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Supliment cultural-artistic ;i istoric. apare sub egida Centrului Multicultural Poesis

Petru Bran, protopop ;i profesor (1821-1877)

Biserica "Sfin\ii Arhangheli Mihail ;i Gavriil" din Surde;ti a fost construit[ ̀ n 1766 de me;terul Ion Macarie
;i este considerat[ cea mai `nalt[ biseric[ de lemn din Rom]nia, având 54 de metri

De aproape trei decenii Filarmonica din
Satu Mare ;i-a `nscris pe frontispiciu numele
unui muzician legendar al Rom]niei< 
Dinu Lipatti. PagiNa 6

Episcopia Maramureşului şi Săt-
marului a fost înființată în anul 1990,
ca episcopie sufragană a Mitropoliei
Ardealului. 

În contextul refacerii ierarhiei ro-
mâne unite în Maramureş prin con-
sacrarea episcopului Lucian Mureşan
la Baia Mare în 27 mai 1990, Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
a decis la 9 iunie 1990 numirea lui
Iustinian Chira ca locțiitor al arhie-
piscopului Teofil Herineanu al Clu-
jului, stabilindu-i reşedința la Baia
Mare. În data de 27 septembrie 1990
Sfântul Sinod a reînființat Episcopia
Maramureşului şi Sătmarului şi l-a
numit episcop eparhiot pe Iustinian
Chira. Alegerea a fost recunoscută
de preşedintele Ion Iliescu prin de-
cretul nr. 53 din data de 7 noiembrie
1990, publicat în Monitorul Oficial
al României din 9 noiembrie 1990.
Instalarea în funcție a episcopului
Iustinian Chira a avut loc în data de
11 noiembrie 1990 la Baia Mare. 

În anul 1990 Eparhia Maramu-
reşului şi Sătmarului avea 4 mănăstiri
şi 5 protopopiate, care însumau 333
de parohii şi 121 de filii.

O echipă alcătuită din arheologi
egipteni şi germani a descoperit în
cartierul Al-Matariya din Cairo mai
multe pietre de calcar pe care sunt
gravate inscripţii ce ar putea avea o
vechime de 4.000 de ani, a anunţat
marţi Ministrul Antichităţilor din
Egipt, citat de DPA.

Unele dintre acele fragmente da-
tează din timpul dinastiei a 12-a şi
dinastiei a 20-a, pe vremea Regatului
Mijlociu Egiptean şi a Noului Regat
Egiptean. Arheologii au descoperit,
de asemenea, fragmente din mai
multe statui.

Expertul german în egiptologie
Dietrich Raue, coordonatorul acestei
misiuni arheologice, a spus că una
dintre inscripţii se referă la vechiul
zeu Atum, considerat responsabil
pentru inundaţiile produse de Nil
din Perioada Târzie a Egiptului An-
tic, între anii 664 î.e.n. şi 332 î.e.n.

În martie 2017, aceeaşi misiune
arheologică a descoperit bustul unei
statui uriaşe, o reprezentare a unui
faraon mai puţin cunoscut, Psamtik
I, care a domnit între anii 664 î.e.n.
şi 610 î.e.n. Excavaţii suplimentare
au reuşit să scoată la suprafaţă şi ce-
lelalte fragmente ale statuii.

Al-Matariya, un cartier din estul
oraşului Cairo, a făcut parte în trecut
din oraşul antic Heliopolis, supra-
numit "Oraşul Soarelui".

28 de ani 
de la instalarea 
primului episcop 
în Maramure;ș

;i S[tmar

inscrip\ii de 4000 
de ani, descoperite

în Egipt
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Bisericile de lemn din Maramure;, adev[rate
bijuterii arhitecturale, protejate de UNESCO

C]t de relevant 
mai este

pentru s[tm[reni 
Dinu Lipatti?

Satu Mare nu are foarte multe personalit[\i culturale pentru
a-;i putea permite s[ le ignore. Petru Bran nu este doar unul
dintre marii sus\in[tori ai istoriei ;i culturii rom]ne;ti, ci este
chiar cel care pune piatra de temelie a `nv[\[m]ntului `n limba
rom]n[ ̀ n Satu Mare. A fost primul profesor de limba ;i literatura
rom]n[ din Satu Mare. A ̀ nfiin\at prima bibliotec[ rom]neasc[
;i primul cerc de lectur[ `n limba rom]n[. Recent, casa `n care
a func\ionat biblioteca dup[ ce a fost scoas[ din incinta liceului
regesc a fost redat[ circuitului cultural, iar biblioteca reconstituit[.
Aici, ̀ n Casa Feren\iu,  ;i-a g[sit locul ;i cartea semnat[ de Petru
Bran.

