantă, recomandată în perioadele de convalescență, de efort intelectual, stres, epuizare fizică, în perioada
sesiunii de examene, sau pentru femei
în stare de indispoziție în perioada ciclului menstrual.
Se servește rece, eventual cu câteva
cubulețe de gheață. Se poate păstra la
frigider, dar nu mai mult de 2-3 zile,
deoarece, chiar dacă nu se strică, își
pierde calitățile.
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În Asia, florile constituie un element de o importan\[ primordial[ în existen\a omului, regasindu-se pretutindeni, în ritualuri,
în sărbători, în tratamente medicale și homeopatice, în arta culinar[, dar mai cu seama în grădini de o frumusețe amețitoare.
În |ara Soarelui-R[sare, arta de a dispune florile într-o anumită formula ce stârnește admirație, dar și în măsură să transmită
mesaje metaforice de o sensibilitate deosebit[ privitorului, a căpătat numele de Ikebana.

NATUR~

Florile, mesagerii sentimentelor
Fiecare floare are propria ei semnificație, iar un buchet poate să spună
o adevărată poveste despre sentimentele pe care le avem
pentru o anume persoan[
Când alegem flori pentru un
eveniment, ne bazam pe tradiții sau
ne l[sam ghidați de ultimele tendințe
în domeniu, ne l[s[m influențați de
anotimp sau le select[m în funcție de
tema aleasa pentru eveniment.
Însă dac[ dori\i ca florile să reprezinte
mesagerii sentimentelor voastre, aflați că
exista un limbaj romantic al florilor. În
toat[ lumea îndrăgostiții oferă iubitelor
trandafiri roșii, simbolul floral universal al
iubirii. Iar iubitele încearcă să afle din
petalele margaretelor răspunsul la
frământările lor ,,mă iubește, nu mă
iubește”. ~n continuare, v[ prezent[m
semnifica\ia unor flori cu adev[rat speciale,
care ofer[ un plus de elegan\[ unui buchet.

1. Caprifoi

Apărută în luna mai, floarea
caprifoiului, poreclită la români m]na
Maicii Domnului ori palma pământului,
este asociată cu un mare număr de
simboluri, legende și superstiții ale lumii.
Într-o legendă creștină, se spune că în
vreme ce Maica Domnului, purtându-l în
brațe pe pruncul Iisus, încerca să se
ascundă de prigonitorii ostași ai lui Irod, ar
fi găsit adăpost sub un caprifoi. În semn de
mulțumire, Maica Domnului l-ar fi
binecuvântat, dăruindu-i numeroase puteri
vindecătoare pentru oameni.
Într-o altă legendă, din Grecia antică,
iubiții Chloe și Daphnis puteau fi împreună
numai când înflorea caprifoiul. Daphins ia cerut lui Eros, zeul dragostei, să facă ceva
pentru ca perioada de înflorire a acestei
plante să fie cât mai lungă. Din această
cauză, se spunea că floarea Mâna Maicii
Domnului persistă atât timp cât vremea
este caldă.
În tradiția unor indieni din America,
din tribul Oneida, o fată pe nume
Aliquispo s-ar fi sacrificat pentru a-și ajuta
semenii să își înfrângă dușmanii lor cei mai
vajnici, cei din tribul Mingo. Ca să o
răsplătească și să îi onoreze amintirea,
Marele Spirit i-ar fi preschimbat părul și
trupul într-un vrej de caprifoi. Este o
plantă agățătoare, cu flori albe inițial, ce își
schimbă după câteva zile culorile în
galben-roșcat sau roșu și emană un parfum
dulceag, puternic, aproape îmbătător.

2. Cala

Are un nume la fel de prețios ca și ea
însăși – Zantedeschia (de la numele
botanistului italian Giovanni Zantedeschi),
dar o cunoaștem mai bine drept CALA.
Eleganța și frumusețea ei au făcut-o
foarte iubită, mai ales în secolul XIX, când,
prin intermediul ei, bărbații își exprimau
atracția față de femeile pe care le curtau.
Spre deosebire de alte flori, cala este, prin
excelență, purtătoarea unui mesaj
mai...intens, așa că ne vine foarte ușor să
înțelegem de ce era un aliat important în
exprimarea sentimentelor (care nu puteau
fi ușor exprimate prin cuvinte).
Cu toate acestea, calele albe sunt un
simbol al virginității și al purității, al
renașterii, al învierii și, de aceea, sunt des
întâlnite în buchetele și aranjamentele care
marchează cele mai importante momente
din viața unui om. Este cunoscută drept
floarea revoluțiilor, unii spun că celebrul
pictor Diego Rivera ar fi pictat foarte multe
tablouri cu cale, pentru a încuraja o
revoluție mexicană. Experții feng shui
recomandă calele deoarece oferă încredere,
ajută la redescoperirea sentimentelor și
împiedică destrămarea unei familii.

3. L[cr[mioare

Cu toat[ înfățișarea lor fragil[ și
delicat[, lăcrămioarele au fost dintotdeauna
un simbol al tăriei și al rezistentei. Aceast[
floare amintește oamenilor că după rău vin
`ntotdeuna zile senine, reprezentând, deci,
speranță.
Totodată are rolul de a transmite un
mesaj de încurajare celor cărora le este
dăruită, și asta în cele mai diverse ocazii<
examene, încercări mai mult sau mai puțin
dureroase, probe, etc.

Dac[ în Japonia este un simbol al
reînnoirii, pentru creștini semnific[
purificarea prin suferință. Legenda spune
că lăcrămioarele au apărut din lacrimile
Evei atunci când aceasta și Adam au fost
izgoniți din Gradina Eden. Pe de alta parte,
o alta legend[ spune că lăcrămioarele ar fi
apărut în urma lacrimilor fecioarei Măria
în momentul crucificării lui Iisus.
O legend[ vorbește despre faptul că
lacramioara nu înflorește niciodată înainte
de sosirea privighetorii, pentru că înflorirea
ei este un cadou făcut pasării cu glas
îngeresc.

