
Prin\ul mo;tenitor al Olandei,
cel mai tân[r suveran din Europa

Boga\ii Rusiei î;i protejeaz[ 
averile de Vladimir Putin
       Cei mai bogaţi 20 de oameni din Rusia, cu o avere
însumată de 227 miliarde de dolari, îşi protejează
averile de Vladimir Putin. Bogaţii Rusiei îşi
controlează o parte însemnată a activelor prin
intermediul unor companii holding înregistrate în
afara ţării, pentru a-şi proteja afacerile de stat, dar şi
de rivali. "Entităţile offshore sunt principalele
instrumente ale oamenilor de afaceri ruşi pentru
protejarea activelor de autorităţi şi rivali", a declarat
Valeri Tutikhin, avocat la firma John Tiner & Partners,
din Geneva, specializată în administrarea averii.
       Cel mai bogat om din Rusia, Alisher Usmanov, a
transferat anul trecut controlul averii sale de 20 de
miliarde de dolari unei companii holding din Insulele
Virgine Britanice, aflată la o distanţă de circa 9.000
de kilometri de Moscova. Compania USM Holdings
controlează cel mai valoros activ al miliardarului,
Metalloinvest Holding Co, lider în privinţa producţiei
de minereu de fier în Rusia. Controlul este exercitat
prin intermediul a două subsidiare din Cipru, USM
Steel & Mining Group Ltd şi USM Investments Ltd,
potrivit raportului anual al Metalloinvest.
       Miliardarii ruşi, mulţi cu averi acumulate în
perioada foarte volatilă care a urmat căderii
comunismului, se folosesc de entităţi străine pentru
a-şi administra, păstra şi ascunde averea. Aceste
practici au atras şi nemulţumirea preşedintelui
Vladimir Putin.

Întoarcere a lui Benedict la
Vatican, pentru o coabitare
inedit[ cu Papa Francisc
      După două luni de la renunţarea sa istorică la
Pontificat, Papa emerit Benedict al XVI-lea, în vârstă
de 86 de ani, s-a întors joi la Vatican pentru a se
instala la câteva sute de metri de succesorul său, Papa
Francisc, într-o coabitare inedită pentru acest mic
stat.
      Va fi, după cât se pare, o întoarcere foarte discretă.
Joseph Ratzinger, după ce a petrecut două luni la
reşedinţa pontificală de vară Castel Gandolfo, la 25
de kilometri distanţă de Roma, vine să se instaleze
la mănăstirea Mater Ecclesiae, care a fost renovată şi
amenajată special pentru el. 
      Plecat de la Vatican cu elicopterul la 28 februarie,
el se va întoarce cu acelaşi mijloc de transport.
      Papa Francisc şi-a înmulţit gesturile de
amabilitate faţă de precedesorul său, pe care l-a vizitat
la Castel Gandolfo şi l-a sunat la telefon, mai ales de
ziua acestuia de naştere, când a oficiat o slujbă în
onoarea lui. 
      Pentru prima dată în istorie, un papă în exerciţiu
şi un papă care s-a retras vor coabita la câteva sute
de metri distanţă în micul stat Vatican. Potrivit
surselor de la Vatican, dacă Papa emerit va dori să se
întoarcă la Castel Gandolfo, cum îl încurajează amabil
Papa Francisc, nu va trebui decât să facă acest scurt
drum invers.

Catherine Zeta-Jones sufer[ de tulburare bipolar[
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Palatul Buckingham caut[ buc[tar. Salariul
anual este de 27.000 de euro
       Palatul Buckingham caută un bucătar
regal, plătit cu un salariu anual de 27.000
euro pentru 45 de ore pe săptămână,
calificat pentru pregătirea unor mese în
tete-a-tete, banchete de 200 de tacâmuri
şi recepţii de 800 de persoane. El va locui
la palat, se spune într-un anunţ postat pe
internet. Candidaţii trebuie să fie
"pasionaţi de gătit", gata să petreacă trei
luni pe an în alte reşedinţe regale (cum ar
fi castelul Balmoral din Scoţia sau reşedinţa
din Sandringham) şi să răspundă
exigenţelor stricte de securitate şi
confidenţialitate. Ei îşi vor putea depune
CV-urile până pe 10 mai, adaugă anunţul.
       Bucătarul adjunct va trebui să obţină

de la mulţimea de bucătari şi ucenici din
serviciul Majestăţii Sale “o hrană proaspătă
care să răspundă celor mai înalte criterii
de calitate”. Experienţa într-un hotel de
cinci stele sau într-un restaurant cu stele
constituie un avantaj. Candidaţii trebuie
să aibă şi "cunoştinţe solide despre
bucătăria tradiţională franceză” şi noţiuni
lingvistice de “gastronomie franceză”.
       Unul dintre fo;tii buc[tari a dezvăluit
gustul reginei pentru mâncărurile simple,
cereale, sandwichuri. E a spus totuşi că o
cină alcătuită din vânat şi somon de pe
domeniile regale este pe gustul Elisabetei
a II-a (87 de ani). Iar, un Gin-Dubonnet e
bun pentru un somn mai adânc.Pagina 6
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Din co;ul de Pa;ti nu trebuie
s[ lipseasc[ ou[le ro;ii

Actrița de origine galeză a intrat din nou într-o
depresie, din cauza neînțelegerilor pe care le are cu
soțul ei, Michael Douglas. Gurile rele spun că acesta
ar vrea să divorțeze de ea. Catherine s-a internat,
luni, într-o clin ică specializată în tratarea sindro-
mului maniaco-depresiv. Știrea a fost lansată de către
managerul actriței, Sarah Fuller, şi care în acelaşi
timp a evitat să răspundă la întrebările legate de căs-
nicia lui Catherine cu Michael.  "Catherine a precizat
deja, în trecut, că s-a angajat să urmeze tratamente,
cu regularitate, pentru a-şi administra starea de să-
nătate într-o manieră optimă", a declarat Sarah, adău-

gând că actrița va rămâne internată în clinică timp
de o lună.

Catherine Zeta-Jones a fost diagnosticată cu
tulburare bipolară în anul 2011 iar afecțiunea s-a
agravat în urma şocului pe care l-a primit când a
aflat că soțul ei suferă de cancer. Totuşi, Michael
Douglas şi-a revenit şi pare să fi învins boala.
Din cauza problemelor psihice ale lui Catherine,
relația celor doi pare să scârțâie din ce în ce mai
tare. Recent, Douglas a afirmat într-un grup de
prieteni că nu mai poate face faț[ situației de acasă
şi ar dori să fie din nou liber.

Pianistul alin
Mari\a a luat
18 premii i 
la concursuri
na\ionale 
;i interna\ionale

:tefan gregoroviciu, o via\[
închinat[ muzicii 

Unul din cei mai importan\i oameni de
cultur[ pe care i-a avut Satu Mare ̀ n a doua
jum[tate a veacului trecut, tenorul :tefan
Gregoroviciu, s-a stins din via\[. ~n anii di-
rectoratului s[u la Filarmonic[ a legat de
viaţa muzicală sătmăreană cele mai impor-
tante forţe artistice în domeniul muzical din
România, solişti, dirijori, compozitori, critici
muzicali, formaţiuni muzicale, precum şi
personalităţi.
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Prin\ul mo;tenitor al Olandei,
cel mai tân[r suveran din Europa

Prinţul moştenitor al Olan-
dei, Willem Alexander, a devenit
rege, mar\i 30 aprilie 2013, după
semnarea de către mama sa, re-
gina Beatrix, a actului de abdi-
care. Evenimentul a fost sărbă-
torit grandios de sute de mii   de
vizitatori care au invadat străzile
Amsterdamului pentru a marca
evenimentul.

Prinţul Willem Alexander a de-
venit, la 46 de ani, cel mai tânăr su-
veran din Europa, eveniment pe care
olandezii îl celebrează printr-o săr-
bătoare grandioasă, în nuanţe de por-
tocaliu, culoarea naţională.

800.000 de vizitatori 
au invadat străzile 
din Amsterdam 

Tânărul rege este primul bărbat
din 1890, după trei regine şi o regentă
în ţara sa. Este, de asemenea, şi pri-
mul dintr-o nouă generaţie de mo-
narhi europeni, a căror vârstă medie
este de 71 de ani, care accede la tron.

După 33 de ani de domnie, regina
Beatrix a semnat actul de abdicare,
predând ştafeta generaţiei tinere.

Viitorul monarh a anunţat deja că
el şi soţia sa de origine argentiniană
Maxima (41 de ani) nu sunt adepţi
stricţi ai protocolului. Astfel, contrar
mamei sale, el nu ţine neapărat să fie
numit cu apelativul "majestate". "Oa-
menii pot să-mi spună aşa cum se
simt ei mai confortabil", a mai spus
el, pretinzând că vrea să fie un mo-
narh al "secolului XXI" care să recon-
cilieze tradiţia cu modernitatea.

Rolul monarhului a evoluat de la
crearea în 1815 a Regatului Ţărilor
de Jos, care a fost înainte republică.

După 2012, suveranul nu mai este
implicat în formarea guvernului, par-
lamentului, ca înainte, dar semnează
încă legi.

Willem-Alexander a asigurat că a
acceptat acest rol pur simbolic dacă
parlamentul a decis acest lucru.

Willem-Alexander a depus marţi
jurământul în calitate de rege al Olan-
dei, în cadrul unei ceremonii des-
făşurate la Nieuwe Kerk din Amster-
dam, devenind cel mai tânăr suveran
din Europa. El îi succedă mamei sale,
regina Beatrix, care a abdicat după
33 de ani de domnie.

Monarhul a jurat să apere 
“independenţa şi integritatea
teritoriului regatului”

În discursul său, monarhul a dat
asigurări că va apăra 'libertatea şi
drepturile tuturor olandezilor şi ale
tuturor rezidenţilor din Olanda" şi că
va folosi toate mijloacele pe care legea
i le va pune la dispoziţie pentru
menţinerea şi promovarea prosperi-
tăţii, aşa cum trebuie să facă un bun
rege. După cum este obiceiul Casei
de Orania, Willem-Alexander nu şi-
a pus coroana. În frac, purtând de-
asupra mantaua de învestitură, utili-
zată din 1815 de regii şi reginele
Olandei, a avut lângă el însemnele re-
gale (sceptrul, globul imperial, spada
regală şi drapelul) realizate în 1840,
care simbolizează puterea şi demni-
tatea regelui.

Mii de olandezi strânşi în preajma
Nieuwe Kerk au urmărit ceremonia

pe ecrane uriaşe şi au ascultat cuvin-
tele rostite de şeful statului, potrivit
căruia faptul că regele nu are respon-
sabilităţi politice nu înseamnă că nu
are responsabilităţi. Willem-Alexan-
der şi soţia sa, Máxima, au oferit o
recepţie invitaţilor din 18 case regale
din întreaga lume, autorităţilor naţio-
nale, corpului diplomatic acreditat în
Olanda şi altor demnitari. O multi-
tudine de concerte, petreceri şi săr-
bători stradale au fost planificate în
întreaga ţară, inclusiv un spectacol în
aer liber al faimosului DJ olandez Ar-
min van Buuren la Amsterdam.

De la ceremonie a lipsit familia 
Maximei şi cea a fratelui
lui Willem, Johan Friso

Din cauza trecutului său de secre-
tar de stat sub dictatura argentiniană

a lui Jorge Videla, tatăl Maximei Jorge
Zorreguietta nu a fost binevenit la
aceast[ ceremonie.

Al doilea din cei trei fii ai reginei
Beatrix, Johan Friso se află în comă
după un accident la schi în februarie
2012 şi, prin urmare, nu a putut să-l
vadă pe fratele său devenind rege.

Lista de invitaţi nu a fost încă pu-
blicată, dar protocolul prevede ca ni-
ciun cap încoronat să nu fie prezent.