~n demersurile redac\iei Informa\ia de Duminic[, ale Cen-
trului Multicultural Poesis, de reconstituire a traseului pe care
l-a urmat cultura `n jude\ul Satu Mare, am g[sit o nou[ dovad[
a activit[\ii profesorului Petru Bran. Astfel ̀ ntr-o "Schi\[ mono-
grafic[ a S[lagiului," ap[rut[ ̀ n anul 1908 la Institutul tipografic
Victoria din :imleul-Silvaniei a fost reprodus un protocol, un
proiect de `nfiin\are a ;colilor `n limba rom]n[ din anul 1850. 

Continuare `n pagina 3

~n anul 1850 Petru Bran 
a realizat primul proiect 
de `nfiin\are a ;colilor rurale 
`n limba rom]n[ din \inuturile 
s[l[jene ;i s[tm[rene

Un document
de aur
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Concuren\[ neloial[
Numai concurența liberă poate asi-

gura înflorirea industriei ;i a comerțului.
Fiecare are voie să se folosească de ni;te
metode pentru dezvoltarea activității sa-
le industriale sau comerciale pe care le
consideră bune, dacă acestea corespund
principiului concurenței libere. :i fiecare
are voie să se recurgă şi la arma cea mai
puternică a comerțului modern ;i anu-
me< la reclamă. Însă dacă cineva anunță
ni;te lucruri neadevărate în reclame,
atunci statul ;i societatea au dreptul să
intervină.

Îngrădirea concurenței neloiale nu
este un lucru condamnabil, pentru că
publicul are dreptul să fie ferit de falsuri.
Deci, este corect ordinul ministrului co-
merțului conform căruia reclamele care
conțin neadevăruri să fie considerate ca
elemente de concurență neloială ;i să se
aplice amenzi în aceste cazuri. Această
măsură este binevenită atât din punctul
de vedere al publicului consumator, cât
;i din cel al comercianților care î;i pot
pierde credibilitatea din cauza unora ca-
re fac astfel de reclame mincinoase. Mi-
nistrul comerțului nu dore;te prin
această măsură îngrădirea în vreun fel
a industriei ;i comerțului, dimpotrivă,
el dore;te dezvoltarea acestora pe calea
cea dreaptă.

Comercianții no;tri încă nu sunt
destul de descurcăreți, destul de mobili.
Întreg Balcanul este deschis pentru ei,
dar iată, comercianții maghiari nu pă;esc
acolo, cu toate că ar însemna mari câ;ti-
guri dacă ei ar cuceri piața de acolo pen-
tru produsele maghiare. :i aici, în Un-
garia există câteva ramuri de comerț un-
de numai străinii au succes ;i fac bani,
în timp ce comercianții no;tri se limi-
tează doar pe Ungaria. Actualmente Un-
garia este încă o țară agrară, care probabil
va deveni una industrială cândva, însă
acest lucru se poate întâmpla doar dacă
comercianții no;tri vor fi descurcăreți ;i
vor învinge greutățile. Greutăți sunt mul-
te, însă dacă comercianții englezi au fost
în stare să cucerească India pentru țara
lor, atunci ;i comercianții maghiari pot
contribui la dezvoltarea Ungariei.

Caz rar
Ieri s-a înregistrat un caz mai rar la

registrul matricol. În familia lui Lövi
Abrahám ;i Trebits Anna s-au născut
doi gemeni, un băiat ;i o fetiță. Tatăl lor
are 80 de ani, mama lor 29.

Subven\ie de stat
Directorul teatrului, Rakodczay Pál

a obținut de la ministerul de interne 150
de forinți subvenție de stat.

Fecunditate, 
de Emile Zola

A apărut recent în traducere maghia-
ră cartea lui Emile Zola (Fecundité) care
se ocupă cu atentatele comise împotriva
menținerii speciei umane. Această carte
impresionantă tratează degenerarea ;i
retrogradarea poporului francez care es-
te consecința sistemului familiei cu doi
copii ;i a sistemului de doici. Cartea a
apărut la Budapesta la Lampel Róbert ;i
cele două volume costă 3 forinți ;i 50
căițari.

Boli contagioase
În luna noiembrie s-au înregistrat

doar 10 îmbolnăviri de boli contagioase
;i nici unul nu s-a terminat cu deces. Au
fost 5 cazuri de scarlatină, 2 de tifos, 2
de varicelă ;i 1 de conjunctivită. Patru
bolnavi s-au ;i vindecat deja.
(Szamos, 7 decembrie 1899)

Fratricid
Un caz oribil de crimă precupă acum

spiritele de la noi, despre care relatează
;i ziarele din capitală cu titlul de „Fra-
tricidul din Satu Mare”. Un tânăr nevi-
novat, cu speranțe frumoase de viață,
dintr-o familie cinstită,  a fost omorât
nu de către ni;te tâlhari sau decăzuți ci
de către fratele lui. Este greu să găsim
explicație la această faptă oribilă. Cei de
la care am solicitat ceva explicație, au
spus doar atât< fin de siecle. Se pare că
noi explicăm prin acest fenomen tot ce
altfel nu putem explica. Cu asta discul-
păm lăcomia, explicăm decăderea, aco-
perim crima.