4. Floarea de cear[

Lacrima Maicii Domnului sau
Floarea de ceară este una dintre cele mai
iubite flori, care poate înfrumuseța orice
spațiu din casă sau grădină. Beneficiile
acestei plante miraculoase sunt renumite<
se spune că floarea produce mir în mod
natural și că are proprietăți curative. Cei
norocoși să o găsească la rădăcinile
copacilor o culeg, o pun în apă, după care
beau apa pentru a se vindeca de boli.
Lăsând la o parte apectul pur spiritual
acestei flori speciale, ”Lacrima Maicii
Domnului” este înzestrată cu proprietăți
ornamentale deosebite, fie că este așazată
în ghiveci, ca plantă de apartament, fie că
este plantată în grădină.

5. Lalele

Despre lalele se știe că sunt asociate cu
prietenia, căldura sau cu noile începuturi,
însă mesajele pe care aceste flori le transmit
diferă de la culoare la culoare.
Tulipa, numele științific al lalelei,
provine din cuvântul turcesc "turban", un
accesoriu pentru cap care se aseamănă cu
ea, dar și a simbolismului turbanului ca
mijloc de protecție față de spiritele rele. Tot
în Turcia, este un simbol floral al “raiului
de pe pământ”. De altfel, această floare,
originară din Persia, a fost adusă mai întâi
și cultivată în Turcia, de unde, în secolul al
XVI-lea, și-a găsit drum spre Olanda, grație
unui călător din această țară.
Laleaua se află pe locul trei într-un top,
clasament al celor mai vestite flori, după
trandafir și crizantemă. Deoarece, prin anii
1620, bulbii ei au ajuns la un preț exorbitant
în Europa, a reprezentat și un simbol al
bogăției, averii.

6. Narcise

Fiecare lună a anului are caracteristică
o anumită floare. Floarea lunii martie este
minunata narcisă.
O veche legendă grecească spune că
narcisele ar fi apărut la moartea lui Narcis,
un tânăr deosebit de atrăgător şi singuratic.
Indiferenţa sa faţă de nimfele care se
îndrăgosteau de el a făcut ca zeiţa
răzbunării, Nemesis, să îl pedepsească să
nu poată iubi pe nimeni, ci să se
îndrăgostească de propriul chip şi acest
lucru să-i aducă pieirea. Într-una din zile,
admirându-şi chipul reflectat într-o
fântână, şi-a pierdut viaţa în adâncul
fântânii în timp ce încerca să îşi atingă
reflecţia. Se spune că nimfele s-au adunat
să-i plângă dispariţia şi l-au transformat
într-o floare, binecunoscuta narcisă.
Narcisele sunt asociate cu renaşterea, cu
noile începuturi datorită faptului că sunt
printre primele flori ce apar primăvara. În
unele tradiţii este floarea care se oferă la
botezul unui nou născut.

7. Hortensiile

Florile mari cu care sunt înzestrate
hortensiile impresionează și devin instant
un punct de atracție din orice buchet. Un
alt lucru extrem de apreciat la hortensii este
varietatea mare și impresionantă de culori.
Practic, culoarea este un element de
clasificare atunci când vorbim despre
hortensii și semnificațiile lor.
Originară din Japonia și China,
hortensia s-a răspândit inițial în America
Centrală și de Sud, urmând să acopere
ulterior teritorii de pe toate continentele.
Este o plantă ușor adaptabilă, puțin
pretențioasă în privința solului și a
condițiilor climatice. Chiar și așa, preferă
solurile bogate și fără carbonați în
detrimentul celor sărace în minerale

precum fierul. Denumirea științifică a
hortensiei, de proveniență greacă, este
compusă din cuvintele „hydro” (apă) și
„angos” (vas, ulcior) și se referă la nevoia
de cantități mari de apă a plantei.
Denumirea populară provine din limba
latină și înseamnă „grădină”.

8. Magnolia

Magnolia este o floare simbol al vieții
îndelungate, al perseverenței și dragostei
față de natură, al Yin, latura feminină a
vieții. Se spune că provine din insula
Martinica (unde este numită “Talauma”) și
că a fost denumită după cel care a aflat-o,
Pierre Magnol (1638 – 1715). Unii pretind
că își are originea în Carolina, SUA, unde
se credea că mireasma sa poate să-i ia
mințile oamenilor. Oricum, era
binecunoscută și de chinezi, care o
denumeau “hou po” și o considerau o
reprezentare a frumuseții și gingășiei
feminine.
Indienii americanii evitau să adoarmă
sub magnoliile înflorite. În plus, aveau
credința că o sigură astfel de floare
amplasat[ în locul unde dormi îți putea
provoca moartea într-o singură noapte! Cu
toate astea, în alte superstiții, se zice că
atunci când ții flori de magnolie aproape de
pat sau sub el, îți menții o relație loială,
sinceră, cu persoana pe care o iubești.

9. Bujorul

Se spune că demult, într-o pădure de
lângă un regat, trăiau niște zâne care nu
suportau superficialitatea și ipocrizia
muritorilor, așa că de fiecare dată când
vreunul îndăznea să le calce domeniul îi
transformau fie în bălării, fie în animale
sălbatice. Zvonul acesta roia printre
oameni, motiv pentru care încercau pe cât
posibil să se ferească de pădurea blestemată
și mai ales să-și ferească copiii să se
aventureze prin acea zonă. Lecția despre
zânele cele rele a fost predată și fiului
regelui, Bujor, care ajuns la vârsta
adolescenței a fost împins de curiozitate și
de spiritul aventurier, așa că a încălcat
porunca tatălui său și a pornit pe
meleagurile interzise pentru a se convinge
de unul singur de veridicitatea poveștii.
Imediat cum a ajuns în pădure a fost
cuprins de un somn adânc, iar blestemul
zânelor a început să se reverse asupra lui.
Fiind însă înduplecate de frumusețea lui,
acestea au ales să-l transforme într-o floare,
cea mai frumoasă din regat. Cum bujorul
înflorește imediat după răsăritul soarelui,
iar roua se așează pe florile frumos colorate
și înmiresmate, se spune că picăturile de
apă sunt lacrimile tânărului Bujor,
regretând veșnic că nu a ascultat sfaturile
tatălui său.

