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Chris Hemsworth ;i provoc[rile
din noul s[u documentar
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Monede din secolul
;apte g[site într-un zid 

Vivien Leigh,
actri\a care 

a atins
întruchiparea

elegan\ei

Vinul preferat
al suedezilor

Cl[direa g[rii din Satu Mare a fost proiectat[ de c[tre Ferenc Pfaff

Conform  presei locale din vremea aceea, a fost
inaugurată pe data de 11 noiembrie 1899
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Dante este ghidat și însoțit de Virgil,
un poet roman antic din vremea
împăratului roman Augustus. Cele nouă
cercuri ale Iadului sunt descrise în
prima parte a poemului, Inferno, și
influențează literatura din toate
perioadele. 

Postul Crăciunului sau Postul Nașterii
Domnului are loc în fiecare an, cu 40 de
zile înainte de sărbătoarea Crăciunului.
Acest post este unul dintre cele mai ușoare
posturi de peste an, fiindcă în multe din
zilele postului se dă dezlegare la pește. 

Dante Alighieri a descris 
cele nou[ cercuri ale

iadului în poemul
s[u epic, 

Divina Comedie

A interpretat două dintre cele
mai celebre personaje 

din literatura americană,
Scarlett O'Hara 

și Blanche DuBois.

 Un emblematic monopost Ferrari de
Formula 1, pe care legendarul Michael
Schumacher l-a condus în 2003, a fost
vândut miercuri la licitaţie, la Geneva,
pentru o sumă record de 14,6 milioane
de franci elveţieni (14,8 milioane de
dolari). F2003-GA 229 este acum „cea
mai valoroasă mașină modernă de F1
din istorie”, a anunţat casa de licitaţie
Sotheby's. Prețul plătit pentru acest
monopost este aproape dublu faţă de
recordul de 7,5 milioane de dolari pe
care îl deținea o altă mașină Ferrari, pe
care campionul german a condus-o în
timpul sezonului 2001.

Cântăreţul american Aaron Carter a
murit sâmbătă, 05.11.2022, la vârsta de 34
de ani, a anunţat site-ul TMZ. El era
fratele mai mic al lui Nick Carter de la
Backstreet Boy. Potrivit TMZ, Aaron a
fost găsit mort în baia locuinței sale din
Lancaster, California. Nick a postat mai
multe imagini pe Instagram, în care apare
alături de fratele său, menționând că
inima îi este frântă și că, deși relația lor a
fost una complicată, dragostea lui pentru
Aaron nu s-a stins niciodată.

Un monopost condus
de Schumacher în
2003 a fost v]ndut

Aaron Carter, fratele lui
Nick Carter de la

Backstreet Boys a murit

Joi, 10 noiembrie 2022, papa
Francisc a primit-o în audiență pe
Majestatea Sa Margareta, custodele
Coroanei României, însoțită de Alteța Sa
Principele Radu. 

Este a doua oară când Altețele
Regale au o întâlnire cu papa Francisc,
după întrevederea de la București din 31
mai 2019.

Suveranul Pontif a primit-o în
audiență pe Majestatea Sa Margareta,
custodele Coroanei României, însoțită
de Alteța Sa Principele Radu, împreună
cu suita.

La tradiționalul schimb de daruri,
Custodele Coroanei a oferit Suveranului
Pontif o colecție de gravuri realizate de
maestrul Ștefan Câlția> 96 de lucrări
omagiind cei 96 de ani de viață ai
Regelui Mihai. 

De asemenea, papa Francisc a primit
din partea Familiei Regale a României o
farfurie jubiliară, replică a unei farfurii
oferite de împăratul Napoleon al III-lea
regelui Carol I. Sanctitatea Sa a oferit
Majestății Sale o gravură în porțelan
reprezentând bazilica ”Sfântul Petru” și
șapte volume cu învățături și cugetări ale
Sfântului Părinte adresate tinerilor.

Familia Regal[ 
a României, în vizit[ 

la Vatican

~n 1907, la 13 noiembrie, inginerul
francez Paul Cornu reușește primul
zbor din lume cu un elicopter. 

Elicopterul său cântărea 260 de
kilograme și s-a mentinut în aer 20 de
secunde la o înălțime de 30 cm
deasupra Pământului, după care s-a

prăbușit.
Paul Cornu a creat prima aeronavă

cu aripă rotativă care a fost pilotată cu
succes. Un munte din nordul
Peninsulei Antarctice a fost denumit
Muntele Cornu de către Comisia
britanică a Antarcticii în 1960.

Primul zbor cu elicopterul a avut loc la 13 nov. 1907
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Postul Cr[ciunului
2022 va fi în perioada

15 noiembrie 
– 24 decembrie
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S-au `mplinit 123 de ani
de la inaugurarea g[rii

din Satu Mare
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Postul reprezintă curățirea
fizică și spirituală, iar primul pas
este eliminarea alimentelor de
origine animală și înlocuirea lor
cu cele vegetale. Conform
tradiției bisericii ortodoxe,
Postului Crăciunului este un post
al bucuriei și, spre deosebire de
Postul Paștelui, acesta nu este la
fel de aspru. Pe toată durata lui
sunt multe zile cu dezlegare la
peşte, ulei si vin.

Din rânduielile bisericești aflăm
că se lasă sec în seara zilei de 14
noiembrie, însă când această dată
cade miercurea sau vinerea, se lasă
sec cu o zi mai înainte. Anul acesta,
luni, 14 noiembrie, este lăsatul
secului pentru Postul Crăciunului.
Este ultima zi în care creștinii mai pot
mânca mâncăruri de proveniență
animală. Astfel, Postul Crăciunului
2022 va fi în perioada 15 noiembrie
– 24 decembrie.

Postul Crăciunului amintește de
postul îndelungat al patriarhilor și
drepților din Vechiul Testament, în
așteptarea venirii lui Mesia –
Izbăvitorul. Prin durata lui de 40 de
zile, acest post aduce aminte și de
postul lui Moise de pe Muntele Sinai,
când acesta aștepta să primească
cuvintele lui Dumnezeu, Decalogul,
scris pe lespezile de piatră ale
Tablelor Legii.

Credincioșii care țin postul 
Crăciunului sunt sfătuiți să 
fie cumpătați din punct de 
vedere alimentar, să continue 
să consume alimente 
sănătoase, bogate în vitamine

În Postul Crăciunului se
obișnuiește ca toți credincioșii să
postească de carne, lapte, brânză și
ouă, în timp ce lunea miercurea și
vinerea se consuma mâncare fără ulei
și fără vin.

Ca mâncăruri de post pot fi alese
pastele cu legume proaspete trase la
tigaie, iar pentru preparatele
româneşti putem mânca tocăniţă de
ciuperci cu mămăliguţă, ciulama de
ciuperci cu mămăliguţă, ciorbă de
fasole, fără carne, bineînţeles. Postul
Crăciunului 2022 fiind la scurt timp
după moșii de toamnă, la dispoziţia

celor ce postesc mai sunt o
multitudine de legume de toamnă cu
care se pot prepara tot felul de
tocăniţe sau salate. 

Ciuperci gătite în toate felurile,
cartofi, fasole sau varză sunt numai
câteva dintre legumele care îi vor
ajuta pe cei ce postesc să treacă postul
Crăciunului fără înfometare. De
asemenea, fructele asigură necesarul
de energie.

Tradiții românești 
și superstiții în 
Postul Crăciunului

Oamenii strâng, de Lăsata Secului
înainte de postul Crăciunului, toate
resturile de mâncare și oasele într-o
față de masă, iar `n dimineața primei
zile de post le aruncă spre răsărit și
rostesc următoarele cuvinte< “Păsările
Cerului! Eu vă dau vouă hrană din
masa mea cu care să fiți îndestulate și
de la holdele mele oprite”. Se face
acest obicei în speranța că anul viitor
păsările nu vor mai strica poamele
din ogradă.

Se spune că fetele nemăritate, în
postul Crăciunului, este bine să bată
pernele pentru a-și găsi ursitul mai
repede și pentru a-și îmblânzi soarta.
Cu o zi înainte de începerea Postului

Crăciunului 2022, de Lăsata Secului,
femeile adună toate vasele din casă și
le spală bine pentru a îndepărta orice
urmă de grăsime. Se face acest lucru,
pentru a se asigura că nu se înfruptă
cu produse interzise în zilele de post
ce vor urma. 

Pe 29 noiembrie, în ajun de
Sfântul Andrei, se spune că se ung
ușile și ferestrele cu usturoi împotriva
strigoilor. De asemenea, nu se dă cu
mătura de teama lupilor. În ziua de
Sf. Andrei, de 30 noiembrie, nu se
împrumută din casă, nu se pronunță
numele lupului, iar fetele fac vrăji de
dragoste. În această zi se pune în apă
o crenguță de măr, iar dacă înflorește
până de Sfântul Vasile, atunci anul
viitor va fi unul roditor. Pe 20
decembrie, de Ignat, nu se spală
haine până după Bobotează și nu se
mai toarce. 

~n schimb, se taie porcii şi se
spune că vederea sângelui apără de
boli și aduce noroc. Pe 24 decembrie,
în ajun de Crăciun, nu se dă din casă,
se mătură invers şi nu se scoate
gunoiul ca să nu se ducă norocul.
Ultima zi din Postul Crăciunului
2022 este denumită Ajunul
Crăciunului (24 decembrie), iar
credincioşii îl aşteaptă pe preot ca să
le aducă vestea Naşterii

Mântuitorului.
Dacă în zilele de luni, miercuri și

vineri Biserica Ortodoxă prăznuiește
vreun sfânt mare, însemnat în
calendar cu cruce neagră, creștinii
pot consuma untdelemn și vin> iar
dacă hramul bisericii sau vreo
sărbătoare însemnată în calendar cu
cruce roșie, atunci se face dezlegarea
și la pește.

Postul Nașterii Domnului îi
pregătește pe credincioși pentru a
întâmpina Nașterii lui Iisus Hristos,
una dintre cele mai importante
sărbători din credința creștină. Postul
Nașterii Domnului nu este atât de
restrictiv cum este Postul Paștelui,
dar acesta poate fi benefic pentru
credincioși, având rolul de a-i curăța
atât trupește, cât și sufletește. 

Postul Crăciunului amintește de
postul îndelungat al patriarhilor și
drepților din Vechiul Testament, în
așteptarea venirii lui Mesia –
Izbăvitorul.

Prin durata lui de 40 de zile, acest
post aduce aminte și de postul lui
Moise de pe Muntele Sinai, când
acesta aștepta să primească cuvintele
lui Dumnezeu, Decalogul, scris pe
lespezile de piatră ale Tablelor Legii,
se menţionează în Liturgica generală,
a Pr. Ene Branişte.

Durata Postului Crăciunului a
fost stabilită în anul 1166, la Sinodul
de la Constantinopol, ținut sub
președinția patriarhului Luca
Hrisoveghi.

Această uniformizare a fost
necesară deoarece la început, nu toți
creștinii posteau în același mod și
același număr de zile, ci unii țineau
un post aspru, alții mai ușor, iar unele
persoane posteau numai șapte zile, în
vreme ce alții șase săptămâni.

Potrivit unei vechi tradiții,
recensământul lui Cezar August, în
timpul căruia Sfântul Ev. Luca ne
spune că S-a născut Domnul (Lc. 2,1)
a avut loc în 25 decembrie (14
Nisan), anul 754 de la fondarea
Romei.

Sfântul Ioan Gură de Aur
confirmă că această tradiție este
foarte veche și că Nașterea Domnului
ar fi fost serbată la Roma de la
început în data de 25 decembrie.

Același lucru îl va afirma mai
târziu și Fericitul Ieronim.

Cu toate că în majoritatea

comunităților creștine Crăciunul se
serba în 25 decembrie, creștinii din
Orient au celebrat această sărbătoare
până în secolul al IV-lea în aceeași zi
cu Botezul Domnului, în 6 ianuarie,
numind praznicele unite Sărbătoarea
arătării Domnului sau Teofania.

După anul 375, acestea s-au
serbat în Orient la date distincte,
precum în celelalte comunități
creștine.

De ce se colindă în 
Postul Crăciunului?