Numai prinţii şi prinţesele moşte-
nitoare au putut asista la întronizare,
iar presa a relatat că prinţul Charles
al Regatului Unit, Felipe de Spania şi
Naruhito al Japoniei au fost, de ase-
menea, prezenţi. Cele trei fiice ale cu-
plului regal au fost alături de părinţi
pe tot parcursul zilei. Cea mai mare
dintre ele, Catharina-Amalia devine
oficial prinţesă moştenitoare la numai
cei nouă anişori ai săi.

Regina Beatrix 
a domnit 33 de ani

Regina Beatrix a Olandei a anun\at
c[ va abdica `n luna aprilie.

~ntr-un scurt discurs la televiziune,
imediat după anunţarea renunţării la
tron de către regină, în favoarea fiului
său, premierul Mark Rutte a adus un
omagiu suveranei. Regina Beatrix a
`mplinit de cur]nd 75 de ani. Ea a fost
`ncoronat[ pe 30 apri l ie  1980,
implic]ndu-se activ `n activit[\ile poli-
tice ;i sociale ale \[rii ;i bucur]ndu-se
de o larg[ popularitate. Ea a devenit cel
de-al şaselea monarh al Casei de Orania
(care se află la conducerea Regatului
Ţărilor de Jos din secolul al XIX-lea)
Beatrix a preluat coroana regal[ după
abdicarea mamei sale, regina Iuliana,
la finalul unei domnii de 31 de ani.

A consemnat Viorica S.

Cele trei fiice ale cuplului regal au fost alături de părinţi pe tot parcursul zilei. Cea mai mare dintre ele, Catharina-Amalia
devine oficial prinţesă moştenitoare la numai cei nouă anişori ai săi

Tânărul rege este primul bărbat din 1890, după trei regine şi o regentă
în ţara sa. Este, de asemenea, şi primul dintr-o nouă generaţie de monarhi
europeni, a căror vârstă medie este de 71 de ani, care accede la tron.

După 33 de ani de domnie, regina Beatrix a semnat actul de abdicare,
predând ştafeta generaţiei tinere.
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Se împlinesc în 10 mai 134 de ani
de la proclamarea solemnă de către
principele Carol I, a Independenței de
Stat a României. 10 mai are o triplă
semnificație - 10 mai 1866 - Carol de-
pune în Parlamentul României jură-
mântul de credință pe Constituția Ro-
mâniei (Actul este semnat de Principele
Carol I şi ministrul de externe Mihail
Kogălniceanu) 10 mai 1881 - Carol I
este încoronat Rege în Catedrala Mi-
tropoliei din Bucureşti, iar România
devine Regat. Elisabeta de Wield este
regină. În discursul ținut în Cameră
domnitorul Carol I arată pe 10 mai
1866 următoarele< "Ales de către națiu-
ne cu spontaneitate domn al românilor
mi-au părăsit fără a sta la îndoială şi
țara  şi familia spre a răspunde la che-
marea acestui popor care mi-a încre-
dințat destinele sale. Punând piciorul
pe acest pământ sacru am şi devenit ro-
mân. Primirea plebiscitului îmi împune
o voință tare de a face bine, un devota-
ment fără margini către marea mea pa-
trie şi cel neînvins, respect către lege
pe care l-au cules în exemplul alor mei.
Cetățean astăzi, mâine de va fi nevoie
soldat eu voi împărtăşi cu dumneavoas-
tră soarta cea bună şi cea rea."

Proclamarea independenței Națio-
nale de către Carol I la 10 mai 1877 şi
consacrarea ei prin lupte eroice ale ar-
matei române şi prin sacrificiul între-
gului nostru popor au avut un puternic
ecou atât pe plan intern cât şi pe plan
extern. Sub comanda sa, armatele ru-
so-române au obținut victoria finală.
În cartea sa "Povestea unei coroane de
oțel " George Coşbuc scria "400 de ani
am aşteptat noi  Ziua aceasta pentru
care s-au luptat marii voievozi ai noştri,
pentru ea s-a vărsat sânge românesc
prin toate văile țării sute de ani." Cât
primeşte piatra prețioasă de pe coroană,
Carol I spunea "Dobrogea este piatra
prețioas[ pe care am pus-o pe coroana
regală a României." Regele Carol I este
cel care a readus în 1878 la sânul Țării
provincia dintre Dunăre şi Marea cea
Neagră, motiv pentru care în fiecare an
în luna mai înainte de marea sărbătoare
ortodoxă "Sfinții Împărați Constantin
şi Elena" făcea o călătorie în aceste ți-
nuturi. Multe se pot spune despre sem-
nificația zilei de 10 mai şi despre regii
României fiindcă țara noastră este sin-
gura din lume în care nu se mai sărbă-
toreşte Independența de Stat, iar istoria
se falsifică şi în prezent cui foloseşte?

Regele Carol I se stinge din viață în
noapte de 27 septembrie 1914, fiind în-
mormântat la Mănăstirea Curtea de Ar-
geş, alături de soția sa Regina Elisabeta
care s-a stins din viața în data de 16 fe-
bruarie 1916.

S.A.R. Mihai
Secretar AG. Şef  Principal (R)

Mureşan Traian

10 mai, adev[rata 
zi na\ional[ 

a României moderne
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:tefan gregoroviciu, o via\[ închinat[
muzicii ca artist, dasc[l ;i manager

Unul din cei mai importan\i
oameni de cultur[ pe care i-a
avut Satu Mare ̀ n a doua jum[ta-
te a veacului trecut, tenorul :te-
fan Gregoroviciu, muzician,
profesor ;i manager de voca\ie,
s-a stins din via\[ la sf]r;itul
s[pt[m]nii trecute.

N[scut `n Satu Mare la 20 august
1939, absolvent al Academiei de Muzică
"Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca,
secţia canto - clasă de operă, versat in-
terpret al tuturor genurilor muzicii cul-
te, ;i-a legat numele de destinul Filar-
monicii s[tm[rene, pe care a condus-o
dou[ decenii, dar ;i de cel al :colii de
Arte, unde a fost director al\i 16 ani.
De asemenea, a fost un profesor exce-
lent pentru mul\i tineri, at]t la :coala
de Arte c]t ;i la Liceul s[tm[rean de
profil.

A c]ntat la Opera din Cluj

După absolvirea Conservatorului
clujean, la cererea conducerii Operei
Naţionale din Cluj-Napoca a fost re-
partizat la această instituţie. Până în
septembrie 1964, când se întoarce la
Satu Mare, a fost distribuit în următoa-
rele opere< G. Donizetti - “Elixirul dra-
gostei”, G. Verdi - “Traviata”, P. I. Ceai-
kovski - “Evgheni Oneghin”, S. Proko-
fiev - “Logodna la mănăstire”.

~n anii directoratului s[u la Filar-
monic[ a legat de viaţa muzicală săt-
măreană cele mai importante forţe ar-
tistice în domeniul muzical din Româ-
nia, solişti, dirijori, compozitori, critici
muzicali, formaţiuni muzicale, precum
şi personalităţi de primă mărime din
viaţa muzicală internaţională. A orga-
nizat stagiuni ;i `n ora;ele vecine ;i a
promovat realizarea de ̀ nregistr[ri dis-

cografice ;i radio-TV. ~ntre anii 1970
;i 1998 orchestra s[tm[rean[ a ̀ nregis-
trat mai multe opere< "Il Giuramento"
de S. Mercadante, "Le astuzie femmi-
nili" de D. Cimarosa, "Adelaida di Bor-
gogna" de G. Rossini, "Bărbierul din
Sevilla", de Rossini, "Madama Butterfly"
de G. Puccini, "Don Pasquale" de Do-
nizetti, ca ;i lucrări instrumentale de
Aurel Stroe, W. A. Mozart, George
Enescu etc. De asemenea, a adus spec-
tacole de oper[, operet[, balet ;i musi-
cal, `n special cu trupele din Cluj.

Ini\iative care s-au impus

~n 1972 iniţiază şi organizează fes-
tivalul muzical internaţional "Zilele
muzicale sătmărene", prima ediţie. Tot
atunci obţine, de la conducerea ju-
deţului Satu Mare, sumele de bani ne-
cesare pentru reparaţia capitală a sălii
de concert. Se realizează izolarea fonică
a sălii, readucerea arhitecturii şi picturii
vechi în stil secession, iluminatul sălii
şi al podiumului etc. Doi ani mai t]rziu
iniţiază realizarea unei monografii, cu
prilejul aniversării unui sfert de veac
de existenţă a Filarmonicii sătmărene.
Colaborează cu George Sbârcea la în-
tocmirea acestei lucrări. ~n 1976 au loc
Zilele Culturale Sătmărene, în 8-14 mai,
la Bucureşti, iar `n 1977 Filarmonica
evolueaz[ la Ateneul Rom]n sub ba-
gheta dirijorilor Corneliu Dumbrăvea-
nu şi Alexandru Munteanu.

~n 1980, pentru afirmarea şi pro-
movarea tinerei generaţii de interpreţi
români, iniţiază, în colaborare cu Co-
legiul criticilor muzicali din România,
Gala Tinerilor Concertişti, prima ediţie,
eveniment ajuns la peste 100 de edi\ii.
A promovat ;i muzica modern[ cult[,
`n mai multe concerte ;i simpozioane,
ca ;i folclorul autentic (un an a condus
Casa Crea\iei).

Oedip la Lucerna

~n 1980 iniţiază şi realizează demer-
surile necesare ca Filarmonicii de Stat
din Satu Mare să i se atribuie denumirea
de Filarmonica "Dinu Lipatti" în me-
moria marii personalităţi artistice, pia-
nist compozitor şi pedagog român de
renume mondial. În şedinţa din 16 sep-
tembrie 1980, Comisia culturală pentru
denumiri propune adoptarea proiectu-
lui de decret prezidenţial, dar Nicolae
Ceauşescu nu l-a semnat. Cu toate aces-
tea, din 1980 în toate turneele orchestrei
simfonice sătmărene peste hotare - Ita-
lia, Franţa, Elveţia, Monaco, Germania
etc. - s-a folosit această denumire. Un
an mai t]rziu se ̀ nfiin\eaz[ ;i orchestra
de camer[, cu 16 instrumenti;ti.

~n 1981, cu prilejul centenarului
naşterii lui George Enescu, împreună
cu Mihai Brediceanu, formează un co-
lectiv artistic din 187 de membri, se-
lecţionaţi din Satu Mare, Cluj-Napoca
şi alte centre muzicale din ţară, sub de-
numirea de Filarmonica Naţională Ro-
mână. Acest colectiv artistic a prezentat
capodopera enesciană, opera “Oedip”,
în cadrul Festivalului de la Lucerna, El-
veţia, cu un imens succes. La acest fes-
tival au participat doar filarmonici de
renume mondial, din Berlin, Viena, Pa-
ris, Chicago şi Budapesta, sub bagheta
marilor dirijori Herbert von Karajan,
Lorin Maazel, Daniel Barenboim, Georg
Solti şi Janos Ferencsik. Concertul a fost
transmis de 26 de radiodifuziuni din
Europa şi America de Nord.

~n 1984 organizează primul festival
de jazz la Satu Mare, cu participarea lui
Johnny Răducanu, Harry Tavitian, Ion
Baciu, Ion Boroş, Anca Parghel, Gandi
Eugen, formaţia sătmăreană Casino,
prezentator Florian Lungu. Participă la
Festivalul Valle D'Istria, la pregătirea şi
prezentarea, în primă audiţie mondială,

a operei “Ifigenia în Taurida” de Tom-
maso Traetta. Men\ine leg[tura cu presa
;i publicul, particip[ activ la seri de mu-
zic[ ;i poezie, se specializeaz[ pe lied.