10. Crinul

Crinul era un simbol al antichităţii
greceşti şi al celei române, fiind atribuit
zeiţelor căsătoriei, Hera. Există şi o legendă
potrivit căreia Hera, al[pt]ndu-l pe fiul ei,
Hercule, scapă câteva picături pe Pământ.
Picăturile au format Calea Lactee, iar cele
ce au căzut direct pe sol, au înflorit,
devenind crini albi. Legenda spune că trăia
pe vremuri o vrăjitoare deosebit de rea şi
de puternică. Tot ceea ce atingea această
vrăjitoare se prefăcea în stană de piatră.
Dacă, însă, se atingea de un copil, acesta era
prefăcut într-o floare. Pe acea vreme, trăiau
doi copii, frate şi sor[, care nu aveau părinţi
şi plecaseră în lumea largă pentru a-şi găsi
o familie. Cei doi copii au ajuns la castelul
vrăjitoarei şi, apropiindu-se prea mult de
castel, fata a fost prefăcută într-o floare.
Băiatul dorind să îşi salveze sora a cerut
ajutorul Zânei Florilor, care îi dădu o floare
care să îl ajute să o salveze. Se pare că
această floare dacă atingea un obiect
fermecat de vrăjitoare rupea vraja care îl
cuprinsese. Cu ajutorul acestei flori, băiatul
reuşi să îşi descânte surioara şi să o
transforme pe această la loc în fată. Cei doi
`ncearc[ apoi să fugă, dar au fost prinşi de
vrăjitoare, care îi preschimba în doi crini,
două flori albe ale căror miros te face să nu
te poţi apropia de ei. Ideea era ca nimeni să
nu se poată apropia de ei cu floarea
fermecată pentru a-i salva.

6 Informa\ia de Duminic[/5 septembrie 2021

MAGAZIN ISTORIC

Marele Incendiu din Londra a distrus părțile centrale ale Londrei începând cu ziua de duminică,
2 și până în ziua de miercuri, 5 septembrie 1666. Focul a pustiit centrul medieval al Londrei, aflat
în interiorul vechiului zid roman al orașului. A amenințat, dar nu a ajuns la districtul aristocratic
Westminster, Palatul Whitehall al lui Charles al II-lea, și mare parte din mahalalele din suburbii.
A distrus 13.200 de case, 87 de biserici de mir, Catedrala Saint Paul, și mare parte din clădirile
autorităților orășenești.

Zilele `n care Londra
a ars `n fl[c[ri
Între 2 septembrie și 6 septembrie 1666, un infern masiv a străpuns
Londra, reducând o mare parte din centrul orașului la o ruină mocnită
Londra arsese deja de mai
multe ori în istoria sa, mai ales în
1212, dar în septembrie 1666 erau
prezente condițiile pentru un
infern de proporții epice. Orașul
de 500.000 de oameni era o cutie
de străzi înguste cu structuri din
lemn, multe dintre ele construite
cu pitch și gudron inflamabil.
Grajdurile umplute cu fân și paie
erau peste tot și multe pivnițe și
depozite erau pline cu materiale
combustibile precum terebentină, ulei
de lampă și cărbune. Ca să
înrăutățească lucrurile, o secetă lungă
de câteva luni a creat o penurie de apă
și a lăsat majoritatea clădirilor din lemn
aprinse.

Scânteia fatală din Marele Foc
a venit duminică devreme, 2
septembrie, la brutăria
Pudding Lane
din Thomas Farriner
Înainte de a se culca în noaptea
aceea, Farriner efectuase o inspecție
finală a brutăriei sale și rămăsese
cărbunele în cuptoarele sale, care erau
calde de la o zi în care făceau biscuiți de
navă pentru marina regelui Charles al
II-lea. Mai târziu, va jura că toate
cuptoarele s-au stins când s-a retras în
apartamentul său de la etaj, dar se pare
că un c[rbune a scăpat și a declanșat un
incendiu. Oricare ar fi cauza, în jurul
orei 1 dimineața, Farriner s-a trezit
pentru a-și găsi casa în flăcări. Brutarul
și fiica lui au supraviețuit doar ieșind
dintr-o fereastră de la etaj și târându-se
pe un jgheab până la casa unui vecin. Și
servitorul său a scăpat, dar o altă slugă,
o tânără femeie, a pierit în flăcări.
Când Farriner s-a alăturat mulțimii
care se aduna pe Pudding Lane, focul îi
distrusese deja cea mai mare parte a
casei. Câțiva vecini au format o brigadă
cu găleți și au început să arunce apă pe
flăcări, dar cei mai mulți au stat pur și
simplu în gol sau s-au repezit acasă
pentru a-și salva bunurile de valoare.
Sir Thomas Bludworth, primarul
Londrei, a luat și mai puține măsuri.
După ce a ajuns să inspecteze focul,
el l-a considerat incidentul ca fiind
“nesemnificativ” și s-a întors la culcare.
M]nat de un vânt puternic de est,
focul brutăriei s-a răspândit curând la
alte clădiri de pe Pudding Lane înainte
de a sări în apropiere pe Fish Street,
unde a incendiat grajdurile unui hotel
numit Star Inn. Când a ajuns la
magazinul de aprovizionare al unei
nave, a aprins mai multe butoaie de
gudron, care au explodat și au aruncat
resturi aprinse prin cartier. Focul s-a
deplasat apoi spre sud, spre râul
Tamisa, afect]nd fiecare clădire din
calea sa.
Biserica Sfântul Magnus Mucenic a
fost cuprins[ de fum - una dintre
primele 84 de biserici pierdute în
incendiu - la fel ca și zeci de bresle și
depozite de pe malul râului. Flăcările
au rupt, de asemenea, jumătate din
clădiri și roți de apă de pe London
Bridge, dar au fost oprite când au atins
un decalaj în construcții cauzat de un
incendiu anterior în 1633.

