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       Regele Charles al III-lea al Marii
Britanii şi regina consoartă Camilla
au participat luni la primul
eveniment public de la încheierea
perioadei de doliu regal după decesul
reginei Elisabeta a II-a, relatează
agențiile DPA și Agerpres. Regele
Charles al III-lea a acordat statutul
de oraş localităţii Dunfermline,
vechea capitală a Scoţiei. Charles a

transmis „cele mai calde felicitări”
celui mai nou oraş din Scoţia,
precizând că acest lucru „i-ar umple
inima de bucurie dragei mele mame”.
Localitatea a primit statut de
municipalitate în cadrul festivităţilor
organizate cu prilejul Jubileului de
Platină al reginei Elisabeta. Sute de
localnici au participat la eveniment
pentru a saluta cuplul regal.

Regele Charles,
prima ie;ire
public[ de la
încheierea

doliului regal

Prima atestare documentar[ 
a “tur\ului” (p[lincii) 
dateaz[ din anul 1570

O privire 
c[tre sat

IN MEMORIAM 
Alexandru Ar;inel 

Zilele Culturale Poesis, edi\ia 33, 
dedicate Centenarului mor\ii dr. Vasile Lucaciu
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Organizate în perioada 10-14 octombrie, Zilele cul-
turale Poesis, ajunse la edi\ia 33, având o serie de invita\i
din \ară ;i străinătate, pe bună dreptate se înscriu între
cele mai longevive festivaluri de literatură din țară. Au
debutat în primul an al Revolu\iei ;i de atunci, an de an,
adună în oră;elul de pe Some;, zeci ;i zeci de scriitori,
de traducători, de oameni de cultură din \ară ;i străină-
tate. 

Că la el acasă este tratat cu mai pu\in respect decât ̀ n alte păr\i
ale \ării este ceva obi;nuit. Nu contează. Grupul de scriitori, aduna\i
în jurul asocia\iei culturale Centrul Multicultural Poesis, al ziarului
Informa\ia Zilei ;i postului de televiziune ITV î;i vede mai departe
de proiect ;i a depă;it un sfert de veac cu opt ani. În această perioadă
la Satu Mare au fost prezen\i peste o mie de scriitori, din țară ;i
străinătate. 

Aproape că nu există scriitor important român care să nu fi
fost invitat la Satu Mare, nu doar cu ocazia festivalului care poartă
acela;i nume cu revista Poesis, ci ;i la numeroasele lansări de carte,
lecturi publice, întâlniri cu cititorii. 

În acest fel micul grup de scriitori sătmăreni, de elevi ;i profesori,
de iubitori de cultură, au avut ocazia să întâlnească cei mai impor-
tan\i autori, recunoscu\i pe plan na\ional ;i interna\ional. Edi\ia
din 2022 este una deosebită. 

În acest an se comemorează o sută de ani de la moartea dr.
Vasile Lucaciu. Anul acesta, cel mai celebru sătmărean a fost declarat
de Parlamentul României EROU AL NA|IUNII ROMÂNE. Este
o cinste ;i o onoare pentru Satu Mare. 

Festivalul Poesis din acest an se numără prin manifestările ce-
i vor fi dedicate în preajma datei mor\ii, 28 noiembrie 2022. La fu-
neraliile na\ionale din 1 Decembrie 1922 au participat o serie de
personalită\i în frunte cu primul ministru I. C. Brătianu, poetul
Octavian Goga etc. 

Invitați la Zilele Poesis

Ioan Cristescu, director Muzeul Național al Literaturii Române,
Bucure;ti> Al. Cistelecan, critic literar, Târgu Mure;> Mircea Muthu,
critic literar, Cluj-Napoca> Ion Mure;an, poet> Hellmut Seiler, scrii-
tor, traducător, Germania> Leo Butnaru, scriitor, traducător, Repu-
blica Moldova> Vasile Dâncu, scriitor, director Editura :coala Ar-
deleană, Cluj-Napoca> Ion Papuc, filozof, critic literar, Baia Mare>
Adrian Lesenciuc, scriitor, Bra;ov> Călin Dan, director al Muzeului
de Artă Contemporană a României, Bucure;ti> Mircia Dumitrescu,
artist plastic, academician> Dinu Flamând, scriitor, traducător< Cos-
min Ciotlo;, critic literar> Cornel Munteanu, critic literar> Doina
Ru;ti, scriitoare, istoric, Bucure;ti> Cristian Teodorescu, scriitor>
Robert :erban, scriitor, Timi;oara> Lucian Alexiu, scriitor, Timi;oa-
ra> Ioan Pintea, scriitor, Bistrița Năsăud> Olimpiu Nu;felean, director

revista “Mi;carea literară”> Denisa Crăciun, scriitor, traducător,
Franța> Ion Munteanu, scriitor, Craiova> Delia Muntean, critic
literar, Baia Mare> Maximian Menuț, scriitor, Bistrița-Năsăud> Ale-
xandru Ovidiu Vintilă, scriitor, Suceava. De asemenea vor fi prezenți
scriitori sătmăreni, Ioan Nistor, Alexandru Zotta, Gheorghe Glo-
deanu, Radu Ulmeanu, Robert Laszlo, Ioan Anița;, Loredana :tirbu,
Felician Pop, Mihai Sas, Gheorghe Cormo;, Tipu Sălăgeanu, Adrian
Lupescu.

Ca un modest omagiu adus celui ce a fost ;i rămâne spiritul tu-
telar al acestui ținut de țară, se va ridica un monument impunător,
a;a cum a fost ;i cel supranumit “Leul de la :i;e;ti”, care vine să în-
tregească, printr-o altă abordare, capodopera sculptorului Cornel
Medrea din centrul vechi al municipiului Satu Mare. 

Dacă întreaga via\ă a dr. Vasile Lucaciu a fost o continuă luptă,
depă;ind criză după criză, având în vedere situația interna\ională,
deci ;i cea națională, tema festivalului din acest an este în consens
cu perioada pe care o traversăm< “Arta ;i cultura, de la crizele eco-
nomice la criza de sistem”. 

O not[ aparte pentru acest festival de poezie contemporan[ `l
ofer[ participarea al[turi de scriitori a produc[torilor de p[linc[
de la “Asocia\ia produc[torilor de p[linc[ Codreanca” sub condu-
cerea lui Ioan Andor ;i Asociaţia Pălincarilor “Ţara Oașului”, con-
dus[ de Cornel Mure;an, cele dou[ asocia\ii fiind deja parteneri
tradi\ionali.

Publica\ie finan\at[ de
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Tema festivalului din acest an este în consens cu perioada pe care o traversăm< 
“Arta ;i cultura, de la crizele economice la criza de sistem”

      La mai puțin de un an de la scandalul provocat de palma dată de Will
Smith la gala premiilor Oscar, Apple a anunțat luni că va lansa în decembrie
noul său film "Emancipation", cu actorul în rolul principal, potrivit AFP.
      Profesioniștii de la Hollywood mizau pe o amânare a acestui film istoric
despre sclavie, din cauza scandalului generat de Smith când l-a pălmuit în
martie anul trecut pe gazda Oscarurilor, comediantul Chris Rock. O scăpare
condamnată pe scară largă, care i-a adus o interdicție de 10 ani la ceremonie.
      În ciuda controversei, Apple va lansa "Emancipation" în cinematografele
din SUA pe 2 decembrie, înainte de a-l lansa pe platforma de streaming
Apple TV+ în săptămâna următoare.



2 Informa\ia de Duminic[/9 octombrie 2022

În urmă cu peste 600 de ani,
Alexandru cel Bun menţiona în
actele cancelariei domneşti numele
oraşului Iaşi, aceasta fiind
considerată de istorici drept prima
menţiune cunoscută a oraşului.

Iaşul a început să capete mai multă
importanţă de-a lungul timpului,
astfel că în timpul celei de-a doua
domnii a lui Alexandru Lăpuşneanu a
devenit capitală a Ţării Moldovei,
până ce Alexandru Ioan Cuza a mutat
capitala Principatelor Unite la
Bucureşti.

În urmă cu 600 de ani, pe 6
octombrie, domnul Moldovei,
Alexandru cel Bun, a emis un
privilegiu comercianţilor din Lvov,
Polonia, potrivit căruia aceştia aveau
voie să îşi vândă mărfurile în mai
multe oraşe ale Moldovei. Printre ele
se număra şi Iaşul, respectivul
document fiind primul act oficial în
care este menţionat numele oraşului. 

Acest lucru nu înseamnă că atunci
a fost înfiinţat oraşul, unele dintre
monumentele istorice existente în oraş
(cum este Biserica Armeană,
construită în 1395) demonstrând că
acesta exista deja, structurile sale fiind
bine închegate la acea dată.

„Biserica Armeană ne spune foarte
multe lucruri nouă, istoricilor. În
momentul în care au venit armenii în
Iaşi, nu s-au aşezat în centru, ci «extra
muros», adică în afara cetăţii, pentru
că aşa erau regulile în acea vreme. 

Biserica armeană şi cu mănăstirea
armeană, care era alături de biserică,
demonstrează că până acolo era
dezvoltat oraşul iniţial. Când au venit,
armenii au defrişat pădurea ca să îşi
pună casele şi biserica. Deci, Iaşul era
până lângă cartierul armenesc”, a spus
profesorul uiversitar doctor Ioan
Caproşu, de la Facultatea de Istorie a
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“
din Iaşi.

Pozi\ionarea sa a condus la o 
dezvoltare semnificativ[, 
deoarece pe aici treceau toţi 
comercianţii spre şi dinspre 
Constantinopol

Târgul Ieşilor se afla situat în
perioada medievală pe una dintre cele
mai importante artere comerciale din
zonă, respectiv pe axa Lvov (Polonia)
- Constantinopol, cel mai important
oraş european din acea perioadă. 

Târgul Ieşilor era dezvoltat iniţial
în jurul curţii boiereşti de pe actualul
amplasament al Palatului Culturii. În
lateralul palatului, spre vest, era lunca
Bahluiului, iar în spate era heleşteul
domnesc. Accesul în curte era în
lateral, spre locul în care este acum
Teatrul „Luceafărul“. De jur împrejur
erau sate, care au fost înglobate
ulterior de Iaşi, după ce acesta s-a
dezvoltat.

„Iniţial a fost o uliţă principală
spre râul Cacaina, adică spre actualul
Teatru «Luceafărul». Apoi, după ce
această uliţă s-a umplut, a mai apărut
încă o uliţă, paralelă cu cea existentă.
Adică actualul Anastasie Panu. Apoi,
după ce s-a umplut şi această uliţă, a
mai apărut încă o uliţă paralelă cu
celelalte, anume, actualul Costache
Negri. Dezvoltarea oraşului a fost
iniţial pe direcţia vest-est, între râul

Bahlui şi Cacaina“, a mai spus
profesorul Ioan Caproşu.

Capitala Ţării Moldovei a fost 
iniţial Suceava, în inima 
vechii ţări

Se afla `n acest loc principala
reşedinţă domnească, însă, existau şi
alte reşedinţe domneşti secundare,
unde domnul venea periodic să judece
sau să emită legi.

Cum Ţara Moldovei s-a extins spre
sud şi spre est, Suceava a rămas în
nordul ţării. De aceea, Iaşul răspundea
mai bine nevoilor, fiind aşezat în
centrul noii Ţări a Moldovei.

„Nicăieri în feudalism, deşi în
Moldova nu a fost un feudalism, nu a
existat noţiunea de capitală. A existat
o reşedinţă principală şi mai multe alte
reşedinţe domneşti secundare. 