Datina colindatului în poporul
român este străveche. Chiar dacă nu
poate fi precizată cu exactitate data
apariţiei acestui obicei, totuşi
conţinutul poetico-literar al
colindelor indică faptul că ele,
dinaintea formării poporului nostru,
adică din secolul I, din vremea în
care Sfântul Apostol Andrei
propovăduia Evanghelia
Mântuitorului Iisus Hristos pe
teritoriul Dobrogei.

Colindul românesc, prin forma sa
simplă şi prin mesajul pe care-l
exprimă, este glasul sfânt al
Evangheliei şi al Bisericii extins sau
transmis în sufletele şi-n casele
creştinilor.

Postul Nașterii Domnului este o
perioadă dedicată dăruirii. Darurile
se oferă ca milostenie pentru cei aflați
în lipsuri. Darurile de Crăciun sunt
simbol al răspunsului nostru la
multele daruri duhovnicești pe care
Dumnezeu Fiul ni le aduce prin
întruparea Sa.

De asemenea, această perioadă
este legată de daruri datorită
Sfântului Ierarh Nicolae, serbat în 6
decembrie, care a îmbinat apărarea
Ortodoxiei cu grija față de săraci, de
orfani, de oamenii necăjiți,
însingurați și înfrigurați.

Așadar, în acest post, pe lângă
pregătirea duhovniceasca interioară,
creștinul trebuie să facă și milostenie,
după modelul Sfântului Nicolae,
dăruind altora, ca semn al iubirii
frățești, daruri spirituale și daruri
materiale sau măcar un cuvânt bun,
o mână de ajutor, o încurajare unui
om sărac, singur, deznădăjduit sau
întristat.

Zimbrulu și Vulturulu a fost un ziar
apărut în secolul XIX în Moldova. A fost
primul ziar de orientare unionistă cu
preocupări literare, care a introdus
foiletonul literar în publicistica
românească – Foiletonul Zimbrului. Un
exemplar al acestui ziar a ajuns să fie cel
mai scump ziar din lume.

La 3 iulie 1850 a apărut, la Iași,
bisăptămânal, gazeta politică și literară
Zimbrul, tribună politică și literară
unionistă. Publicația s-a numit astfel între
3 iulie 1850 și 21 februarie 1852 și între
17 ianuarie 1855 și 10 septembrie 1856.
Între 1 noiembrie 1858 și 30 decembrie
1858 a apărut sub titlul Zimbrul și
Vulturul.

Pe 1 octombrie 1855 a apărut, tot la

Iași, ziarul Steaua Dunării, sub
conducerea lui Mihail Kogălniceanu.

Pe 2 ianuarie 1859, din fuziunea celor
două ziare rezultă Steaua Dunării,
Zimbrul și Vulturul. A fost scos la Iași, iar
valoarea exemplarului gazetei este dată
de faptul că a fost francată cu opt mărci
poștale "Cap de bour" de 5 parale, din a
doua emisiune din 1858. În Moldova,

Zimbrulu și Vulturulu era cunoscut ca
ziar unionist, alături de revista „Steaua
Dunării”, condusă de Mihail
Kogălniceanu, iar valoarea unui
abonament anual era de trei galbeni.

A fost tipărit în luna mai, iar
coincidența a făcut ca acesta să fie primul
dintr-un teanc de ziare expediat la Galați.
Pentru că pachetul respectiv cântărea
foarte mult, pe primul ziar s-au aplicat
opt timbre din a doua emisiune «Cap de
bour», cu legenda «PORTO GAZETEI»,
pe hârtie azurată, obliterate cu ștampila
rotundă IASSY MOLDOVA.  Este cea
mai celebră francatură compusă,
deoarece este formată din cinci mărci în
ștaif plus o pereche și un exemplar izolat.
Era o marcă specială, destinată exclusiv

achitării expedierii unui ziar prin poștă. 
Ajuns la destinație, Zimbrulu și

Vulturulu a fost vândut unui librar,
colecționar de timbre. Numele
deținătorilor acestui ziar în secolul al
XIX-lea nu este cunoscut, pentru că nu
există documente care să arate primii
proprietari.

În 1969, proprietarul de atunci al
ziarului l-a prezentat, alături de colecția
sa de timbre, la o expoziție mondială
organizată la Sofia și a câștigat marele
premiu. Ulterior, ziarul a intrat în posesia
unui colecționar din Elveția. Exemplarul
a fost achiziționat la începutul anului
2007 cu suma de 830.000 euro, în urma
unei licitații, de Joseph Hackmey, un
colecționar evreu din Londra.

Cel mai scump ziar din lume este unul românesc

RELIGIE
Conform tradiției stabilite cu timpul în Biserica Ortodoxă, Postului Crăciunului este de asprime mijlocie, fiind un

post al bucuriei. De aceea, pe lângă abținerea de la mâncărurile „de dulce” și alte renunțări, Biserica propune un program
liturgic în care un loc special îl ocupă colindele tradiționale.

Conciliul Tridentin a reglementat pentru Biserica Romano-Catolică timpul Adventului ca perioadă de patru săptămâni
în vederea pregătirii pentru Crăciun. Una din cele mai importante sărbători din perioada Postului Crăciunului este
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. 

Biserica Nașterea Domnului din Betleem este unul dintre cele mai importante
locuri creștine. A fost ridicata pe locul peșterii în care S-a născut Mântuitorul
și este una dintre cele mai vechi biserici creștine din lume păstrate până astăzi

Postul Cr[ciunului este unul dintre cele dou[ mari posturi
din an ;i se \ine de credincio;i timp de patruzeci de zile 

înainte de s[rb[toarea Na;terii Domnului
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ESEU
Gara din Satu Mare este un monument istoric. Aceasta aduce aminte de clădirile renascentiste, fiind 
făcută după planurile arhitectului Pfaff Ferenc. Tot acesta a construit Gara Centrală din Zagreb, Croația.
Construcția sa a avut loc în 1870, iar în 1899, reconstrucția, deoarece nu era îndeajuns de încăpătoare. 

Clădirea gării Satu Mare a fost
construită în 1899 și era proiectată
pentru un oraș care în acei ani
avea între 26 – 27.000 de locuitori. 

A fost inaugurată pe data de 11
noiembrie 1899, conform  presei locale
Szatmar es Vifdeke (Sătmarul și
Provincia).  Era o perioadă de dezvoltare
economică când în orașul Satu Mare se
construia masiv... Tribunalului Județean,
Hotelul Panonia  (Dacia) , Parcul
Kosuth Kert  (Grădina Romei), Primăria
(fosta primărie - clădirea veche, care a
fost  demolată), Teatrul Municipal, 4
școli orășenești, bănci...toate oglindesc
arhitectura vremii. 

Clădirea gării a fost realizată după
proiectele renumitului constructor
PFAFF FERENC  (1851 – 1913) care a
trăit la Budapesta, care în perioda 1887
– 1907 a fost angajat al MÁV-ului, care a
proiectat peste 20 de clădiri... gări mai
mari sau mai mici pe teritoriul de atunci
al Ungariei. După proiectele lui au fost
realizate și clădirile gărilor Cluj, Carei,
Arad, Ghimeș, Miskolc,  Pecs, Szeged....
considerate cele mai reușite construcții
de gări ale imperiului Austro – Ungar,
considerație valabilă și pentru  Gara Satu
Mare.

Cl[diri novatoare ;i moderne
la `nceputul secolului XX

În lucrarea  intitulată Epoca
str[lucită a MÁV-ului,  Merenyi György,
a considerat aceste clădiri, novatoare,
autentice, stil curajos, moderne cu ceva
specific, caracteristic< clădire masivă
compusă din corp central cu etaj și două
corpuri laterale cu etaj, legate între ele de
corpuri cu un singur nivel....toate cu
legatură de coridoare între ele. 

Partea dinspre linii era prev[zută cu
peron și copertină, construcție metalică
(stâlpii de susținere pe verticală și
grinzile orizontale de susținere a

acoperișului). Urmărind clădirile  gărilor
deja enumerate, se constată aceiași
concepție arhitecturală, la altă scară de
mărime, de realizare. În ce constau
asemănările< Stil arhitectural
renancestist, ecleziastic.

Motivele artitecurale, ornamentale
specifice, cu latură umană (medalioane
din ceramică care sunt portrete ale unor
oameni de seamă a acelor timpuri )>
simetria elementelor constructive și
decorative.

Materiale de construcție 
naturale< cărămidă, lemn, 
metal 

Toate acestea fac nu numai
frumoasă clădirea gării Satu Mare, dar
și util[,  nimerită în proporții, în
compartimentare interioară pentru
birouri și încăperi de serviciu care și în
zilele noastre incă fac față traficului de
călători pentru acest oraș. 

Gara Satu Mare poate fi
considerată una din cele mai reușite
construcții de acest gen  a impriului
austro-ungar a anilor de sfârșit de
deceniu și secol XIX.

Multe din aceste elemnete
contructive și arhitecturale se constată
și la restul de clădiri, construcții
masive deja amintite, realizate in acea

perioadă în Satu Mare sau in alte orașe. 
Descriind clădirea  gării Satu Mare,

trebuie să amintim și despre clădirile
anexe, despre liniile și aparatele de cale
din gară,  despre sistemul de siguranță
și semnalizare.

La inaugurarea liniei Carei - Satu
Mare la data de 25 septembrie 1871,
gara Satu Mare avea o altă clădire de
călători P +1 (care și ast[zi  există în
partea dreaptă a clădirii actuale,  spre
oraș) dar acum cu o altă destinație.
Dispozitivul de linii și aparate de cale
era mai modest, corespunzând
traficului de călători și marfă din acei
ani. 

Gara avea 2 cabine de acari,
magazie de mărfuri, rampe de
încărcare – desc[rcare, chei de vite. Tot
în anul 1971 s-a construit Depoul de
locomotive din Satu Mare care asigura
tracțiunea cu locomotive cu abur
pentru  trenurile de călători și de marfă
pe linia  Carei – Satu Mare, mai t]rziu
pe liniile  Satu Mare - Baia Mare și Satu
Mare – Halmeu. La data de 17 iunie
1900 se inaugurează linia de cale ferat[
îngustă Satu Mare – Ardud și la data de
20 aprilie 1906 linia îngustă Satu Mare
– Bicsad. 

S-a impus construirea gării de linie
îngustă Sângeni și a Depoului de
locomotive Sângeni care asigur[
locomotive cu abur. 

Odată cu desfințarea liniilor
înguste din jurul Sătmarului, gara
Sângeni și depoul de îngustă au fost
desființate și au primit alte destinații.

Cu creșterea traficului de călători și
marfă  în decursul anilor s-a impus
mărirea numărului de linii din gară și
prelungirea lor. O ultimă sistematizare
și modernizare a gării Satu Mare a avut
loc  în anul 1992 când s-a construit o
nouă clădire CED  care cuprinde  la
parter biroul de mișcare și la etaj  sala
de mese  și birouri. 

Tot în acest an a fost modernizat și
sistemul de semnalizare și siguranță, s-
au montat   electro-mecanisme la
aparate de cale și semnalele luninoarse
(semafoarele).

Cunoscând aceste lucruri despre
gară  și despre clădirea gării Satu Mare
consider  orice pasager (călător) care
trece prin gară sau așteaptă un tren pe
peronul gării, merită să arunce o
privire și asupra clădirii gării și asupra
liniilor din statie și va constata cu
satisfacție că descoperă o gară care nu
și-a pierdut din farmec, din frumusețe,
demnă pentru o carte poștal[ ilustrată
sau  o poză cu un aparat foto digital
sau cu  telefonul mobil.

ing. Lorincz Tiberiu

123 de ani de la inaugurarea actualei
cl[diri a g[rii Satu Mare

Actuala clădire a g[rii din Satu Mare este din anul 1899, cl[direa fiind proiectat[ de c[tre constructorul Ferenc Pfaff

Intenția acestor note nu este de
a divaga pe o temă lingvistică de
interes secundar, ci de a stimula
niște preocupări de estetică a
limbajului într-o realitate care
promovează pe căi diverse
trivialitatea. 

A asista la un meci de fotbal sau a
zăbovi într-o cârciumă reprezintă
prilejuri de a constata cât de slobod la
gură poate fi omul, mai tânăr sau mai în
vârstă când instrucția lui este sumară.