:i în acest caz chiar că nu există altă
explicație. Acest sfâr;it de secol este ca-
racterizat mai ales de goana după bani
;i după plăceri, ;i poate nici nu există

mai mare gre;eală în destrămarea gân-
dirii lucide, în distrugerea moravurilor
ca asta. Corupția despre care auzim atât
de multe dar ;i această senzație funestă
este rezultatul trist al acestei trăsături
umane. Toată lumea dore;te să trăiască
cât mai strălucit, clasele sociale se întrec
între ele până când se duc toate de râpă.

Oamenii posedați de acest viciu î;i
pierd onoarea, familia, fericirea ;i în
sfâr;it viața altora, dar  ;i pe cea proprie.

Oare va veni cu noul secol ;i o epocă
mai bună, când oamenii vor învăța din
nou virtuțile mulțumirii ;i renunțării,
când cei mari nu vor mai desconsidera
moravurile, când intectualitatea nu va
mai face demonstrații că nu are nicio re-
ligie ;i nu va mai propaga ideea că omul
de;tept nu are nevoie de Dumnezeu,
când casele de nebuni nu mai vor fi pline,
iar închisorile nu vor mai avea deținuți
care ;i-au omorât frații, când pacea se
va întoarce în căminele familiilor ;i când
oamenii vor fi mulțumiți în a;a măsură
să se simtă bine în cercul lor?

Acest spirit al lăcomiei orbe;te pe
om, a;a cum s-a întâmplat ;i în acest caz
de fratricid, creierul funcționând bolnav
;i rezultatul va fi nebunia sau omorul.
Ne putem a;tepta la un viitor mai bun
în pragul secolului nou numai dacă vom
îngropa cu vechiul secol ;i spiritul aces-
tuia. (Cato)

Razie
Razie. Miercuri seara poliția a ținut

o razie în rândul acelor vagabonzi care
nu plătesc impozit de asfalt ;i totu;i ei
sunt cei care fac cea mai mare uzură de
asfalt umblând toată ziua pe el. Poliția a
depistat 15 bărbați ;i 8 femei vagabonzi
în ora;. Cei care au venit din alte locali-
tăți au fost trimi;i iute acasă, iar cei lo-

calnici au fost băgați în arestul poliției.

Sediu nou pentru
cercul de lectur[ 
al meseria;ilor

Cercul de lectură al meseria;ilor ;i-
a construit un sediu nou pe str. Csokonay
(T. Vladimirescu) nr. 4. Cu toate că con-
strucția a început târziu, abia la sfâr;itul
lui august, lucrările s-au terminat înain-
tea venirii vremii reci, a;a că sediul va fi
inaugurat de Crăciun, deci în a doua zi
de Crăciun se va organiza acolo o serbare
de dans, lucru pentru care s-a solicitat
cu succes participarea unor fete ;i doam-
ne din rândul femeilor de meseria;i. Din
taxa de 60 de crăițari vor fi procurate
mobilier ;i alte obiecte, iar pentru această
cauză conducerea cercului solicită spri-
jinul intelectualității ;i al tuturor care se
interesează de activitatea lui.
(Szamos, 10. dec. 1899)

Criz[ economic[
Organismul economiei este bolnav.

S-a stricat echilibrul factorilor de pro-
ducție< a izbucnit criza. Cei care cunosc
mai bine relațiile economice ;i financiare
vorbesc deocamdată numai în ;oapte
despre ea, ziarele scriu mai ales despre
criza din construcții. Problema încă nu
este cunoscută de tot. Însă nu putem
vorbi doar de criza din construcții pen-
tru că criza din construcții provoacă în-
totdeauna criză ;i în alte ramuri. Deci
este vorba de criză generală a;a cum a
fost ;i în 1873. Dacă, căutăm motivele,
ajungem ;i acum la acel lucru de noto-
rietate că Ungaria este o țară săracă în
privința capitalului, iar capitalul investit
la noi are origini străine, mai ales aus-
triece ;i germane. Țara asta ;i-a ipotecat
imobilele ;i terenurile în favoarea stră-
inilor. Băncile mari care au asigurat ca-
pitalul pentru instituțiile financiare mai
mici din provincie nu mai au bani ;i î;i
retrag capitalul din provincie. În acest
fel economia nu mai dispune de capital
;i acesta este cauza crizei. O altă cauză a
crizei este acea gre;eală a nației noastre
că nu suntem oameni de afaceri. Să ve-
dem exemplul grâului. Din grâul ma-
ghiar se face o făină de cea mai înaltă
calitate care este dusă chiar ;i în America
de Sud în ni;te cutii. Lipse;te însă recla-
ma pentru ea. Din cauza prețului redus
vom pierde ;i piața noastră de desfacere
din Anglia. Industria noastră se situează
mult sub industria din străinătate. Până
când nu putem produce la fel de ieftin ;i
cu o productivitate asemănătoare celei
din străinătate, tot elanul patriotic pen-
tru susținerea industriei autohtone este
de prisos. Nici de la subvențiile actuale
din partea statului nu putem spera re-
zultate. Dr. Nagy Elek
(Szamos, 14 decembrie 1899)