Domnia se muta dintr-un târg în
altul, de la o curte la alta, pentru că
domnul trebuia să judece şi să dea legi.
În a doua domnie a lui Alexandru
Lăpuşneanu, reşedinţa principală a
devenit Iaşul. Şi odată cu domnul
Alexandru Lăpuşneanu s-au mutat şi
boierii care aveau curţile în Suceava
sau în împrejurimi. Însă nu aveau
unde să îşi construiască case, pentru
că cele trei uliţe erau deja ocupate. Aşa
că au fost nevoiţi să construiască pe
actualul bulevard Ştefan cel Mare, care
s-a numit iniţial Uliţa Boierilor, sau
Uliţa Boierească, sau Uliţa Mare“, a
mai explicat profesorul universitar
Ioan Caproşu.

Atunci a început o nouă etapă în
dezvoltarea Iaşului, pe axa sud-nord. 

În scurt timp s-a construit până
aproape de Copou. Pe noua uliţă a
construit Vasile Lupu, între 1637 şi

1639, Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi“,
care era prevăzută iniţial cu ziduri şi
cu un turn cu ceas la intrare, primul
ceas, de altfel, din Iaşi. 

Odată devenit principala reşedinţă
domnească, Iaşul a fost unul dintre
oraşele care au pus un accent deosebit
pe activităţile culturale, prin grija
domnitorilor care au fost la
conducerea ţării. Astfel, în 1640,
Vasile Lupu a înfiinţat la Iaşi prima
şcoală în limba română precum şi o
tipografie la Biserica „Sf. Trei Ierarhi“. 

Trei ani mai târziu, în 1643, prima
carte tipărită în Moldova a apărut tot
la Iaşi.

De altfel, Vasile Lupu a fost unul
dintre susţinătorii cei mai importanţi
ai învăţământului, înfiinţând
numeroase şcoli, unele dintre ele
existând în prezent, cum este, de
exemplu, liceul ce îi poartă în prezent
numele, Şcoala Normală „Vasile
Lupu“.

Deşi a fost capitală a Moldovei,
deci mai apărat decât alte oraşe ale
ţării, aceasta nu înseamnă că Iaşul a
scăpat de probleme. Astfel, oraşul a
fost incendiat de tătari în 1513, de
otomani în 1538 şi de ruşi în 1686. 

Documentele vechi spun că oraşul
a suferit foarte mult din aceste cauză,
mai ales că toate casele erau construite
din lemn şi, în plus, erau şi foarte
apropiate una de celalaltă, ceea ce a
făcut ca focul să se răspândească
foarte rapid. 

Până la alegerea lui Alexandru
Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei şi
al Ţării Româneşti, Iaşul a fost capitala
Moldovei. Şi a mai continuat să fie
pentru o perioadă scurtă de timp,
până ce toate dregătoriile au fost
mutate la Bucureşti.

Pe 15 ianuarie 1862, 
Alexandru Ioan Cuza a pus 
punct în istoria Iaşului 
de capitală

„Înălţimea Sa domnitorul a plecat
luni pe 15 ale curentei şi se aşteaptă
astă seară la capitală“, nota
„Monitorul Oficial“ al României pe
18 ianuarie.

Imediat cum a plecat Alexandru
Ioan Cuza din Iaşi, pe casa
antiunionistului Neculai Istrati, lângă
reşedinţa domnească, a fost arborat
stindardul Moldovei îndoliat cu o
mare panglică neagră. Tot cu durere
avea să se facă şi mutarea şcolii
militare din Iaşi, unificată cu cea de la
Bucureşti, deşi domnitorul Alexandru
Ioan Cuza spusese de mai multe ori că
„nu voi cruţa nimic spre a se ridica
precum merită oraşul Iaşi care a fost
leagănul Unirii“.

Până la venirea comuniştilor la
putere, Iaşul şi-a conservat
monumentele istorice pe care le avea. 

Însă, după ce aceştia au venit la
putere, Iaşul a cunoscut o nouă
dezvoltare, însă, una distructivă.

Odată cu „sistematizarea“ oraşului
începută încă din 1960, dintr-o mare
parte a monumentelor a rămas doar
amintirea. Acum a fost distrus tot
centrul comercial vechi, apărând
parcul din faţa universităţii „Petre
Andrei“, acum au fost demolate toate
casele şi dughenile din centru, pentru
a face loc actualelor blocuri. Tot acum
a fost demolat turnul de la „Sf. Trei
Ierarhi“, pentru a muta bulevardul, şi
tot acum a dispărut şi Academia
Mihăileană, din ea rămânând doar o
placă comemorativă. 

În 1874, la Berna, 22 de state
semnau actul de naștere al UPU
(Uniunii Poștale Universale). Printre
țările semnatare s-a aflat și România,
reprezentată de directorul general al
Poștelor și Telegrafului, George
Lahovary.

Astăzi, UPU este parte din
structura Organizației Națiunilor
Unite, la care sunt afiliate
administrații poștale din 190 de țări. 

În anul 1969, Congresului UPU,
desfășurat la Tokyo, a declarat data de
9 octombrie, Ziua Mondială a Poștei.

Prima „formă” de “serviciu
poștal” a existat, bineînțeles, sub
forma solilor sau mesagerilor care
străbăteau distanțe lungi călare sau pe
jos. Sistemele poștale naționale există
încă din anii 1600-1700, în multe țări. 

Ele intrau și în acorduri bilaterale
între națiuni, care prevedeau
schimburi de corespondență.

Primul oficiu poștal din lume a
fost înființat în 1712, în Sanquhar, un
mic oraș din sudul Scoției, care
funcționează și astăzi. La început,
poștașii duceau corespondența călare,
iar mai târziu, cu ajutorul trăsurilor. 

Următoarele oficii poștale
înființate au existat în Stockholm
(Suedia) și Santiago (Chile), în 1772.

Câteva scrisori faimoase

În 1998, la vârsta de 14 ani, un
tânăr aspirant la statutul de grafician,
Amir Avni, a decis să-i scrie celui
care a dat viață personajelor Ren &
Stimpy, John Kricfalusi. Amir a atașat
și câteva desene făcute de el, care l-au
ajutat, peste timp, să devină grafician
pentru Cartoon Network.

Fidel Castro, în vârstă de 12 ani,
i-a trimis o scrisoare președintelui
Statelor Unite ale Americii, Franklin
D. Roosevelt, în care i-a cerut 10
dolari, oferindu-se să-i arate unde se
află, în Cuba, minele de fier.

În 1957, după cinci ani de
domnie, Regina Elizabeta a II-a făcut
prima vizită de stat în America, ca
oaspete al președintele Dwight D.
Eisenhower. Doi ani mai târziu,
Regina l-a primit pe acesta, împreună
cu soția, la Castelul Balmoral din
Scoția. Ceea ce s-a discutat în spatele
acelor uși închise este necunoscut,
dar ceea ce este cert este că
președintele Eisenhower s-a
îndrăgostit de biscuiții reginei. După
cinci luni, Regina i-a trimis propria
rețetă.

Pe 21 decembrie 1970, Elvis
Presley își oferea ajutorul în lupta
contra drogurilor. La câteva ore după
ce a oferit personal această scrisoare
unui gardian, Elvis Presley s-a întâlnit
cu președintele Nixon.

9 octombrie, Ziua
Mondial[ a po;tei 

EVENIMENT
Astfel în secolul al XVI-lea, Despot Vodă inaugurează în Iași "Școala latină de la Cotnari", instituție care 

a promovat studiile de latină nu numai în Iași și în întreaga Moldovă, ci în întreg spațiul românesc.
În anul 1641 la Iași se înființează “Academia Vasiliană” și prima tipografie din Moldova, în timpul domniei 

lui Vasile Lupu (1634 - 1653). ]n anul 1646 Mitropolitul Varlaam publică la Iași “Cazania” sau “Carte românească 
de învățătură”. Tot în acest an apare primul cod de legi în limba română. 

Palatul din centrul Ia;ului, conceput în spiritul palatelor comunale din Europa de Vest, este o îmbinare fericită a mai 
multor stiluri arhitecturale< neogotic, romantic și neobaroc. Marcând puternic arhitectura vechii capitale a Moldovei, 
Palatul s-a impus ca o adevarată efigie încă de la apariţia ei în peisajul urbei

Capitala istoric[ a Moldovei a fost
men\ionat[ la 6 octombrie 1408
În preistorie, pe teritoriul actualului județ Iași, înflorea binecunoscuta cultură Cucuteni
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ESEU
Alexandru Zotta< Izvorât din recunoștința  autorului pentru cel mai frumos sat din lume  și cei mai
frumoși oameni din univers, acest demers filologic ilustrează totodată recunoașterea și înțelegerea
momentului dificil prin care  trece acum satul ca structură de civilizație și cultură de îndelungată și
valoroasă tradiție.

Dedicată inițial altei persoane, cartea
lui Ștefan Aurel Drăgan  La voșcote pă
uliță (Editura Grinta, Cluj- Napoca
2017)  a ajuns la mine mai degrabă în-
tâmplător. Lucrarea este însă provoca-
toare încă din titlu, mai ales pentru filo-
logi. După cum mărturisește autorul,
aceasta reprezintă un fel de colecționare
și conservare  a graiului  din Țara Co-
drului,  așa cum percizează și subtitlul<
Elemente lexicale din zona Codrului.
Deși nu este un dicționar de regionalisme
și arhaisme, care ar fi necesitat un  de-
mers filologic de mai înaltă specializare,
lucrarea se structurează totuși după cri-
teriile unui dicționar spre a facilita nu
numai consultarea de către specialiști,
dialectologi în primul rând, dar și din
partea celor interesați sau pur și simplu
curioși să cunoască ce fel de limbă au
vorbit și poate mai vorbesc încă locuitorii
unei zone rurale conservatoare până nu
demult. 

Izvorât din recunoștința  autorului
pentru cel mai frumos sat din lume și
cei mai frumoși oameni din univers,
acest demers filologic ilustrează totodată
recunoașterea și înțelegerea  momentului
dificil prin care  trece acum satul ca struc-
tură de civilizație și cultură de îndelun-
gată și valoroasă tradiție.

În limitele cercetării întreprinse au-
torul  invocă doar  schimbările ce afec-
tează limba vorbită în arealul rural se-
lecționat, respectiv pătrunderea elemen-
telor din limbajele tehnologice și, din ne-
fericire, și a limbajelor subculturale, pro-
liferante în  actualitate, mai ales pentru
că satul nu mai produce cultură valoroa-
să.  La proporții universale  însă, cărora
cu greu li se poate opune rezistență, nu
numai condiția dialectală, cu subdivi-
ziunile ei de graiuri sau subgraiuri, ci
limbi cu arie largă de răspândire, cu du-
rată lungă de întrebuințare și cu perfor-
manțe  literare și culturale de ridicată al-
titudine trăiesc în prezent o soartă difi-
cilă.  Ele sunt grav afectate de limbajele
tehnologice, cu deosebire de limbajul in-
cifrat și supracodificat al informaticii
moderne, fără a mai aminti  și de civili-
zația imaginii.. 

În lucrarea Ce limbi se vorbesc pe
glob de Lucia Wald și Elena Slave, (Edi-
tura științifică, 1968) se  arată că în tim-
purile moderne la fiecare două săptă-
mâni dispare o limbă și că acest proces
se extinde  de la limbile de circulație re-
dusă, ale populațiilor izolate, la limbile
performante, purtătoare de cultură și de
civilizație avansată. Între acestea, chiar
dacă nu are o răspândire largă, se cu-

prinde cu certitudine și limba română,
care a contribuit  decisiv la dăinuirea po-
porului nostru, la  unitatea lui națională
și statală.  

Trebuie să subliniem, fie și pentru a
ști ce putem pierde, că limba română are
un sistem lingvistic de o performanță ra-
ră. La aceasta a contribuit mai întâi func-
ționalitatea sporită prin  exersarea orală
îndelungată începută din perioada daci-
că, dar și după devenirea ei ca purtătoare
de cultură, produsă  aproape concomi-
tent cu  majoritatea limbilor  europene.
În lucrarea  Cuvânt împreună despre
rostirea  românească Constantin Noica
a arătat că trăsătura de genialitate a po-
porului român o constituie rostirea.   