Dar nu despre ei este vorba.
Îi am în vedere în special pe cititorii

tineri, care, din constatările mele, sunt
interesați de temele publicației
„Informația de Duminică”. Sper că îi va
interesa și tematica acestui eseu. 

Vorbirea curentă (cotidiană,
colocvială, rapidă, care aplică VSD-ul –
Vorbește Simplu și Direct) nu e atât de
exigentă şi nu se cuvin observaţii
prompte la adresa celor care greșesc, mai
eficiente fiind alte lucruri decât
muştruluiala, mai ales cu martori.
Sancționarea poate implica dorinţa de a
epata, mai nelalocul ei decât o cacofonie
care poate stârni cel mult un zâmbet
interior(izat), mai importantă fiind
armonia cu cei din jur. Toate activitățile

umane au un ideal. Un ideal este și
vorbirea elevată. 

Desigur, nu întotdeauna asperitățile
cacofonice s-au aflat în prim-planul
cercetărilor. Bibliografia este rară. În
textele mai vechi, chiar la Marii Clasici,
pot fi întâlnite unele situații cacofonice.
Perfecționismul a dus însă la găsirea
căilor de exprimare îngrijită, iar idealul
estetic al discursului nu poate fi neglijat.

Ce spun dicționarele? 

Cacofonia (din cuvintele grecești „kako”
urât și „phone” – sunet) este< „o asociație
neplăcută de sunete”, „lipsă de armonie”,
„suprapunere de sunete
discordante”(după DEX). Mai este
denumită „disonanță”, „succesiune
neplăcută dintr-un discurs”, sau o
ciocnire sonoră greu de pronunțat care
conturbă receptorul în înțelegerea
mesajului (Wikipedia). 
Vom constata că principala cauză
dătătoare de cacofonii în limba română
este conjuncţia „că”, dar nu numai. Toate
cuvintele care se termină în „-că” sau „-
ca”, urmate de „când”, „cum”, „care” sau
„ce”, trezesc „suspiciuni” specifice.
Alături de „că” mai există şi alţi duşmani
ai exprimării frumoase. Dacă te uiţi în

dicţionar, cuvintele care încep cu că, ca,
co sunt foarte multe. Ajustarea acestor
sunete inițialele e imposibilă! 

Nume și prenume cu ciocniri 
sonore inestetice

În lumea artiștilor, întâlnim obiceiul
de schimbare sau adaptare a numelor.
Sunt așa numitele nume de scenă.
Simple, ușor de rostit și memorat,
potrivite pentru urechea și rostirea
publicului. Sunt îndepărtate acele nume
prea lungi sau inestetice. 

Nume precum Floacă, Bucă,
Moșcoiu sau altele, pe care nu le mai
pomenesc, nu dau o impresie bună.
Originea lor poate fi depistată în
poreclele peiorative care vor fi circulat
într-un timp trecut. Într-o rubrică mult
gustată din revista „Acolada”, Ștefan
Lavu se distrează cu efect depistând
nume care, în grad mai mic sau mai
mare, provoacă un zâmbet blajin.

Există și nume de familie care se
termină în „că”, precum Lică, Șucă,
Truică, Florică etc. Nume, fireşte,
frumoase. Dar, în acest caz, prenumele
pot genera nepotriviri ca în cazurile
acestea< Cătălin, Carolina, Catinca sau
altele care încep cu silabele< că, cu, ca...

Dacă tinerii căsătoriţi se trezesc cu
asemenea nepotriviri de sunete, nu-i
nimic de făcut şi nu mai contează.
Sentimentele înving cacofoniile. Dar
minima prevenție și posibilitatea alegerii
nu le-ar crea neplăceri urmașilor.
Desigur, e dreptul fiecărui părinte de a-
şi boteza copiii după voință. La fel, e de
înțeles gratitudinea copiilor de a se
semna cum au apucat< Ică Calotă, Ionică
Câcălău, Veronica Căpraru sau altele
care încep cu sinonimul lui „fund” şi pe
care nu le reproduc pentru că pot fi
imaginate. Asta e!
În sfârșit, notez aici o cacofonie din
vremea dictaturii. Ne amintim cum se
spunea, cu o intonație aluzivă< „Epoca
Ceaușescu”…

Cacofonia mascată este 
şi ea supărătoare

Dacă auzim o propoziție ca următoarea<
„Am aflat că ai noştri copii pot mai
mult...”, poate că e mai bună o pauză. E
mai cinstită. Cât despre „că-copiii”,
precum și inevitabilul „cu-care” nu par
a fi cele mai oribile poticniri sonore.
Totuși, o remodelare a frazei poate
rezolva incidentul sonor< „Copiii noştri,
după cum am aflat, pot mai mult...”

Tot aşa e și cu fraza „Ştiu americanii că
capitala noastră e la Bucureşti?”. O
prezentatoare TV a decacofonizat-o
zicând< “Ştiu americanii că a noastră
capitală e la Bucureşti?”. E adevărat că a
fost evitată ciocnirea inestetică, dar
soluţia aleasă sună artificial, iar
îndărătul ei, urâciunea lumii scoate
gheare mai mari. În asemenea cazuri,
parcă e mai bună sinceritatea, sau un
cuvânt de umplutură. Iar dacă e timp, se
poate spune< “Ştiu americanii că orașul
Bucureşti este capitala României?”.

Continuare `n num[rul urm[tor

Conjunc\ia „c[” – pacostea limbii române
Ioan Nistor
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Pe data de 5 noiembrie, s-au
împlinit a 107 ani de la naşterea
actriţei britanice de teatru şi film
Vivian Leigh, una dintre cele mai
frumoase, mai elegante şi mai
valoroase artiste a secolului al XX-
lea din întreaga lume. Este laureată
a două premii Oscar, unul pentru
interpretarea magistrală a
personajului Scarlett O’Hara din
„Pe aripile vântului” (1939), iar cel
de-al doilea pentru rolul Blanche
DuBois din producția „Un tramvai
numit dorință” (1951). 

S-a născut Vivian Mary Hartley la 5
noiembrie 1913 în India britanică. A fost
singurul copil al lui Ernest Richard
Hartley, un broker britanic, și al soției sale,
Gertrude Mary Frances. Tatăl ei s-a
născut în Scoția în 1882, în timp ce mama
ei, o devotată romano-catolică, s-a născut
la Darjeeling în 1888 și ar fi putut fi de
origine irlandeză, anglo-indiană și
armeană. 

La vârsta de trei ani, tânăra Vivian și-
a făcut prima apariție pe scenă pentru
grupul de teatru amatori al mamei sale,
recitând „Little Bo Peep”. Gertrude
Hartley a încercat să `i insufle fiicei sale o
apreciere pentru literatură și i-a prezentat
lucrările lui Hans Christian Andersen,
Lewis Carroll și Rudyard Kipling, precum
și poveștile din mitologia greacă și
folclorul indian. La vârsta de șase ani,
Vivian a fost trimisă de mama ei la
Mănăstirea Loreto, Darjeeling, la
Mănăstirea Inimii Sacre (acum școala
Woldingham) situată atunci în
Roehampton, sud-vestul Londrei. 

Una dintre prietenele ei de acolo a fost
viitoarea actriță Maureen O'Sullivan, cu
doi ani mai mare decât ea, căreia Vivian
i-a exprimat dorința de a deveni „o mare
actriță”. 

A fost scoasă din școală de tatăl ei și,
călătorind cu părinții ei timp de patru ani,
a urmat școli în Europa, în special în
Dinard (Bretania, Franța), Biarritz
(Franța), Sacred Heart din San Remo, pe
Riviera Italiană, și la Paris, devenind
fluent atât franceză, cât și italiană.  Familia
s-a întors în Marea Britanie în 1931. Ea a
participat la A Connecticut Yankee, unul
dintre filmele lui O'Sullivan care se joacă
în West End din Londra, și le-a spus
părinților ei despre ambițiile ei de a
deveni actriță. La scurt timp după, tatăl ei
a înscris-o pe Vivian la Academia Regală
de Artă Dramatică (RADA) din Londra. 

Vivian l-a cunoscut pe Herbert Leigh
Holman, cunoscut sub numele de Leigh
Holman, un avocat cu 13 ani mai mare
decât ea, în 1931. 

În ciuda dezaprobării lui față de
„oamenii de teatru”, s-au căsătorit pe 20
decembrie 1932 și ea și-a încheiat studiile
la RADA, participarea și interesul ei
pentru actorie scăzând deja după ce l-a
întâlnit pe Holman. La 12 octombrie
1933, la Londra, a născut o fiică, Suzanne,
mai târziu Suzanne Farrington. 

B[rbatul care i-a schimbat 
via\a, Laurence Olivier

În toamna anului 1935 și la
insistențele lui Leigh, John Buckmaster ia
prezentat-o   lui Laurence Olivier la Savoy
Grill, unde el și prima sa soție Jill Esmond
au luat masa în mod regulat după
interpretarea sa din Romeo și Julieta.
Olivier o văzuse pe Leigh în The Mask of
Virtue la începutul lunii mai și a felicitat-
o   pentru interpretarea ei.

Olivier și Leigh au început o aventură
în timp ce se comportau ca iubiți în Fire
Over England (1937), dar Olivier era încă

căsătorit cu Esmond. În această perioadă,
Leigh a citit romanul Margaret Mitchell
“Pe aripile v]ntului” și a instruit agentul
ei american să o recomande lui David O.
Selznick, care plănuia o versiune de film.
Ea i-a remarcat unui jurnalist< „M-am
prezentat ca Scarlett O’Hara”, iar criticul
de film The Observer C. A. Lejeune a
amintit de o conversație din aceeași
perioadă în care Leigh „ne-a uimit pe
toți”, cu afirmația că Olivier „nu `l va
interpreta pe Rhett Butler, dar eu o voi
juca pe Scarlett O'Hara. Așteaptă și vezi.”

În februarie 1938, Leigh i-a 
cerut lui Myron Selznick să fie 
considerată să joace rolul lui 
Scarlett O‘Hara

Hollywood se afla în mijlocul unei
căutări larg mediatizate pentru a găsi o
actriță care să o interpreteze pe Scarlett
O'Hara în producția lui David O. Selznick
“Pe aripile v]ntului”.

La acea vreme, Myron Selznick —
fratele lui David și agentul de teatru
american al lui Leigh — era
reprezentantul londonez al agenției
Myron Selznick.

David O. Selznick și-a urmărit
spectacolele în acea lună în Fire Over
England și A Yank la Oxford și s-a gândit
că este excelentă, dar deloc o posibilă
Scarlett, deoarece era „prea britanică”.
Leigh a călătorit totuși la Los Angeles
pentru a fi cu Olivier și pentru a încerca
să-l convingă pe David Selznick că este
persoana potrivită pentru rol. Myron
Selznick l-a reprezentat și pe Olivier și,
când a cunoscut-o pe Leigh, a simțit că
aceasta poseda calitățile pe care le căuta
fratele său. Potrivit legendei, Myron
Selznick i-a dus pe Leigh și pe Olivier la
platoul unde era filmată arderea scenei
Atlanta Depot și a organizat o întâlnire,
unde l-a prezentat pe Leigh, adresându-
se în derizoriu fratelui său mai mic< „Hei,
geniu, fă   cunoștință cu Scarlett-ul tău
O'Hara.”

A doua zi, Leigh a citit o scenă pentru
Selznick, care a organizat un test pe ecran
cu regizorul George Cukor și i-a scris
soției sale< „Ea este calul întunecat Scarlett
și arată al naibii de bine. Nu pentru
urechea nimănui, dar al tău< este restrâns
la Paulette Goddard, Jean Arthur, Joan
Bennett și Vivien Leigh”. 

Regizorul, George Cukor, a fost de
acord și a lăudat „sălbăticia incredibilă” a
lui Leigh. Ea și-a asigurat rolul lui Scarlett
la scurt timp după.

Filmările s-au dovedit dificile pentru
Leigh. Cukor a fost demis și înlocuit de
Victor Fleming, cu care Leigh s-a certat
frecvent. Ea și Olivia de Havilland s-au
întâlnit în secret cu Cukor noaptea și în
weekend pentru sfatul lui despre cum ar
trebui să își joace rolul. Leigh s-a
împrietenit cu Clark Gable, soția sa
Carole Lombard și Olivia de Havilland,
dar s-a ciocnit cu Leslie Howard, cu care
i s-a cerut să joace mai multe scene
emoționante. Uneori, lui Leigh i s-a cerut
să lucreze șapte zile pe săptămână, adesea
până târziu în noapte, ceea ce a sporit
suferința ei și îi era dor de Olivier, care
lucra în New York City. La o convorbire
telefonică la distanță lungă către Olivier,
ea a declarat< „Păsicul meu, ce urăsc
actoria! Urăsc, urăsc și nu vreau să mai fac
un alt film!”