Traducere Veres Istvan
Rubrică realizată de A. Zaharia

În nr. 98 al Szamos a apărut un arti-
col în care un popă din Cără;eu a fost
învinuit că ar fi fost înfigăreț când el a
ținut o predică în limba română la în-
mormântarea lui Újfalussy Lajos. Aceas-
tă apreciere este plină de patimă ;i nu
este nici măcar adevărată, lucru pe care
eu doresc să-l rectific. În comuna Pomi
există de secole o înțelegere strălucită în-
tre confesiuni, a;a încât că deja înaintea
trecerii românilor de aici la confesiunea
greco-catolică din 1608, strămo;ii mei
reformați au fost înmormântați în cripta
de sub biserica ortodoxă atunci încă ne-
unificată cu Roma. Este eronată acea
afirmație că popa din Cără;eu ar fi fost
înfigăreț după ceremonia reformată,
pentru că popa nu era din Cără;eu ci era
vorba de preotul greco-catolic din Pomi
care este un intelectual foarte cult care
vorbe;te cu o deosebită eleganță nu nu-
mai propria limbă maternă ci ;i limba
maghiară. :i este eronată ;i acea afirma-
ție că el ar fi venit acolo din propria voin-
ță, adevărul fiind că el face parte din cei
mai apropiați oameni atât mie cât ;i fra-
telul meu mort ;i în acest fel tocmai eu
am fost care l-am rugat la acest act, lucru
pe care el a binevoit să-l accepte. Pe de
altă parte, este o tradiție veche la Pomi
că preoții greco-catolici slujesc regulat
;i la înmormântările protestanților. Fap-
tul că acum l-am solicitat doar pe el se
explică prin faptul că regretatul meu frate
a dorit ca înmormântarea lui să fie cât se
poate de simplă, a;a cum a fost  ;i viața
lui întreagă.

Eu am redat aici evenimentul a;a
cum a fost ;i sper că redactorul de la Sza-
mos cu sufletul său cult îmi va publica
rândurile, cu atât mai mult încât articolul
cu pricina ;i cu erorile arătate a apărut
fără ;tirea mea, fiind convins că intenția
noastră comună este ca să menținem ;i
în viitor buna înțelegere între confesiu-
nile noastre a;a cum am procedat de se-
cole.

Pomi, la 8 decembrie 1899
Újfalussy Miklós

(Publicăm cu plăcere rectificările ;i cele
relatate mai sus, iar pentru prezentarea
reală a lucrurilor datorăm mulțumiri.
Redacția)

Telefon la baia din
gr[dina Kossuth
Baia de aburi din Grădina Kossuth

(Romei) a fost întotdeauna cunoscută
pentru apa ;i aburii ei excelenți ;i pro-
babil acesta a fost motivul care a deter-
minat municipalitatea la reconstruirea
băii prin contribuția mandatarului, baie
care ;i până acum a fost una comforta-
bilă. Mandatarul a instalat acolo ;i un
post telefonic pentru oaspeții băii de
aburi, care spore;te confortul. Aburii
stau la dispoziția publicului, ;i anume<
pentru domnii duminica, marțea, joia
;i sâmbăta înainte de masă, iar pentru
doamne după masa. Numărul de tele-
fon< 48.

ISTORIE
Organismul economiei este bolnav. S-a stricat echilibrul factorilor de producție< a izbucnit criza.
Cei care cunosc mai bine relațiile economice ;i financiare vorbesc deocamdată numai în ;oapte
despre ea, ziarele scriu mai ales despre criza din construcții. Problema încă nu este cunoscută de
tot. Însă nu putem vorbi doar de criza din construcții pentru că criza din construcții provoacă în-
totdeauna criză ;i în alte ramuri. Deci este vorba de criză generală a;a cum a fost ;i în 1873.