Nostalgia vechilor vremi

~n 1990 iniţiază "Zilele Școlii de Ar-
te" din Satu Mare. Ultimii ani de via\[
`i sunt marca\i de o lupt[ aproape don-
quijotesc[ pentru re`nfiin\area unor in-
stitu\ii vechi. Adresează un memoriu
Ministerului Culturii şi solicită reînfi-
inţarea Filarmonicii Naţionale Române.
Propune reluarea manifestării interbe-
lice "Luna Sătmarului". Propune con-
struirea unui centru cultural la Satu
Mare, apoi reînfiinţarea Reuniunii de
Muzică şi Cântări "Vasile Lucaciu" . I
se acordă Premiul Cultural s[tm[rean
pe anul 1993.

Organizează manifestările dedicate
aniversării a 90 de ani de la înfiinţarea
Conservatorului de Muzică, pe care
desigur ;i l-a dorit re`nfiin\at, f[r[ a
primi `ns[ sprijin.  Iniţiază amplasarea
a două plăci comemorative George
Enescu şi Bela Bartok, motivat de faptul
că cei doi au concertat la Satu Mare în
anul 1922. ~ntre timp, continu[ s[ c]nte
;i s[ organizeze simpozioane ;i concer-
te. ~n 2003 prime;te o diplom[ de ex-
celen\[ din partea Direc\iei pentru Cul-
tur[, iar `n 2011, afectat de boal[, \ine
un discurs emo\ionant la dezvelirea
pl[cii memoriale a bunului s[u prieten
Alexandru Munteanu. A scris multe ar-
ticole ̀ n Informa\ia de Duminic[ pe te-
me muzicale ;i memorialistice. A fost
un om con;tient ;i m]ndru de valoarea
sa, de;i s-a mai l[sat prins `n conflicte
f[r[ rost. Merit[ cel pu\in un nume de
strad[ ̀ n municipiu ;i, poate, atribuirea
numelui s[u unei institu\ii legate de
muzic[ (cum ar suna :coala de Arte
“:tefan Gregoroviciu”?).

Un omagiu de urma;

~ntr-un interviu publicat de Vasile
Savinescu ̀ ntr-o carte din 2004, actua-
lul director Rudolf Fatyol declara< “Fi-
larmonica face parte din lucrurile fru-
moase pe  care le-am primit. Și trebuie
să spun că ea a funcţionat bine şi înainte
de 1990. Cine a avut-o în grijă, timp de
două decenii, începând cu anul 1969 -
e vorba de dl. Ștefan Gregoroviciu - a
procedat cu ştiinţă şi cu sârguinţă. A
fost o perioadă cu totul diferită de cea
în care ne aflăm astăzi, cu greutăţi spe-
cifice (politico-ideologice, economice,
sociale), dar pe care filarmoniştii şi cel
care i-a condus au parcurs-o merituos.
Mă simt obligat, în consecinţă, să le res-
pect munca şi să resping tendinţa unora
- care de regulă n-au făcut şi nu fac
mare lucru - de a nega merite din trecut,
unele chiar deosebite. Cine nu-şi res-
pectă înaintaşii nu prea are şanse să fie
respectat de cei care-l vor urma.

Consider, prin urmare, că dl. Gre-
goroviciu a făcut tot ce a trebuit să facă
pentru dezvoltarea acestei filarmonici.
A adus muzicieni valoroşi, a făcut o or-
chestră, a profesionalizat-o. Pentru asta
nu trebuie uitat, ci lăudat. Foarte mulţi
au tendinţa să uite lucrurile bune şi pe
cei care le-au făcut. (...) Ne place, bu-
năoară, să ne lăudăm cu această sală,
dar uităm că unii s-au zbătut din greu
să o avem. Ne place să spunem că avem
o orchestră profesionistă (departe de a
fi perfectă, bineînţeles), dar uităm că
în cele două decenii de directorat al d-
lui Gregoroviciu au fost aduşi la Satu
Mare peste 40 de absolvenţi de conser-
vator. Avem, prin urmare, obligaţia, eu
ca şi colegii mei, să preţuim tot ce s-a
făcut bine şi cu însufleţire în această fi-
larmonică.”

Vasile A.

~n anii directoratului s[u la Filarmonic[ a legat de viaţa mu-
zicală sătmăreană cele mai importante forţe artistice în domeniul
muzical din România, solişti, dirijori, compozitori, critici mu-
zicali, formaţiuni muzicale, precum şi personalităţi de primă
mărime din viaţa muzicală internaţională.
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iubi\ii mei fii suflete;ti,
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Prin Învierea Domnului s-a
încununat toată lucrarea pe care
Dumnezeu, prin Cuvântul Său,
Iisus Hristos, a început-o de la
facerea lumii, toate cele văzute
sau nevăzute. De aceea, în Ziua
Învierii Domnului se bucură
toată creatura, se bucură cerul
si pământul, pentru că prin În-
viere a fost biruită moartea, pen-
tru că prin Înviere a biruit Hris-
tos care este Via\a, a biruit Hris-
tos si a pierit satana. 

Prin Învierea lui Hristos s-a des-
chis cerul ;i a fost pustiit iadul, prin
Învierea lui Iisus Hristos, Care S-a
numit „Fiul Omului”, a fost eliberat
din robie Omul ;i a fost a;ezat la locul
de cinste ;i de slavă, pe care a avut-o
la început de la Dumnezeu.

Omul a fost eliberat
de frica mor\ii, iar sufletul
a devenit nemuritor

Prin Învierea Domnului a fost eli-
berat omul de frica mor\ii, iar trupul,
ca ;i sufletul, a devenit nemuritor,
precum a devenit ;i trupul lui Iisus
Hristos după Înviere. Prin Hristos Cel
înviat to\i cei ce cred în El, cei ce-L
ascultă pe El, cei ce-L iubesc ;i-L ur-
mează pe El, devin ca El, devin fii ai
lui Dumnezeu (In. 1,12). 

De aceea, în Ziua Învierii Dom-

nului se bucură toată creatura Lui,
dar mai presus de toate se bucură
această minunată creatură a lui Dum-
nezeu, adică Omul, care, numai după
Învierea lui Iisus Hristos a devenit
om cu adevărat, stăpân peste toată
creatura, a;a cum l-a făcut Dumnezeu
când l-a pus în Eden. Înainte de a în-
via Hristos cu trupul, omul devenise
rob al trupului, rob al patimilor, rob
al cărnii, pe care o stăpânea duhul cel
rău, duhul diavolului. Trupul lui mu-

ritor nu mai asculta de suflet, de gla-
sul lui Dumnezeu, Care-i vorbea
omului prin con;tiin\ă, ci era înnă-
bu;it de patimile trupului, de poftele
;i plăcerile pământe;ti, iar omul ră-
tăcea prin lume ca o fiin\ă pierdută.

Dumnezeu `ntinde
mereu m]na spre creatura
lui ;i o salveaz[ de la pieire

Dumnezeu însă nu l-a uitat pe om
ci, ca un Tată bun, prin diferite mij-
loace si semne, prin drep\i, prin pro-
fe\i si prin îngeri, i-a vorbit ;i i-a
amintit că are în el un dar minunat,
primit de la Dumnezeu-Tatăl, ;i anu-
me sufletul nemuritor, care însetează
mereu după izvorul de unde a plecat,
însetează mereu după Dumnezeu -
izvorul tuturor existen\elor. „Însetat
este sufletul meu după Tine, Dum-
nezeule”, suspina sufletul fiecărui om
înainte de venirea Domnului, pentru
că fără Dumnezeu fiecare om se simte
singur ;i străin, într-un univers gol ;i
pust iu,  într-un inf init  care-l
înfrico;ează. Dar, din nemărginita
Lui putere, din tainica Lui existen\ă,
Dumnezeu mereu întinde mâna spre
creatura Lui ;i o salvează de la pieire. 

Na;terea lui Hristos dintr-o fiin\ă
omenească nepătată, via\a ;i lucrarea
lui Iisus Hristos pe pământ, jertfa ;i
moartea Domnului pe Cruce, au cul-
minat cu Învierea Sa cea de-a treia zi,
a;a cum Iisus a prevestit-o de mai

multe ori în fa\a ucenicilor Săi. Fără
Învierea Domnului nici zămislirea Sa
din Fecioara Maria, nici na;terea Sa
din Betleem, nici via\a Sa pământeas-
că, nici învă\ăturile ;i minunile Sale,
nici faptele profe\ilor ;i ale drep\ilor,
nici chiar ale ucenicilor ;i sfin\ilor
mucenici, nu ar fi avut mai mare im-
portan\ă, ci era doar o lucrare ome-
nească, pământească.

Omul a dob]ndit marele
dar al nemuririi

Oricât de măre\e ;i importante ar
fi fost aceste lucrări, ar fi rămas fapte
;i lucrări omene;ti ;i pământe;ti ;i
nu ar fi avut ceea ce a dobândit ome-
nirea prin Învierea lui Hristos. 

Prin Învierea lui Iisus Hristos
omul a dobândit marele dar al nemu-
ririi, al fericirii ;i al stăpânirii îm-
preună cu Iisus Hristos peste via\ă ;i
moarte, peste întreaga crea\ie a lui
Dumnezeu. 

Odată cu învierea lui Hristos firea
omenească a primit dreptul de a sta
de-a dreapta Tatălui împreună cu Fiul
;i cu Duhul Sfânt în veci. De aceea fi-
rea omului se bucură, vibrează, jubi-
lează ;i trăieste cu o bucurie profundă
în fiecare an Praznicul cel mare, Ziua
Învierii, pe care a făcut-o Domnul ca
să ne bucurăm ;i să ne veselim într-
] nsa.

† Justinian,
Arhiepiscop al Maramure;ului

;i S[tmarului  

Onoratului cler `mpreun[
slujitor, cuvio;ilor c[lug[ri,
c[lug[ri\e ;i persoane consacra-
te, iubi\ilor credincio;i greco ca-
tolici ;i tuturor cre;tinilor iubi-
tori de Dumnezeu, Har, pace ;i
`ndurare de la Dumnezeu Tat[l
;i de la Domnul nostru Isus
Hristos Cel ~nviat din mor\i!

"Ziua ~nvierii, popoare, s[ ne lu-
min[m! Pa;tile Domnului, Pa;tile! C[
din moarte la via\[ ;i de pe p[m]nt la
cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe
noi, cei ce c]nt[m c]ntare de biruin\[".
~n m[rita s[rb[toare a ~nvierii Dom-
nului, Biserica c]nt[ de bucurie ;i `n
acela;i timp veste;te cu putere ;i ~ncre-
dere c[ Isus a `nvins moartea, c[ este
Domn al veacurilor ;i St[p]n al vie\ii,
`nceputul ;i sf]r;itul a toate. Toate se
lumineaz[ `n aceast[ S[rb[toare a
S[rb[torilor< decorul bisericii, fe\ele
credincio;ilor, sufletele oamenilor care
au parcurs perioada Postului Mare cu
g]ndul la Isus `n suferin\[ ;i ;i-au unit
suferin\ele lor cu ale M]ntuitorului ca
semn al `ncrederii c[ suferin\a Lui a
fost pentru noi ;i c[ ea are putere pu-
rificatoare, ̀ nnoitoare, m]ntuitoare. Ne
`nt]lnim ;i ̀ n acest an, ̀ n jurul altarelor
bisericilor noastre pentru a lua lumin[
;i har, pentru a aduce prinosul nostru
de mul\umit[ ;i laud[ lui Dumnezeu
pentru tot ceea ce `mpline;te `n via\a
noastr[.