Funcționalitatea sporită prin mobi-
litatea oralității a permis și preluarea le-
jeră a sistemului limbii latine constituit
la rândul lui după modelul limbii gre-
cești. Știm că poetul Horațius  îndemna
scriitorii romani  să apeleze la limba grea-
că ori de câte ori nu găseau expresia  do-
rită în limba latină. La rândul lor grecii
au apelat la limba sanscrită, limbă cu un
grad înalt de prelucrare sistemică a dia-
lectelor și limbilor indo-europene. Nu
este întâmplător că Mihai Eminescu,
poetul nostru național s-a preocupat de
alcătuirea unei gramatici a limbii sans-
crite, aspect care viza tocmai sistemul
limbii și regretăm  că  savantul encilope-
dist Bogdan Petriceicu Hașdeu nu și-a
putut duce la bun sfârșit  preocupările
lingvistice atât de  promițătoare. Limba
noastră este continuatoarea unei succe-
siuni îndelungate de limbi cu un grad în-
alt de prelucrare sistemică, deținătoarea
și performatoarea unui sistem echilibrat
și stabil, dar și permisiv la creațiile și dez-
voltările cerute de devenirea modernă a
vieții.  

La un moment dat, cu puțin timp în-
ainte de apariția informaticii moderne,
s-a constatat că limba română nu mai
are nevoie de împrumuturi, eventual de
unii radicali lexicali,  că dispune de toate
instrumentele necesare  pentru a crea
echivalente semantice pentru exprimarea
oricărei realități, din orice domeniu, ori-
cât de noi.  Nu ar avea nevoie nici acum
dacă ritmul schimbărilor nu ar fi atât de
rapid; însă celeritatea vieții moderne,
susținută de ideologia „corectitudinii po-
litice” și de globalizare, creează  presiuni
fără precedent și asupra  sistemului lim-
bii. Cunoaștem dificultățile de adaptare
a cuvintelor  formate prin compunere și
cu deosebire prin abreviere, provenite
din limbi analitice, la condițiile sistemu-
lui sintetic al limbii române, care duc pâ-

nă la denaturarea și obstrucționarea co-
municării. 

Dacă astfel de procese afectează sta-
tutul unor  limbi evoluate, performante,
cu atât mai mult afectează  condiția vul-
nerabilă a unui dialect, grai sau subgrai;
sorții de supraviețuire  a acestora sunt
aproape inexistenți, chiar și în limitele
limbajului familial. 

Concurența accentuată cu civilizația
imaginii  a dus la slăbirea  statutului lim-
bii ca purtătoare de civilizație, la  apariția
și proliferarea unei multitudini de lim-
baje profesionale, codificate ermetic, co-
respunzătoare automatizării și robotiză-
rii.   

Refuzul culturii, proclamat public în
demonstrațiile  studențești din 1968  de
la Paris,  capitală culturală a Europei și a
lumii,  a dus și la apariția și răspândirea
de  limbaje subculturale, de-a dreptul
agresive față de condiția ființei umane,
destinul căreia îl constituie saltul de la
natură la cultură. Iar cum psihicul uman
se structurează după modelele limbii, și
în acest plan impactul lingvistic devine
cu totul indezirabil afectând sub multe
aspecte comunicarea cu toate perfor-
manțele tehnologice în domeniu. Dia-
lectele, graiurile și subgraiurile  suportă
și acest impact dificil. Avem din ce în ce
mai multă informație și mai puțină sem-
nificație, realizăm  lejer comunicare fără
„cuminecare”. 

În fața acestor prefaceri de proporții
ce se poate întâmpla cu un simplu grai
conservat  cu dificultate într-un areal
marginal și insuficient de omogen? 

Ajutat de profesorul  Sever Râciu, au-
torul a făcut tocmai  ceea ce se mai poate
face< a adunat și a ordonat după modelul
dicționarului unitățile lexicale  specifice
graiului din zona Codrului, în primul
rând în scopul conservării acestora; des-
pre   creativitate  în limitele  spațiului in-
vestigat și mai ales ale perioadei cercetate
nu putem vorbi decât la nivelul unor
structuri  individuale, prea puțin rele-
vante. 

În lumea satului actual devine din ce
în ce mai greu de  întâlnit manifestări
valoroase de creativitate specifică. Amin-
tindu-ne de gândirea filosofică a lui Lu-
cian Blaga suntem nevoiți să recunoaș-
tem că satul de odinioară a ajuns un pa-
radis în destrămare și afirmația că veș-
nicia s-a născut la sat se mai sprijină doar
pe  conservarea anevoioasă a valorilor
anterior create și prea puțin  pe creativi-
tatea propriuzisă. Vise  firave  ne mai în-
trețin opțiunile pentru viața rurală, în
principal pentru activitatea de fermier

exprimate  de emigranții care au eșuat în
încercările lor  și  chiar de unii străini
care descoperă abia acum valorile  exis-
tențiale și spirituale ale satului românesc.
Revenind la lucrarea amintită  e de reți-
nut că autorul a sesizat cu exactitate as-
pectele  fonetice, morfologice și lexicale
ale graiului cercetat, chiar dacă acestea
nu aparțin în exclusivitate  arealului în
cauză, întâlnindu-se  parțial  și în zonele
limitrofe sau chiar în limbajul nostru po-
pular, de altfel  a făcut și precizarea că
arealul cercetat este unul de intereferență.  
Reținem totuși la nivel fonetic palatali-
zarea  (înmuierea) consoanelor bilabiale
și epenteza acestora când sunt resimțite
ca insuficiente pentru a marca structura
silabică,  unele proteze vocalice în poziție
inițială, diftongarea vocalei o accentuată,
fecventă în împrumuturile din limba ma-
ghiară, sonorizarea  consoanelor surde
ca în graiul maramureșan  și altele, pro-
duse sporadic,  care nu reprezintă totuși
particularități specifice doar arealului
cercetat. 

Dimensiunea cea mai valoroasă a lu-
crării o constituie   însă contextualizarea
unităților lexicale inventariate,   adevărate
eșantioane de vorbire locală. Lexicul cu-
prinde unități caracteristice vieții coti-
diene a locuitorilor,  aspectelor ei parti-
culare< vocabular agricol, pastoral și fo-
restier, relatări succinte de preocupări

gospodărești comune, denumiri ale  măr-
furilor accesibile  populației rurale,  de
meșteșuguri, alături de aspecte familiare
și de câteva obiceiuri. 

Se identifică destul de  ușor  împru-
muturile din graiurile  învecinate, neolo-
gismele pătrunse relativ recent și raritatea
arhaismelor. Prezintă interes și  topologia
locală, ușor diferită de la o localitate la
alta. 

Aleg aproape la întâmplare un exem-
plu de context ilustrativ pentru  mai mul-
te aspecte ale graiului  studiat< „Atunci,
la reformă, când s-o împărțât pământu-
rile boierului, a Cozmoaii, o rămas co-
bâltău` aiesta, aici în margine, și nu o fo`
dat la nime. L-am luat io că batăr d`e on
lipid` eu de iarbă mn`i-a folosî.”

Pentru specialiști materialul adunat
oferă și  posibilități de investigare  dia-
lectală și  etimologică, de cunoaștere a
proceselor de constituire și de destrămare
a unei arii  lingvistice de dimensiuni mo-
deste.  

Dar, dincolo de nostalgia cu care
contemplăm dispariția unor achiziții lin-
gvistice,  cartea   lui  Ștefan Aurel Drăgan
este valoroasă  tocmai pentru că  atrage
atenția  asupra declinului actual al acestei
structuri de civilizație și de cultură fău-
ritoare de valori existențiale, etice și es-
tetice definitorii pentru  identitatea po-
porului nostru. 

Alexandru Zotta

Ștefan Aurel Drăgan

O privire c[tre sat

Nimeni nu a văzut-o când a intrat.
Poate s-a înființat fără veste, ca într-o
minune cu îngerași, sau poate că, atunci
când s-a strecurat printre oameni spre
covorul pentru copii, așternut pe treptele
din fața altarului, toți erau în rugăciune
adâncă.

A ajuns la ceilalți copii, vreo zece fe-
tițe și câțiva băieți. A văzut un loc gol și,
încrezându-se în ospitalitatea și solida-
ritatea de vârstă, s-a așezat acolo, între
două fetițe frumos îmbrăcate în hăinuțe
de sărbătoare. A ascultat cu atenție cân-
tările bisericești, dar s-a întâmplat ceva
ce ea nu înțelegea. Fetița din dreapta a
privit-o cu ochi curioși, a admirat, ca
prin vis, floarea roșie care se potrivea de
minune în părul cârlionțat și foarte negru
al fetiței de ciocolată, și i se părea că vede
un desen dintr-un manual de religie.
Apoi, brusc, fetița aceasta din dreapta s-
a ridicat și s-a mutat în partea cealaltă a
treptelor, la margine. În acest timp, fetița
din stânga privea oamenii și se lăsa fer-
mecată de ținuta credincioșilor, care se

rugau în liniște și smerenie. Era foarte
atentă la cântările înălțătoare ale corului,
dar, după ce fetița de ciocolată s-a așezat
lângă ea, a rămas pe gânduri. N-a zis ni-
mic, nici nu a șușotit cu celelalte fetițe,
era plină de respect față de serviciul re-
ligios, care ajunsese la momentul Ferici-
rilor, pe care începea să le înțeleagă. S-
au scurs  doar câteva momente, apoi s-a
ridicat brusc, a privit spre icoana în fața
căreia oamenii se închinau și, părăsin-
du-și locul, s-a mutat și ea în partea de
la margine, pe o bancă goală.

Fetița de ciocolată cu ochii mari și
frumoși tăcea. Nu înțelegea ce se întâm-
plă, de ce colegele ei s-au mutat în altă
parte, deși ea le îndrăgea pe toate. Nu se
vedea pe sine, credea sincer că e ca toate
celelalte, vie și cu sufletul deschis, adică
așa cum a lăsat-o Cel de Sus. 

Apoi, a mai stat câteva minute stin-
gheră. Spațiul de lângă ea era larg, dar
nu s-a mai așezat acolo niciun alt copil.
Se frământa, se gândea și simțea printre
gânduri un val rece, deși era vară. Apoi,
două perle i s-au rostogolit pe obraji și

foarte puțini i le-au văzut. S-a ridicat în-
cet și a mers cu pași șovăielnici să se as-
cundă în brațele mamei.

Acolo, erau mai multe mame. Însă
numai una singură i-a cules perlele de
pe obraji, curate și nevinovate, adevărate,
triste. La fel cum sunt lacrimile tuturor
copiilor din lume, când au o durere. 

Mergând spre casă, și-a adus aminte
de floarea din păr. Era aplecată într-o
parte. A luat-o și a mirosit-o. Știa că are
cel mai frumos parfum din lume. Mama
o cultiva într-o jardinieră și avea mare
grijă de ea. Nu știa cum se numește. A
mai mirosit-o o dată, apoi a răsădit-o
printre alte floricele din parc și i-a spus
mamei<

— Poate că ea e de vină! Parfumul ei
le-a deranjat pe colegele mele… O pun
aici, va face rădăcini și se vor bucura toți
copiii de frumusețea ei. Au crezut că mă
voi supăra dacă se aproapie prea mult de
cea mai frumoasă floare din oraș. Dar
eu nu mă pot supăra pe nimeni.

Mama a ascultat-o, a îmbrățișat-o și
i-a zâmbit.

Ioan Nistor

O feti\[ăde ciocolat[ în Catedral[
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PERSONALIT~}I
După ce a apărut în aproximativ cincizeci de filme, Elizabeth Taylor este una dintre cele
mai populare doamne ale timpului ei. Pe lângă faptul că a fost o actriță renumită, un simbol
umanitar și de stil, ea este încă cunoscută pentru relațiile ei pline de pasiune, inima enormă,
citatele celebre și atitudinea șic.