Viena 9 mai 1873, c[derea Bursei

Un articol din 1899 semnat de 
dr. Nagy Elek este valabil ;i ast[zi
Articolul publicat `n ziarul Szamos, num[rul din 14 decembrie, prevestea o criz[ economic[
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Po;ta redac\iei

Sub titlul “Criz[ economic[“ un articol ap[rut `n  ziarul Szamos din
14  decembrie 1899, pare s[ fie scris acum, `n anul 2018. Dr. Nagy Elek
g]ndea `n anul 1899 `n termenii de acum. Ungaria, spune autorul, este o
\ar[ s[rac[ `n privin\a capitalului. Capitalul era str[in, mai ales austriac
;i german. |ara, adic[ Ungaria, “;i-a ipotecat imobilele ;i terenurile `n
favoarea str[inilor”. Ungurii, zice autorul, nu sunt oameni de afaceri.
Nu-;i ;tiau vinde marfa, nu cuno;teau valoarea reclamelor. Dup[ 119 ani
situa\ia la modul general pare s[ nu se fi schimbat foarte mult. Dac[ pu-
nem Rom]nia `n loc de Ungaria, similitudinile sunt ;i mai mari. 

Al doilea articol abordeaz[ tot probleme de ordin economic, `ns[ din

perspectiva reclamei. A reclamei mincinoase care st[ la baza concuren\ei
neloiale. Oare azi nu este la fel? Comercian\ii no;tri, zice autorul, “nu
sunt destul de descurc[re\i, destul de mobili”. Ca o concluzie, s-ar p[rea
c[ cei care ;tiau face comer\ atunci ;tiu face ;i acum, iar soarta micului
comerciant fie el ungur sau rom]n era aceea;i. 

Dac[ dr. Nagy Elek ar vedea ce se `nt]mpl[ azi pe pia\a globalizat[,
dominat[ de multina\ionale, ar avea exact aceea;i opinie.  Oare chiar at]t
de pu\in se schimb[ lumea `n 120 de ani? C]t despre criza pe care a in-
tuit-o `n 1899, ea este cauza care a dus la izbucnirea Primului R[zboi
Mondial. 
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PERSONALIT~}I
Textul acestui Protocol ̀ ;i va g[si un loc de cinste ̀ n Biblioteca

Petru Bran, reconstituit[ `n Casa Feren\iu, care a g[zduit-o
`ncep]nd din anul 1869, luna aprilie, ziua 21.

Cu prilejul manifestărilor dedi-
cate aniversării Centenarului Marii
Uniri din 1918, care au avut loc zi-
lele trecute la Carei, au luat cuvân-
tul mai multe personalități. Am
ales spre publicare alocuțiunea sus-
ținută de preotul Radu Filip din
Carei, care a abordat o temă aparte,
una dureroasă, dar și de mare ac-
tualitate pentru români.

Tema aleasă de părinte nu reme-
morează, aşa cum se obişnuieşte, eve-
nimentele de la 1918, binecunoscute
de altfel, ci contextul social în care a
avut loc Marea Unire, făcând o paralelă
între vremurile de atunci şi cele de azi.
“Era după război, era o stare de sărăcie,
pauperitate”, astfel că mulți români au
plecat în America tocmai pentru a scă-
pa de acea sărăcie. Cu toate acestea,
românii şi-au realizat idealul de vea-
curi, acela de a se uni într-o singură
țară, iar plecarea   în America a fost
temporară.

Iată, în câteva extrase din cuvânta-
re, cum vede preotul aspirațiile tineri-
lor de astăzi, cu totul diferite de cele
ale înaintaşilor, ce povețe le dă tinerilor

şi părinților, ce soluții întrevede la
această plecare masivă din țară a ro-
mânilor, mai ales a tinerilor. (Intertit-
lurile aparțin redacției).

După o sută de ani...

“Astăzi, după o sută de ani, din pă-
cate, noi avem o populație tânără care
are un ideal - acela de a-şi părăsi țara.
Mesajul meu, pentru cei care au în
mâini destinele țării acesteia, este să se
gândească la aceşti copii, să se gân-
dească la părinții care cu durere în su-
flet îşi cresc şi îşi educă copiii pentru
ca aceştia să îşi părăsească casa părin-
tească şi natală.

Un proiect de redresare, 
dincolo de sărbătoare

Asta este durerea mea şi pentru
aceasta eu v-aş propune să găsiți şi să
întocmiți un proiect, un proiect care
să dureze un an-doi-trei-cinci-zece,
dar care să ne readucă din nou tinerii
şi populația în această țară pentru care
cei din 1918 s-au jertfit şi au luptat. Si-
gur, noi ne bucurăm, vom cânta noi
suntem români, vom aplauda, şi aşa
mai departe, dar dincolo de sărbătoare,
trebuie să existe şi ceva practic, ceva
care să ne unească şi să acționăm îm-
preună şi să ne simțim că suntem frați
cu adevărat, indiferent ce confesiune
avem, indiferent ce pregătire avem, din

ce pătură socială facem parte, căci toți
suntem părinți. Eu aş putea să zic «nu
mă interesează, că eu nu am copii», dar
nu pot să stau pasiv la durerea şi lacri-
mile părinților.