Via\a noastr[ este deschis[
spre `nviere

Altern]nd suferin\a cu bucuria,
a;teptarea cu dorin\a, jertfa cu `mpli-
nirea, munca cu r[splata, m[rturisim
de fapt `n `ns[;i profunzimea fiin\ei
noastre c[ suntem c[ut[tori ;i doritori
de Dumnezeu, c[ via\a omului nu este
destinat[ absen\ei ;i mor\ii, ci este des-
chis[ spre ~nviere. (...) 

~nvierea lui nu este o simpl[ re`nsu-

fle\ire a unui mort, a;a cum a fost cea
a lui Laz[r, a fiicei lui Iair, sau a t]n[ru-
lui din Nain, nici o revenire din moar-
tea clinic[, posibil[ ast[zi cu ajutorul
aparatelor medicale moderne, ci este o
noutate absolut[ care vorbe;te despre
puterea lui Dumnezeu ;i despre origi-
nea Treimic[ a lui Isus Fiul lui Dumne-
zeu, precum ;i despre destinul omului.
Cel ce a ~nviat din mor\i nu mai moare,
fiindc[ moartea nu mai are putere asu-
pra lui, ea fiind dep[;it[, m[rginit[ `n
limite sale, chiar ̀ nfr]nt[. Astfel, rapor-
tarea noastr[ a cre;tinilor mileniului al
treilea la acest eveniment, nu este ase-
menea unui eveniment oarecare al tre-
cutului care `;i p[streaz[ doar puterea
de exemplu, ci este  un eveniment con-
temporan cu noi. 

Chiar dac[ timpul istoric `n care a
tr[it Isus a fost unul concret, ̀ ndep[rtat
de al nostru, caracterizat ;i influen\at

de cultura predominant[ a epocii,  prin
~nviere El este viu, tr[ie;te pentru tot-
deauna `n ve;nicia lui Dumnezeu, iar
`n istorie, ̀ n mintea ;i inimile celor care
cred `n El ;i `l m[rturisesc ca Fiu al lui
Dumnezeu.

Isus este prezent, este viu,
este contemporan cu noi

Aceast[ noutate, nemai`nt]lnit[
vreodat[ ;i de neconceput pentru min-
tea omeneasc[, s-a descoperit aposto-
lilor, care odat[ `ncredin\a\i de acest
adev[r nu s-au mai desp[r\it de El, ci
L-au f[cut cunoscut chiar cu pre\ul
vie\ii lor. ~nvierea este asemenea unei
semin\e mici care a fost sem[nat[ `n
cronologia istoriei, dar ea cre;te odat[
cu fiecare genera\ie de cre;tini. Cei doi
ucenici care mergeau spre Emaus, nu
L-au recunoscut pe Isus care c[l[torea
`mpreun[ cu ei ;i de;i le explica Scrip-
tura care vorbea de `mplinirea promi-
siunii lui Dumnezeu, nu au putut s[-L
cunoasc[ dec]t la fr]ngerea p]inii c]nd
li s-au deschis ochii, adic[ puterea de
`n\elegere, iar atunci c]nd L-au recu-
noscut, Isus s-a f[cut nev[zut. Aceasta
este provocarea credin\ei noastre< Isus
este prezent, este viu, este contemporan
cu noi, a;teapt[ doar s[ fie recunoscut.
(...)
Iubi\i credincio;i, 

M]ntuitorul ne `ndeamn[
s[ `nv[\[m de la natur[

~n acest an, s[rb[torim Pa;tile `n
luna florilor, c]nd natura toat[ este
re`nnoit[, preg[tit[ ;i  ̀ mbr[cat[ pentru
s[rb[toare. Avem prezente cuvintele
M]ntuitorului care ne `ndeamn[ s[
lu[m seama ;i s[ `nv[\[m de la natur[,
fiind ;i ea opera Creatorului< Lua\i sea-
ma la crinii c]mpului cum cresc> nu se
ostenesc, nici nu torc (Ö) iar dac[ iarba
c]mpului, care ast[zi este ;i m]ine se
arunc[ `n cuptor, Dumnezeu astfel o
`mbrac[, oare nu cu mult mai mult pe

voi, pu\in credincio;ilor?" (Mt. 6,28.30).
Oare, despre ce fel de `mbr[c[minte ;i
`mpodobire este vorba pentru noi? (...)

Chiar dac[ `n via\a noastr[ perso-
nal[, comunitar[ ;i social[, sim\im ̀ nc[
prezen\a ;i vedem ;i roadele `ntuneri-
cului care lucreaz[ prin m[dularele
omului adamic, p[m]ntesc, totu;i che-
marea noastr[ ;i statutul cre;tin cer
`nf[ptuirea roadelor luminii, pentru a-
L face v[zut pe Cel nev[zut< "Iar roada
Spiritului este dragostea, bucuria, pa-
cea, `ndelunga-r[bdare, bun[tatea, fa-
cerea de bine, credin\a, bl]nde\ea,
`nfr]narea, cur[\ia> ̀ mpotriva unora ca
acestea nu este lege" (Gal. 5,22-23). Cu
dorin\a de a vedea tot  mai mult
cresc]nd vitalitatea credin\ei `n comu-
nit[\ile ;i parohiile noastre, m[ fac
p[rta; sentimentelor de recuno;tin\[
pentru to\i aceia care sus\in Biserica
noastr[ prin jertf[ ;i rug[ciune, prin
statornicie ;i zel apostolic, aduc]ndu-
;i obolul dragostei lor pentru ̀ mplinirea
dorin\ei M]ntuitorului "ca to\i s[ fie
una, dup[ cum Tu P[rinte, `ntru Mine
;i Eu `ntru Tine, a;a ;i ace;tia `n Noi s[
fie una, ca lumea s[ cread[ c[ Tu M-ai
trimis" (Ioan 17,21). 

Cu aceste g]nduri, `mi `ndrept cu-
getul spre fiecare dintre dumnea-
voastr[, acolo unde sunte\i `mpreun[
cu cei dragi ;i ̀ n locul unde m[rturisi\i
credin\a `n ~nvierea lui Hristos ;i uni-
tatea Bisericii sale. Avem un g]nd apar-
te ̀ n rug[ciune pentru to\i cei ̀ n v]rst[,
bolnavi sau `n alte dificult[\i, pentru
cei care nu sunt ast[zi (n.r. - `n Ziua de
Pa;ti") cu noi la aceast[ sf]nt[ ;i dum-
nezeiasc[ Liturghie, din diferite motive
;i mai ales pentru aceia care nu se las[
atin;i de lumina lui Hristos. Tuturor v[
doresc s[ ave\i parte de mult har ;i lu-
min[ sufleteasc[, de bucurie sf]nt[ `n
Domnul prin comuniunea `n credin\[,
precum ;i de o S[rb[toare pascal[ fru-
moas[ ;i `mbel;ugat[!
Hristos a ~nviat!

Al vostru doritor de tot binele, 
‡ Vasile

Episcop de Maramure; ;i S[tmar

Pastorala episcopului greco-catolic Vasile

Lumina Sfântă de la biserica
Sfântului Mormânt din Ierusalim va fi
adusă la Satu Mare, sâmbătă seară, cu
un avion special, prin grija omului de
afaceri Mircea Le\iu.

Conform celor declarate de acesta,
Lumina Sfântă va ajunge cu un avion
privat pe Aeroportul Satu Mare,
s]mb[t[ seara `n jurul orei 22.

Parohiile din `ntreg jude\ul sunt
invitate să trimită delegaţi la aeroport
în seara zilei de 4 mai, pentru a primi
Lumina Sfântă de la Ierusalim şi a o
oferi preoţilor şi credincioşilor, a mai
spus Le\iu. ~nainte de a ajunge la Satu
Mare, avionul va face escal[ la Cluj-
Napoca şi Timişoara, pentru clerul şi
credincioşii ortodocşi din aceste col\uri
de \ar[.

Este al patrulea an `n care Lumina
Sf]nt[ va ajunge la noi datorit[ acestui
s[tm[rean m[rinimos. Mircea Le\iu
este membru `n Adunarea Eparhial[ a
Maramure;ului ;i S[tmarului ;i `n
Adunarea Na\ional[ Bisericeasc[.

V. S.

Lumina Sf]nt[
ajunge s]mb[t[

la Satu Mare

Luni, 6 mai 2013, a doua zi de Paşti,
Prea Sfinţitul Justin Sigheteanul al Ma-
ramureşului şi Sătmarului va săvârşi
Sfânta Liturghie Arhierească în biserica

ortodoxă cu hramul “Naşterea Maicii
Domnului” din Cartierul Soarelui, Satu
Mare, începând cu ora 10.00.

Preoţii slujitori Nastai Coriolan,
Tătăran Vasile şi Sabo Petru, în numele
Consiliilor Parohiale şi al credin-
cioşilor, invită pe toţi sătmărenii să par-
ticipe la acest moment de înălţare du-
hovnicească, prilejuit de Învierea Dom-
nului Iisus Hristos. Minunatul praznic
al Învierii Mântuitorului nostru Iisus
Hristos să vă aducă tuturor multă bu-
curie în suflete, sănătate, precum şi toa-
te cele de folos. Sărbători fericite!

Viorica Shibata

Prea Sfin\itul Justin
Sigheteanul se va

afla în mijlocul
s[tm[renilor a doua

zi de Pa;ti

Nasterea lui Hristos dintr-o fiin\ă omenească nepătată, via\a ;i
lucrarea lui Iisus Hristos pe pământ, jertfa ;i moartea Domnului
pe Cruce, au culminat cu Învierea Sa cea de-a treia zi, a;a cum
Iisus a prevestit-o de mai multe ori în fa\a ucenicilor Săi.
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~n co;ul de Pa;ti trebuie s[
intre ;unc[, vin, miel ;i ou[
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Prezenţa creştinilor pe melea-
gurile sătmărene este dovedită de
obiectele cu simboluri creştine gă-
site la Medieşu Aurit, spunea re-
cent dr. Enyedi Ştefan, specialist
în cadrul Centrului Judeţean pen-
tru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale. El ne-a pre-
zentat mai multe obiceiuri din ju-
de\ul nostru. 

Părerea specialiştilor este că ele da-
tează din prima jumătate a mileniului
I. Deşi zilnic amintesc creştinii de mân-
tuire prin ofranda pâinii şi vinului în
liturghie, totuşi pentru aceasta este săr-
bătorit Paştele ca cea mai mare sărbă-
toare a creştinătăţii. Paştele comemo-
rează evenimentul fundamental al
creştinismului, Învierea Mântuitorului
Iisus Hristos, considerat Fiul lui Dum-
nezeu în religiile creştine, în a treia zi
după răstignirea Sa din Vinerea Mare.

Data  celebrării Paştelui are la bază
două fenomene astronomice< echi-
nocţiul de primăvară şi mişcarea de
rotaţie a Lunii în jurul Pământului. Ast-
fel, Paştele se serbează duminica ime-
diat următoare primei luni pline după
echinocţiul de primăvară. Paştele sunt
sărbători a căror dată este variabilă,
pentru că nu corespunde unei date fixe
din calendarul gregorian (care urmă-
reşte mişcarea Soarelui şi schimbarea
anotimpurilor).  O problemă care a
apărut mai târziu este diferenţa de
practică dintre Bisericile apusene şi ră-

săritene. Primele au adoptat calendarul
gregorian pentru a calcula data Paşte-
lor, iar ultimele calendarul iulian.

Vopsitul cu coaj[ de ceap[

Cel mai răspândit obicei creştin de
Paşti este vopsirea ouălor, a căror pre-
zenţă este obligatorie pe masa de Paşti,
deşi în prezent se vopsesc ouă şi de alte
culori (verzi, albastre, galbene ş.a) nu
numai roşii cum era odinioară. În ju-
deţul nostru cel mai răspândit este vop-
situl cu coajă de ceapă. Pentru aceasta
se fierb ouăle în apă în care s-au pus
coji de ceapă. Oul primeşte o culoare
cafenie. Pentru a-i oferi un luciu spe-
cific, gospodinele freacă ouăle calde cu
o bucată de slănină. Se mai obişnuieşte
să se prindă cu bucăţi de ciorapi de
mătase diferite frunze cu contur estetic.
Locul frunzelor rămâne mai deschis la
culoare. Oul capătă un aspect mai in-
teresant.