Citată într-o biografie a lui Olivier din
2006, Olivia de Havilland a apărat-o pe
Leigh împotriva afirmațiilor privind
comportamentul ei maniacal în timpul
filmărilor pentru Gone with the Wind<
„Vivien a fost impecabil de profesionistă,
impecabil disciplinată în Gone with the
Wind. Avea două mari preocupări< să-și

facă. Cel mai bine a lucrat într-un rol
extrem de dificil și fiind separat de Larry
Olivier, care a fost la New York.”

“Pe aripile v]ntului” i-a adus lui Leigh
atenție și faimă imediată, dar ea a spus că<
„Nu sunt o vedetă de film - sunt o actriță.
A fi o vedetă de film - doar o vedetă de
film - este o viață atât de fals tr[it[. Pentru
valori false și pentru publicitate. Actrițele
continuă mult timp și există întotdeauna
roluri minunate de jucat.” Filmul a câștigat
10 premii Oscar, inclusiv un premiu
pentru cea mai bună actriță pentru Leigh.
Premiul Cercului Criticilor de Film
pentru cea mai bună actriță.

Leigh a câștigat rolul lui Scarlett
O’Hara peste sute de actrițe, inclusiv
nume grele precum Bette Davis, Joan
Crawford, Katharine Hepburn și Paulette
Goddard. În timpul filmărilor, Leigh a
lucrat 16 ore pe zi, șase zile pe săptămână,
timp de 125 de zile. Cammie Conlon, care
a interpretat-o   pe Bonnie Blue Butler, a
spus< „Este epuizată. Este epuizată. Ea a
fost în fiecare scenă, aproape.” Pentru a
face față stresului, Leigh a fumat în lanț,
arzând patru pachete de țigări pe zi.

De altfel, Leigh a fost plătită cu 25.000
de dolari pentru Gone With The Wind.
Clark Gable, care a lucrat 71 de zile, a fost
plătit cu 120.000 de dolari.

Un tramvai numit dorin\[

Leigh a dorit apoi rolul Blanche
DuBois în producția de scenă din West
End a lui Tennessee Williams “Un
tramvai numit dorin\[“ și a fost distribuită
după ce Williams și producătorul piesei
Irene Mayer Selznick au văzut-o în The
School for Scandal and Antigone> Olivier
a fost contractat să regizeze. Piesa
conținea o scenă de viol și referiri la
promiscuitate și homosexualitate și era
destinată să fie controversată> discuția
media despre adecvarea sa a adăugat
anxietatea lui Leigh. Cu toate acestea, ea
credea cu tărie în importanța lucrării. 

După 326 de reprezentații, Leigh și-a
încheiat cursa și, în curând, a fost
desemnată să-și reia rolul Blanche DuBois
în versiunea cinematografică a piesei.
Simțul ei ireverențial și adesea obscen al
umorului ia permis să stabilească un
raport cu Marlon Brando. dar a avut o
dificultate inițială în a lucra cu regizorul
Elia Kazan, care a fost nemulțumit de
direcția pe care o luase Vivien în
modelarea personajului lui Blanche.
Kazan o favorizase pe Jessica Tandy și,
mai târziu, pe Olivia de Havilland în
detrimentul lui Leigh, dar știa că a avut
succes pe scena londoneză ca Blanche.
Ulterior, el a comentat că nu o ținea la
mare atenție ca actriță, crezând că „avea
un mic talent”. Cu toate acestea, pe
măsură ce lucrarea a progresat, el a
devenit „plin de admirație” pentru „cea
mai mare hotărâre de a excela dintre orice
actriță pe care am cunoscut-o. S-ar fi târât
peste sticla spartă dacă ar fi crezut că i-ar
ajuta performanța”. Leigh a găsit rolul
obositor și a comentat pentru Los Angeles
Times< „Am avut nouă luni în teatrul lui
Blanche DuBois. Acum ea este la
comanda mea.” 

Interpretarea lui Leigh din “Un
tramvai numit dorin\[“ a câștigat recenzii
încântătoare, precum și un al doilea
premiu al Oscar pentru cea mai bună
actriță, un premiu al Academiei Britanice
de Film și Televiziune (BAFTA) pentru
cea mai bună actriță britanică și un
premiu New York Film Critics Circle,
pentru cea mai bună actriță. Tennessee
Williams a comentat că Leigh a adus în rol
„tot ce am intenționat și multe la care nu
am visat vreodat[”. Leigh însăși a avut
sentimente amestecate cu privire la
asocierea ei cu personajul> în anii

următori, ea a spus că interpretarea lui
Blanche DuBois „m-a răsturnat în
nebunie”.

Leigh a fost considerată una dintre
cele mai frumoase actrițe ale zilelor ei, iar
regizorii au subliniat acest lucru în
majoritatea filmelor ei. Când a fost
întrebată dacă credea că frumusețea ei a
fost un impediment pentru a fi luată în
serios ca actriță, ea a spus< „Oamenii cred
că, dacă arăți destul de rezonabil, nu poți
acționa și, deoarece îmi pasă doar de
actorie, cred că frumusețea. poate fi un
mare handicap, dacă vrei cu adevărat să
arăți ca rolul pe care îl joci, care nu este
neapărat ca tine.”

Vivien Leigh a murit la doar 53 de
ani, la 8 iulie 1967, la Eaton Square,
Londra, în urma complicaţiilor provocate
de tuberculoză. Trupul ei va fi incinerat
la Blackboys, East Sussex, iar cenușa va fi
aruncată deasupra unui iaz de pe
domeniul actriței din această localitate.

Laurence Olivier a murit în anul
1989, iar cu puţină vreme înainte să
moară, acesta a fost văzut uitându-se la
un film cu Vivien Leigh, cu lacrimi în
ochi şi spunând< „A fost dragoste între
noi”…

În anul 2013, anul centenarului

naşterii actriţei, nepoţii acesteia au donat
Victoria and Albert Museum din Londra
arhiva artistei, care cuprindea sute de
scrisori şi de telegrame, precum şi
numeroase fotografii ale cuplului Vivien
Leigh – Laurence Olivier.

În aprilie 2015, o rochie purtată de
Vivien Leigh în celebrul film ”Gone with
the Wind” a fost vândută cu 137.000 de
dolari prin casa de licitaţii Heritage
Auction. Ansamblul din două piese, care
iniţial era gri-bleu, dar care s-a decolorat
între timp fiind de culoare gri-deschis,
avusese preţul de pornire de 60.000 de
dolari. Rochia brodată aparţinând
personajului Scarlett O’Hara a făcut parte
dintr-un lot de 150 de obiecte legate de
această peliculă provenind din colecţia
lui James Tumblin, fost specialist în
domeniul coafurii şi machiajului de la
studiourile Universal, care a început în
anii ’60 să strângă amintiri legate de film.

Între 1 iunie și 4 septembrie 2016,
obiecte personale ale actriţei, incluzând
jurnale personale şi scrisori de dragoste
trimise soţului ei, Laurence Olivier, au
fost prezentate public în Marea Britanie,
în cadrul expoziției „Vivien Leigh< Public
Faces, Private Lives”.

Vivien Leigh, una dintre cele 
mai valoroase actri\e a secolului

al XX-lea din `ntreaga lume

“Până la urmă, mâine este o altă zi.”
- Scarlett O’Hara, 
Pe aripile v]ntului
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În timp ce vinul fiert a fost demult cunoscut și popular în Estonia, glögg-ul în stil suedez s-a răspândit în
Estonia abia în anii 1990, după ce țara s-a redeschis influențelor externe după dizolvarea Uniunii Sovietice.
Producția comercială locală de glögg a început în 1995.

Glogg-ul este un preparat favorit
în timpul sărbătorilor de iarn[ în
multe culturi scandinave, unde
este servit în mod obișnuit în ziua
Sf. Lucia (13 decembrie) și în
timpul Crăciunului.

Nu este surprinzător, cuvântul glogg
în sine este de origine scandinavă, vine
din suedeză și derivă din verbul glödga,
care înseamnă „a arde”. Combinând
vinul roșu, coaja de portocale, fructele
uscate și condimentele, această băutură
tradițională scandinavă este ca și cum
aromele Crăciunului sunt într-o singură
ceașcă. Deși poate că seamănă la aspect
cu vinul fiert făcut pe plaiurile mioritice,
nu este deloc același lucru.

Iată ingredientele de care veți avea
nevoie pentru a face această rețetă de
glögg adesea întâlnită în casele din țările
scandinave<

→ Alcool< Este nevoie de o
combinație de vin de porto (nu aruncați
sticlele!), whisky bourbon și rom alb. 

→ Condimente< Glögg-ul își obține
aroma extraordinară de la cuișoare, un
baton de scorțișoară și păstăi de
cardamom. O fâșie de coajă de portocală
conferă o aromă fructată. 

→ Zahăr< este o băutură foarte
dulce, așa că în funcție de cantitate,
trebuie să potriviți după gust și zahărul. 

→ Stafidele și migdalele< Stafidele
și migdalele oferă o aromă subtilă, dar
binevenită.

→ Pont< Folosiți un vin de porto
obișnuit pentru această rețetă, deoarece
condimentele cu aromă puternică și alte
ingrediente vor acoperi complet
buchetul vinului de porto.

Glögg-ul suedez nu este atât 
de greu de preparat

→ Încinge vinul de porto. Adăugați
bourbon și rom, asigurându-vă că
alcoolul este cald, dar nu fierbe. 

→ Puneți condimentele și coaja de
portocală într-un săculeț pentru
condimente. 

→ Aprindeți cu grijă alcoolul cu un
arzător cu mâner lung și lăsați să ardă
timp de un minut. 

→ Pune capacul pe oală pentru a
stinge flăcările. Apoi se lasă să se
racească 10 minute. 

→ Adăugați condimentele din
pachet și lăsați să se răcească la
temperatura camerei. 

→ Se strecoară și se servește, ornând
cu stafidele și migdalele.

Pentru a servi< Se toarnă glögg într-
o cratiță și se încălzește la foc mediu-mic

până se încinge, dar nu se fierbe,
aproximativ 5 minute. Pune glögg
încălzit într-o ceașcă mică de cafea sau
într-o cană mică de glögg în stil suedez
și ornează fiecare porție cu câteva
stafide și migdale.

Turnați glögg strecurat în sticlele în
care a fost rom sau alte sticle și păstrați
în poziție verticală, într-un loc răcoros
și întunecat. Sigilat bine, glogg-ul
preparat astfel poate rezista în condiții
optime până la 1 an.

În țările nordice, vinul fierbinte este
o băutură comună cel puțin din secolul
al XVI-lea. Forma originală de glögg, un
lichior condimentat, era consumată de
mesageri și poștași care călătoreau călare
sau schiuri pe vreme rece. De la
începutul secolului al XIX-lea, glögg a
fost o băutură obișnuită de iarnă,
amestecată și încălzită cu suc, sirop și
uneori cu un strop de băuturi spirtoase
mai tari sau punsch.

Rețetele Glögg variază foarte
mult<variațiile încep de obicei cu vinul

alb sau dulce sau cu băuturi spirtoase,
cum ar fi țuica sau coniacul. Producția
de glögg începe prin fierberea apei și
adăugarea de condimente. După câteva
minute de fierbere, amestecul se cerne și
se adaugă suc de fructe, vin sau băuturi
spirtoase limpezi. Alte versiuni încep
prin a încălzi vinul, alcoolul și zahărul
(nu îl fierbem) și lăsăm condimentele să
se înfunde peste noapte. Cele mai
comune condimente din glögg sunt
cuișoarele, scorțișoara, cardamomul și
ghimbirul. Alte ingrediente comune pot
include coaja de citrice din portocale sau
lămâi, stafide sau migdale.