La răsăritul soarelui, infernul
ardea, sc[pat de sub control,
pe malul apei Tamisei

Samuel Pepys, un funcționar
public și ziarist, a scris despre
londonezii panicați „care stau în casele
lor p]n[ c]nd focul `i atinge ;i apoi
alearg[ în bărci sau urc[ de la o
pereche de scări pe malul apei la alta”.
Alți oameni își aruncă pur și
simplu mobilierul și alte bunuri direct
în Tamisa. Pe măsură ce ziua trecea,
vântul a continuat să alimenteze focul
și să-l sufle spre vest peste casele, sălile
și bisericile din centrul Londrei. Pepys
a descris „cea mai groaznică flacără
sângeroasă și răuvoitoare” care se
întindea pe o distanță de peste o milă.
„M-a făcut să plâng”, a scris el.
Marele Foc a devenit mai
îngrozitor pe 3 septembrie. Până
atunci, vântul purtase scântei și tăciuni
prin oraș, aprinz]nd focuri împrăștiate
departe de focul principal.
Temându-se că întregul oraș va
arde, regele Charles al II-lea l-a pus pe
fratele său Iacob al II-lea, ducele de
York, să se ocupe de eforturile de
stingere a incendiilor. Ducele a
organizat brigăzile de pompieri care au
folosit lanțuri grele, frânghii și grapele
pentru a dărâma casele și a crea
baricada pentru a opri înaintarea
infernului.
Cu toate acestea, flacăra se mișca
atât de repede încât a depășit în mod
repetat oamenii în timp ce lucrau. În
acea seară, a p[truns prin Royal
Exchange înainte de a înghiți Castelul
Baynard, o cetate veche de secole.
Pe măsură ce focul s-a răspândit, la
fel s-au răspândit și zvonurile sălbatice
despre cauza acestuia. Anglia a fost
implicată în cel de-al doilea război
anglo-olandez, iar londonezii frenetici
au început curând să speculeze că
arderea ar fi fost rezultatul incendierii
de către agenții inamici sau teroriștii
catolici. Mulțimi armate au ieșit în cele
din urmă în stradă și s-au aruncat
asupra oricui om cu accent străin.
Unui francez i s-a distrus casa după ce
gloata a devenit convinsă că
intenționează să-i dea foc. În altă
parte, un bărbat a fost atacat când o
mulțime a confundat cutia de mingi
de tenis pe care o purta cu „mingi de
foc” combustibile.

În timp ce londonezii căutau
un țap ispășitor, flăcările
și-au continuat marșul
hotărât prin oraș
Pe 4 septembrie, Guildhall din
Londra a ars împreună cu majoritatea
structurilor de pe Cheapside, una
dintre cele mai bogate străzi ale
orașului.
Pe măsură ce focul a izbucnit,
mulți oameni s-au refugiat în
Catedrala Sf. Paul, o biserică
medievală a cărei turlă de 500 de
picioare a dominat mult timp
orizontul Londrei.
S-a crezut că edificiul de piatră al
Sfântului Paul și piețele largi îi vor
proteja, dar în jurul orei 20.00,
infernul a înghițit biserica și i-a trimis
pe ocupanții să fugă pentru viața lor.
Potrivit scriitorului John Evelyn,
flăcările au topit acoperișul de plumb
al bisericii, trimițând metal topit „pe
străzi într-un pârâu” care a lăsat
„chiar trotuarele strălucind cu o
ro;ea\[ aprinsă”.
Catedrala s-ar dovedi a fi una

dintre ultimele clădiri majore care au
căzut victime ale Marelui Foc. În
aceeași noapte, vântul acerb de est
care alimentase focul s-a potolit în
cele din urmă, permițând brigăzilor
ducelui de York să facă progrese.
Pe cealaltă parte a orașului,
garnizoana Turnului Londrei a folosit
praf de pușcă pentru a demola
proprietăți și a opri focul pe urmele
sale.
Până în după-amiaza zilei de 5
septembrie, incendiile au fost reduse
și au început să se stingă. Majoritatea
au fost stinse a doua zi.
În concluzie, Marele Foc a distrus
13.200 de clădiri și a lăsat aproximativ
100.000 de persoane fără adăpost.
Peste 400 de acri din oraș au ars,
lăsând în urmă un deșert de piatră
carbonizată și grinzi de lemn mocnite.
„Londra a fost, dar nu mai există”, a
plâns Evelyn.
Comparativ
cu
amploarea
distrugerii, presupusul număr de
morți a fost minuscul. Rapoartele
oficiale enumeră doar patru persoane
ucise, dar mulți cercetători moderni
cred că numărul nu a reușit să îi
includă pe cei ale căror corpuri au fost
incinerate de flăcări.
„Adevăratul număr de morți al
Marelui Foc din Londra nu este de
patru, șase sau opt”, a afirmat autorul
Neil Hanson, „este de câteva sute și,
probabil, de câteva mii de ori mai
mare decât acest număr”.
În timp ce o investigație
parlamentară a dat vina pe foc asupra
„mâinii lui Dumnezeu asupra noastră,
a unui vânt grozav și a sezonului atât
de uscat”, mulți londonezi au
continuat să creadă că a fost opera
unui “incendiator” născut în
străinătate.
La un moment dat în vânătoarea
de vrăjitoare, un francez cu inteligență
lentă, pe nume Robert Hubert, a
mărturisit că a bombardat brutăria lui
Farriner.
Hubert era aproape sigur
nevinovat - nici măcar nu se afla la
Londra când a început focul - dar a
fost încă spânzurat în octombrie 1666.
În ciuda tuturor dovezilor
contrare, zvonurile că focul ar fi făcut
parte dintr-un complot străin sau
catolic ar persista timp de decenii.
Așa cum a fost de multe ori
înainte, Londra a fost reconstruită în
urma Marelui Foc.
Arhitecții au profitat de această
ocazie și au prezentat scheme de
construcții ambițioase, dintre care
unele solicitau bulevarde și piețe
modelate după marile orașe din
Franța și Italia.
În cele din urmă, însă, noua
Londra arăta cam la fel ca ;i cea veche,
deși cu alei mai largi și mai multe
structuri din cărămidă. De departe,
cel mai mare proiect de construcție a
fost noua Catedrală Saint Paul a
arhitectului Christopher Wren, care a
fost finalizată în 1711, la 45 de ani
după ce originalul a ars în Marele
Incendiu.
Catedrala reconstruită va deveni
mai
târziu
faimoasă
pentru
supraviețuirea a ceea ce a fost adesea
numit „al doilea mare incendiu al
Londrei” - un atac cu bombă
incendiară în timpul London Blitz in
perioada celui de-al doilea război
mondial.