Coşul de Paşte

Creştinii sătmăreni pregătesc coşul
de Paşti care se duce la sfinţit după În-
viere. Coşul trebuie obligatoriu să
con\ină pe lângă ouăle vopsite, miel
sau găină umplută cu drob, caş galben
(pregătit cu lapte şi gălbenuş de ou),
şuncă de porc (jambon, pulpă),cârnaţi,
pască, hrean şi vin. În unele localităţi
meniul poate fi mai bogat. 

La sfârşitul secolului trecut, în lo-

calitatea Porumbeşti gospodinele pre-
găteau figurine din tort. Era o întrecere
prestigioasă cine poate realiza forma
cea mai autentică a mielului, cum
reuşea să ornamenteze cât mai fidel.
În alte sate mai puneau şi brânză dulce
cu scorţişoară. Aranjarea în coş se face
în aşa fel încât să aibă un aspect cât
mai plăcut. Încă la mijlocul secolului
XX la ţară, toate acestea se puneau în-
tregi, coşul de Paşte avea dimensiuni
mari. Astăzi se duce doar câte o felie
din fiecare mâncare într-un coşuleţ. În
coş pe vremea sfiinţirii se aprinde o
lumânare. 

Acoperământul coşului

Prezintă interes acoperământul
coşului, care este un şervet ţesut, brodat
cu fire de aţă colorată, unele cusături
sau ţesături reproduc chipul lui Iisus,
sau textul Cristos a înviat! Se mai fo-
loseşte un ;ervet de mătase sau dantelă.
Se poate remarca faptul că, la protes-
tanţi nu se sfinţesc alimentele de Paşti,
totuşi şi ei pregătesc bucatele tradiţio-
nale. 

Un obicei laic răspândit pe tot te-
ritoriul judeţului este stropitul de a do-
ua zi de Paşti. Încă şi în prima jumătate
a secolului XX băieţii în cete se perin-
dau la casele cu fete care erau scoase
în curte şi stropite cu câte o găleată de
apă rece. 

După al doilea Război Mondial bă-
ieţii şi bărbaţii se prezentau la casele
cu fete, recitau o poezie specială de

stropit, după care au stropit fetele şi
doamnele cu apă de colonie. Obliga-
toriu erau serviţi cu ouă roşii, după
care erau serviţi cu băuturi şi prăjituri.
La copii se mai dădeau şi bani. Astăzi
se mai practică stropitul dar mai res-
trâns, sunt vizitate doar rudele şi prie-
tenii apropiaţi.

Colindatul de Paşte

Maghiarii din Oaş practică un obi-
cei foarte rar întâlnit, colinda de Paşte.
Flăcăii (băieţii) din  Oraşu Nou, Re-
metea Oaş şi Vama se adună în cete în
noaptea zilei de de Paşti şi iau la rând
casele din sat. Sub fereastră cântă o co-
lindă specifică. Ei anunţă că este noap-
tea a doua a Paştelui, Iisus a lăsat ca fe-
tele să se gătescă de sărbătoare. Ele sunt
obligate, cum sună în cântec, să le ofere
ouă roşii, dacă nu, vor fi udate. Colinda
se încheie cu urări de bine în viaţă, iar
la capătul vieţii să ajungă cu glorie în
Rai. După colindă băieţii sunt serviţi
cu ouă roşii, gazdele mai înstărite oferă
şi câte un pahar de băutură. Băieţii ză-
boveau mai mult la fetele de măritat.
Ouăle adunate noaptea erau folosite a
doua zi la prepararea salatei orientale.

În unele localităţi după sfârşitul
postului Paştelui se făcea primul bal în
lunea de Paşti (adică în a doua zi a sar-
bătorii). Și astăzi se mai consideră zi
de sărbătoare a treia zi de Paşti. Restu-
rile de la bucatele de Paşti sfinţite tre-
buiau arse.

A consemnat Ioan A. 

Cel mai r[sp]ndit obicei
cre;tin de Pa;ti este vopsirea de
ou[ ro;ii. ~n istoria artei, oul este
simbolul ~nvierii. 

De asemenea este considerat a fi un
simbol al echilibrului, fecundit[\ii, sim-
bol al vie\ii ;i al re`nnoirii naturii. Fol-
clorul conserv[ mai multe legende cre;ti-
ne care explic[ de ce se ̀ nro;esc ou[le de
Pa;ti ;i de ce ele au devenit simbolul
s[rb[torii ~nvierii Domnului. Obiceiul
vopsirii oului a fost ̀ nt]lnit la chinezi cu
dou[ mii de ani `nainte de Hristos.

Legendele `nro;irii ou[lor

Obiceiul folosirii ou[lor colorate `n
practicile de renovare a timpului
prim[vara, c]nd se serba, odinioar[,
Anul Nou, \ine de mitul cosmogonic al
oului primordial, pe care `l g[sim ;i `n
unele legende bucovinene.

Preluate de cre;tinism, ou[le ro;ii
simbolizeaz[ s]ngele v[rsat de Iisus Hris-
tos ̀ ntru m]ntuirea omenirii ;i miracolul
rena;terii Sale, devenind elementul defi-
nitoriu al s[rb[torii pascale.

La rom]ni, acest obicei a ̀ nflorit, prin
tehnic[, materiale folosite, dar ;i simbo-
listica motivelor. ~n tradi\ia popular[ de
la noi, oul ro;u de Pa;ti ar avea puteri mi-
raculoase, de vindecare, de `ndep[rtare a
r[ului, fiind purt[tor de s[n[tate, frumu-
se\e, vigoare ;i spor.

Exist[ mai multe legende cre;tine ca-
re explic[ de ce se ̀ nro;esc ou[le de Pa;ti
;i de ce ele au devenit simbolul s[rb[torii
~nvierii Domnului. Una dintre ele rela-
teaz[ c[ Maica Domnului, care venise s[-
;i pl]ng[ fiul r[stignit, a a;ezat co;ul cu
ou[ l]ng[ cruce ;i acestea s-au ̀ nro;it de
la s]ngele care picura din r[nile lui Iisus.
Culoarea ro;ie cu care le vopsesc cre;tinii
de Pa;ti, reprezint[ pe de o parte focul,
cu puterea lui purificatoare, dar ;i s]ngele
lui Iisus care s-a scurs pe cruce pentru
m]ntuirea lumii.

Reguli pentru 
ciocnitul ou[lor

Ciocnitul ou[lor semnific[ sacrificiul
divinit[\ii primordiale ;i se face dup[ re-
guli precise. De obicei b[rbatul cel mai
`n v]rst[ ciocne;te capul oului \inut `n
m]n[ de cealalt[ persoan[, `n timp ce
roste;te cunoscuta formul[ "Hristos a
~nviat", la care se r[spunde "Adev[rat a
~nviat".

De asemena ̀ n unele zone ale \[rii se
mai p[streaz[ obiceiul ca `n diminea\a
din duminica Pa;tilor oamenii s[-;i spele
fa\a cu apa nou[ sau ap[ ne`nceput[ `n
care pun un ou ro;u ;i un ban de argint,
av]nd credin\a c[ astfel vor fi tot anul
frumo;i ;i s[n[to;i ca un ou ro;u. Dup[
consumarea ou[lor, cojile ro;ii sunt
p[strate pentru a fi puse `n brazde, la
arat, crez]ndu-se astfel c[ p[m]ntul va
da rod bun.

Lum]narea, un semn 
al jertfei curate

De asemenea, lum]narea simboli-
zeaz[ jertfa de sine, transfigurarea, trans-
formarea ̀ n lumin[ a omului prin arderea
de sine, ceea ce reprezint[ calea ̀ mplinirii
;i a des[v]r;irii. Lum]narea este un semn
al jertfei curate pe care cre;tinul o aduce
`n fa\a lui Dumnezeu, ea sintetizeaz[
esen\a credin\ei cre;tine ;i anume c[ nu
exist[ alt[ cale de ̀ mplinire, de m]ntuire,
dec]t cea a jertfei. Pentru noi, cre;tinii,
Pa;tile `nseamn[ `n primul r]nd
s[rb[toarea ~nvierii Domnului.

Din punct de vedere liturgic, ziua
~nvierii Domnului ̀ ncepe ̀ n noaptea di-
nainte, la miezul nop\ii c]nd se spune c[
morm]ntul s-a deschis ;i a ̀ nviat Hristos.
S[tm[renii particip[ `n num[r mare la
Sf]nta Liturghie din aceast[ noapte
sf]nt[. Ei vin la Slujba ~nvierii pentru a
lua lumin[, dar ;i pentru a le fi sfin\ite
co;urile cu bucatele preg[tite pentru
acest mare praznic.

Chinezii vopseau 
ou[ cu 2000 de ani
`nainte de Hristos

Coşul trebuie obligatoriu să con\ină pe lângă ouăle vopsite, miel
sau găină umplută cu drob, caş galben (pregătit cu lapte şi gălbenuş
de ou), şuncă de porc (jambon, pulpă),cârnaţi, pască, hrean şi vin. În
unele localităţi meniul poate fi mai bogat. 
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Pianistul alin Mari\a a luat
18 premii i la concursuri

na\ionale ;i interna\ionale
“~n primii trei ani de studiu,

pianul era pentru mine... o teroare.
Am vrut s[ las deoparte studiul
acestui instrument de nenum[rate
ori. De fiecare dat[ c]nd acas[,
exers]nd, priveam pe geam ;i ̀ i ve-
deam pe prietenii mei cum se joac[,
r]d, alearg[, eram tentat s[ renun\. 

Acum ̀ i mul\umesc din suflet mamei
mele c[ nu m-a l[sat s[ fac asta. E ultimul
meu an de studiu al pianului la Palatul Co-
piilor Satu Mare ;i pot s[ spun c[ au fost
cei mai frumo;i ani din via\a mea ;i m[
bucur c[ am studiat acest instrument de-
osebit".

Acestea sunt cuvintele pe care mi le-a
spus Alin Mari\a `nc[ din primele mo-
mente ̀ n care ne-am cunoscut. Anul aces-
ta, t]n[rul pianist a primit diploma de me-
rit pentru remarcabila activitate
desf[;urat[ `n 2012 pentru promovarea
valorilor jude\ului. Diploma i-a fost acor-
dat[ la Gala Laurea\ilor S[tm[reni. De
Alin Mari\a am scris de foarte multe ori,
t]n[rul reprezent]nd jude\ul Satu Mare la
competi\ii na\ionale ;i interna\ionale de
interpretare la pian, evenimente de la care
s-a ̀ ntors mereu c];tig[tor. V[ propunem
s[ `l cunoa;te\i pe Alin Mari\a ;i s[ afla\i
ce anume l-a determinat pe copilul de doar
c]\iva ani s[ continue s[ ̀ nve\e ;i s[ ob\in[
`n opt ani de studiu la concursurile la care
a participat un singur premiu al doilea ;i
restul numai premiul `nt]i. 