Glögg poate fi făcut și fără alcool
prin înlocuirea vinului cu sucuri de
fructe sau fructe de pădure. În
magazine, glögg gata preparat se
bazează de obicei pe suc de struguri,
uneori și suc de coacăze negre, suc mixt
de fructe, suc de mere sau vin. Există, de
asemenea, tipuri de glögg mai puternice,
pe bază de rom. Glögg gata preparat din

magazine se încălzește înainte de
utilizare, dar dacă este pe bază de vin sau
are un conținut ridicat de alcool, nu
trebuie încălzit până la punctul de
fierbere. 

Este obișnuit să adăugați migdale
întregi sau stafide la glögg în timp ce
este încălzit sau chiar înainte de a bea.

Glögg a venit în Finlanda din
Suedia. 

Cuvântul finlandez glögi provine
din cuvântul suedez glögg, care la
rândul său provine din cuvintele glödgat
vin sau vin fierbinte. La sfârșitul

secolului al XIX-lea, glögg amestecat cu
vin a fost băut, dar din cauza interdicției,
consumul de glögg a încetat aproape
complet. 

Când interdicția a fost ridicată în
anii 1930, glögg a fost făcut publicitar în
reviste fenno-suedeze, iar în anii 1950 și
60, consumul de glögg era o tradiție
fenno-suedeză. 

La sfârșitul anilor 1960 și începutul
anilor 1970, rețetele de glögg au început
să apară și în revistele în limba
finlandeză, după care glögg a devenit o
tradiție de Crăciun în toată Finlanda.

Glögg, vinul fiert preferat de scandinavi
Glögg este o băutură tradițională suedeză, dar care se prepară și în alte țări scandinave, mai ales în timpul 

sărbătorilor de iarnă. Deși seamănă cu vinul fiert, glogg-ul are o rețetă aparte

Menta este numele comun pentru
zeci de specii din genul cu același nume,
cele mai des cultivate și utilizate fiind
Mentha piperita (izmă-bună), Mentha
spicata și Mentha crispa (mentă creață).

Frunzele lor sau planta întreagă
sunt utilizate ca materie primă ce
conţine ulei volatil (0,5-6% din
substanţa uscată) utilizate pe larg în
industria farmaceutică, alimentară și
cosmetică.

Compușii principali ai uleiului
volatil de mentă sunt mentolul (45-
70%) și mentonul (25%).

Menta are numeroase beneficii
pentru sănătatea umană, cu un spectru
larg de acţiuni curative.

Menta este folosită și ca un
component al diferitor ceaiuri
medicinale. 

Atât uleiul volatil de mentă, cât și
ceaiul din părțile plantei se utilizează
pentru< Tratarea afecțiunilor biliare
(colagog și coleretic) și gastritelor> Efect
spasmolitic, antiseptic, bactericid>
Îmbunătățește funcțiile creierului și
stimulează sistemul nervos central>
Previne greața și vărsăturile>
Îmbunătățește imunitatea> Benefică în
cazul alergiilor> Adjuvant pentru
regenerarea părului> Induce
somnolența> Menține sănătatea orală>
Diminuează durerile menstruale.

Speciile de mentă cultivate sunt
hibrizi naturali, în general autosterili, de
aceea principala metodă de înmulțire
este cea vegetativă.
În mod curent, menta se înmulţește
prin stoloni recoltaţi de la culturile ce se
desfiinţează sau din culturi speciale de

la care se pot obţine 8-10 t de
stoloni/ha.

Stolonii se recoltează din plantaţiile
din anul I, bine întreţinute, fertilizate și
irigate.

Pentru a putea fi plantaţi, stolonii
trebuie să fie albi, turgescenţi, lipsiţi de
urmele de atac de boli și dăunători, să
aibă lungimea de 15 cm, 3-5 noduri, iar
în masa lor să nu mai existe mai mult de
10% resturi de tulpini.
Avantajele plantării din toamnă sunt
următoarele< producţia de masă
vegetală și ulei volatil este mai mare cu
cel puţin 25%> atacul frunzelor atacate
de rugină este însemnat mai mic sau
chiar inexistent> maturitatea de
recoltare mai timpurie> lipsa necesității
de a păstra stolonii peste iarnă.

C.A.

Menta de cultur[ ;i beneficiile sale multiple pentru s[n[tatea organismului uman

Mod de preparare<

Curățați coaja de portocală în fâșii.
Păstrați pulpa pentru o altă rețetă sau
mâncați-o pur și simplu. Puneți coaja
într-o cratiță mare cu vinul, zahărul,

cardamomul, cuișoarele, scorțișoara,
ghimbirul, stafidele și migdalele. 

Se încălzește ușor timp de 10-15
minute, fără a lăsa amestecul să fiarbă.
La final se amestecă vodca și se
servește cald.

Mod de preparare<

Încălziți vinul de porto într-o oală
mare cu capac la foc mediu până sub
punctul de fierbere. Adăugați
bourbon și rom; se încălzește până
aproape de punctul de fierbere. 

Păstrați sticlele și capacele lor
pentru a păstra resturile de glögg. 

Între timp, așezați batonul de
scorțișoară, coajă de portocală,
cuișoare și păstăi de cardamom în
centrul unui săculeț de condimente. 

Când amestecul de vin este foarte

fierbinte, dar nu fierbe încă, aprindeți-
l la suprafață. Procesul de flambare îi
va da un gust deosebit. 

Purtând o mănușă de gătit
rezistentă la căldură, turnați cu grijă
zahăr în flăcări; apoi lăsați amestecul
să ardă timp de 1 minut. 

Pune capacul pe oală pentru a
stinge flăcările și stinge focul. Lăsăm
amestecul să se r[ceasc[, acoperit,
aproximativ 10 minute.

Adăugați mănunchiul de
condimente, stafidele și migdalele la
amestecul de vin cald și se lasă să se
întrepătrundă aromele minimum 40-
50 de minute.

Ingrediente
1 portocală 

1 sticlă de vin ro;u 
200 g zahăr tos 

10 păstăi de cardamom 
5 cuișoare 

1 baton de scor\i;oară 
3 felii de ghimbir decojit 
50 g stafide sau sultane 

50 g migdale fulgi 
150 ml vodcă

Glögg cu vodc[

Ingrediente

750 ml vin de porto 
750 ml whisky bourbon 

750 ml de rom alb 
1 baton de scorțișoară 

coajă de portocală 
4 cuișoare întregi 

3 păstăi întregi de cardamom,
crăpate 

¾ cană zahăr alb 
stafide 

migdale fulgi

Glögg cu whisky ;i rom
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ISTORIE
Autoritățile regale bavareze au interzis în 1784 și prigonit ordinul perfectibililor (iluminaților), iar Weishaupt și-a
pierdut postul universitar. S-a refugiat în Turingia, la Gotha, în principatul lui Ernst II de Saxa-Gotha-Altenburg (Sa-
xen-Gotha-Altenburg). Acest prinț liberal și mason i-a acordat o pensie și o indemnizație de consilier aulic (la curtea
princiară). Aici Weishaupt a redactat mai multe lucrări dedicate ideologiei iluministe și pe subiecte privind organizarea
masonă a ordinului iluminaților. 

Istoria Illuminati datează de la
sfârșitul secolului al XVIII-lea,
când grupul Illuminati bavarez au
fost fondat de Johann Adam
Weishaupt în Electoratul Bavariei.
Adam Weishaupt a fost profesor de
drept canonic și filozofie practică,
care a devenit profesor neclerical
la în ordinul iezuiților, ordin care
a fost dizolvat de Papa Clement al
XIV-lea în 1773 odată cu emiterea
brevetului papal Dominus ac
Redemptor.

Weishaupt a devenit profund
anticlerical, hotărând să promoveze
răspândirea Iluminismului, o mișcare
intelectuală și filozofică care promova
idei bazate pe urmărirea cunoașterii
obținute prin rațiune și simțuri, fericirea
umană, fraternitatea, libertatea,
toleranța și separarea dintre biserică și
stat.

Urmând un sistem de ranguri și
grade bazat pe francmasonerie,
Weishaupt a fondat o societate cvasi-
masonică în 1776 numită Bund der
Perfektibilisten, sau Legământul
Perfecțiunii, dar acesta a fost ulterior
schimbat în Illuminatenorden, sau
Ordinul Iluminaților în 1778.

Membrii fondatori au adoptat
Bufnița Atenei ca simbol al
grupului, fiecare membru
luând un alias 

Weishaupt a luat numele de
Spartacus, în timp ce studenții săi

Massenhausen, Bauhof, Merz și Sutor au
luat numele de Ajax, Agathon, Tiberius
și Erasmus Roterodamus.

Până în 1784, Ordinul avea între 650
și 2.500 de membri (inclusiv loji
masonice controlate de Illuminati), cu

binefăcători puternici precum Karl
August, Marele Duce de Saxa-Weimar-
Eisenach, Ernest al II-lea, Duce de
Saxa-Gotha-Altenburg, Ducele
Ferdinand de Brunswick-Wolfenbüttel,
Contele Metternich de Koblenz și

Contele Pálffy von Erdöd, cancelar al
Ungariei.

Weishaupt a dorit să păstreze secretă
existența Ordinului față de rozicrucieni
(o mișcare concurentă care a promovat
misticismul și înțelepciunea ezoterică
transmise din cele mai vechi timpuri),
dar acest lucru a făcut puțin pentru a-i
descuraja pe rozicrucieni să-i declare
deschis pe Illuminati ca o sectă
masonică care urmărea să submineze
creștinismul urmând ateismul și
transformând francmasoneria într-un
sistem politic cu tendințe revoluționare.

Pe măsură ce Illuminatii au
îmbrățișat francmasoneria și s-au extins
în afara Bavariei, consiliul Areopagitilor
a fost înlocuit cu un ”Consiliu al
Provincialilor” ineficient, scrie Heritage
Daily. Areopagiții, totuși, au rămas ca
voci puternice în cadrul Ordinului și au
început să se certe provocând disidență
internă cu Weishaupt, care și-a
calomniat în privat dușmanii percepuți,
făcând Ordinul să se divizeze.

Declinul Illuminati a fost provocat
de indiscrețiile unor membri, care au
criticat monarhia, ceea ce a dus la
cunoașterea publică a  Ordinului,
împreună cu numele multor membri
importanți. Ordinul a fost, de asemenea,
acuzat pentru mai multe publicații și
scrieri anti-religioase interpretate ca
sedițioase, ceea ce a dus la interzicerea
tuturor societăților secrete de către
Charles Theodore și guvernul său în
1784.

În exilul său, Weishaupt a scris o
serie de lucrări despre iluminism,
inclusiv ”O istorie completă a
persecuțiilor illuminaților” în Bavaria
(1785), ”O imagine a iluminismului”

(1786), ”O apologie pentru illuminati”
(1786) și ”O îmbunătățire. Sistemul
Iluminismului” (1787), până la moartea
sa în 1830.

Între 1797 și 1798, Memoriile lui
Augustin Barruel ”Illustrating the
History of Jacobinism” și ”Proofs of a
Conspiracy” ale lui John Robison au
făcut publică teoria conform căreia
Illuminati au supraviețuit și au
reprezentat o conspirație internațională
în curs de desfășurare, subliniind
inclusiv afirmația nefondată că Ordinul
a fost în spatele Revoluției Franceze.

Despre Illuminati și planul secret de
a forma un Guvern Mondial se vorbește
de foarte mult timp. Una dintre
caracteristicile societății conduse de
acest guvern este dispariția
bacnotelor.În cartea Organizatiile
Secrete și puterea lor în Secolul XX,
autorul Helsing Van Jan vorbește despre
”societatea fără bani”. ”Societatea fără
bani” nu se referă la faptul că membrii
acestei societăți trăiesc sub limita
sărăciei, ci la dispariția bacnotelor și a
monedelor.

Autorul vorbea despre dispariția
banilor încă din 1995, când a publicat
volumul, care a fost interzis în
Germania, Franța și Elveția pe motiv că
împrăștie ură față de evrei.

”Noua ordine mondială este
”societatea fără bani”. Elementele
premergătoare sunt< carnetul de CEC,
cartea de credit, cartela pentru telefon,
cartea de asigurare de boală sau cartela
pentru benzină> toate acestea se citesc
electronic. Masele trebuie să fie convinse
că este mult mai simplu, eficient, uşor şi
fără risc să faci plăţi cu aceste carnete,
decât cu bani.