Românii produc prosperitate 
în alte țări

Am auzit că un medic excepțional,
este unul dintre cei mai buni medici la
Munchen, face nişte operații grozave
pe inimă. E la Munchen, deci înseamnă
că şcoala românească este bună, în-
seamnă că factorul uman al persoanei
respective, dacă acolo se realizează, este
bun, adică familia, şcoala, societatea
sunt bune.Ceva, ceva ne lipseşte. Nu
ştiu ce.Și acest medic a fost trimis în
Azerbaidjan. Guvernul din Azerbaid-
jan a dorit să facă cea mai grozavă cli-
nică cardiologică din zona respectivă,
şi l-a ales pe medicul român. Suntem
buni şi mai vreau să vă spun ceva< eu
nu accept să mă lamentez şi să mă
plâng şi să zic, aşa cum zice în Scrisoa-
rea a treia Mihai Eminescu< «Alții sunt
de vină, nu-i aşa?». Nu. De vină sunt
eu.

O soluție a problemei

Dacă eu ca părinte nu-mi educ co-
piii, de vină sunt eu, nu-i de vină învă-
țătorul sau dascălul. Dacă mie îmi fug
copiii de acasă, pleacă de acasă, sunt
de vină eu şi de aceea trebuie să ne
schimbăm mentalitatea şi să le trans-
miteți copiilor dumneavoastră spiritul
acesta de învingător. Spuneți-le aşa<
”Pe mine, mama mea nu m-a făcut să
fiu perdant, să fiu o slugă şi un sclav,
cum zice şi imnul. Pe mine, mama mea
m-a făcut învingător> pe mine, mama
mea m-a făcut ca să fiu cel mai bun la
şcoală, să învăț bine, să fiu cel mai cu-
minte şi aşa mai departe. Pe mine, ma-
ma mea m-a făcut ca în profesia pe
care o am să mă dăruiesc total, să fiu
corect, să fiu sincer şi aşa mai departe.
Acestea sunt armele cu care eu vreau
ca, la o sută de ani de la unire, să ne în-
armăm şi să vă înarmați copilaşii şi ti-
nerii. Și cu siguranță că vom avea sorți
de izbândă când vor începe să se reîn-
toarcă cei care sunt plecați, să pună şi
ei o cărămidă la temelia reconstrucției
acestei națiuni glorioase”.

A consemnat V. Nechita
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Am reprodus acest protocol  - scriu
autorii Schi\ei Monografice, Dr. Dionisie
Stoica ;i Ioan P. Laz[r -  compus de feri-
citul Petru Bran, interesant chiar şi din
punct de vedere al limbii, stilului şi or-
tografiei române folosite pe acele tim-
puri." 

Public[m acest PROTOCOL sau
cum i-am spune azi PROIECT de
`nfiin\are a ;colilor `n limba rom]n[, ca
un document de aur al culturii rom]ne
din Transilvania. 

Cu at]t mai mult, Petru Bran merit[
pus acolo unde `i este locul< pe prima
treapt[ a istoriei ;i culturii rom]ne;ti din
Satu Mare. 

“În 10 ianuarie 1850 s-a ținut în Sălaj
Sinodul Vicarial sub pre;edenția vicaru-
lui Alexandru :terca :uluțiu, din partea
clerului Silvaniei fiind prezen\i mai mul\i
protopopi printre care îi amintim pe Di-
mitrie Corojan, Grigorie Pap, Ioan Lo-
bonț, Iosif Vaida, George Gal. 

Notarul sinodului a fost merituosul
bărbat Petru Bran, mai târziu paroh şi
protopop al Sătmarului, primul profesor
de limba şi literatura română şi catehet
la gimnaziul superior în Satu Mare, care
pentru ținuta sa național[ a avut mult de
suferit din partea parohienilor săi seduşi.

Acest sinod mixt a luat urmă-
toarele hotărâri referitoare 
la școli<

1. Unde este loc comun sau biseri-
cesc aproape de biserică, acolo să se ridice
şcoală, iar unde nu este asemenea loc,
acolo comunitatea să se silească a-l câş-
tiga cu bani sau prin schimb.

2. Școala să o ridice şi să o înzes-
treze fiecare comună dintr-al său, folo-
sind spre acest scop venitul crâşmăritului
satului, al terenului comun, contribuțiile
de bună voie şi o parte din venitul bise-
ricii.