Profilul t]n[rului pianist
Alin Sabin Mari\a are 17 ani, locuie;te

`n Halmeu ;i este elev `n clasa a XI-a E la
Colegiul Na\ional "Mihai Eminescu" Satu
Mare, profil biologie – chimie. Pentru Alin
ora de chimie este cea mai frumoas[ ;i ne
m[rturise;te c[ atunci c]nd sun[
clopo\elul s[ anun\e c[ ora s-a `ncheiat `i
pare chiar r[u c[ trece at]t de repede. La
cei 17 ani ai s[i e ̀ n al optulea an de studiu
al pianului la Palatul Copiilor Satu Mare
unde o are ca profesoar[ pe Mariana Moga.
‘’Am `nceput s[ c]nt la acordeon `nc[ de
la 7 ani, din clasa I, iar la 10 ani c]ntam
deja `n Biserica Penticostal[ din Halmeu.
Surioara mea mai mic[, Alina, era la vre-
mea aceea interpret[ la pian. ~i pl[cea foar-
te mult pianul ;i prin ea practic am ajuns
s[ fiu ;i eu elev al Palatului Copiilor Satu
Mare. ~n primii trei ani de studiu al acestui
instrument recunosc c[ mi-a fost foarte
greu, pianul era o... teroare pentru mine.
Am vrut s[ m[ las de nenum[rate ori de
cursurile de pian, dar mama nu mi-a dat
voie. Acum ̀ i mul\umesc din toat[ inima.
Dac[ urmezi cursurile de pian la Palat tre-
buie s[ exersezi acas[. Asta f[ceam ;i eu
dup[-masa. Orga la care `nv[\am acas[
era ̀ n fa\a geamului, iar dincolo de geam,
ga;ca de prieteni se juca. Eram `n clasa a
III-a. La un moment dat ̀ mi amintesc cum
mama a tras draperiile, s[ nu m[ fure pei-
sajul de afar[. Mi-a spus< las[ c[ peste c]\iva
ani tu vei ;ti s[ c]n\i la pian, vei fi un copil
realizat. Acum sunt foarte mul\umit c[ m-
a ajutat ;i m-a `ncurajat nespus de mult’’.

Alin Mari\a `;i aminte;te c[ avea de
parcurs partituri multe ;i cu z]mbetul pe
buze `mi spune c[ p]n[ ;i mama lui a
`nv[\at notele muzicale, a `nv[\at ce
`nseamn[ pianul< "~n fiecare vineri dup[-
masa aveam pian la Palatul Copiilor `n
Satu Mare. Mama a fost nevoit[ s[ renun\e
la multe pentru noi, pentru c[ ne ducea
pe am]ndoi, pe mine ;i pe surioara mea,
la Satu Mare la ore. Drumul Halmeu –
Satu Mare l-a parcurs cu noi de c]nd eram
`n clasa a III-a ;i p]n[ ̀ n clasa a VIII-a in-
clusiv".

Sute de ore `n fa\a pianului
Dup[ mult[ munc[, dup[ sute de ore

`n fa\a pianului, Alin Mari\a a participat
la primul concurs de interpretare din via\a
lui< Concursul Na\ional de Pian "Micul
Virtuoz" Bucure;ti 2008. A ob\inut pre-
miul al doilea, singurul premiu doi din

via\a sa de pianist< "Acest premiul doi nu
mi-a pl[cut deloc. Practic m-a motivat s[
fac mai mult, s[ muncesc, s[ urc pe prima
treapt[ a podiumului. Nu m-am mai l[sat
;i am muncit foarte mult. De atunci, an de
an, la competi\iile la care am reprezentat
jude\ul am luat 18 premii I. Munca mea a
avut ;i un suport, o sus\inere important[,
profesoara Mariana Moga. Este o profe-
soar[ care m-a ajutat mult, o profesoar[
exigent[, care cere mult de la elevii s[i, dar
al[turi de care pot spune c[ se lucreaz[ `n
echip[". 

Lista premiilor ob\inute
L-am rugat pe Alin Mari\a s[ ne pun[

la dispozi\ie o list[ cu evenimentele com-
peti\ionale de interpretare la pian la care
a participat, list[ pe care o red[m mai jos<
11 mai 2008 – Concurs Na\ional de Pian
"Micul Virtuoz" Bucure;ti – premiul 2> 9
mai 2009  - Concurs Interna\ional de in-
terpretare Pian "Ofrand[ Sunetului" Ia;i –
Premiul 1> 16 mai 2009 – Concurs Inter-
na\ional de interpretare Pian "Micul Vir-
tuoz" Bucure;ti – Premiul 1> 6 februarie
2009 – Concurs Interjude\ean de inter-
pretare Pian "Prietenii Muzicii" Satu Mare
– Premiul 1> 31 ianuarie 2010 – Concurs
interjude\ean de interpretare Pian "Prie-
tenii Muzicii" Satu Mare – Premiul 1> 9
mai 2010 – Concurs Interna\ional de in-
terpretare Pian "Ofrand[ Sunetului" Ia;i –
Premiul 1> 15 mai 2010 – Concurs Inter-
na\ional de interpretare Pian  "Micul Vir-
tuoz" Bucure;ti – Premiul 1> 12 martie
2011 – Concurs Na\ional de interpretare
Pian "Prietenii Muzicii" Satu Mare – Pre-
miul 1> 07 mai 2011 – Concurs Interna\io-
nal de interpretare Pian "Ofrand[ Sune-
tului" Ia;i – Premiul 1> 14 mai 2011 – Con-
curs Interna\ional de interpretare Pian
"Micul Virtuoz" Bucure;ti – Premiul 1> 15
martie 2012 – Concurs Jude\ean de pian
"Prietenii  Muzicii" Satu Mare – Premiul
1> 31 martie 2012 – Concursul Na\ional
de interpretare Pian "Prietenii Muzicii" Sa-
tu Mare – Premiul 1> 05 mai 2012 – Con-
curs Interna\ional de interpretare Pian

"Ofrand[ Sunetului" Ia;i – Premiul 1> 05
mai 2012 – Concurs Interna\ional de in-
terpretare Pian "Ofrand[ Sunetului" Ia;i –
Premiu Special de interpretare> 12 mai
2012 – Concurs Interna\ional de interpre-
tare Pian "Micul Virtuoz" Bucure;ti – Pre-
miul 1> 10 noiembrie 2012 – Concurs
Na\ional de interpretare "MuzArt" Vaslui
– Premiul 1 ;i 5 mai 2013 - Concurs Inter-
na\ional de interpretare pian ''Ofrand[ Su-
netului'' Ia;i - Premiu Special / Premiul 1.

~n 18 mai, Alin Mari\a reprezint[ din
nou Palatul Copiilor la Concursul
Interna\ional de interpretare Pian "Micul
Virtuoz’’ din Bucure;ti. Este ultimul an de
studiu al pianului ;i spune c[ se simte foarte
bine c[ a ajuns p]n[ aici< ‘’De-acum m[
voi preg[ti pentru un profil greu, pentru
studen\ie la UMF Cluj. ~mi doresc s[ m[
specializez `n industria medicamentului
;i biotehnologii farmaceutice. Poate voi
face ̀ ntr-o zi ;i Conservatorul, pian gene-
ral, ca s[ fiu `mp[cat suflete;te". 

Dincolo de emo\ii
L-am ̀ ntrebat pe Alin dac[ are emo\ii

c]nd intr[ `n scen[ acum, dup[ at]\ia ani
de preg[tire< "Emo\ii am avut ̀ n primii doi
ani de competi\ii. Acum abia a;tept s[ urc
pe scen[. ~n timpul liber fac piese pentru
mine, ̀ nv[\ singur acas[ partituri din Cho-
pin, de exemplu. Am studiat piese grele la
interpretare din Liszt, Chopin. Rapsodia
num[rul 2, care are 18 pagini, am ̀ nv[\at-
o ̀ ntr-un an de munc[. S[ ̀ nve\i partitura
e 10% din c]t ai de f[cut, s[ respec\i ter-
menii din ea, nuan\area e 30-40%, iar in-
terpretarea e 50%. Asta ̀ nseamn[ s[ mun-
ce;ti pentru a fi cel mai bun :i p[rin\ii
mei, Viorica ;i Nelu, asta au f[cut, m-au
sprijinit s[ fiu cel mai bun, m-au educat ̀ n
acest sens".

Alin ascult[ Yruma, iar pianista lui
preferat[ e rusoaica Valentina Lisitsa. Le
recomand[ tuturor p[rin\ilor care `;i
`ndrum[ copiii spre studiul pianului s[ `i
sus\in[ s[ continue oric]t de greu le-ar
p[rea acest instrument.  

A consemnat Ioana Vladimirescu

Pianistul s[tm[rean a participat al[turi de profesoara Mariana Moga `n 
10 noiembrie 2012 la Concursul Na\ional de interpretare "MuzArt" Vaslui

“~n primii trei ani de studiu al acestui instrument recunosc c[
mi-a fost foarte greu, pianul era o... teroare pentru mine. Am vrut
s[ m[ las de nenum[rate ori de cursurile de pian, dar mama nu mi-
a dat voie. Acum `i mul\umesc din toat[ inima. Dac[ urmezi cur-
surile de pian la Palat trebuie s[ exersezi acas[.”

Urmare din num[rul trecut

Performarea discursului 
dramatic 

În dialogul literaturii dramatice cu
spectacolul şi în ocurenţa şi complemen-
taritatea instanţelor creatoare, condiţia
postmodernă a adus şi ea schimbări in-
teresante Exemplară poate fi, pentru
acest aspect, practica lui Matei Vişniec,
renumit poet şi dramaturg care, precum
Marin Sorescu la timpul său,  performea-
ză discursul dramaturgic. Intervenţia s-
a produs tot pe tărâmul poeticii, dimen-
siune a procesului de creaţie care asigură
coerenţa, consecuţia logică şi care solicită
cu deosebire inteligenţa autorului. Cât
timp drama se conţinea într-o tramă epi-
că, coerenţa spectacolului era asigurată
de aspectul lui de poveste, de acel filum
narrativum care configura subiectul
acesteia. Un spectacol îşi cucerea publicul
şi prin exemplaritatea situaţiei, configu-
rată în limitele unor convenţii cuprinză-
toare de gen literar şi teatral. Odată cu
literatura absurdului, gravitatea dramelor
existenţiale, individuale sau sociale, is-
torice sau actuale, nu se mai poate reda
prin convenţiile stabilite. Era nevoie nu
doar de dezvăluirea   „sforilor”,  a con-
venţiilor estetice, ori de amestecul genu-
rilor şi speciilor consacrate, ci de spar-
gerea canoanelor, sub presiunea unor
realităţi de o intensitate deosebită şi, poa-
te, şi de oarecare urgenţă, de combinarea
mijloacelor tragediei cu ale comediei spre
a da expresie  unor aspecte de viaţă de-
osebit de tensionată. 

Poetica, de sorginte postmodernă, pe
care şi Matei Vişniec, o practică solidar
cu gruparea optzecistă,  nu mai acordă
preeminenţă poveştii din spectacolul
dramatic. A devenit important de arătat
lumii faţa ei adevărată, de  imprimat con-
ture îngroşate şi relief pregnant imaginii
literare şi spectaculare prin insolitări in-
genioase> unii autori recurg, pentru
aceasta,  la hiperrealism, care imprimă
detaliilor o valoare semnificantă supra-
adăugată. Ideea, străveche, de teatru ca
oglindă, ca reflectare a realităţii semni-
ficante şi a adevărului existenţial devine
o prioritate  a  actualităţii. Piesa şi, cu
deosebire, spectacolul, se cer din nou să
fie oglindă a vieţii, a existenţei actuale,
alcătuită din aspecte importante ale rea-
lităţii. Nu mai este o poveste, cu eroi, cu
personaje, principale şi secundare, epi-
sodice, cu poziţii distincte în conflict. E
o succesiune de tablouri, poate nici mă-
car reunite în scene,  în sensul tradiţional
al termenului, o succesiune de secvenţe,
ilustrate comportamental, alteori  narate
de personajul însuşi, a cărui poziţie şi
importanţă nu se mai măsoară doar prin
contribuţia la avansarea conflictului. Lu-
mea piesei nu se mai dezvăluie prin ca-
ractere, ci prin comportamente motivate
nu atât de mobiluri întemeiate în sensu-
rile edificării fiinţei, în legitimele ei as-
piraţii, ci de îndeplinirea cvasimecanică
a unor ritualuri ilustrând un fel de mituri
secundare ale ratării, ale eşecului. Ca şi
personajele, lumea obiectuală sugerează
dimensiuni complementare ale realităţii,
devine purtătoare de  semnificaţii sim-
bolice.  Publicul sătmărean a mai luat
cunoştinţă de specificul dramaturgiei lui
Matei Vişniec cu ocazia Festivalului săt-
mărean de teatru de acum câţiva ani,
când Teatrul dramatic din Galaţi a pre-
zentat spectacolul cu piesa Femeia ca un
câmp de luptă, inspirată din întâmplările
războiului din fosta Jugoslavie.  Acolo
fenomenele fireşti ale vieţii erau scoase
din cursul lor natural şi folosite, violent,
ca arme de luptă. Se ajunge însă şi la o
altfel de desconsiderare a vieţii, care face
ca nici naşterea să nu mai însemne  re-
generare şi continuitate a vieţii,  iar co-
respondentul ei cosmic, răsăritul de soa-
re, să ajungă „avortat”.  