Vechea catedral[ Saint Paul, `nainte de Marele Foc

Samuel Pepys, unul dintre cei mai renumiți cronicari ai incendiului

Pictur[ care prezint[ Marele Foc

Schiță care descrie ruinele Catedralei, de Thomas Wyck, c.1673
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Carantina a început în secolul al XIV-lea, în efortul de a proteja orașele de coastă de epidemiile de ciumă. Autoritățile portuare
prudente au cerut navelor care sosesc la Veneția din porturile infectate să stea la ancor[ timp de 40 de zile înainte de aterizare
– originea cuvântului carantină fiind din „quaranta giorni” – 40 de zile. Unul dintre primele cazuri bazat pe geografie și analiză
statistică a fost la Londra la mijlocul secolului 19, în timpul unui focar de holeră. În 1854, dr. John Snow a ajuns la concluzia că holera
se răspândea prin intermediul apei contaminate și a decis să afișeze datele de mortalitate din cartier direct pe o hartă.

ISTORIE

Pandemii care au schimbat cursul istoriei
Pe măsură ce civilizațiile umane au crescut, aceste boli au reu;it s[ le doboare
Prima dintre cele șapte pandemii de
holeră din următorii 150 de ani, acest val
al infecției intestinului subțire a luat
naștere în Rusia, unde au murit un
milion de oameni. Răspândind prin apă
și alimente infectate cu fecale, bacteria a
fost transmisă soldaților britanici care
au adus-o în India, unde au murit alte
milioane. Atingerea Imperiului Britanic
și a marinei sale a răspândit holera în
Spania, Africa, Indonezia, China,
Japonia, Italia, Germania și America,
unde a ucis 150.000 de oameni. Un
vaccin a fost creat în 1885, dar
pandemiile au continuat.

În
domeniul
bolilor
infecțioase, o pandemie este cel
mai rău scenariu. Când o epidemie
se răspândește dincolo de granițele
unei țări, atunci boala devine
oficial o pandemie.
Bolile transmisibile existau în zilele
vânătorilor-culegători ai omenirii, dar
trecerea la viața agrară în urmă cu
10.000 de ani a creat comunități care au
făcut posibilă epidemiile. Malaria,
tuberculoza, lepra, gripa, variola și altele
au apărut pentru prima dată în această
perioadă. Cu cât oamenii au devenit mai
civilizați, construind orașe și construind
rute comerciale pentru a se conecta cu
alte orașe și purtând războaie `ntre ei, cu
atât pandemiile au devenit mai
probabile. V[ prezent[m o cronologie a
pandemiilor care, în ravagierea
populațiilor umane, a schimbat istoria.

→ 1855< A treia pandemie
de ciumă
Pandemia de gripă spaniolă din 1918-1919 a omorât aproximativ 50 de milioane
de persoane

→ 430 `.Hr. < Atena
Cea
mai
veche
pandemie
înregistrată a avut loc în timpul
războiului peloponezian. După ce boala
a trecut prin Libia, Etiopia și Egipt,
aceasta a traversat zidurile ateniene în
timp ce spartanii au asediat locul. Până
la două treimi din populație au murit.
Simptomele includ febră, sete, gât și
limbă sângeroase, piele roșie și leziuni.
Boala, suspectată a fi febră tifoidă, a
slăbit semnificativ atenienii și a fost un
factor semnificativ în înfrângerea lor de
către spartani.

→ 1875< Pandemia de rujeolă
din Fiji

→ 165 d.Hr. < Ciuma Antonină
Ciuma Antonină a fost posibil o
apariție timpurie a variolei care a
început cu hunii. Hunii i-au infectat
apoi pe germani, care i-au transmis-o
romanilor și apoi trupele care au revenit
au răspândit-o în tot imperiul roman.
Simptomele includ febră, dureri în
gât, diaree și, dacă pacientul a trăit
suficient de mult, răni pline de puroi.
Această ciumă a continuat până în jurul
anului 180 d.Hr., ;i se spune că
împăratul Marcus Aurelius a fost una
dintre victimele sale.

Estimările din zilele noastre arată că populația Chinei a scăzut cu circa o treime
între 1331 și 1339 `n timpul ciumei

→ 1350< “Moartea Neagr[“
Responsabil de moartea unei treimi
din populația lumii, acest al doilea focar
mare de ciumă bubonică a început
probabil în Asia și s-a mutat spre vest în
caravane. Intrând prin Sicilia în 1347
d.Hr., când bolnavii de ciumă au ajuns
în portul Messina, s-a răspândit rapid în
Europa. Cadavrele au devenit atât de
răspândite încât mulți au rămas
putrezind pe pământ și au creat o
duhoare constantă în orașe.
Anglia și Franța au fost atât de
afectate de ciumă încât țările au chemat
un armistițiu la războiul lor. Sistemul
feudal britanic s-a prăbușit atunci când
ciuma a schimbat circumstanțele
economice și demografia. Distrug]nd
populațiile din Groenlanda, vikingii șiau pierdut puterea de a lupta împotriva

După ce Fiji a cedat Imperiului
Britanic, o suit[ regală a vizitat Australia
drept cadou de la Regina Victoria.
Sosind în timpul unui focar de rujeolă,
partidul regal a adus boala înapoi pe
insula lor și a fost răspândită și mai mult
de șefii tribali și de polițiști care s-au
întâlnit cu ei la întoarcere.
Răspândindu-se rapid, insula a fost
presărată cu cadavre de animale
sălbatice, iar sate întregi au murit și au
fost arse, uneori cu bolnavii prinși în
interiorul incendiilor. O treime din
populația Fiji, în total 40.000 de oameni
au murit.

→ 1889< Gripa rusească
Prima
pandemie
de
gripă
semnificativă a început în Siberia și
Kazahstan, a călătorit la Moscova și și-a
făcut drum în Finlanda și apoi în Polonia,
unde s-a mutat în restul Europei. Până în
anul următor, traversase oceanul în
America de Nord și Africa. La sfârșitul
anului 1890, 360.000 muriseră.

→ 250 d.Hr. < Ciuma Cipriot[
Numit[ după prima victimă
cunoscută, episcopul creștin al
Cartaginei, ciuma cipriotă a provocat
diaree, vărsături, ulcere în gât, febră și
mâini și picioare gangrenoase.
Locuitorii orașului au fugit în țară
pentru a scăpa de infecție, dar au
răspândit boala în continuare. Posibil
începând din Etiopia, a trecut prin
Africa de Nord, în Roma, apoi în Egipt
și spre nord. Au existat focare recurente
în următoarele trei secole. În 444 d.Hr.,
a lovit Marea Britanie și a obstrucționat
eforturile de apărare împotriva
picturilor și scoțienilor, determinând
britanicii să caute ajutor de la saxoni,
care vor controla în curând insula.