Patruzeci și patru de monede
de aur pur datând din secolul al
VII-lea au fost găsite ascunse într-
un zid dintr-o rezervație naturală
din nordul Israelului, spun
arheologii. 

Cântărind aproximativ 170 de
grame, tezaurul găsit la situl pârâului
Hermon (Banias) a fost ascuns în
timpul cuceririi musulmane a zonei în
anul 635, au estimat experții. Ei au spus
că monedele oferă o lumină asupra
sfârșitului stăpânirii bizantine în zonă.
Imperiul Bizantin a datat în jumătatea
de est a Imperiului Roman, care a
supraviețuit mai mult de 1.000 de ani.

„Ne putem imagina că proprietarul
își ascundea averea în fața amenințării
războiului, sperând să se întoarcă într-
o zi pentru a-și recupera proprietatea.
În retrospectivă, știm că a fost mai
puțin norocos”, a declarat Yoav Lerer,
directorul săpăturii.

Lerer a adăugat că descoperirea „ar
putea face lumină asupra economiei
orașului Banias în ultimii 40 de ani de
dominație bizantină”. În afară de
monedele de aur, săpătura, care a avut
loc într-un cartier rezidențial al
orașului antic, a scos la iveală și
rămășițe de clădiri, canale și conducte
de apă, monede de bronz și multe
altele, au spus autoritățile israeliene.

Dr. Gabriela Bijovsky, expert în
numismatică (monede) la Autoritatea

pentru Antichități din Israel, a spus că
unele dintre monede erau ale
împăratului Phocas (602-610), dar
majoritatea erau ale succesorului său
Heraclius.

Banias ocupă un loc deosebit în
tradiția creștină, fiind locul unde se
spune că Iisus i-a spus apostolului
Petru, „pe această stâncă îmi voi zidi
biserica”.

Banias este un sit antic care s-a dezvoltat în jurul unui izvor asociat cândva 
cu zeul grec Pan. A fost locuit timp de 2.000 de ani, până când a fost abandonat 
și distrus în urma Războiului de șase zile

Johann Adam Weishaupt a fost un filosof, scriitor german și fondator al 
Ordinului Illuminatilor, societate secretă înființată în Bavaria, Germania

Monede de aur din secolul ;apte au fost g[site
într-un zid din Israel

Cu aproape 7.000 de ani în urmă, în
timpul neoliticului târziu, sau a Noii
Epoci de Piatră, o comunitate agricolă
locală s-ar fi adunat în această clădire
circulară, deși adevăratul ei scop este
necunoscut.

Structura excavată este mare –
aproximativ 55 de metri în diametru, sau
aproximativ atât de lungă cât este de înalt
Turnul Înclinat din Pisa, a raportat Radio
Prague International.

Și, deși „este prea devreme să spunem
ceva despre oamenii care au construit
această structură”, este clar că aceștia
făceau parte din cultura ceramicii
mângâiate, care a înflorit între anii 4900
î.Hr. și 4400 î.Hr., a precizat Jaroslav
Řídký, purtător de cuvânt al Institutului
de Arheologie din Academia Cehă de
Științe (IAP).

Miroslav Kraus, directorul săpăturii
arheologice a spus că dezvăluirea
structurii le-ar putea oferi un indiciu
despre utilizarea clădirii.

Cercetătorii au aflat pentru prima
dată despre existența structurii Vinoř în
anii 1980, când muncitorii din construcții
instalau conducte de gaz și apă, potrivit
Radio Prague International, dar săpătura
actuală a dezvăluit pentru prima dată
întreaga structură.

Până acum, echipa a recuperat
fragmente de ceramică, oase de animale
și unelte de piatră, potrivit Řídký.

Rămășițele organice datate cu carbon
din această excavare ar putea ajuta echipa
să identifice data construcției structurii

și, eventual, să o lege cu o așezare
neolitică descoperită în apropiere. 

Řídký a spus că oamenii care au făcut
obiecte de ceramică mângâiată sunt
cunoscuți pentru că au construit alte
structuri circulare în regiunea Boema a
Republicii Cehe. Satele lor agricole
sedentare – situate la intersecția Poloniei
contemporane, estul Germaniei și nordul
Republicii Cehe – constau din mai multe
case lungi, care erau structuri mari,
dreptunghiulare, care găzduiau 20 până
la 30 de persoane fiecare.

Dar „cunoștințele de construire a
structurilor circulare au trecut granițele
mai multor culturi arheologice”, a
remarcat Řídký. „Diferite comunități au
construit astfel de structuri în Europa
centrală.”, a mai spus el.

Arheologii știu că „structurile sunt
cele mai vechi dovezi ale arhitecturii din
întreaga Europă”, a declarat Řídký la
Radio Prague International la începutul
acestui an.

Privite de sus, ele constau din unul
sau mai multe șanțuri largi, circulare, cu
mai multe goluri care au funcționat ca
intrări. Partea interioară a fiecărei
structuri era probabil căptușită cu stâlpi
de lemn, posibil cu golurile tencuite,
potrivit Radio Prague International.

Sute de astfel lucrări de pământ
circulare au fost găsite în toată Europa
centrală, dar toate sunt mult mai recente.
Deși popularitatea lor în neoliticul târziu
este clară, funcția lor este încă pusă în
discuție, potrivit Science Alert.

Ruinele unei structuri antice au
o vechime de 7.000 de ani

Istoria Illuminati, organiza\ia care a stârnit
curiozitate ;i a creat teorii ale conspira\iei
Illuminati este numele oferit unor grupuri, fie fictive, fie adevărate, despre care se crede că influențează ordinea mondială
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TEOLOGIE
Cele șapte păcate capitale, cunoscute și sub denumirea de vicii capitale sau păcate cardinale, reprezintă o grupare și o
clasificare a viciilor în cadrul învățăturilor creștine. Deși nu sunt menționate direct în Biblie, există paralele cu cele șapte
lucruri despre care se spune că Dumnezeu le urăște în Cartea Proverbelor. Comportamentele sau obiceiurile sunt
clasificate în această categorie dacă dau naștere în mod direct la alte imoralități. Conform listei standard, ele sunt mândria,
lăcomia, mânia, invidia, pofta, lăcomia și lenea, care sunt contrare celor șapte virtuți capitale.

Evagrius nu scria pentru un
public larg. În calitate de călugăr
ascet în biserica creștină răsăriteană,
le scria altor călugări despre modul
în care aceste opt gânduri ar putea
interfera cu practica lor spirituală.
Studentul lui Evagrius, Ioan Cassian,
a adus aceste idei în biserica
occidentală, unde au fost traduse din
greacă în latină. 

În secolul al VI-lea, Sfântul Grigorie cel
Mare – care avea să devină Papa Grigore I
– le-a rearanjat în comentariul său la
Cartea lui Iov, înlăturând „lenea” și
adăugând „invidie”. În loc să-i dea
„mândriei” propriul loc pe listă, el a
descris-o drept conducătorul celorlalte
șapte vicii, care au devenit cunoscute drept
cele șapte păcate capitale.

„Se numesc „muritoare” sau „de
moarte” pentru că duc la moartea
sufletului”, spune Richard G. Newhauser,
profesor de engleză la Universitatea de Stat
din Arizona, care a editat cărți despre cele
șapte păcate capitale. „A săvârși unul dintre
aceste păcate de moarte și a nu mărturisi,
a nu face pocăință și așa mai departe, va
duce la moartea sufletului. Și atunci vei fi
în iad pentru veșnicie, sau sufletul tău va fi
în iad pentru veșnicie.”

~n secolul al XIII-lea, teologul 
Toma de Aquino a revizuit din 
nou lista în Summa 
Theologica („Rezumatul 
teologiei”)

În lista sa, el a adus înapoi „lenea” și a
eliminat „tristețea”. Asemenea lui Grigore,
Aquino a descris „mândria” ca fiind
conducătorul suprem al celor șapte păcate.
Păcatele capitale actuale ale Catehismului
Bisericii Catolice sunt practic aceleași cu
ale lui Aquino, cu excepția faptului că
„mândria” înlocuiește „slava deșartă”.

Cele șapte păcate capitale au fost un
motiv popular în arta și literatura
medievală și probabil că acest lucru le-a
ajutat să persiste ca ;i concept de-a lungul
secolelor, ajungând în cele din urmă la film
și televiziune. Filmele Se7en (1995) și
Shazam (2019) tratează ambele cele șapte
păcate capitale. Chiar și pe Insula lui
Gilligan, sitcomul american care a fost
difuzat între 1964-1967, fiecare personaj
trebuia să reprezinte un păcat mortal
diferit, conform creatorului emisiunii
(Gilligan era „leneș”). 

Listele celor șapte păcate folosesc
adesea slava deșartă și mândria în mod
interschimbabil. Dar din punct de vedere
tehnic, ele nu sunt același lucru, spune
Kevin M. Clarke, profesor de scripturi și
patristică la Seminarul și Universitatea St.
Patrick, care a editat o carte de scrieri
istorice despre cele șapte păcate capitale.

„Vainglory este un fel de viciu care ne
face să verificăm numărul de „like” pe
rețelele sociale”, spune el. „Gloria deșartă
este locul în care căutăm aprecierea
umană.” În schimb, „mândria este un păcat
în care îmi iau, în esență, credit spiritual
pentru ceea ce am făcut”, în loc să „îi atribui
lui Dumnezeu faptele bune”.

„Gregorie cel Mare a scris că avariția
nu este doar o dorință de bogăție, ci de
onoruri și poziții înalte”, spune Newhauser. 

„Așa că era conștient de faptul că
lucrurile pe care le-am considera imateriale
ar putea fi, de asemenea, obiectul avariției.”
În timp ce unele dintre păcate pot varia
între liste, avariția sau lăcomia apar pe
toate.

„Evagrius nu are invidie în lista lui”,
spune Clarke, dar Evagrius a inclus
tristețea. „Tristețea este strâns legată de
invidie, deoarece invidia se referă cu
adevărat la două lucruri< unul este bucuria
pentru nenorocirea altuia și celălalt este

întristarea față de averea altcuiva.” Grigore
a articulat acest lucru când a adăugat
invidia la lista sa de vicii, scriind că invidia
a generat „exultare pentru nenorocirile
vecinului și suferință pentru prosperitatea
lui”.

Furia poate fi o reacție normală la
nedreptate, dar mânia este ceva mai mult.
Catehismul spune că „Dacă mânia ajunge
până la dorința deliberată de a ucide sau de
a răni grav aproapele, este grav împotriva
carității< este un păcat de moarte.” Artiștii
medievali au descris mânia cu scene de
luptă cu oameni, precum și scene de
sinucidere. Pofta este atât de largă încât
cuprinde sexul în afara căsătoriei
heterosexuale, precum și sexul în interiorul
căsătoriei heterosexuale. Catehismul
definește pofta ca o „dorință dezordonată
sau bucurie exagerată a plăcerii sexuale.
Plăcerea sexuală este dezordonată moral
atunci când este căutată pentru ea însăși,
izolată de scopurile sale procreative și
unitive.”

Dintre toate păcatele, acesta este
probabil cel asupra căruia opinia publică s-
a schimbat cel mai mult. Deși biserica
catolică se opune oficial controlului nașterii
și căsătoriilor între persoane de același sex,
sondajele Gallup și Pew Research Center
arată că majoritatea catolicilor din Statele
Unite consideră că biserica ar trebui să
permită controlul nașterii și c[s[toriei între
persoane de același sex ar trebui să rămână
legală. Teologii creștini timpurii au înțeles
că lăcomia include consumul prea mult de
alcool și dorința de prea multă mâncare
bună, pe lângă mâncatul în exces.

„Dacă pur și simplu trebuie să am cea
mai delicată mâncare, cea mai scumpă
mâncare, asta poate fi o formă de lăcomie”,
spune Clarke.

Lenea a ajuns să însemne „lenea” pe
care o cunoa;tem ast[zi, dar pentru
teologii creștini timpurii, aceasta a
însemnat „o lipsă de grijă pentru
îndeplinirea îndatoririlor spirituale”, spune
Newhauser. Deși Grigorie nu a inclus
leneșa în lista sa de șapte păcate, a
menționat-o când a vorbit despre păcatul
tristeții sau al melancoliei, scriind că
melancolia provoacă „lenea în îndeplinirea
poruncilor”.