Într-o lume care degradează fiinţa
ajungând până la afectarea condiţiei ei
naturale, personajele nu mai au conture
caracterologice pregnante. În spectacolul
cu piesa lui Matei Vişniec, regizorul Ovi-
diu Caiţa a pus în evidenţă cu ingenio-
zitate acest aspect al lumii piesei atri-
buind aceloraşi actori mai multe roluri,
tocmai pentru că la un nivel de profun-
zime diferenţele între ele sunt irelevante.

Dimpotrivă, ca în teatrul absurdului, nu
ar deranja prea mult dacă personajele ar
fi chiar interşanjabile. De altfel acestea
nici nu au nume proprii>  semnele iden-
tităţii provin mai degrabă de la obiectele
pe care le poartă din considerente mai
mult ritualice decât existenţiale, semne
ale unor îndeletniciri rămase exterioare
fiinţei, redusă la condiţia de ambalaj, pre-
cum Bărbatul cu cutia de saxofon, cel cu
cutia de  violoncel, sau de simulacru al
unor chemări fără şansă de realizare< Fe-
meia care vrea să plece cu trenul, Bărba-
tul care vrea şi el să plece cu trenul, că-
lători  care-şi cumpără bilete  pentru o
călătorie  de la început incertă, chiar ra-
tată. Viaţa pare a fi alcătuită din simula-
cre, cum susţine Jean Baudrillard. Nu
mai e surprinzător că până şi naratorii
sunt nişte paparazzi, rămaşi în condiţia
inautenticităţii vieţii, relatând aspecte
convenţionale, repetitive, golite de aspi-
raţii autentice spre plenitudine. E ca şi
cum naşterea  ar fi de la începuturi ratată,
iniţiativa  ar purta de la început semnele
eşecului. S-ar putea ca aceste noi „fonduri
fără forme” tranşant  configurate, revers
al clasicismului în actualitate, să reflecte
o stare de spirit a veacului actual, care
nu mai oferă energii, generatoare de as-
piraţii şi idealuri. Se ilustrează astfel un
timp lipsit de evenimente, timp al „im-
ploziei”, al retragerii fiinţei în sine după
eşecul în căutarea de temeiuri existenţiale
şi de sensuri mobilizatoare ale vieţii. Mul-
te dintre personaje sunt bătrâne, aspect
ce ilustrează nu doar  vârstă decrepitu-
dinii, ci mai degrabă un timp golit de
energii, vidat de orice urmă  de idealitate,
şi la nivelul fiinţei, şi al cetăţii. Viaţa a
devenit manifestare ritualică, dar lumea
obiectuală, alcătuind „recipiendarul”
acestui ritual, nu mai deţine valorile de
sacra şi, deseori, nici de signa.  Funcţia
lor se rezumă, în cel mai bun caz, la o
minimală şi incertă diferenţiere, atât cât
să întreţină un dialog, convenţional şi ri-
tualizat şi acesta. E remarcabil însă că
discursul dramaturgic al lui Matei
Vişniec nu alunecă în limbajul under-
ground-ului, deşi lumea  pieselor lui se
găseşte în vecinătatea apropiată a aces-
tuia, că replicile personajelor se exprimă
într-un limbaj nuanţat, poetic şi simbolic,
accentuând  tocmai caracterul ritualic al
existenţei.

Mi se pare că ar trebui să acordăm o
atenţie  sporită conceptului de implozie,
atitudine ori poate chiar condiţie actuală
a omului  de rând, exclus oricum de la
participarea la marile experimente, ma-
nifestări care au luat locul evenimentelor,
mai cu seamă după ce acestea s-au de-
monetizat în urma degradării vieţii po-
litice, cu deosebire. Nu cu mult timp în-
ainte celebrul  prozator Cinghiz Aitmatov
observa că pentru omul simplu „cosmo-
sul nu e treaba lui”, că „pâinea cea de
toate zilele se dobândeşte cu greu”> din
asemenea uriaşe experimente acesta nu
se alege cu prea puţine satisfacţii şi cu
mult mai m ulte suferinţe.    
Piesa Paparazzi sau cronica unui apus
de soare avortat, cuprinsă în repertoriul
teatrului sătmărean în actuala stagiune,
este o parabolă a devenirii  ritualice a
existenţei,  a imploziei, condiţie a Omului
recent, poate, mai potrivit, a Omului ori-
zontal.  Să ne amintim că Ovidiu Caiţa a
regizat şi spectacolul Ocean Mare al lui
Alessandro Baricco,  susţinător, alături
de Gianni Vattimo, al conceptului de  om
orizontal.

Premiera din 17 februarie 2013  a
marcat din plin această condiţie a lumii
actuale. E  greu de făcut  aprecieri dife-
renţiate privind  jocul actorilor, nemai-
vorbind  de rolurile interpretate de acelaşi
actor, dar întreaga echipă a înţeles bine
ideea regizorală şi a respectat-o pe tot
parcursul spectacolului. Merită sublinia-
tă scenografia Elizei Labancz, care a creat
un decor simplu şi multifuncţional> aces-
ta a permis succesiunea rapidă şi, uneori,
simultaneitatea tablourilor dintr-o cu-
prinzătoare imago mundi   ajunsă la sta-
rea de  implozie, ajutată de jocul lumini-
lor care a susţinut accentele ideatice şi
detaliile expresive ale  imaginilor scenice,
a contribuit la mobilitatea şi dinamica
unui spectacol inedit, instructiv însă în
multe privinţe. 

Alexandru Zotta

Cronici  întârziate 
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Bucegii sunt consideraţi de că-
tre specialişti un punct energetic
foarte puternic. Locul este invo-
cat de yoghini şi vizionari. 

S-au emis ipoteze asupra existenţei
unor galerii subterane, s-au făcut teste
radiestezice. 

Cercetările au demonstrat că zona
este încărcată energetic mai mult ca
oricare din România. Traian Trufin,
muzeograf conservator la Muzeul „Ce-
zar Petrescu“ din Buşteni, publicist şi
cercetător al fenomenelor stranii la ca-
re a fost martor, a încercat să găsească
nişte explicaţii.

Insomnii fără oboseală

“În 1993, timp de două săptămâni,
în partea de sud a oraşului, oamenii
aveau insomnii, indiferent de vârstă.
M-am gândit că sunt emanaţii de noxe
de la fabrica de hîrtie. Nici vorbă de
aşa ceva. Era ciudat că, deşi nu dor-
meau, oamenii nu se simţeau obosiţi. 

Mi-au confirmat acest lucru cel
puţin 20 de persoane“, povesteşte mu-
zeograful. 

Unii localnici au ajuns să trăiască
adevărate stări de euforie. Manifestă-
rile aveau loc numai în timpul nopţii.
După ce au băgat în speriaţi tot oraşul,
au încetat la fel de brusc cum apăru-
seră.

Cutremure la ore fixe

Apoi au început cutremurele. Pa-
radoxal, dar acestea n-au putut fi lo-
calizate în Bucegi şi nici nu aveau vreo
legătură cu sursa seismică din Vrancea.
Seria de cutremure a început în 1994
şi a ţinut 3 ani.

„Se produceau la ore fixe< la 20 şi
3 noaptea. În fiecare zi, invariabil. Nu
erau însă seisme propriu-zise. Se ma-
nifestau după alte legi. Aveau un areal
redus< Azuga-Buşteni-Sinaia. Uneori
cuprindeau doar un cartier din
Buşteni. Se auzea din Pământ un vuiet,
ca şi cum s-ar fi prăbuşit sub picioarele
tale tavanul unei grote. Nu apăreau
nici mişcări orizontale, nici verticale“,
povesteşte Traian. 

A numărat peste 100 de astfel de
mişcări seismeice. 

Bubuituri din subteran

Nici specialiştii de la Staţia Seis-
mică de la Cheia n-au putut lămuri lu-
crurile. Au căzut câteva coşuri de pe
acoperişuri, în zidurile caselor au apă-
rut câteva fisuri. 

Misterele s-au succedat. Mişcările
de pământ au durat trei ani. S-a emis
ipoteza producerii artificiale a cutre-
murelor datorită unor detonări subte-
rane. Dar în acea perioadă nu fuseseră
făcute nici un fel de săpături în zonă.

Seismologii
n-au găsit explicaţii

Specialiştii de la Institutul de Fizică
a Pământului n-au putut spune decât
că sunt manifestări naturale, determi-
nate de fracturi locale ale scoarţei. 

„Aici este zona de rezonanţă a cu-
tremurelor din Vrancea. În acea pe-
rioadă, nu s-a înregistrat nici măcar
un cutremur de intensitate mare. 

În Vrancea au loc zilnic mişcări
slabe ale scoarţei, cu magnitudine sub
un grad. Dar aici cutremurele măsurau
3-4 grade pe scara Richter“, spune mu-
zeograful convins că fenomenele de
acum 6 ani se pot explica doar prin
alte cauze.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Din timpuri imemoriale omul
s-a simţit profund impactat de
trei fenomene, care de-a lungul
istoriei au fost constante< Naşte-
rea, Moartea şi Visele. 

Fără îndoială că această temă este
fascinantă pentru că preocupă pe toată
lumea. Toate fiinţele umane visăm sau
măcar o data am visat, am avut vise care
e posibil să ne fi marcat viaţa într-un
anumit moment.

Marile civiliza\ii d[deau 
mare importan\[ viselor

Marile civilizaţii dădeau o foarte ma-
re importanţă viselor. Egiptenii conside-
rau fenomenul visului ca fiind o micuţă
moarte. Un alt exemplu ne este dat de
către Sacerdoţii lui Apollo, în cetatea Co-
rintului, Grecia, care, îi aduceau pe bol-
navi într-o stare de somn şi prin inter-
mediul unui fel de hipnoză ordonau bol-
navului să cerceteze în Lumea Viselor
cauza bolii sale. Acest lucru era cunoscut
ca Oniroterapie. Biblia, în Vechiul Tes-
tament, ne oferă numeroase pasaje oni-
rice şi subliniază importanţa lor. Astfel
se vorbeşte despre Iosif care a descifrat
cei şapte ani îmbelşugaţi şi cei şapte ani
de sărăcie, care s-au abătut asupra Egip-
tului din acele timpuri. In cadrul aceluiaşi
context nu trebuie să uităm visul lui Iacob
în care a văzut o scară ce se întindea de
la Pământ la Cer pe care urcau şi coborau
îngeri. Aceasta este o vie aluzie la Spaţiul
Hiperdimensional ce leagă Lumea noas-
tră Tridimensională cu Lumile Superioa-
re de Conştiinţă.