Începând din China și mutându-se
în India și Hong Kong, ciuma bubonică
a provocat 15 milioane de victime.
Răspândită inițial de purici în
timpul unui boom minier din Yunnan,
ciuma este considerată un factor în
rebeliunea Parthay și rebeliunea Taiping.
India s-a confruntat cu cele mai
importante victime, iar epidemia a fost
folosită ca scuză pentru politicile
represive care au declanșat o revoltă
împotriva britanicilor. Pandemia a fost
considerată activă până în 1960, când
cazurile au scăzut sub câteva sute.

→ 1918< Gripa spaniol[
Gripa „ruseasc[”, care a apărut în 1889 și s-a derulat în valuri succesive până
în anul 1895
populațiilor native și explorarea
Americii de Nord sa oprit.

→ 1492< Schimbul Columbian
După sosirea spaniolilor în Caraibe,
boli precum variola, rujeola și ciuma
bubonică au fost transmise populațiilor
native de către europeni. Fără o
expunere anterioară, aceste boli au
devastat indigenii, cu până la 90% care
au murit pe continentele de nord și de
sud. La sosirea pe insula Hispaniola,
Cristofor Columb a întâlnit oamenii
Taino, cu o populație de 60.000 de
locuitori. Până în 1548, populația se
ridica la mai puțin de 500. Acest
scenariu s-a repetat în toată America.
În 1520, Imperiul Aztec a fost
distrus de o infecție cu variolă. Boala a
ucis multe dintre victimele sale și i-a
incapacitat pe alții. A slăbit populația,
astfel încât nu au putut rezista
colonizatorilor spanioli și au lăsat
fermierii în imposibilitatea de a produce

culturile necesare.
Cercetările din 2019 au concluzionat
chiar că moartea a aproximativ 56 de
milioane de nativi americani în secolele
16 și 17, în mare parte prin boli, ar fi
putut modifica climatul Pământului,
deoarece creșterea vegetației pe
terenurile cultivate anterior a extras mai
mult CO2 din atmosferă.
Într-o altă apariție devastatoare,
ciuma bubonică a dus la moartea a 20%
din populația londoneză. Pe măsură ce
s-au ridicat numărul morților umane și
au apărut morminte comune, sute de
mii de pisici și câini au fost sacrificați ca
posibilă cauză și boala s-a răspândit prin
porturile de-a lungul Tamisei. Cel mai
grav din focar s-a diminuat în toamna
anului 1666, cam în același timp cu un
alt eveniment distructiv - Marele Foc al
Londrei.

→ 1817< Prima pandemie
de holera

Gripa care a dus la 50 de milioane de
decese în întreaga lume, gripa din 1918 a
fost observată pentru prima dată în
Europa, Statele Unite și părți din Asia
înainte de a se răspândi rapid în întreaga
lume. La acea vreme, nu existau
medicamente sau vaccinuri eficiente
pentru tratarea acestei tulpini de gripă
ucigașă. Rapoartele serviciilor despre un
focar de gripă din Madrid în primăvara
anului 1918 au condus la denumirea
pandemiei „gripa spaniolă”.
Până în octombrie, sute de mii de
americani au murit, iar penuria de
depozitare a corpului a atins nivelul de
criză. Dar amenințarea gripală a dispărut
în vara anului 1919, când majoritatea
celor infectați au dezvoltat fie imunități,
fie au murit.

→ 1957< Gripa asiatică
Începând din Hong Kong și
răspândindu-se în toată China și apoi în
Statele Unite, gripa asiatică s-a răspândit
în Anglia, unde, `n șase luni, au murit
14.000 de persoane. Un al doilea val a
urmat la începutul anului 1958,
provocând un total estimativ de
aproximativ 1,1 milioane de decese la
nivel global, cu 116.000 de decese numai

în Statele Unite. A fost dezvoltat un
vaccin.

→ 1981< HIV / SIDA
Identificată pentru prima dată în
1981, SIDA distruge sistemul imunitar al
unei persoane, ducând la moartea
ulterioară cauzat[ de unele boli pe care
organismul le-ar combate de obicei. Cei
infectați cu virusul HIV întâmpină febră,
cefalee și ganglioni limfatici mări\i la
infecție. Când simptomele scad,
purtătorii devin extrem de infecțioși prin
sânge și lichidul genital, iar boala distruge
celulele T.
SIDA a fost observată pentru prima
dată în comunitățile gay americane, dar
se crede că s-a dezvoltat dintr-un virus de
cimpanzeu din Africa de Vest în anii
1920. Boala, care se răspândește prin
anumite fluide corporale, s-a mutat în
Haiti în anii 1960, apoi în New York și
San Francisco în anii 1970.
Tratamente au fost dezvoltate pentru
a încetini progresul bolii, dar 35 de
milioane de oameni din întreaga lume au
murit de SIDA de la descoperirea ei, iar
un remediu `nc[ nu a fost descoperit.

→ 2003< SARS
Identificat pentru prima dată în 2003,
după câteva luni de cazuri, se crede că
sindromul respirator acut sever a început
cu lilieci, răspândit la pisici și apoi la
oameni în China, urmat de alte 26 de țări,
infectând 8.096 de persoane, cu 774 de
decese. SARS se caracterizează prin
probleme respiratorii, tuse uscată, febră
și dureri de cap și corp și se răspândește
prin picături respiratorii din tuse și
strănut.
Eforturile de carantină s-au dovedit
eficiente și, până în iulie, virusul era oprit
și nu a mai reapărut de atunci. China a
fost criticată pentru că a încercat să
suprime informațiile despre virus la
începutul focarului.
SARS a fost văzut de profesioniștii
din domeniul sănătății la nivel mondial
ca un apel de trezire pentru a îmbunătăți
răspunsurile la focar, iar lecțiile din
pandemie au fost folosite pentru a
menține boli precum H1N1, Ebola și
Zika sub control.