:i-a început cariera ca actriță
la începutul anilor 1940 și a fost
una dintre cele mai populare
vedete ale cinematografiei clasice
de la Hollywood în anii 1950. A
devenit apoi cea mai bine plătită
vedetă de cinema din lume în anii
1960 ;i a r[mas o figură publică
pentru tot restul vieții. În 1999,
Institutul American de Film a
numit-o a șaptea cea mai mare
legendă feminină a
cinematografiei clasice de la
Hollywood. Iar numele ei a fost
Elizabeth Taylor

Născută la Londra din părinți
americani importanți din punct de
vedere social, Taylor s-a mutat cu
familia ei la Los Angeles în 1939. Și-a
făcut debutul în actorie cu un rol
minor în filmul Universal Pictures
There's One Born Every Minute
(1942), dar studioul i-a încheiat
contractul după un an. 

În California, mamei lui 
Taylor i s-a spus frecvent că 
fiica ei ar trebui să mearg[ 
la audi\ii

Ochii lui Taylor au atras în special
atenția> erau alba;trii, până la punctul
de a părea violet și erau marginite de
gene duble întunecate cauzate de o
mutație genetică. Sara s-a opus inițial
ca Taylor să apară în filme, dar după
izbucnirea războiului în Europa
făcându-se puțin probabil să se
întoarcă acolo, ea a început să vadă
industria filmului ca pe o modalitate
de a se integra `n societatea
american[. Galeria lui Francis Taylor,
tat[l lui Elizabeth, din Beverly Hills
câștigase clienți din industria filmului
la scurt timp după deschidere. 

Prin intermediul unui client și a
tatălui unui prieten de școală,
Elizabeth a audiat atât pentru
Universal Pictures, cât și pentru
Metro-Goldwyn-Mayer la începutul
anului 1941. 

Ambele studiouri au oferit
contracte lui Taylor, iar Sara Taylor a
ales să accepte oferta lui Universal.

Taylor și-a început contractul în
aprilie 1941 și a fost distribuită pentru
un rol mic în There's One Born Every
Minute (1942). Ea nu a primit alte
roluri, iar contractul ei a fost reziliat
după un an. Directorul de casting de
la Universal și-a explicat antipatia față
de Taylor, afirmând că „copilul nu are
nimic... ochii ei sunt prea bătrâni, nu
are chip de copil.”

Biograful Alexander Walker este
de acord că Taylor arăta diferit de
vedetele copile ale epocii, cum ar fi
Shirley Temple și Judy Garland.
Taylor a spus mai târziu că „se pare că
obișnuiam să-i speriu pe adulți,
pentru că eram prea direct[.”

Taylor a primit o altă oportunitate
la sfârșitul anului 1942, când
cunoștința tatălui ei, producătorul
MGM Samuel Marx, a aranjat ca ea să
facă o audiție pentru un rol minor în
Lassie Come Home (1943), care
necesita o actriță copil cu accent
englez.

După un contract de probă de trei
luni, ea a primit un contract standard

de șapte ani în ianuarie 1943. După
Lassie, a apărut în roluri minore
necreditate în alte două filme plasate
în Anglia. – Jane Eyre (1943) și The
White Cliffs of Dover (1944).

Taylor a fost aleas[ pentru primul
ei rol principal la vârsta de 12 ani,
când a fost aleasă să joace o fată care
vrea să concureze ca jocheu în Grand
National, exclusiv masculin, în
National Velvet.

Mai târziu, ea a numit pelicula
„cel mai captivant film” din cariera ei.
MGM a căutat o actriță potrivită, cu
accent britanic și capabilă să
călărească din 1937 și a ales-o pe
Taylor la recomandarea regizorului
White Cliffs, Clarence Brown, care
știa că are abilitățile necesare.

Deoarece a fost considerată prea
scund[, filmările au fost amânate cu
câteva luni înapoi pentru a-i permite
să crească> și-a petrecut timpul
exersând călăria. În transformarea ei
într-o nouă vedetă, MGM ia cerut să
poarte aparat dentar pentru a-și
corecta dinții și i s-au scos doi dinți
de lapte.

De asemenea, studioul a vrut să-și
vopsească părul și să-și schimbe
forma sprâncenelor și i-a propus să
folosească numele de ecran „Virginia”,
dar Elizabeth și părinții ei au refuzat.

Taylor a declarat, mai târziu,
copilăria ei s-a încheiat când a devenit
vedetă, deoarece MGM a început să
controleze fiecare aspect al vieții ei.

Ea a descris studioul drept o
„mare fabrică extinsă”, unde i s-a
cerut să respecte un program zilnic
strict> zilele au fost petrecute mergând
la școală și filmând în studio, iar seri
la cursuri de dans și canto și exersând
scenele din ziua următoare.

Urmează. succesul filmului
National Velvet, MGM i-a dat lui
Taylor un nou contract de șapte ani,
cu un salariu săptămânal de 750 de
dolari, și a distribuit-o într-un rol
minor în al treilea film al seriei Lassie,
Courage of Lassie (1946). Studioul a
publicat, de asemenea, o carte cu
scrierile lui Taylor despre animalul ei
de companie, Nibbles and Me (1946),
și a făcut după ea păpuși de hârtie și
cărți de colorat

Elizabeth a făcut tranziția 
la roluri mai mature când a 
împlinit 18 ani în anul 1950

În primul ei rol matur, thrillerul
Conspirator (1949), ea joacă rolul
unei femei care începe să suspecteze
că soțul ei este un spion sovietic.
Taylor avea doar 16 ani la momentul
filmărilor, dar lansarea sa a fost
amânată până în martie 1950,
deoarece MGM nu-i plăcea și se
temea că ar putea cauza probleme
diplomatice.

Al doilea film al lui Taylor din
1950 a fost filmul comedia The Big
Hangover (1950), cu Van Johnson în
rol principal. 

A fost lansat în mai. În aceeași
lună, Taylor s-a căsătorit cu
moștenitorul lanțului hotelier,
Conrad Hilton Jr., într-o ceremonie
foarte mediatizată.

Evenimentul a fost organizat de
MGM și folosit ca parte a campaniei
de publicitate pentru următorul film

al lui Taylor, comedia lui Vincente
Minnelli. Father of the Bride (1950),
în care a apărut alături de Spencer
Tracy și Joan Bennett ca o mireasă
care se pregătește pentru nunta ei.

Filmul a devenit un succes de box-
office la lansarea sa în iunie, încasând
6 milioane de dolari. la nivel mondial
(67.576.763 USD în dolari din 2021),
și a fost urmat de o continuare de
succes, Father's Little Dividend
(1951), zece luni mai târziu.

Ultimul ei film lansat în
cinematografe a fost în filmul criticat,
dar de succes comercial, The
Flintstones (1994), în care a
interpretat-o   pe Pearl Slaghoople într-
un scurt rol secundar. 

Taylor a primit onoruri americane
și britanice pentru cariera ei< AFI. Life
Achievement Award în 1993, premiul
onorific al Screen Actors Guild în
1997 și o bursă BAFTA în 1999.

În 2000, ea a fost numită doamnă
comandantă în Ordinul cavaleresc al
Imperiului Britanic în Lista
onorurilor mileniului de Anul Nou de
către regina Elisabeta a II-a. 

După roluri secundare în filmul
de televiziune These Old Broads
(2001) și în sitcomul animat God, the
Devil and Bob (2001), Taylor a
anunțat că se retrage din actorie
pentru a-și dedica timpul filantropiei.
Ea a susținut o ultimă reprezentație
publică în 2007, când, împreună cu
James Earl Jones, a interpretat piesa
Love Letters la un eveniment pentru
ajutarea bolnavilor  de SIDA la
Paramount Studios.

Taylor este considerată o 
imagine a modei atât pentru 
costumele ei de film, 
cât și pentru stilul personal

La MGM, costumele ei au fost în
mare parte concepute de Helen Rose
și Edith Head, și în anii 1960 de Irene
Sharaff. Cele mai faimoase costume
ale ei includ o rochie de bal albă în A
Place in the Sun (1951), o rochie
grecească în Cat on a Hot Tin Roof
(1958), o rochie verde în linie A în
Suddenly Last Summer (1959) și o
slip. și o haină de blană în BUtterfield
8 (1960). Look-ul ei de machiaj din
Cleopatra (1963) a început o tendință
pentru machiajul „ochi de pisică”
realizat cu eyeliner negru.

Taylor a colecționat bijuterii de-a
lungul vieții și a deținut diamantul
Krupp de 33,19 carate, diamantul
Taylor-Burton de 69,42 carate și perla
La Peregrina de 50 de carat, toate trei
au fost cadouri de la soțul Richard
Burton. Ea a publicat și o carte despre
colecția ei, My Love Affair with
Jewelry, în 2002.Taylor a ajutat la
popularizarea creatorilor de modă
Valentino Garavani și Halston. A
primit un Lifetime of Glamour Award
de la Council of Fashion Designers of
America (CFDA) în 1997.

După moartea ei, colecțiile ei de
bijuterii și modă au fost licitate de
Christie's în beneficiul fundației ei
SIDA, ETAF. Bijuteriile s-au vândut
pentru o sumă record de 156,8
milioane de dolari[109, iar hainele și
accesoriile pentru încă 5,5 milioane
de dolari.

Taylor a fost una dintre ultimele

vedete ale cinematografiei clasice de
la Hollywood și una dintre primele
celebrități moderne. În epoca
sistemului de studio, ea a exemplificat
vedeta clasică de film. Ea a fost
portretizată ca fiind diferită de
oamenii „obișnuiți”, iar imaginea ei
publică a fost atent concepută și
controlată de MGM.

Când epoca Hollywood-ului
clasic s-a încheiat în anii 1960, iar
fotografia paparazzi a devenit o
trăsătură normală a culturii media,
Taylor a ajuns să definească un nou
tip de celebritate a cărui viață privată
reală era în centrul interesului public.

Potrivit lui Adam Bernstein de la
The Washington Post, „mai mult
decât pentru orice rol de film, ea a
devenit faimoasă pentru că este
faimoasă, stabilind un șablon media
pentru generațiile ulterioare de
animatori, modele și toată varietatea
de semi-cineva.”

Indiferent de premiile de actorie
pe care le-a câștigat în timpul carierei
sale, spectacolele de film ale lui Taylor
au fost adesea trecute cu vederea de
criticii contemporani, conform
istoricului de film Jeanine Basinger,
„Nici o actriță nu a avut vreodată o
slujbă mai dificilă în a-i convinge pe
critici să o accepte pe ecran. ca
altcineva decât Elizabeth Taylor...
Personajul ei a mâncat-o de vie.”

Rolurile ei de film au reflectat
adesea viața ei personală, iar mulți
critici continuă să o considere ca fiind

întotdeauna jucând-o pe ea însăși,
mai degrabă decât actorie.

În schimb, Mel Gussow de la The
New York Times a declarat că „gama
de actorie [Taylor] a fost surprinzător
de largă”, în ciuda faptului că ea nu a
primit niciodată nicio pregătire
profesională. 

Criticul de film Peter Bradshaw a
numit-o „o actriță atât de sexy încât a
fost o incitare la revoltă – sufocant și
regină în același timp”, și „o prezență
de actorie inteligentă, intuitivă în
ultimii ei ani.”

David Thomson a declarat că
„avea gama, nervii și instinctul pe
care doar Bette Davis le avea înainte
– și ca și Davis, Taylor era un monstru
și împărăteasă, iubită și certată,
idioată și femeie înțeleaptă.”

Cinci filme în care a jucat – Lassie
Vino acasă, National Velvet, A Place
in the Sun, Giant și cui se teme de
Virginia Woolf? – au fost păstrate în
Registrul Național de Film, iar
Institutul American de Film a numit-
o a șaptea cea mai mare legendă
feminină a cinematografiei de la
Hollywood.