Grecii credeau c[ lumea 
viselor este mai real[ 
dec]t cea a formelor vie\ii

Filozofia Greacă, prin intermediul
lui Platon, afirmă că lumea viselor este
mai reală decât lumea formelor sau a
vieţii cotidiene. El spunea că "Omul se
cunoaşte după visele sale". Această afir-
maţie a fost confirmată ştiinţific mult
mai târziu de către Psihanaliza lui Sig-

mund Freud şi a lui Carl Gustav Jung.
Acesta din urmă a ajuns la concluzia că
"în vise există un conţinut plin de mesaje
care caută să dezlege enigmele care ne
învăluie existenţa". De-a lungul istoriei
de multe ori au intervenit visele, şi aici
este cazul Calpurniei, soţia lui Iulius Ce-
zar, înainte ca acesta din urmă să fie asa-
sinat> de asemenea, Abraham Lincoln şi-

a visat propria moarte cu o săptămână
înainte de tragedie. Descoperirile marilor
chimişti îşi au originea în visele lor, cum
este cazul lui Mendeleev, care a alcătuit
Tabloul Periodic al Elementelor în urma
unui vis.
Enigmele viselor

Astăzi, există foarte multe cărţi în ca-
re se explică mai mult sau mai puţin sim-

bologia onirică. Totuşi, trebuie spus că
este imposibil să se elaboreze un ghid
unic de interpretare a viselor. Din acest
motiv, Gnoza, ne spune că ştiinţa funda-
mentală a interpretării viselor trebuie ba-
zată pe următoarele Legi< Legea Analo-
giilor Filozofice, Legea Analogiilor Con-
trariilor, Legea Corespondenţelor, Legea
Numerologiei şi a Kabalei Simbolice şi
Fonetice. Cu aceste unelte putem des-
chide drumul în încâlceala interpretări-
lor onirice.

Este adevărat că nu toate simbolurile
care se manifestă în vise au o semnificaţie
transcendentă sau ocultă, întrucât multe
vise sunt rodul impresiilor succesive care
au saturat, pe durata zilei, centrii maşinii
umane. Acestea sunt ceea ce Gnoza nu-
meşte vise pur mecanice. Astfel există vi-
se mecanice relaţionate cu centrii inte-
lectual, emoţional, motor, instinctiv şi
sexual. De asemenea există vise simbolice
şi vise profetice.

Totu;i, V.M. Samael Aun Weor ne
avertizează că interpretarea viselor nu
este credibilă şi nu are profunzime dacă
tălmăcitorul, în prealabil, nu a realizat
asupra sa o muncă psihologică, o auto-
critică şi o auto-corectare permanentă.
Interpretarea simbolurilor este foarte de-
licată, de aceea simbolurile trebuie să fie
analizate cu detaşare, fără superstiţie,
răutate, neîncredere, orgoliu, vanitate,
fanatism, invidie, lăcomie, gelozie,
duşmănii, idei preconcepute, etc. Samael
Aun Weor subliniază faptul că interpre-
tarea oricărui vis "trebuie să fie teribil de
analitică, extrem de ştiinţifică şi în esenţă
mistică". Cititorul este invitat să studieze
opera lui Artemidor din Efes intitulată
"Interpretarea Viselor", să cerceteze "Psi-
hologie şi alchimie" operă scrisa de C.G.
Jung, în care arată cât de bine cunoştea
el sufletul uman, şi mai ales să investi-
gheze în mod profund învăţăturile gnos-
tice.

Din toate acestea se va putea dobândi
ceea ce este numit "Cunoaşterea", iar
pentru a se transforma într-un adevărat
oniromant, într-un adevărat înţelept, de-
votul nu trebuie să uite niciodată trei lu-
cruri< să gândească corect, să simtă corect
şi să acţioneze corect. 
Sursa< /www.vopus.org/ro/gnoza-gnos-
ticism/dimensiuni-necunoscute.

Filozofia Greacă, prin intermediul lui Platon, afirmă că lumea viselor este mai
reală decât lumea formelor sau a vieţii cotidiene

Ceea ce înainte se putea imagi-
na doar în filme hollywoodiene gen
“Jurassic Park” a devenit un scena-
riu destul de realist pentru oamenii
de ştiinţă. 

Deja la această oră cercetători gene-
ticieni din întreaga lume lucrează la clo-
narea de animale care au dispărut în ur-
mă cu zeci de mii de ani, notează presa
germană.

:i “resuscitarea” tigrului 
tasmanian este `n aten\ia 
cercet[torilor

Astfel, la sfârşitul lui martie anul cu-
rent oameni de ştiinţă de la Universitatea
australiană din New South Wales au
reuşit să recreeze genomul unei specii
rare de broască, dispărute în totalitate
de pe continent la începutul anilor 1980,
potrivit cotidianului Die Welt. Este ade-
vărat că embrionii obţinuţi s-au dovedit
neviabili, la fel cum s-a întâmplat şi cu
capra sălbatică de munte din specia Py-
renaica, clonată în 2009 şi care a murit

doar la câteva minute de la naştere.
Cu toate acestea, oamenii de ştiinţă

nu-şi pierd speranţa şi mizează pe un
grabnic progres în clonarea de specii
dispărute. "Cu broaştele acest lucru ar
putea reuşi deja peste 2-3 ani de lucru.
În schimb, clonarea de mamuţi ar putea
fi văzută de omenire abia peste 20-30 de
ani", este de părere Hendrik Nicholas
Poinar, genetician în cadrul Universităţii
McMaster. Totuşi, omul de ştiinţă nu ex-
clude că acest lucru s-ar putea întâmpla
şi mai curând.

De asemenea, cercetătorii au în plan
"resuscitarea" tigrului tasmanian, dispă-
rut în anii 30 ai secolului trecut, şi a pă-
sării dodo, incapabilă să zboare şi care a
dispărut în secolul al XVII-lea. În ceea
ce-i priveşte pe oamenii de ştiinţă niponi,
aceştia intenţionează să readucă la viaţă,
înainte de 2017, mamutul. Planuri ase-
mănătoare au şi colegii lor sud-coreeni.

Singurul lucru de care au nevoie oa-
menii de ştiinţă este un fragment de ţesut
dintr-o specie dispărută cu un ADN bine
păstrat. "Pentru clonare se va potrivi
foarte bine un ADN chiar şi cu vârsta
de 200.000 de ani", explică Die Welt.

A început vânătoarea 
pentru rămă;ițele unor 
specii dispărute

După cum notează
jurnalistul Moritz Gat-
man în articolul ‘Bles-
temul mamutului’,
publicat în revista ger-
mană Focus, în regiu-
nea rusă Iakutia, zonă
a îngheţului veşnic,
uriaşul "congelator" ce
ascunde un mare număr
de forme de viaţă uitate, a
început o adevărată vânătoare
pentru rămăşiţele conservate ale unor
specii de animale dispărute.

Uneori, această vânătoare devine
cu adevărat sângeroasă, pentru că, pe
lângă grupurile finanţate de stat, care
se ocupă de căutări în scopuri şti-
inţifice şi care confiscă tot ce des-
coperă fără niciun fel de recompen-
să, concurează unii cu alţii şi un mare
număr de ‘vânători de mamuţi’, explică
jurnalistul german. (Agenţia Naţională
de Presă AGERPRES)

Egiptenii considerau visul
ca fiind o mic[ moarte

Filozofia Greacă, prin intermediul lui Platon, afirmă că lumea
viselor este mai reală decât lumea formelor sau a vieţii cotidiene.
El spunea că "Omul se cunoaşte după visele sale". Această afirmaţie
a fost confirmată ştiinţific mult mai târziu de către Psihanaliza lui
Sigmund Freud şi a lui Carl Gustav Jung. 

Vor fi readu;i la via\[ mamutul ;i pas[rea dodo

Bucegii, \inutul
fenomenelor
paranormale
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alege-\i favorita `n concursul Miss
Popularitate informa\ia Zilei, luna mai

Informaţia Zilei organizează
un nou concurs de popularitate,
de data aceasta pentru luna mai.
S-au înscris 3 concurente, eleve
la instituţiile de învăţământ din
municipiul Satu Mare. Ele sunt
Cristina Belbe de la Liceul Eco-
nomic “Gheorghe Dragoş”, Mă-
dălina Baba de la Colegiul Naţio-
nal “Ioan Slavici” şi Roxana Ga-
vrău de la Colegiul Naţional “Mi-
hai Eminescu”.

Dacă aveţi vreo favorită nu ezitaţi
să intrați pe www.informatia-zilei.ro
să o votaţi!  Concurenta care va strânge
cele mai multe “Like-uri” va câştiga di-
verse premii, printre care, un abona-
ment la Primagym de aerobic, cycling
sau fitness situat pe str. Petofi nr. 45,
et. 5, produse de îngrijire corporală de
la Beauty Land Satu Mare, situat pe str.
Luceafărului nr. 11, şi servicii de ma-
nichiură- pedichiură la Salonul de pe
strada Corvinilor nr. 13.

Iată care sunt cele trei concurente
din luna mai<

Cristina Belbe

Cristina Belbe este născută în 8 oc-
tombrie 1997, zodia balanță. Învață la
Liceul Economic "Gheorghe Dragoş",
profilul comerț şi se descrie ca fiind o
fire sociabilă, sensibilă şi optimistă. În
timpul liber îi place să cânte la chitară,
să danseze şi să citească. Adoră plim-
bările cu prietenii, să viziteze locuri
noi şi îi place oraşul Satu Mare unde
îşi doreşte să rămână şi pe viitor. Din
câte ne-a spus foloseşte internetul în
jur de 4 ore zilnic, fie de pe telefon fie
de pe calculator. Motto-ul Cristinei
este< “Secretul vieţii nu este să ai tot
ceea ce îţi doreşti, ci să-ţi doreşti tot
ceea ce ai.”

Mădălina Baba

Mădălina Baba este elevă la Cole-
giul Național "Ioan Slavici", profilul
filologie. Se află în zodia săgetător,
data naşterii fiind 16 decembrie 1994.
Printre hobby-urile Mădălinei se află
cititul, plimbările cu prietenii şi mu-
zica. Spune despre ea că este o persoa-
nă ambițioasă, optimistă şi sinceră. În
timpul liber alege deseori să se plimbe
alături de amicii săi cu bicicletele.

Printre locurile pe care le preferă
Mădălina în acest oraş se află Parcul
Central, Grădina Romei. Îi place să
călătorească, a vizitat frumoase oraşe
ale României precum Sibiu, Braşov şi
Alba Iulia. În viață se ghidează după
următorul motto< “Viaţa nu este des-
pre cum să supravieţuieşti în furtună
ci despre cum să dansezi în ploaie.”

Roxana Gavrău

Roxana Gavrău spune despre ea că
este persoană harnică, prietenoasă şi
sociabilă. Învață la Colegiul Național
"Mihai Eminescu", profilul ştiințe so-
ciale şi este născută în data de 15 iulie
1998, zodia rac.

Roxana este Miss Crăciunița In-
formația Zilei, concurs pe care l-a câş-
tigat în 16 decembrie 2012. Îi place
sportul, plimbările prin oraş, cântatul,
dansul modern şi oşenesc, şi este una
din manechinele agenției Trust Mo-
dels. Motto-ul acestei concurente este
"Viața este o artă în care se desenează
fără radieră."

***

Sătmărencele care vor să se înscrie
în acest concurs pentru luna iunie, o
pot face trimiţând un e-mail la adresa
misspopularitate_iz@yahoo.com cu
numele, prenumele, câteva poze, data
naşterii, număr de telefon, instituţie
de învăţământ sau locul de muncă.

M[d[lina
Baba

Roxana
Gavr[u

Cristina
Belbe 