→ 2019< COVID-19
La 11 martie 2020, Organizația
Mondială a Sănătății a anunțat că virusul
COVID-19 a fost oficial o pandemie
după ce a străpuns 114 țări în trei luni și
a infectat peste 118.000 de persoane. Și
răspândirea nu a fost aproape terminată.
COVID-19 este cauzat de un nou
coronavirus - o nouă tulpină de
coronavirus care nu a fost găsită anterior
la oameni. Simptomele includ probleme
respiratorii, febră și tuse și pot duce la
pneumonie și moarte. La fel ca SARS, se
răspândește prin picături din strănut.
Primul caz raportat în China a apărut
la 17 noiembrie 2019, în provincia Hubei,
dar a fost nerecunoscut. În decembrie au
apărut încă opt cazuri, cercetătorii
indicând un virus necunoscut.
Mulți au aflat despre COVID-19
când oftalmologul Dr. Li Wenliang a
sfidat ordinele guvernamentale și a
comunicat informații de siguranță altor
medici. A doua zi, China a informat
OMS și l-a acuzat pe Li de o infracțiune.
Li a murit din cauza COVID-19 puțin
peste o lună mai târziu.
Fără un vaccin disponibil, virusul s-a
răspândit dincolo de granițele chineze în
aproape toate țările din lume. Până în
decembrie 2020, a infectat peste 75 de
milioane de oameni și a dus la peste 1,6
milioane de decese în întreaga lume.
Numărul de cazuri noi a crescut mai
repede ca niciodată, în medie, cu peste
500.000 raportate în fiecare zi.
Raluca D.
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Cariera lui Richard Madden dup[ serialul
“Urzeala Tronurilor”
Richard Madden ar fi putut fi
„mulțumit” că a părăsit serialul de
succes HBO Game of Thrones
când a făcut-o, dar asta nu
înseamnă că nu `i duce dorul.
Sigur, s-ar putea să fi fost ca și cum
ai alerga la un maraton, dar a legat
c]teva prietenii de durat[ ;i,
lucr]nd la un serial at]t de celebru,
a c];tigat experien\[. Dar, cel mai
important, i-au fost deschise o
mul\ime de u;i.
De când a părăsit Game of Thrones,
Madden a jucat `n c]teva filme ;i seriale
TV destul de impresionante, dar a
câștigat ;i câteva premii. A c];tigat un
premiu Emmy `n anul 2019, dar ;i un
Glob de Aur pentru rolul s[u `n
Bodyguard. A intrat în Universul
Cinematic Marvel împreună cu Eternals
și chiar a fost considerat pentru rolul lui
James Bond.

Richard Madden a părăsit
„Game of Thrones”
la momentul potrivit
Vorbind cu Amy Adams pentru
Variety’s Actors on Actors, Madden a
spus că este „recunoscător” că a părăsit
Game of Thrones la sfârșitul sezonului
trei. Personajul său, Rob Stark, a murit
sfâșietor în timpul brutalei “Nun\i
Ro;ii”, dar Madden nu s-a putut vedea
continu]nd rolul pentru prea mult timp.
“Am murit la sfârșitul sezonului 3. A fost
un lucru atât de greu de terminat,
deoarece de la primul episod până la
moartea mea au fost cinci ani”, a spus
Madden. „Dar cinci ani a fost o perioad[
minunat[ pentru a face parte din acest
serial. M-a ajutat atât de mult `n cariera
și experiența mea. Am învățat multe din
filmarea a 30 de ore de televiziune.
Chiar începi să înveți meseria făcând
asta. Și atunci am fost recunoscător că
am părăsit rolul. Dă-le băieților aceștia
din serial câteva medalii, pentru că este
un maraton.”
Madden i-a spus lui GQ că urăște s[
spun[ “la revedere”. Când termină un
rol, le spune „Ne vedem mâine” tuturor
oamenilor cu care a lucrat și s-a
`mprietenit, chiar dacă știe că nu va fi
acolo a doua zi. Deci, este mai mult
decât probabil ceea ce a făcut după ce șia filmat scena morții. Apoi, a plâns tot
drumul spre casă.
După ce a plecat, Madden l-a jucat
pe Prince Charming în Cenușăreasa,
alături de Lily James. GQ scrie că „se
apropia îngrijorător de a fi pur și simplu
cunoscut sub numele de„ acel tip din
Game Of Thrones ”sau, eventual, „ acel
tip din Game Of Thrones care a fost ucis
”sau poate chiar - și cel mai îngrijorător
dintre toate pentru el - tip care joacă
mulți prinți. '”Așa că a ieșit și și-a luat un
rol premiat pentru a spăla orice gând pe

care ar putea să le transmită.

După „Game of Thrones”,
următorul cel mai bun rol
al lui Richard Madden a fost
în „Bodyguard”
În 2018, Madden a jucat rolul lui
David, un veteran devenit gard[ de corp
pentru secretarul de interne, în
Bodyguard. GQ scrie că seria „ s-a simțit
ocazional ca o serie de pagini cu
evenimente din ziare care s-au întâmplat
toate cu un singur tip”.
Ei continuă să spună că al doilea
episod i-a făcut pe oameni să creadă că
Madden ar fi frumos ca 007. Scenele din
episod l-au văzut pe David într-un
costum clar și „au orbit o mașină din
focuri de armă, au luat o armă
semiautomatică și au plecat la vânătoare
pentru atacator pe un acoperiș din
apropiere ”.
Madden spune că nu-i vine să
creadă succesul serialului, iar cele șase
episoade de o oră au durat doar cinci
luni pentru a filma, o comparație cu
Game of Thrones. Cu toate acestea, nu
a fost o filmare mai puțin viguroasă.
Filmarea Bodyguard a avut nevoie de la
fel de mult[ precizie.
„Eram atât de focusa\i, încât nu mai
știi ce se întâmplă”, a explicat el.
„Oamenii vor spune<„ Știați că va fi un
succes? ”Voi spuneți<„ Încercam doar să
supraviețuiesc. Încerc doar să ajung la
sfârșitul săptămânii.”
După cum s-a menționat, Madden a
câștigat un premiu Globul de Aur
pentru eforturile sale. După acel succes,
el a spus< „Eu doar călăresc valul” și a
câștigat rapid roluri în Rocketman și în
filmul despre cel de-al doilea război
mondial, intitulat 1917.