Vorbind despre activitatea ei de
caritate, fostul președinte Bill Clinton
a spus la moartea ei< „Moștenirea
Elisabetei va trăi în mulți oameni din
întreaga lume a căror viață va fi mai
lungă și mai bună datorită muncii ei
și a eforturilor continue ale celor pe
care i-a inspirat”.

Ultimul star al
Hollywoodului de alt[dat[,

Elizabeth Taylor

Era cunoscută la nivel internațional pentru frumusețea ei, în special pentru 
ochii ei violet, cu care a captat publicul încă de la începutul tinereții sale. A fost 
prima actriță care a fost plătită vreodată cu 1.000.000 de dolari pentru un rol. 
A fost plătită această sumă pentru că a jucat rolul Cleopatrei, în filmul din 1963
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RE}ETE

Sup[ de fasole 
cu ciolan afumat

Piftie cu carne 
de pas[re

Mod de preparare< 

Fasolea curățată și bine spălată,
precum și ciolanul se pun la înmuiat în apă
la temperatura camerei, în vase separate,
circa 3-4 ore. Ciolanul se scoate din apă, se
taie cubulețe sau fâșii, dar nu se aruncă
nici osul (acesta dă un gust special supei).
Se pune la fiert împreună cu fasolea scoasă
din apa în care a stat, se condimentează cu
sare și piper după gust, respectiv 4-5
frunze de foi de dafin, dacă folosiți. După
o oră de fierbere se adaugă mocovul tăiat

fâșii sau rondele. Când atât fasolea, cât și
carnea se înmoaie, într-o tigaie se prăjește
puțin făina în ulei și se adaugă o linguriță
de boia de ardei. Rântașul astfel obținut se
toarnă în supa clocotită și se mai lasă
puțin la fiert. Smântâna se poate pune în
toată cantitatea de supă, sau doar la
servire, în farfurie. 

Dacă se pune în oală, acest lucru se
face imediat după ce se adaugă rântașul.
Smântâna se amestecă treptat cu câteva
linguri de zeamă fierbinte, pentru a nu
face cocoloașe. Se pune în supă și se mai
fierbe puțin. Se servește caldă, cu salată
acrișoară de ceapă, sau presărată cu ceapă
verde mărunțită.

Ave\i nevoie pentru 
4 - 5 litri de supă< 

Un ciolan afumat (700 - 900 g), 400 g
fasole boabe, 4 linguri de făină, 4-5
linguri de ulei, eventual un morcov,
dar nu în mod obligatoriu, 300 g de
smântână, sare, piper, boia de ardei

dulce (foi de dafin, dacă vă place).

Mod de preparare<

Carnea osoasă se pune la fiert cu
condimentele și cu usturoiul, în circa 3,5
litri de apă și se fierbe la foc mic, într-un
vas semiacoperit. După ce se curăță de
prima spumă se adaugă și pieptul tăiat la
dimensiunile dorite, apoi și zarzavaturile

bucățite la fel, după preferință și se fierbe
așa la foc mic, până când carnea se
desprinde de pe os. Se strecoară întocmai
ca o supă de carne, apoi zarzavaturile și
pieptul de pui, eventual și restul de carne,
dar dezosată se așează în farfurii, sau în
forma dorită. Dacă se va orna cu ouă
fierte, se așează și acestea în farfurie, apoi
zeama se toarnă încet peste toate acestea
și se lasă la rece. După ce se solidifică, se
servește presărat cu piper, boia de ardei
și zeamă de lămâie. Se poate orna cu
frunze de pătrunjel sau piper colorat.

Ave\i nevoie< 

1 kg carne de pui cu oase (predomi-
nant gât și picioare), circa 1 kg piept
de pui, o căpățână potrivită de ustu-
roi, 500 g zarzavaturi (morcov, pă-
trunjel, gulie, țelină), circa 10 - 15 g
piper boabe, sare, bază pentru mân-
căruri, frunze de pătrunjel, piper co-
lorat și eventual ouă fierte pentru

ornat.

Pr[jitur[ă cu l[mâie

Mod de preparare<

Separăm albușurile de ouă de gălbenuș.
Albușul, cu puțină sare se bate spumă tare.
Gălbenușul se amestecă cu zahărul, până
când capătă o culoare albicioasă. Se adaugă
coaja de lămâie, zeama, untul topit și făina
amestecată cu praful de copt. Apoi se adaugă
și spuma de albuș, iar aluatul astfel obținut
îl turnăm într-o tavă căptușită cu hârtie de

copt. Se pune în cuptorul preîncălzit și la 180
grade C și se coace timp de 20 minute. După
ce se răcește, cu un cuțit bine ascuțit blatul
se taie în trei. Budinca se prepară conform
rețetei de pe plic, doar că se folosesc numai
400 ml de lapte. În timp ce budinca se
răcește, untul se zdrobește până când devine
cremos, apoi cele două ingrediente se
amestecă. Cu această cremă se umple foile,
iar de asupra, ori se presară zahăr pudră
vanilat, ori se poate orna cu cremă, chiar și
sub formă de tort. 

Ave\i nevoie< 

Pentru blat< 4 ouă, 130 g zahăr, 80 g
unt topit, 120 g făină, un plic de praf
de copt, coaja rasă și zeama de la o
lămâie. Pentru cremă< o budincă cu
gust de lămâie, 400 ml de lapte, 4 lin-
guri de zahăr, 100 g unt, iar deasupra

zahăr pudră cu gust de vanilie

Milkshake cu afine
;i banane

Mod de preparare<

Se mixează afinele cu apa minerală,
apoi se strecoară de sâmburi și de
cucățile mai mari de cojițe rămase. Se
pune înapoi în vasul robotului de

bucătărie, se adaugă și restul
ingredientelor, mai puțin gheața, dacă
se folosesc cuburi și se mixează până
când obțineți o cremă omogenă. Nu vă
speriați, afinele îi conferă o culoare
destul de intensă. Se pune în pahare,
dacă la preparare s-au folosit pulbere
de gheață se servește imediat, iar dacă
se folosesc cuburi, acestea se adaugă la
servire. Se poate orna cu frișcă, frunze
de mentă, afine proaspete sau alte
fructe cu boabe mărunte. 

Ave\i nevoie< 

2 cești de bobițe de afine sau un
borcan de gem de afine, 2 bana-
ne, 400 ml de lapte, 200 ml apă
minerală carbogazoasă, 4 linguri
de miere (dacă se folosește gem
de afine atunci doar 2 linguri de
miere), cuburi de gheață, sau

preferabil pulbere de gheață.

Cimbrul este o plantă din familia
mentei pe care probabil îl ai în
dulapul de condimente. Gama sa de
utilizare este impresionantă și are
peste 400 de subspecii. 

Egiptenii antici îl foloseau în practicile
lor de îmbălsămare, în timp ce grecii
antici îl foloseau ca tămâie. Datorită
gustului său distinctiv, cimbrul a rămas
până acum o bază culinară. Dar cimbrul
își câștigă repede reputația pentru
calitățile sale medicinale, cum ar fi
capacitatea sa de a ajuta la tratarea acneei
și a tensiunii arteriale crescute.

Beneficiile cimbrului

Dacă te-ai săturat să cumperi și să
încerci medicamente pentru acnee fără
prescripție medicală fără rezultate bune,
este posibil să ai noroc. Cimbrul este
cunoscut pentru proprietățile sale
antibacteriene și ar putea avea un viitor ca
ingredient de combatere a acneei. Când
cimbrul este îmbibat în alcool timp de zile
sau săptămâni, acesta se transformă într-
o soluție cunoscută sub numele de
tinctură. Cercetătorii din Marea Britanie
au testat efectele tincturilor de cimbru
asupra acneei. În studiul realizat pe
tinctura de cimbru, constatările au fost
impresionante. Acest preparat natural de
plante medicinale a combătut coșurile mai
bine decât produsele antiacnee, care
includeau peroxidul de benzoil. Timpul
va spune dacă acest remediu este un
tratament eficient al acneei.

Un studiu a constatat că extractul de
cimbru a reușit să reducă semnificativ
ritmul cardiac la șobolanii cu tensiune
arterială crescută și a putut, de asemenea,
să scadă colesterolul. O modalitate sigură
de a folosi cimbrul pentru a reduce ritmul
cardiac este să-l înlocuiești cu sarea în
mâncare.

Uleiul esențial de cimbru, care se
obține din frunzele sale, este adesea folosit
ca remediu natural pentru tuse. Într-un
studiu, o combinație de cimbru și frunze
de iederă a ajutat la atenuarea tusei și a
altor simptome ale bronșitei acute. Data
viitoare când ai tuse sau durere în gât,
încearcă să bei un ceai de cimbru.

Obținerea tuturor vitaminelor de care
are nevoie corpul în fiecare zi poate fi o
provocare. Din fericire, cimbrul este plin
de vitamina C și este, de asemenea, o sursă
bună de vitamina A. Dacă simți că apare
o răceală, cimbrul te poate ajuta să îți revii,
crescând imunitatea. Un alt beneficiu al
cimbrului pentru sănătate: este o sursă
bună de cupru, fibre, fier și mangan.

Cimbrul este o excelentă sursă de
minerale și vitamine esențiale pentru o
sănătate optimă. Frunzele și lăstarii săi
fragezi sunt una dintre cele mai bogate
surse de potasiu, fier, calciu, magneziu,
mangan, zinc și seleniu.

Mucegaiul este un poluant comun,
dar potențial periculos, care se poate
ascunde în casa ta. Odată ce îl identifici,
urmează pașii necesari pentru a scăpa de
el odată pentru totdeauna. 

Uleiul de cimbru poate fi răspunsul
pentru concentrații scăzute de mucegai.
Uleiul esențial de cimbru și timol deține
multe proprietăți fungicide. Cercetările
sugerează că poate fi utilizat ca
dezinfectant în locuințele în care există o
concentrație scăzută de mucegai. De
asemenea, timolul, unul dintre uleiurile
esențiale importante, are caracteristici
antiseptice.

Cimbrul este mult
mai mult decât un
simplu condiment

Produsele organice și naturale pentru îngrijirea pielii pot fi găsite acum la multe companii, iar multe
conțin cimbru. Datorită proprietăților sale antiseptice și antifungice, este un ingredient obișnuit în
apa de gură. Cimbrul este, de asemenea, un ingredient popular în deodorantele naturale.
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Distilarea, ca metodă de
obținere a alcoolului etilic este
cunoscută încă din secolul al X-
lea, însă pentru prima dată se
fac mențiuni despre prepararea
“turțului” pe teritoriul locuit de
români în anul 1570, în
localitatea cu același nume, din
Țara Oașului, județul Satu Mare.
De fapt, de la acest termen care
face referire la alcoolul produs
din fructele de prune fermentate
își are origniea denumirea
localității Turț.

Prunarii sătmăreni și-au câștigat
existența parțial sau total din
cultivarea prunului, al cărui produs
principal era alcoolul dublu distilat.

Însă în anul 1784, statul a înființat
cârciumi ale fiscului în Transilvania,
fixând și taxe pentru comercializarea
alcoolului. Acestea erau de 11/2
creițari de vadră de vin și un creițar
pentru o cupă de pălincă.

Deși numărul distileriilor și
gradul lor de utilizare a scăzut după
anul 1989, se poate constata în
prezent o intensificare a activității de
producere a pălincii în gospodăriile
populației, în cazane cu foc direct.

Înainte de Revoluția din 1989, în
județul nostru funcționau 158 de
cazane cu foc direct sub patronajul
Vinalcoolului și 2 distilerii la Turț și
Livada, care foloseau aburul ca agent
termic.