3. Pentru a prevedea şcolile cu cărți
şi rechizitele de învățământ trebuincioa-
se, judele comunal şi curatorul bisericii,
la cules de vie şi mălai şi la seceriş să adu-
ne dar, să-l v]ndă şi din prețul lui se pro-
cură cele de lipsă, iar eventualul prisos
să-l dea pe creştere (dob]nd[). Și fondul
astfel înființat să-l manipuleze sub con-
trolul autorităților bisericeşti şi politice.

Tot pentru crearea şi înmulțirea aces-
tui fond să se ia de la fiecare pereche ce

se cunună 20 cr. `n moneda convențio-
nală.

4. Pentru a prevedea şcolile popo-
rale cu cărțile trebuincioase să se roage
gubernia prin supremul comisariat cer-
cual, ca să dispună la tipografie tipărirea
acelora, iar pentru şcoalele săteşti româ-
ne să dispună traducerea cărților altor
națiuni luminate pe limbă românească
şi tipărirea lor cu litere latine şi slove chi-
rilice.

5. Unde nu este dascăl sau cantor
harnic de a învăța pruncii, acolo preotul
să fie dator a învăța şcolarii, iar unde nici
preotul nu ar putea înlocui pe dascăl din
cauza bătrâneții lor, acolo să se îndato-
reze părinții, barem cei mai cu stare aşi
purta copiii la şcoalele vecine.

6. Ce se ține de plata dascălului sau
preotul învățător stă pe lângă decretul
împărătesc din anul 1823 şi din anul 1824
numărul 2289 după care din Commune
Terenum să se deie în chip de plată das-
călilor învățători loc de arat de 10 Kobele
şi de fâneață, de 7 1/2 care de f]n şi de la
părinții pruncilor câte o jumătate de vică
de bucate - care are plug sau seamănă şi
gr]u, ferdela aceasta o va plăti în gr]u,
ceilalți `n mălai cu grăunțe - şi 24 cr. `n
moned[ convențională, cu atât mai vâr-
tos cu c]t acum toți românii sunt liberi
şi emancipați de sub robotă şi aşa că pro-
prietarii moşiilor pot mai lesne plăti ca
până aci.

Plata învățătorului fie acela oricine,
va fi dator judele statului cu curatorul
angajați a o scoate, a o aduna, a o admi-
nistra dascălului sau preotului învățător.

Pentru încălzirea şcolii vor fi datori
părinții pruncilor a se îngriji.

7. Cum s-ar putea dobândi, ca toți
pruncii şi fetițele să umble la şcoală?

Preoții prin dese învățături să se stră-
duiască a stârni şi a învia în inimile po-
porenilor săi simțul național, iubirea fe-
ricirii şi a nației sale, şi a patriei, credința
cea neclătită şi dragostea către Monarh,
arăt]ndu-le că nația noastră în lume, nu-
mai pe calea aceasta poate ajunge la ade-
vărata fericire, şi la cinste înaintea națiilor
cultivate. Protopopii strâns să privegheze,
ca preoții cu toat[ scumpătatea să-şi în-
deplinească această datorie. Și unde pe
această cale n-ar putea mişca pe unii po-
poreni ca să-şi trimită pruncu\ii şi fetițele
la şcoală, acolo să-i silească la această da-
torie, cu gloabe, care se vor adăuga la
Fondul şcolar.

Vârsta pruncilor de la şcolile săteşti
să fie de la 6 până la 14 ani şi a fetițelor

de la 6 până la 12 ani. Timpul învățăturii
să țină măcar 6 luni într-un an.

8. Cum s-ar putea plăti banii luați
împrumut pentru cumpărarea locului de
biserică şi casă parohială? S-a primit una-
nim consensul planului şi proiectului
acela ca poporul să se clasifice în trei cla-
se< 1. clasa celor mai săraci> 2. clasa celor
de mijloc> 3. clasa celor mai avuți.

Fiecare familie din clasa întâi va plăti
în tot anul timp de 10 ani numai 1 cr. În
argint, cel din clasa a doua va da 2 cr. Și
cel din clasa a treia va plăti câte 3 cr. Tot
în argint, lăsându-se comunităților în vo-
ie slobodă a plătit totodată sau pe rând,
timp de 10 ani.

9. Cum să se ducă în fapt toate aces-
tea?

Protopopii au datoria strânsă a pri-
veghea că acestea toate cu toată acurate-
țea să se ducă în efect. Unde protopopul
şi după dojenele parohilor ar da de pie-
dici şi de neascultare în efectuarea
hot[r]rilor şi cursul ;coalelor, acolo va
cere oficioasa asistență a comisarului
subcercual şi cu intervenirea lui se va sili
a pune lucrul ̀ n calea cuvenit[, unde nici
aceasta nu ar fi destul, va `n;tiin\a Vica-
riatul ca acesta să facă paşi puternici şi
la locurile mai înalte.”