Când Aquino a înlocuit tristețea cu
lenea în lista sa de păcate capitale, el a
menținut o legătură între cele două. „Lenea
este un fel de tristețe”, a scris el, „în care
omul devine leneș în exercițiile spirituale
pentru că obosește trupul”.

Dante Alighieri a descris 
pentru prima dat[ cele nou[ 
cercuri ale iadului în poemul 
s[u epic, Divina Comedie

Poemul are trei părți, iar narațiunea
descrie călătoria lui Dante prin cele trei
tărâmuri și anume Infern, Purgatorio și
Paradiso. Inferno a fost ilustrat de unul
dintre cei mai faimoși artiști Gustave Dore.

Dante este ghidat și însoțit de Virgil, un
poet roman antic din vremea împăratului
roman Augustus. Cele nouă cercuri ale
Iadului sunt descrise în prima parte a
poemului, Inferno, și influențează
literatura din toate perioadele. Fiecare cerc
reprezintă păcatul și pedeapsa meritată de
cel care comite păcatele.

Cercurile sunt împărțite în două părți
- Iadul de Sus și Iadul de Jos. Primul păcat
este îngăduința de sine, cum ar fi pofta,
lăcomia și mânia.

Cele două până la cinci cercuri sunt
pentru Iadul Superior. Cercul șapte este
pentru violență, iar cercurile opt și nouă
sunt pentru fraudă.

Conform poemul, Dante, împreună cu
Vergiliu, ajunge la Limbo, Primul Cerc al
Iadului. Au trebuit să traverseze râul
Acheron cu o barcă pentru a ajunge la
Limbo. Sensul literal al lui Limbo este
„limită” sau „margine”. Primul Cerc
conține oameni care nu L-au acceptat pe
Hristos.

Limbul este plin de păgâni virtuoși și
oameni care nu au fost botezați niciodată.
Oamenii care nu au suficientă credință
pentru a intra în Rai, dar care nu au fost
păcătoși, sunt trimiși în Limbo.

Potrivit poemului, aici locuiesc multe
personalități publice proeminente și
influente precum Aristotel, Iulius Cezar,
Hipocrate, Cicero, Socrate și Homer. Deși
oamenii nu sunt torturați, există prezența
tristeții și a sumbrării. Sufletul oamenilor
din Limbo este nefericit. 

Deși raiul este aproape, ei nu vor putea
intra. Limbo este succedat de Al Doilea
Cerc al Iadului. Oamenii care au fost
mânați de Lust sunt chinuiți aici. În poezie,
Dante spune că vânturi puternice și
violente bat în al doilea cerc al iadului.

Vânturile violente târăsc și bat sufletele
chinuitoare pe stânci și munți.
Simbolizează supremația poftei asupra
oamenilor, ceea ce îi determină să-și
satisfacă setea care nu se stinge niciodată.

Potrivit poemului, Dante vede mulți
oameni adulteri precum Cleopatra, Dido,
Elena din Troia, Tristan, Semiramis și mulți
alții aici. Dante consideră pofta ca pe o
crimă mai puțin odioasă, deoarece implică
mai mult îngăduință reciprocă decât
egocentrism. Acesta ar putea fi un motiv
pentru care Lust este al doilea cerc al
iadului.

În cel de-al Treilea Cerc, sufletele
oamenilor care s-au răsfățat cu ospățuri
vorace și apetit sunt torturate. Întregul

peisaj este plin de noroi putred și organe
vii. Sufletele sunt pedepsite de furtuna
înghețată și violentă care a plouat urât,
putrezind nămol și noroi peste ele. Furtuna
a plouat peste ei și viermi și deșeuri umane.

Sunt forțați să gâlgâie în jurul
deșeurilor solide și a noroiului. În acest
cerc locuiau și monstruoșii câini cu trei
capete. Sufletele sunt chinuite nu numai
pentru excesul de mâncare și băutură, ci și
pentru celelalte dependențe. Spre deosebire
de Luptă, Lăcomia este un păcat egocentric
și, prin urmare, este considerată mult mai
odioasă.

Persoana care condamnă păcatul
lăcomiei este pedepsită în al patrulea cerc
al iadului. Cercul este împărțit în două
grupuri de oameni - cei care au cheltuit
generos și cei care au tezaurizat pentru
posesiunea mare și imperială, ceea ce este
irelevant. Plutus, zeul bogăției, păzește
cercul interior al lăcomiei. Include
cardinali, clerici și, de asemenea, papi care
au acumulat posesiuni și extravaganță
risipitoare și au folosit în mod prostește
banii altora în beneficiul lor. Se referă la
oameni de parcă și-ar fi pierdut sufletul și
ar avea o greutate uriașă pe piept> ei înșiși
aleg să sufere pentru a obține o posesie mai
înaltă.

Lăcomia îngăduință a două părți i-a
ademenit în autocompătimirea mizeriei și
a minciunii, care nu este niciodată
suficientă pentru a le satisface apetitul
pentru lăcomia nesfârșită. Tezaurizarea și
risipa au dus la indiferența de a ajunge la
antagonismul reciproc.

Cel de-al cincilea Cerc al Iadului este
prezent în apa împuțită și în descompunere
a râului Styx. În acest Cerc trăiesc sufletele
care și-au trăit întreaga viață cu furie.
Potrivit poemului, Dante împreună cu
Virgil găsesc sufletele care să se lupte cu
furie între ele pe suprafața râului Styx.

În funcție de severitatea acțiunilor lor
furioase, se scufundă în apa râului. Ea
reflectă tipul de păcate pe care le-au comis
în viața lor. Oamenii care s-au răsfățat într-
o minciună tăcută îmbufnată stau chiar sub
suprafață. Oamenii care erau foarte mânați
de mânia lor s-au luptat adânc în interiorul
râului.

Sufletele se luptă și se luptă între ele
pentru eternitate. Se sufocă unul pe altul și
se opresc unul pe celălalt să se exprime sau
să vorbească. Actul reprezintă furia lor
care, atunci când este exprimată, ar dăuna
altor persoane.

Al șaselea Cerc al Iadului marchează
începutul Iadului de Jos. Sufletele torturate
în Cercurile succesive au comis crime
odioase și sunt pedepsite cu un climat sever
torturat. Sufletele oamenilor care au negat
miezurile creștinismului sunt prinse în
morminte arzătoare. 

Sufletele oamenilor care s-au dedat la
violență sunt supuse pedepsei și torturii în
al șaptelea Cerc al Iadului. Este împărțit în
continuare în trei Inele. Sufletele sunt
trimise să sufere în cercuri în funcție de
severitatea violenței lor.

Primul Inel a torturat sufletele
oamenilor care sunt violenți împotriva
vecinilor lor. Al Doilea Inel chinuiește
sufletele oamenilor care erau violenți față
de ei înșiși. Al treilea inel are suflete de
oameni care au manifestat violență
împotriva lui Dumnezeu, Naturii sau Artei.

În primul inel al celui de-al șaptelea
cerc, sufletele oamenilor care au comis
crime violente împotriva altor oameni sunt
torturate. Include criminali precum
ucigași, tirani, făcători de război, jefuitori
și mulți alții. Sufletele lor sunt cufundate în
sângele înăbușitor și flăcările râului
Flegethon. Sufletele sunt scufundate în
adâncimile variabile care reprezintă pofta
lor de sânge. Cu cât păcatele unei persoane
erau mai mari, cu atât sufletul său este mai
adânc scufundat pentru a se lupta în
sângele arzător.

Există creaturi precum centauri,
jumătate umane și jumătate cal prezente
aici. Ar trage săgeți în păcătoși care ar
încerca să iasă din sângele clocotit mai
mult decât li se permite. Potrivit poemului
Divina Comedie, Dante și Vergiliu văd aici
pe regi și tirani puternici ai lumii, precum
Alexandru cel Mare, Ezzelino al III-lea da
Romano și Dionysius. Toți suferă și sunt
torturați din cauza dorinței lor nesfârșite de
a cuceri lumea. Dorința lor le-a corupt
mintea și i-a determinat să omoare mii de
oameni. În al doilea inel al celui de-al
șaptelea cerc, sufletele oamenilor care s-au
sinucis sau au încercat să o facă sunt
torturate pentru eternitate. Sufletele sunt
deformate într-un copac spinos noduros.
Harpiile, creaturi jumătate umane jumătate
păsări, se hrănesc cu ele.

Pedeapsa simboliza ura de sine care i-
a secat și i-a transformat în copaci morți.
Ei nu au energie, dar sunt supuși tăieturilor
și sângerării, așa cum au făcut-o în timpul
vieții. În ultimul inel, al treilea inel al celui
de-al șaptelea cerc al iadului, sunt torturați
oamenii care au comis crime precum
blasfemia, sodomia și bestialitatea, precum
și împrumutatorii nedrepti. Întregul peisaj
înfățișează sfârșitul mizerabil al Sodomei și
Gomora. Totul este acoperit de nisipul
arzător arzător și fulgi de flăcări cad din cer.
În poezie, Dante menționează că a văzut
Hulitorii întinși pe nisipul care arde și
sodomiții alergând în cercuri pe nisip.
Împrumutatorii nedrepți plâng și se
înghesuie pe nisip.

Al optulea cerc al iadului este
Malebolge, adică șanțuri malefice. Acesta
este locul unde sunt torturați oamenii care
au comis fraude și infracțiuni răuvoitoare.
Acest cerc este împărțit în Zece șanțuri sau
Bolgia. În Prima Bolgia, lucrătorii sexuali
care stăpânesc și seductorii sunt torturați. 

Sunt biciuiți de demoni pentru că i-au
exploatat pe alții, seducându-i pentru a-și
îndeplini interesele. În a doua Bolgia, sunt
torturați lingușitorii care i-au
complimentat exagerat pe alții pentru că le-
au atras atenția și că i-au corupt.

În Bolgia a treia, simoniacii care au
vândut rolurile și oficiile bisericii sunt
pedepsiți. În poem, Dante îl vede pe Papa
Nicolae al III-lea ca fiind un papă corupt.
În Bolgia a patra, vrăjitorii precum
ghicitorii, astrologii și alți profeți falși sunt
chinuiți. Ghicitorii aveau capetele răsucite
pe spate pentru că voiau să vadă viitorul
prin intermediul magiei negre. Ei doresc să
vadă ce le-a fost în față le-a cauzat
condamnarea. Păcătoșii sunt acum obligați
să meargă înapoi și propriile lor lacrimi i-
au orbit pentru veșnicie.

În Bolgia a cincea, politicienii care și-
au vândut funcțiile publice pe bani sunt
pedepsiți. Ei sunt scufundați într-un pitch
îndrăzneț pentru că s-au dedat la corupție
și și-au trădat țara. În poem, Dante
menționează un demon cu gheare numit
Malebranche, care i-ar sfâșia dacă ar
încerca să iasă deasupra suprafeței
terenului. 

În Bolgia a șasea, toți ipocriții sunt
pedepsiți pentru statutul fals pe care și-au
construit-o în societate. Ei sunt făcuți să
urce pe un munte cu haine de plumb care
i-ar îngreuna.

În Bolgia a șaptea, toți hoții sunt
pedepsiți. Sunt chinuiți într-o groapă
uriașă plină cu șerpi, șopârle și alte reptile
care le-ar mușca și le-ar încolăci în jurul
mâinilor, picioarelor, spatelui și gâtului. 

În Bolgia a VIII-a sunt pedepsiți
consilierii de înșelăciune și fraudă.
Consilierii fraudulenți și consilierii răi sunt
acoperiți de flăcări individuale. Toți sunt
pedepsiți pentru sfaturile lor false și pentru
sfaturile lor de fraudă sau înșelăciune.

În a noua Bolgia, oamenii care au
separat religia pentru a-și forma propria
religie sunt pedepsiți. Ei sunt mutilați
pentru păcatele lor pentru veșnicie.

Ideea de a enumera viciile a început 
în secolul al IV-lea

În secolul al IV-lea, un călugăr creștin pe nume Evagrius Ponticus a scris ceea ce se numesc „cele opt gânduri rele”

Harta Iadului - pictura de Botticelli este unul dintre cele nouăzeci și două de 
desene existente care au fost inițial incluse în manuscrisul ilustrat al lui Dante, 
Divina Comedie, comandat de Lorenzo di Pierfrancesco de 'Medici
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“Limitless” este o viitoare serie de
documentare despre longevitate și
transcenderea limitelor umane.
Publicul îl poate vedea în curând pe
Chris Hemsworth ating]nd aproape
limita supremă, actorul descoperind
potențialul al corpului uman.
Serialul va debuta pe Disney+ pe 16
noiembrie.