În anul 2010, la un "recensământ"
al cazanelor de fiert pălincă, sau
"turț", mai corect spus, a reieșit faptul
că numai în Țara Oașului sunt 207
asemenea instalații. La Batarci erau
22 acum 11 ani, la Bixad - 13, la
Călinești Oaș - 23, la Cămărzana - 25,
la Certeze - 13, la Gherța Mică - 6, la
Negrești Oaș - 3, Orașu Nou - 21,
Tarna Mare - 11, Târșolț - 33, Turț -
39, Vama - 3, Valea Seacă - 1.

După cum se știe deja, primele
mențiuni scrise de pe teritoriul
României privind pălinca din fructe
datează din anul 1570, în documente
fiind menționată localitatea Turț.
Denumirile de "pălincă" sau "turț" fac
referire la acele băuturi care rezultă
din prelucrarea prunelor, ca materie
primă, iar pentru celelalte băuturi
care se obțin din alte specii de fructe
ar trebui să se folosească termenul de
rachiuri.

În timp, "turțului" s-au atribuit
alți termeni precum pălincă, sau
rachiu, dar care nu sunt termeni
originari românești. Substantivul
"pălincă" nu este specific
Maramureșului istoric,care
cuprindea inclusiv Țara Oașului, însă
se folosește mai frecvent în vorbirea
curentă în Chioar și Codru și are
origine slovacă.  La austrieci, cehi şi
sloveni, băutura se numeşte palenka,
sau paljenka.

Totuși, etnologul Ioan Godea este
de părere că termenul "pălincă" a
apărut prima dată în arealul
românesc în Satu Mare - Sălaj - Bihor,
o zonă cu o tradiţie pomicolă extem
de veche mai ales în ceea ce priveşte
numărul şi varietăţile de prun.

Prunul ocupă o suprafață
însemnată în plantațiile agricole ale
oșenilor, dar este răspândit în
întreaga țară. Se găsește în special în

jurul gospodăriilor acestora, fiind
moșeniți din moși-strămoși.

Peneghei, Coucine, Căești, Albuțe
sau Mărghite sunte cele mai
răspândite soiruri de pruni din
județul Satu Mare.

Trebuie menționat faptul că peste
jumătate din producția de fructe a
județului Satu Mare are ca destinație
producerea de rachiuri naturale, din
care un procent însemnat de 70%
sunt diferitele soiuri de prune
cultivate.

Cu secrete de preparare foarte
bine păstrate prin viu grai și nu prin
documente scrise, pălinca este una
dintre cărțile de vizită nu doar a Țării
Oașului, ci a întregii Românii,
deoarece a trecut de nenumărate ori
granița statului prin intermediul
diplomaților, cutreierând astfel toate
meridianele lumii.

Povestea pălincii începe
cu afumatul pomilor 
fructiferi 
cu tăciuni

Povestea pălincii produsă în Țara
Oașului începe încă din iarnă.
Gospodarii își curăță livezile și afumă
pomii cu tăciuni, ca mai apoi aceștia
să dea în floare. Pomicultorii se
îngrijesc până când fructele ajung la
maturitate deplină și sunt numai
bune pentru a fi fierte la cazan.

Rețeta de preparare a celei mai
bune pălinci s-a transmis din
generație în generație, prin viu grai,
de către oșeni, fără însă a fi divulgată
și altora. Metoda de preparare și
învechire s-a păstrat cu multă
strictețe în Țara Oașului, cel puțin
din anul 1570, când această licoare a
fost atestată documentar, pentru
prima dată. Este vorba despre
documente care au fost găsite la
Prohia Ortodoxă din localitatea Turț,
care dovedesc faptul că localitatea își
trage numele de la băutura alcoolică

având aceeași denumire, și anume<
"turț".

Rețeta preparării uneia
dintre cele mai vestite băuturi 
alcoolice

Rețeta de preparare a uneia dintre
cele mai cunoscute băuturi alcoolice
presupune multe nopți nedormite,
luni de așteptare, răbdare de a fi
culese numai la maturitatea maximă,
dar și alegerea momentului oportun
pentru a fi puse în cazan.

Pălincaroșii cu experiență din
Oaș știu că după ce prunele sunt
culese, acestea se pun în căzi, iar
borhotul rezultat se fierbe până când
fermentația prunelor este maximă.
Pentru a determina cu exactitate
acest moment, este nevoie de un simț
special al gospodarului care prepară
licoarea. Aburii care se ridică la
prima fierbere sunt supuși unei alte
preparări termice, practic a doua
fierbere. Trebuie menționat că după
prima distilare produsul obținut se
toarnă într-un butoi care se acoperă
cu un capac din lemn. La redistilare
se obțin trei produse< rezeleul,
pălinca și coada.

Străbunii cunoșteau 
o metodă unică pentru 
a da licorii
o aromă inconfundabilă

Mai demult exista un ritual prin
care pălincii i se dădea un gust
aparte, o aromă inconfundabilă.
Unele familii care au produs pălincă
din tată-n fiu, aveau obiceiul ca după
fierbere, să țină licoarea magică în
butoaie de mur, pe care le legau cu
lanțuri și le lăsau apoi să se legene pe
un pârâu, iar apoi transferau pălinca
în alte vase.

Dacă pălinca distilată a doua oară
are 60 de grade tărie, ea trebuie

stâmpărată, deoarece nu se poate
consuma ca atare. Cei care se pricep
să facă acest lucru, știu că cea mai
bună apă este cea de izvor, care gurge
repede, și are puterea de a "îndulci"
pălinca, astfel că nu îl "strânge" de gât
pe consumator.

Cea mai mare producție de 
prune din ultima sută de ani

Trebuie menționat faptul că în
anul 2004, în Țara Oașului s-a
înregistrat o producție record de
prune, de altfel cea mai mare din
ultimii 100 de ani. Pentru a putea
depozita cantitățile imense de prune
din acel an, oșenii au fost nevoiți să
sape gropi în pământ, pe care le-au
izolat cu folie de polietilenă.

În prezent nu se cunosc foarte
multe date despre cum au ajuns oșenii
să prepare licoarea care s-a făcut
cunoscută în întreaga țară, în vremea
socialismului. Cert este că licoarea a
ieșit imediat în evidență, prin gustul
său tare, dur și cu o aromă aparte.
Întocmai cum sunt și oșenii.

Unul dintre marile secrete pentru
ca pălinca să fie de calitate constă în
alegerea fructelor din care se face.
Faptul că prima atestare documentară
a "turțului", în anul 1570, s-a făcut
într-o localitate din Țara Oașului și
anume Turț, nu este întâmplătoare.
Savoarea deosebită a fructelor din
această zonă este dată de condițiile
pedoclimatice prielnice. Umiditatea
solului, ariditatea, precum și
compoziția sa sunt factorii care
contribuie decisiv la savoarea pălincii.
Prunele se culeg pentru pălincă numai
atunci când s-au copt integral. Pentru
că locuitorii comunei Turț știu acest
lucru - alături de alte secrete bine
păstrate pentru prepararea pălincii -,
nu degeaba circulă teoria potrivit
căreia că cea mai bună pălincă de
prune din lume este cea de la Turț, și
implicit din nord-vestul României.

Timbrul original și aroma
desăvârșită sunt asigurate de solurile
arhaice și condițiile pedoclimatice,
care în altă parte nu sunt întâlnite în
această combinație.

Desigur că procesul de distilare
este și el vital în obținerea produsului
final. În județul Satu Mare, și în
special în Țara Oașului, după cum se
;tie, există sute de pălincii. Pentru că
nu toate distileriile sunt modernizate
- unele dintre ele funcționând chiar
ilegal, departe de ochii tuturor, din
cauza accizelor impuse de stat - nu
fiecare producător de pălincă poate să
măsoare cu exactitate gradele licorii.
Tăria preparată după metode
tradiționale, este degustată la cazan,
de mai multe ori în procesul de
producție, aceasta fiind metoda
preferată de a determina câte grade are
pălinca. De asemenea, acest lucru mai
poate fi determinat prin mărgelele
rezultate în urma agitării paharului cu
tărie, care trebuie să reziste cel puțin
60 de secunde.

O;enii care consumau tărie
peste limita decentă erau
ironizați de întreg colectivul

În Țara Oașului, nu a existat
niciodată ideea că alcoolul trebuie să
se tranforme într-un viciu sau că
trebuie consumată oricum și oriunde.
Dimpotrivă. Aceasta prezintă un
caracter ritualic, deoarece era o licoare
savurată la anumite evenimente
importante din viața omului, precum
botezul, nunta sau înmormântarea.
De asemenea, și acum există obiceiul
ca bărbații să bea pălincă din același
pahar, pe rând, pentru a consfinți o
înțelegere, un târg.

Tocmai datorită importanței pe
care o are această licoare în fiecare
comună din Țara Oașului, s-au scris
nenumărate versuri și țâpurituri care
mai de care mai ironice. Unele dintre
acestea îi aparțin poetului Grigore
Marița, din Turț<

"Cine o scos prunu-n cale
O făcut mare lucrare
O pus în căldare prune
Și-o-nvârtit să nu se-afume
La răcire o tras apă
Și-o curs pălincă curată."
Fiind un alcool tare, care uneori îl

"strânge" pe băutor de gât, se consumă
în cantități simbolice, tocmai pentru a
se evita ideea de desfrâu și exagerare,
lucru pe care oșenii îl dezagreau. În
acest sens, în satele oșenești cei care
consumau tărie peste limita decentă
ajungeau a fi ironizați de către întreg
colectivul. Una dintre rolurile cele mai
importante ale pălincii, pe lângă cel de
socializare, este acela că dezleagă
limbile. Cu toate că este un gest
blamat, consumarea unui pahar de
pălincă în plus, aduce nu doar veselia,
dar oferă și prilejul băutorului de a da
frâu liber adevăratelor sale intenții.

Mirela Filimon
***

Se aduc mulțumiri speciale
directorului Centrului Cultural din
comuna Turț, Viorica Marița, și
bibliotecarei Maria Suciu, de la
Biblioteca din aceeași comună,
pentru informațiile și fotografiile
furnizate.

ISTORIE

Pălincaroșii din Turț cunosc foarte bine secretele preparării uneia dintre cele mai cunoscute băuturi alcoolice din lume, 
deoarece le-au primit moștenire din moși-strămoși

Prima atestare documentar[ a “tur\ului”
(p[lincii) s-a f[cut la 1570

Practic, de la denumirea tăriei se trage și numele celei mai mari comune din Țara Oașului, și anume Turț

Unele familii care au produs pălincă din tată-n fiu, aveau obiceiul ca după fierbere, să țină licoarea
magică în butoaie de mur, pe care le legau cu lanțuri și le lăsau apoi să se legene pe un pârâu. Cu
secrete de preparare foarte bine păstrate prin viu grai și nu prin documente scrise, pălinca este una
dintre cărțile de vizită nu doar a Țării Oașului, ci a întregii Românii, deoarece a trecut de nenumărate
ori granița statului prin intermediul diplomaților, cutreierând astfel toate meridianele lumii.



9 octombrie 2022/Informa\ia de Duminic[ 7

IN MEMORIAM
"După o carieră impresionantă în care a adus zâmbete românilor de toate vârstele, Alexandru Arşinel
a plecat astăzi dintre noi. Aplaudat şi apreciat pentru apariţiile sale de pe scenă, ne-a lăsat o colecţie
impresionantă de înregistrări pentru a ne încărca cu bucuria pe care o transmitea cu fiecare apariţie
şi pentru care îi mulţumim. Odihnă veşnică! Condoleanţe familiei!", a transmis Ministerul Culturii
la momentul trecerii `n nefiin\[ a actorului.

Scena teatrului rom]nesc a
devenit mai s[rac[ `n seara de 29
septembrie 2022.  Inima actorului
Alexandru Ar;inel a ̀ ncetat s[ mai
bat[.

Pe 4 iunie, Alexandru Arșinel a
împlinit 83 de ani și și-a serbat ziua de
naștere împreună cu familia. Imposibila
dorință a actorului era legată de Stela
Popescu< visa să fie iarăși cu ea pe scenă.