Richard joacă în „Eternals”
În timp ce a așteptat s[ `nceap[
film[rile
pentru
universul
cinematografic Marvel în timpul
carantinei, Madden a înregistrat opt ore
dintr-un podcast științifico-fantastic
numit From Now. El joacă rolul
singurului supraviețuitor al unei misiuni
spațiale pierdute și acum este dezvoltat
într-o serie Amazon. De asemenea, și-a
făcut propriul parfum.
Totuși, chiar acum, rolul lui Madden
în Eternals este unul dintre cele mai
discutate lucruri. Madden va apărea ca
Ikaris, un Eternal vechi de milenii care
are toate superputerile sub soare. Filmul
este regizat de Chloé Zhao, regizorul
câștigător al Premiului Academiei
Nomadland, și îl are în rolurile
principale pe Angelina Jolie și fratele de
pe ecran al lui Game of Thrones, Kit
Harington.
Madden a declarat pentru GQ întrun alt interviu că filmul lui Zhao este
„deasupra unui alt film cu super-eroi.

Este vorba despre „OK, deci cum
interacționează cu lumea acum, când au
făcut totul?” Cum sunt acești oameni? Și
ce prețuiesc și care le pasă? Ce nu îi
afectează? " Adică probabil va exista o
bătălie de moravuri pentru extratereștrii
care au văzut și au făcut tot ceea ce vă
puteți gândi.

Cine este actorul
Richard Madden?
Născut și crescut în Elderslie, lângă
Glasgow, Madden a primit primul său
rol la vârsta de 11 ani și a debutat pe
scenă în 2000. Ulterior a început să
cânte pe scenă în timp ce era student la
Royal Conservatoire of Scotland. În
2007, a făcut un turneu cu compania
Globe a lui Shakespeare ca Romeo în
Romeo și Julieta, rol pe care l-a reluat în

West End în 2016. Cu portretizarea lui
Robb Stark în seria de dramă fantastică
Game of Thrones din 2011 până în 2013
a devenit cunoscut `n `ntreaga lume.
Mama lui este profesor de școală
primară, iar tatăl său a lucrat ca
pompier. La vârsta de 11 ani, Madden sa alăturat PACE Youth Theatre pentru
a-și depăși timiditatea. La aceeași vârstă,
a fost distribuit în primul său rol de
tânăr
Andy
într-o
adaptare
cinematografică a lui Iain Banks
'Complicity, care a fost lansat în 2000.
Apoi, el a jucat rolul principal al lui
Sebastian în serialul de televiziune
pentru copii Barmy Aunt Boomerang,
care a fost difuzat din 1999 până în 2000.
Pe lângă faptul că era timid, Madden
s-a luptat cu nesiguranțele corpului în
copilărie. Mai târziu, el a declarat că a
experimentat și hărțuirea, în special în

liceu, pe care a atribuit-o rolului său în
Complicity.
În 2019, Madden a fost prezentat `n
Time 100, o listă anuală a celor mai
influente 100 de persoane din lume,
alc[tuit[ de revista Time. De asemenea,
a primit premiul GQ Men of the Year
pentru Hugo Boss Most Stylish Man în
același an.
Într-un interviu acordat britanicului
Vogue, Madden și-a exprimat mândria
că vine dintr-o clasă muncitoare și a
spus că g]ndirea sa socială este
provocată de inegalitatea în educație și
de lipsa de oportunități creative pentru
copiii clasei muncitoare din școli. Din
mai 2019, își împarte timpul între
reședința sa din Londra și Los Angeles.
În iulie 2019, Madden a primit un
doctorat onorific de la alma mater,
Conservatorul Regal din Scoția.

Angelina Jolie ;i-a f[cut cont de Instagram Beyonce ;i Diamantul Tiffany
Actriţa şi regizoarea Angelina
Jolie, trimis special al Înaltului
Comisariat pentru Refugiaţi din
cadrul Naţiunilor Unite, şi-a
deschis cont de Instagram pentru
a împărtăşi poveştile afganilor şi
ale altor oameni care luptă pentru
drepturi.
Prima ei postare este scrisoarea
unei fete afgane care detaliază fricile
pe care le simte legat de preluarea
puterii în ţară de către talibani.
„Înainte ca talibanii să vină... toţi
aveam drepturi. Acum suntem din
nou încarceraţi”, a scris fata.
„Chiar acum, oamenii din
Afganistan îşi pierd posibilitatea de a
comunica pe social media şi de a se
exprima liber”, a scris Jolie.

„Aşadar, am venit pe Instagram
pentru a împărtăşi poveştile lor şi
vocile celor de peste tot din lume
care luptă pentru drepturile lor de
bază”.
Ea a scris şi despre vizita
întreprinsă în Afganistan în 2001
pentru a se întâlni cu refugiaţii care
au fugit de talibani, spunând că este
„revoltător” să vadă din nou cum
oamenii sunt strămutaţi din cauza
incertudinii din ţară.
„Să cheltuieşti atâta timp şi bani,
să ai vărsare de sânge şi pierderi de
vieţi doar ca să ajungi la asta este un
eşec aproape imposibil de înţeles”, a
mai scris ea.
Contul Angelinei Jolie, deschis
vineri, 20 august 2021, are deja mai
mult de 5 milioane de urmăritori.

Tiffany & Co. a prezentat luni prima
parte a unei noi campanii publicitare,
„About Love”, care îi are în prim-plan pe
Beyoncé şi Jay-Z. Este pentru prima dată
când cei doi artişti apar împreună într-o
campanie.
Este prima dată când cei doi artişti
apar împreună într-o campanie. O
fotografie o prezintă pe Beyoncé purtând
Diamantul Tiffany de 128,54 de carate din
secolul 19. Ea este a patra persoană care a
purtat emblematica bijuterie şi prima
afro-americană.
Lady Gaga a purtat diamantul la gala
Oscar din 2019, iar actriţa Audrey
Hepburn,
pentru
fotografiile
promoţionale pentru „Breakfast at
Tiffany’s” (1961). Jay-Z poartă broşa „Bird
on a Rock” a lui Jean Schlumberger.
Starurile pozează în faţa tabloului „Equals
Pi” (1982) al lui Jean-Michel Basquiat.