Moartea este o parte naturală a vieții,
iar ceasul bate diferit pentru fiecare individ.
Singura explicație este că nu poți opri
îmbătrânirea, iar noi facem compromisuri
cu privire la ceea ce poate realiza un
organism uman. Deci, ce se întâmplă dacă
am putea depăși granițele umane și ne-am
pune abilitățile la încercare? Exact asta va
încerca Chris Hemsworth în viitoarea serie
de documentare Limitless. Este unul dintre
cei mai în formă actori de la Hollywood,
dar pe măsură ce se apropie de patruzeci de
ani, este preocupat de îmbătrânirea și de
faptul că nu va putea face față schimbărilor
care vin odată cu `naintarea `n v]rst[.

Documentarul este o colaborare între
National Geography, Nutopia (Welcome to
Earth) și Protozoa Pictures (Black Swan). 

Serialul documentar în șase părți,
regizat de Tom Barbor-Might și Kit Lynch
Robinson și scris de Darren Aronofsky, va
fi difuzat pe Disney Plus. Deși Chris
Hemsworth a petrecut ani de zile luptând
cu creaturi de altă lume ca Thor, seria
viitoare îl va pune în fața unui alt tip de
inamic< limitările umane.

Chris Hemsworth face echipă cu
specialiști, medici și oameni de știință de
renume mondial în noul documentar
pentru a lupta cu cel mai mare adversar al
omului aventurându-se în afara zonei sale
de confort. 

În fiecare episod, el întâmpină noi
dificultăți care îi pun viața în pericol, așa
cum este prezentat în trailer. De exemplu,
Chris își antrenează mintea să depășească
anxietatea și liniștea încercând să treacă
peste o macara în vârful unui zgârie-nori.
În altul, el își va supune corpul la
temperaturi înghețate ale Articului pentru
a-i testa toleranța.

Alte obstacole, în schimb, nu sunt de
subestimat, deoarece va ține post patru zile
consecutive într-un episod, ceea ce îi oferă
bucuria și dorința de a vâna mai repede în
Marea Barieră de Corali. Pentru a-și întări

și mai mult mușchii volumino;i,
Hemsworth va accepta provocarea de
urcare pe frânghie de 100 de picioare, care
îi va pune și perseverența la încercare. 

Deoarece antrenarea pur și simplu a
corpului are ca rezultat o minte amorțită,
el își împinge și capacitatea mentală la
limitele sale supraviețuind în sălbăticie fără
un GPS sau o hartă.

Deși toate aceste provocări sunt demne
de remarcat, „Acceptarea”, cea finală, arată
cel mai rău coșmar al lui Chris Hemsworth.

Petrece trei zile la un sat de bătrâni pentru
bătrâni, îndeplinind sarcini simple care îi
aduc la viață temerile cele mai profunde
din punct de vedere emoțional. Vor fi
multe alte provocări pentru actor de-a
lungul seriei.

Deși am enumerat anterior regizorii,
companiile de producție, distribuitorii și
scriitorii, mulți membri proeminenți din
distribuție și echipaj trebuie să fie
informați. Chris Hemsworth va servi drept
coloana vertebrală a documentarului,

propulsând narațiunea înainte cu
determinarea și performanța sa neclintită.
Psihologul Modupe Akinola, medic Dr.
Peter Attia, Sports Guru Ross Edgley,
Neurolog Dr. Sharon Sha, Dr. BJ Miller
(Președinte și Consilier al Mettle Health),
Alua Arthur (Fondatorul Going with
Grace) și experta în scufundări Tanya
Streeter se numără printre mulți
profesioniști de talie mondială prezentați
în documentar.

Pe lângă acești specialiști, frații lui

Chris Hemsworth, Liam și Luke
Hemsworth, vor face apariții speciale
abordând mediul arctic rece alături de el.
Phoebe Workman, care a lucrat anterior la
filmul Netflix Choose or Die, asistă mai
mulți membri ai echipajului
departamentului de sunet. 

Coordonatorul cascadoriilor din
documentar este Jon Heaney, binecunoscut
pentru munca sa spectaculoasă în Mad
Max< Fury Road și Superman Returns. Deși
acestea sunt câteva figuri bine-cunoscute
din industrie, echipajul este mare și divers,
cu experți în fiecare departament.

Indiferent de felul în care priviți, Chris
Hemsworth pare să fie alegerea ideală
pentru documentar, deoarece este într-o
formă grozavă și un actor uimitor care se
împinge mereu. Aronofsky a dezvoltat
conceptul de Limitless ca interes personal
după ce a regizat două documentare de
succes National Geographic< One Strange
Rock și Welcome to Earth. Ambii au vorbit
despre documentar într-un interviu
acordat Entertainment Weekly. Potrivit lui
Aronofsky< „A existat o singură replică de
aruncat în The Fountain, care este<
„Moartea este o boală și o voi vindeca. Îmi
amintesc că atunci când acea replică era în
film, m-am ̀ ntrebat dacă era o replică prea
nebună. să rămână în film și [dacă]
oamenii ar crede că a fost ridicol. Acum, se
pare că mulți oameni o iau în serios. Un
lucru foarte surprinzător care a fost un
cadou grozav pentru spectacol a fost
deschiderea lui Chris de a fi sincer și
transparent și cred că poți să vezi o latură a
lui Chris pe care oamenii nu au mai văzut-
o până acum.”

Chris Hemsworth a împărtășit și
experiența sa personală în timp ce lucra la
acest proiect. El a declarat< “A fost o
extremă după alta – o serie de experimente
științifice în care eram cobai. Eram doar
uluit de indivizii cu care lucram, care
făceau asta zi de zi. Dar, de asemenea, am
câștigat o înțelegere și o apreciere frumoasă
pentru cât de incredibile sunt corpul și
mintea umană și ce potențial avem cu toții.”

Limitless subliniază importanța
fitness-ului și modul în care aceasta poate
îmbunătăți viața oamenilor, oferindu-le
control asupra corpului lor, oferind liniște
sufletească și o posibilitate de longevitate.
Sperăm că viitorul documentar va motiva
indivizi din întreaga lume să-și confrunte
demonii interiori și să caute răspunsuri
pentru o viață mai bună.

Netflix a anunțat la sf]r;itul lunii
octombrie că Henry Cavill va părăsi
„The Witcher”, unul dintre serialele
sale fanion, acesta urmând să fie
înlocuit în sezonul 4 al seriei de un alt
actor emblematic, în timp ce el este
considerat favorit să preia rolul lui
James Bond.

Compania americană de streaming a

anunțat oficial că The Witcher, serialul
bazat pe seria de romane cu același nume a
autorului polonez Andrzej Sapkowski, a
fost reînnoit pentru un al patrulea sezon,
însă că rolul lui Geralt din Rivia va fi preluat
de actorul australian Liam Hemsworth,
cunoscut din filmele Hunger Games, The
Expendables 2 sau Independence Day<
Resurgence.

„Călătoria mea ca Geralt din Rivia a
fost plină atât cu monștri cât și aventuri și,
din păcate, îmi voi lăsa jos medalionul și
sabia pentru Sezonul 4. Fantasticul Liam
Hemsworth va prelua mantia Lupului Alb
în locul meu”, a scris Cavill pe pagina sa de
Instagram după ce Netflix a făcut anunțul.

„Cum se întâmplă cu cele mai mărețe
personaje literare, voi preda torța cu
reverență pentru timpul petrecut
întruchipându-l pe Geralt și sunt
entuziasmat să văd interpretarea lui Liam a
acestui bărbat dintre cei mai nuanțați și
fascinanți”, a adăugat acesta, urându-i
actorului australian să se bucure de rol.

Într-o postare proprie, Hemsworth s-a
declarat cât se poate de entuziasmat de
oportunitatea de a-l juca pe Geralt.

„Henry Cavill a fost un Geralt
incredibil și sunt onorat că îmi predă frâiele
și îmi permite să preiau săbiile Lupului Alb
pentru următorul capitol al aventurii sale.
Henry, am fost un fan al tău de ani de zile și
am fost inspirat de ce ai dus acestui personaj
îndrăgit”, a notat acesta.

„Chiar dacă am niște ghete mari de

umplut, sunt cu adevărat entuziasmat să
pășesc în lumea The Witcher”, a subliniat
Hemsworth.

Vestea plecării lui Cavill vine după ce la
sfârșitul lunii septembrie Netflix a anunțat
în cadrul evenimentului său „Tudum”
pentru fanii din întreaga lume că sezonul 3
al The Witcherva fi lansat în vara lui 2023,
dezvăluind totodată că miniseria spin-off
Blood Origin va avea premiera pe
platforma de streaming în data de 25
decembrie a acestui an. Acțiunea din Blood
Origin va avea loc în lumea elfilor cu 1.200
de ani înainte de evenimentele relatate în
The Witcher, urmând să includă felul în
care a fost creat primul prototip Witcher şi
evenimentele care au dus la esenţiala
Conjuncţie a Sferelor, când lumea
monştrilor, a oamenilor şi a elfilor s-au unit
pentru a deveni un singur univers.

Anunțul făcut de Netflix pe 24
septembrie a venit la mai puțin de două
săptămâni după ce a finalizat filmările la
sezonul 3 al The Witcher, după cum notau
și jurnaliștii CinemaBlend la momentul
respectiv. Dat fiind faptul că filmările sunt
gata și seria a intrat în faza de post-
producție, asta înseamnă că de facto Cavill
a încheiat socotelile cu serialul fanion al
Netflix. Rămâne de văzut în ce măsură
acesta va participa la evenimentele de
promovare pentru sezonul 3 al The Witcher
însă vestea plecării sale a provocat un șoc
printre fanii serialului, mai ales că actorul
britanic afirma într-un interviu acordat

celor de la The Hollywood Reporter în luna
noiembrie a anului trecut că este complet
dedicat planului Netflix ca serialul să aibă 7
sezoane.

Anunțul făcut de Netflix a declanșat
speculații că actorul britanic a renunțat la
The Witcher pentru a prelua un alt rol
emblematic, cel al spionului britanic James
Bond, după ce Daniel Craig și-a luat rămas
bun de la personaj în luna septembrie a
anului trecut. Cavill a fost considerat mereu
unul dintre favoriții pentru a prelua rolul iar
zvonurile doar s-au intensificat după ce
unul dintre producătorii seriei de filme,
Michael G. Wilson, a declarat într-un
interviu acordat Deadline la începutul lunii
octombrie, că următorul James Bond va fi
trecut de 30 de ani.

Comentariile sale au venit în contextul
zvonurilor că producătorii ar dori să aleagă
un actor mai tânăr care să interpreteze
emblematicul personaj.

„Am încercat să ne uităm la persoane
mai tinere în trecut dar să încerci să
vizualizezi asta nu funcționează. Țineți
minte, Bond este deja un veteran, el a avut
ceva experiență - este o persoană care a
trecut prin războaie, într-un fel. El a fost
probabil în SAS sau ceva. El nu este genul
de tip ieșit din liceu pe care îl poți lua să
începi”, a spus el.

Mai mult, într-un interviu acordat
săptămâna aceasta gazdelor podcastului
„Happy Sad Confused”, Cavill însuși a
dezvăluit cât de strânsă a fost competiția de

a prelua rolul înainte ca Daniel Craig să fie
ales pentru filmul Casino Royal din 2006,
prima sa apariție în rolul spionului britanic.

„Mi-au spus că am fost aproape, da.
Mi-au spus că în cele din urmă - și asta mi-
a fost spus, cineva va zice 'nu este adevărat!'
- că a fost între mine și Daniel. Eu eram
opțiunea mai tânără”, a afirmat Cavill.

Daniel Craig a avut 38 de ani când a
fost ales pentru rolul lui James Bond. Cavill
are acum 39.

Netflix r[mâne f[r[ Henry Cavill dup[ urm[torul sezon al „The Witcher” 

Chris Hemsworth este supus testului
fizic suprem în „Limitless”