Acesta declara că starea lui de
sănătate nu s-a îmbunătățit, dar că se
bucură de fiecare moment din viața lui.
Alexandru Arșinel a mai povestit că
marea sa dorință este să se întâlnească
cu toată familia și să se gândească la
momentele petrecute cu Stela Popescu.

„De ziua mea am ceea ce îmi doresc.
O întâlnire cu toată familia. Nu doar
copiii, ci și cu nepoții. Ei au inițiat asta,
iar eu sunt chiar bucuros că ne strângem
toți, în jurul unei mese, să stăm de
vorbă, așa, ca o familie. Nici nu mai
vreau vreun cadou, dacă îi am alături pe
ei, sunt bucuros, mă simt bine”, spunea
regretatul actor.

Actorul s-a confruntat, în ultimii
ani, cu numeroase probleme serioase de
sănătate. Fusese recent internat într-un
centru specializat de îngrjiri paliative,
după ce starea sa de sănătate s-a
deteriorat rapid.

Director al Teatrului de 
revistă „Constantin Tănase”, 
Arşinel a jucat în filme şi piese 
de teatru de comedie, fiind 
cunoscut pentru lunga sa
colaborare cu Stela Popescu

Încurajat de mama sa, se prezintă la
examenul de admitere la Facultatea de
Teatru din București. În 1960 a fost ales
să prezinte alături de colega sa, Cici
Dumitrache un spectacol televizat,
regizat de marele Valeriu Lazarov, care
îi reunea pe studenții de la Actorie,

Regie și Conservator. A fost prima sa
întâlnire cu divertismentul și cu
Televiziunea în primul sediu al TVR din
strada Molière… Avea să fie o dragoste
reciprocă, la prima vedere, care durează
de peste 55 de ani.

La absolvirea facultății, promoția
1962 – Constantin Diplan, Camelia
Zorlescu, Mișu Dobre, Harry Baranga,
Harry Zomenov, Ion Fiscuteanu, Mihai
Gingulescu și Ion Andrei – pleacă la
Târgu Mureș unde se deschide secția
română la Teatrul Maghiar. În 1964, dă
concurs la Teatrul de Revista
“Constantin Tănase”, joacă alături de
Mircea Crișan, Puiu Călinescu, Horia
Căciulescu, Ion Antonescu – Cărăbuș,
Zizi Șerban, Mihai Ciucă, Elena Burnaz,
cuplurile Horia Șerbănescu – Radu
Zaharescu sau Nicu Constantin –
Alexandru Lulescu în spectacole de
teatru de revistă și face cuplu pe scenă
cu Stela Popescu, dând viață cupletelor

scrise de Puiu Maximilian. Este
directorul Teatrului de Revistă
“Constantin Tănase” din 1998.

A avut o bogată activitate în teatru,
film, televiziune si teatru radiofonic.
Pentru întreaga activitate artistică în
teatrul de revistă precum și cea
managerială a luat numeroase premii,
medalii ;i ordine.

La 30 mai 2015, actorul Alexandru
Arşinel a primit o stea pe Aleea
Celebrităţilor, în semn de preţuire
pentru întreaga activitate în domeniul
teatrului şi filmului. În martie 2019, a
fost premiat, alături de zeci de nume
mari ale cinematografiei autohtone, cu
Diploma Centenar ''100 de ani de la
Marea Unire - 100 de ani de film de
centenar'' la gala Uniunii Autorilor şi
Realizatorilor de Film din Rom]nia. De
asemenea, la 23 mai 2019, a primit din
partea Prefecturii Suceava o diplomă de
excelenţă "în semn de consideraţie

pentru cariera artistică de excepţie
dăruită scenei româneşti şi înţelegerii
între oameni".

La 6 iunie 2019, cu ocazia împlinirii
a 80 de ani, artistul a fost sărbătorit la
Teatrul de Revistă ''Constantin Tănase''
din Bucureşti prin spectacolul aniversar
''Alexandru Arşinel 80 de ani de viaţă şi
60 de ani de carieră''.

Omagiile aduse de colegii 
de breasl[, dar ;i politicieni

Romfilatelia deplânge moartea
actorului Alexandru Arşinel, afirmând
că va rămâne mereu în memoria celor
care l-au apreciat pentru talentul şi
dăruirea cu care şi-a făcut meseria.

"Cu o viaţă dedicată scenei de teatru
şi platourilor de filmare, pentru care a
fost răsplătit cu aplauze, numeroase
premii şi medalii, îndrăgitul actor
Alexandru Arşinel şi-a câştigat respectul
şi atenţia publicului. De acum va
rămâne mereu în memoria celor care l-
au apreciat pentru talentul şi dăruirea cu
care şi-a făcut meseria", se arată într-o
postare pe pagina de Facebook a
Romfilatelia.

Conform sursei citate, preţuitul
actor de comedie a fost şi un pasionat
filatelist, timbrele fiindu-i prieteni
tăcuţi, dar foarte dragi.

"În semn de preţuire pentru întreaga
carieră, Romfilatelia i-a dedicat în anul
2007 un întreg poştal cu timbru marcă
fixă, iar în anul 2016, un timbru în
emisiunea filatelică 'Stele de aur ale
scenei şi ecranului (II)'. Drum lin
printre stele, MAESTRE!", a mai
transmis Romfilatelia.

“Oamenii mari nu mor niciodată” -
a fost omagiul adus de actriţa Mirela
Vaida lui Alexandru Arşinel, care a
decedat joi la Spitalul Universitar de
Urgenţă Bucureşti.

''Oamenii mari nu mor niciodată!
N-am avut niciodată "curajul" de a-i
mulţumi lui "Nea Sandu" (cum îi

spuneau prietenii), pentru tot ce m-a
învăţat, pentru aripile pe care mi le-a dat
în urmă cu 15 ani, când m-a angajat la
Teatrul de Revistă 'Constantin Tănase'.
N-am apucat să-i mulţumesc pentru
miile de momente frumoase trăite în
turneele din ţară şi din străinătate,
pentru glumele şi bancurile din culise,
pentru onoarea de a împărţi cu el
aceeaşi scenă, acelaşi entuziasm...,
pentru "şcoala" Revistei pe care ne-o
preda, fără să ştie, la fiecare cuplet
muzical sau "quiproquo" alături de
Stela... Dumnezeu să te ierte, Maestre...
Îţi mulţumesc, Maestre! Cu tine a murit
o epocă'', a scris Mirela Vaida pe
Facebook.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu,
consideră că teatrul şi filmul românesc
sunt mai sărace fără maestrul Alexandru
Arşinel, care a decedat joi la vârsta de 83
de ani.

"Teatrul şi filmul românesc sunt de
astăzi mai sărace fără maestrul
Alexandru Arşinel! Va rămâne, însă,
pentru totdeauna amintirea rolurilor
memorabile pe care le-a interpretat şi a
replicilor savuroase care l-au făcut
celebru. Marele artist Alexandru Arşinel
şi-a închinat întreaga viaţă scenei şi
publicului românesc, pe care le-a iubit
mai mult decât orice. Dumnezeu să-l
odihnească! Drum lin, Alexandru
Arşinel!", a scris Ciolacu pe Facebook.

Regizorul Constantin Vaeni regretă
moartea actorului Alexandru Arşinel,
despre care spune că a fost un "izvor
nesecat" de bucurie, de umor şi de voie
bună pentru milioane de români.

"A plecat!... Drum lin, spre Stele,
dragă Alexandru Arşinel! După o
întreagă viaţă în care ai fost un izvor
nesecat de bucurie, de umor şi de voie
bună pentru milioane de români, care
te-au iubit şi preţuit! Şi iartă-i pe cei din
bandele de derbedei şi de ticăloşi care,
de la o vreme, parcă nu mai aveau, în
viaţa lor mizerabilă, loc de tine!
Dumnezeu să te odihnească!", a scris
Vaeni pe Facebook.

Lumea teatrului românesc este mult, mult mai săracă. După o suferinţă 
îndelungată, maestrul Alexandru Arşinel s-a înălţat la ceruri, unde o va întâlni 
pe cea care i-a fost parteneră de scenă aproape patru decenii

~ndr[gitul actor Alexandru Ar;inel
a p[r[sit scena vie\ii la 83 de ani

Alexandru Arșinel a jucat în sute de
emisiuni de divertisment la radio și la
toate posturile de televiziune, pe scenele
din țară și străinătate, dar și în
numeroase producții cinematografice și
seriale TV< „Vacanță la mare” – 1962,
„Cerul începe la etajul trei” – 1967,
Ultimele zile ale verii (1976), ‘Ana și
hoțul” – 1981, ‘Ca-n filme – 1983, Vară
sentimentală (1986), Colierul de
turcoaze (1986), În fiecare zi mi-e dor de
tine’ – 1987, ‘Miss Litoral – 1990,
‘Băiatul cu o singură bretea -1991, ‘A
doua cădere a Constantinopolului –
1994, ‘Paradisul în direct’ – 1997, ”Sexy
Harem Ada-Kaleh” – 2001, ”’Războiul
sexelor’, 2007 – 2008 sau ‘Toată lumea
din familia noastră’ – 2012. A realizat
dublaje în filme de animație, fiind vocea
Ursului Baloo în fimele „Cartea Junglei”
(„Jungle Book”) și „Cartea Junglei 2”
(„Jungle Book 2”) și a Șerifului în
filmele „Mașini” („Cars”) și „Mașini 2”
(„Cars 2”). A fost Micul John în „Robin
Hood” și maestrul Auguste Gusteau în
filmul „Ratatouille”, potrivit wikipedia

Alexandru Arșinel a înregistrat zeci
de piese pentru Teatrul Național
Radiofonic, multe fiind incluse în
colecții audio precum „Cufărul de
cultură”> „Cercul” de Mircea Radu
Iacoban, „O noapte furtunoasă” de I. L.

Caragiale, „Sărmanul Dionis” de Mihai
Eminescu, comediile muzicale
„Franțuzitele” de Magda Duțu și „Un
poet romantic” de Matei Milo, „Cine-
ajunge sus la fix” de Dumitru Solomon,
„Căsătorie cu de-a sila” de Molière,

„Praznicul ciubotarului” de Thomas
Dekker, „Femeile care ucid bărbații” de
Michal Tonecki, „Adunarea femeilor” de
Aristofan sau „Aventurile Baronului
Münchausen” de Gottfried August
Bürger.

A jucat în roluri principale în sute de
spectacole de teatru, de divertisment și
musicaluri și a lansat o serie de albume
muzicale – ‘Evergreen, Cântece de
Crăciun, Ce faci astă seară tu?, Olé,
Parfum de romanță’ sau ‘La mulți ani
viață!’. Melodiile nemuritoare din
repertoriul lui Nat King Cole, Frank
Sinatra, Engelbert Humperdinck sau
Tom Jones (cântăreț) sunt cele mai dragi
sufletului său și le interpretează mereu
în spectacolele de la Savoy și nu numai.
Alexandru Arșinel  declara că, dacă s-ar
fi născut în SUA, ar fi devenit un al
doilea Frank Sinatra. ‘Îl haleam pe
Sinatra!” – mărturisea artistul într-un
interviu.

Editura ALL i-a consacrat de trei
cărți, apariții editoriale de mare succes<
”Alexandru Arșinel. De la Dolhasca pe
Calea Victoriei” (2012), ”Alexandru
Arșinel. Și a fost mâna lui Dumnezeu”
de Oana Georgescu (2014) și ”Stela
Popescu și Alexandru Arșinel. O
pereche fără pereche” de Aurel Storin.
(foto al[turat).

Palmaresul maestrului Ar;inel con\ine ;i trei c[r\i biografice

Născută la Iaşi, pe 10 octombrie
1932, Tatiana a fost repartizată la Teatrul
Mic imediat după ce a terminat
Institutul de Artă Teatrală şi
Cinematografică "I.L. Caragiale" din
Bucureşti.

"Aici a jucat fără întrerupere, cu
mare dragoste şi un talent inegalabil,
până la vârsta pensionării", făcea
cunoscut Teatrul Mic în 2017, într-un
comunicat ce anunţa trecerea în nefiinţă
a actriţei Tatiana Iekel.

"Să joc teatru a fost bucuria mea cea
mai mare! Este ca o patimă fără sfârşit ...
Teatrul Mic" - mărturisea Tatiana Iekel
în volumul "Teatrul Mic. 50 de ani"
(Bucureşti, 2013).

Tatiana Iekel a fost o apariţie
meteorică în film, dar care s-a impus
prin interpretările sale pline de
interiorizare, seriozitate şi talent,
potrivit CineMagia.ro.

Cu primul ei rol principal din
"Zboara cocorii" de Victor Rozov
(1958), în regia lui Mihai Raicu, a avut
un mare succes şi a participat în
delegaţia Rusiei la Cannes, care
promova filmul cu acelaşi nume cu
Tatiana Samoilova în rolul principal. La

Cannes, Florin
Piersic şi Tatiana
Iekel au fost
surprinşi de
presă
plimbându-
se de mână şi
au apărut pe
coperta
revistei
"Cinemonde".
Întorşi în ţară,
s-au căsătorit în
1960 şi au devenit,
în 1968, părinţii lui
Florin Piersic Jr., azi celebru actor,
scenarist şi regizor.

Pe scena Teatrului Mic şi Foarte Mic,
Tatiana a însumat peste 70 de roluri,
pline de substanţă şi apreciate foarte
mult de publicul românesc.

Ultimul personaj în chipul căruia a
fost distribuită pe scena Teatrului Mic,
Evelyn Thomas, a fost în spectacolul
"Cum gândeşte Amy", regizat de
Cătălina Buzoianu (2005), menţiona în
acelaşi comunicat, Teatrul Mic.

Actriţa s-a stins din viaţă la
Bucureşti, pe 14 mai 2017. 

La 10 octombrie, actri\a Tatiana Iekel 
ar fi `mplinit 90 de ani
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Am]ndoi sunt `n centrul aten\iei
c]nd vine vorba despre cursele de
Formula 1. Am]ndoi au pornit de
jos, sunt fo;ti pilo\i de curse ;i au
ajuns s[ conduc[ echipe care au
c];tigat titluri mondiale. ~n cele ce
urmeaz[, v[ propunem s[ `i
cunoa;te\i mai bine pe cei au un
cuv]nt important de spus c]nd vine
vorba despre cursele de ma;ini.

Formula 1 este o întrecere de
automobilism care se organizează anual
sub forma a două campionate mondiale,
care au loc în paralel, ambele fiind
patronate de Federația Internațională a
Automobilului Cele două campionate
sunt Campionatul Mondial al Piloților și
Campionatul Mondial al Constructorilor.
Numele de Formula provine de la faptul
că toate echipele înscrise în campionat
trebuie să își construiască mașinile
(cunoscute și sub numele de
monoposturi) după un anumit
regulament, o formulă pe care o decide
FIA. Cifra 1 provine de la faptul ca
întrecerea este catalogată drept cea mai
prestigioasă formulă organizată de FIA.
Un sezon de Formula 1 constă dintr-o
serie de curse, cunoscute sub numele de
Mari Premii (Grands Prix), care au loc în
întreaga lume atât pe circuite special
construite, cât și pe drumuri publice
închise.

Toto Wolff deține un pachet 
de 33% din echipa Mercedes-
AMG Petronas F1 și este Team 
Principal și CEO al echipei

Wolff s-a născut la 12 ianuarie 1972 la
Viena dintr-o mamă poloneză și un tată
român. A fost educat la Lycee Français de
Vienne, o școală franceză prestigioasă.
Tatăl lui Wolff a fost diagnosticat cu
cancer la creier când Toto avea opt ani.

Părinții lui s-au despărțit în urma
diagnosticului tatălui său. Tatăl său a
murit de boală în timpul adolescenței lui
Wolff.

Wolff și-a început cariera de sport cu
motor în 1992 în Campionatul austriac de
Formula Ford, conducând în Formula
Ford austriac și german în 1993 și 1994. În
1994, a câștigat 24 de ore Nürburgring la
categoria sa. În 2002, Wolff a terminat pe
locul șase la categoria N-GT în
Campionatul FIA GT și a câștigat o cursă.
El a trecut la campionatul italian GT în
2003, câștigând o cursă în 2004 cu
Lorenzo Case, în timp ce făcea echipă cu
Karl Wendlinger în campionatul FIA GT.

A fost vicecampiona la Campionatul
austriac de raliuri în 2006 și câștigător al
Cursei de 24 de ore din Dubai în
2006.Wolff a fost, de asemenea, instructor
la Școala de curse Walter Lechner și, în
2009, a devenit deținător al recordului pe
turul Nürburgring Nordschleife cu un
Porsche RSR.

De la introducerea regulamentului
turbo-hibrid în 2014, Mercedes a câștigat
111 din 176 de curse sub conducerea lui
Wolff. Echipa a ocupat 119 din 176 de pole
positions, 73 de blocaje pe primul rând și
245 din 352 posibile poziții pe podium. 

De când Wolff s-a alăturat Mercedes
în 2013, echipa a obținut un procentaj de

câștig de 58%. După sezonul 2020 de F1,
Wolff a semnat un nou acord cu Mercedes
pentru a continua ca director de echipă și
CEO pentru cel puțin încă trei ani. Averea
netă a lui Toto este de 540 de milioane de
dolari (410 de milioane de lire sterline).
Toto Wolff câștigă un salariu de 26 de
milioane de dolari de la Mercedes F1
Team

Christian Horner actual Team
Principal al echipei Red Bull 
Formula One

Horner s-a născut într-o familie

implicată în industria auto< bunicul său a
lucrat ca director de achiziții la Standard
Motor Company din Coventry, înainte de
a înființa o agenție cu tatăl lui Horner
pentru a furniza componente
producătorilor de motoare din Midlands.

După ce și-a început cariera de curse
în karturi, cariera lui Horner în cursele de
mașini a început după ce a câștigat o bursă
de Formula Renault în 1991. 

El a concurat în Campionatul Britanic
de Formula Renault din 1992 cu Manor
Motorsport, terminând acel sezon
câștigător al cursei și cel mai bine clasat
începător. Apoi a trecut la Formula 3
britanică în 1993, terminând pe locul al
doilea în campionatul de clasa B pentru P1
Motorsport și câștigând cinci curse înainte
de a trece la echipele Fortec și ADR în
1994 și 1995, iar apoi la echipa TOM'S în
1996. În 1996 a mai concurat în Formula
2 britanică. După ce s-a retras din
conducerea competițională la vârsta de 25
de ani, Horner i-a semnat pe Viktor
Maslov și Marc Goossens pentru sezonul
1999 FIA F3000.  

În ianuarie 2005, Horner a fost numit
în fruntea echipei RedBull, devenind cel
mai tânăr director de echipă la acea vreme.
În 2013, Red Bull Racing a câștigat al
patrulea Campionat consecutiv al
Constructorilor F1, când Sebastian Vettel
a câștigat al patrulea Campionat al
Piloților. În 2021, Red Bull Racing a
terminat pe locul al doilea în Campionatul
Constructorilor F1 cu piloții Sergio Pérez
și Max Verstappen. Verstappen a câștigat
primul său campionat de piloți de F1 la
ultima cursă a sezonului.

Horner a fost numit ofițer al
Ordinului Imperiului Britanic (OBE) în
2013 Birthday Honors pentru serviciile
oferite sportului cu motor.

Averea net[ a lui Christian Horner
este de 68 de milioane de dolari SUA (40
de milioane de lire sterline). Salariul lui
Horner este de milioane și are, de
asemenea, dreptul la 5 milioane de dolari
suplimentari ca bonus de performanță.

Oamenii care au schimbat Formula 1<
Toto Wolff ;i Christian Horner

Este cunoscut pentru rolul
Tommy Merlyn în serialul de
televiziune CW Arrow, Scotty
Lockhart în drama Showtime The
Affair și rolul Dr. Connor Rhodes
în drama medicală NBC Chicago
Med 

Colin Donnell s-a născut în St.
Louis, Missouri, cel mai mic dintre trei
fra\i, la 9 octombrie 1982. El are
ascendență irlandeză și franceză. A
cântat la chitară și a luat lecții de canto
când avea 17 ani. Prima lui experien\[
pe scenă a fost în liceu, unde a făcut
parte din cor și a f[cut trucuri de circ.

Unul dintre cele mai iubite
personaje interpretate de Colin este cel
al doctorului Connor Rhodes, din
serialul Chicago Med. A ap[rut în peste
84 de episoade între 2015 și 2019 din
„Chicago Med”, plus patru episoade în
ambele „Chicago P.D.” și „Chicago Fire”,
conform profilului său IMDb. Rhodes a
avut, cu siguranță, un impact asupra
colegilor săi de primă intervenție și a
colegilor personalului de urgență din
toate cele trei emisiuni. Când doctorul
Rhodes este prezentat, istoria lui este
oarecum tulbure, dar pe măsură ce
„Chicago Med” progresează, detaliile
sale sunt mai complet concretizate.

Potrivit paginii sale IMDb, Colin a
apărut în peste 25 de episoade din
„Arrow” între 2012 și 2020, ultima sa
apariție având loc în episodul final al
serialului, „Fadeout”. Tommy este cel
mai bun prieten și, mai târziu, un
antagonist al lui Oliver Queen (Stephen
Amell). 

Donnell a jucat ̀ n „Love on Iceland”,

film difuzat și pe Hallmark Channel.
Următorul film TV al lui Colin este, de
asemenea, un alt produs al Hallmark<
„To Catch A Spy” din 2021.

Din fericire pentru fanii lui Donnell,
el a preg[tit o emisiune de televiziune
numită „Irreverent”. Serialul a avut
premiera pe 1 iunie pe Peacock.

Actorul Colin Donnell a `mplinit 40 de ani

Blake, în vârstă de 35 de ani, a dat
vestea când a participat la cel de-al 10-lea
Summit anual Forbes Power Women's la
Lincoln Center din New York, potrivit
Daily Mail. Actrița și-a pus în valoare
burtica într-o rochie scurtă, aurie. Creația
Valentino i s-a potrivit perfect lui Blake,
punându-i în evidență picioarele lungi și
bronzate. Părul ei a fost coafat în bucle
lejere, prins cu ajutorul unei panglici care
face trimitere la anii ’60.

Vedeta și-a completat outfit-ul cu
cercei aurii și tocuri Mary Jane cu
platformă crem, creați tot de Valentino.

Blake și Ryan au deja trei copii
împreună< James, Inez și Betty, care au
șapte, cinci și respectiv doi ani.

Cei doi s-au cunoscut la începutul
anului 2010, în timp ce lucrau la filmul
„Green Lantern” și au început să se

întâlnească în octombrie 2011. S-au
căsătorit în 2012.

Reynolds a împărtășit recent decizia
sa de a renunța puțin la actorie pentru a
se concentra pe paternitate.

„Cel mai important lucru pentru
mine este că nu vreau să ratez această
perioadă cu copiii mei”, a spus Ryan.

Lively a început cariera la vârsta de 10
ani, atunci când ea a apărut `n 1998 `n
filmul Sandman, care a fost regizat de tatăl
lui Lively. Ea descrie rolul ei ca o „parte
mică”. A apărut în adaptarea
cinematografica a romanului cu acelasi
nume The Sisterhood of the Traveling
Pants în 2005 ca Bridget, una dintre cele
patru lidere de sex feminin. Performanța
ei în filmul i-a adus o nominalizare pentru
un Teen Choice Award pentru Choice
Movie Breakout.

Blake Lively este îns[rcinat[