***
Activitatea lui Petru Bran va fi con-

tinuat[ de dr. Vasile Lucaciu, ca profesor
la acela;i Liceu Regesc din Satu Mare.
Este cel care i-a continuat munca,  fiind
`n acela;i timp ;i editorul unei reviste cu
ecou `n epoc[ Fascicule de filozofie, In-
stitu\iuni filozofice.  ~ntr-un num[r viitor
vom publica o cronic[ la aceste reviste,
ap[rut[ `ntr-un ziar din anul 1882.

Mai ales ̀ n anul Centenarului merit[
s[ scoatem din uitare numele mari care
au f[cut istorie. Au trecut de atunci 168
de ani. Textul acestui Protocol ̀ ;i va g[si
un loc de cinste ̀ n Biblioteca Petru Bran,
reconstituit[ `n Casa Feren\iu, care a
g[zduit-o `ncep]nd din anul 1869, luna
aprilie, ziua 21.

Preotul Radu Filip, despre dorin\a tinerilor de a-;i p[r[si \ara

~n anul 1850 Petru Bran a realizat primul 
proiect de `nfiin\are a ;colilor rurale `n limba rom]n[

din \inuturile s[l[jene ;i s[tm[rene

Părintele Radu Filip face o o paralelă
între vremurile de acum 100 de ani şi
cele de azi

Cartea lui Petru Bran, “M[rg[ritarie seu sentin\e poetice”, tip[rit[ la Satu Mare,
`n anul 1874, se afl[ `n “Casa Feren\iu”
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TRADI}II
La fiertul mustului avem s[ fim lu[tori de seam[, ca s[ nu se ̀ nt]mple nici prea repede, dar nici

prea `ncet. ~n cazul dint]i stropim butea cu ap[ rece, `n cel din urm[ o acoperim cu o hain[ de
l]n[. Bu\ile s[ le \inem tot pline. Poamele ce dau spre putrezire trebuiesc del[turate. Frunzele
picate se adun[ ;i se pun gr[mad[, amestec]ndu-se cu gunoi ori p[m]nt. Din ele se face un gunoi
foarte bun.

Brumar, cum mai este numit[
`n popor luna Noiembrie ne-a
r[sf[\at `n primele zile cu o vreme
superb[ de toamn[, `nsorit[   cum
nu s-a mai `nt]lnit de foarte mul\i
ani. Cel pu\in unii spun c[ `n toat[
via\a lor nu au avut  parte `n no-
iembrie de zile at]t de c[lduroase,
cu temperaturi ce au dep[;it 20 de
grade Celsius.

De obicei, noiembrie d[ tonul zile-
lor reci  de toamn[ t]rzie preg[tind ve-
nirea iernii. Brumar mai este numit[
Vinar sau Vinicer  deoarece acum este
momentul  ferment[rii ;i limpezirii vi-
nului `n butoaie.

S[ditul pomilor

R[sfoind calendarele agricole ale
vremii, c[r\i de c[p[t]i pentru oamenii
gospodari de alt[dat[, afl[m c[ `n
aceast[ perioad[ se intensificau
preg[tirile pentru iarn[ `ncepute `nc[
din luna octombrie. Chiar dac[ se
anun\[ timpul brumelor mari,  atunci
c]nd vremea este mai bl]nd[ pot fi
continuate activit[\ile din gospod[rie.
Iat[ ce g[sim printre sfaturile date
lucr[torilor de la sate pentru aceast[
perioad[ de sf]r;it  de an. 
"Pune\i s[lcii, gunoi\i pomii, aco-

peri\i pomii mai ginga;i, ̀ ngropa\i via,
cur[\i\i pomii de mu;chi pe timp
umed, dep[rta\i z[pada de l]ng[ gar-
duri, cur[\i\i gr[dinile ;i pune\i tot gu-
noiul `ntr-o gr[mad[, care apoi va fi
bun[ de gunoit. C]nd timpul este fru-
mos, mai po\i s[di pomi. Sap[ gropi
pentru pomi;orii ce voie;ti a-i s[di `n
prim[var[. Cur[\e;te ou[le de omid[.
Ap[r[ altoii mai tineri `n contra iepu-
rilor. Spoie;te trunchiul pomilor cu
urm[toarea materie< zam[ de var, ba-
leg[ de vit[ ;i s]nge, amestecate toate
`mpreun[. ~n gr[dina de legume
lucr[rile trebuiesc terminate. ~n jurul
pomilor se pune gunoi putred ;i se
`ntrupeaz[ p[m]ntului. La fiertul mus-
tului avem s[ fim lu[tori de seam[, ca
s[ nu se ̀ nt]mple nici prea repede, dar
nici prea ̀ ncet. ~n cazul dint]i stropim
butea cu ap[ rece, `n cel din urm[ o
acoperim cu o hain[ de l]n[. Bu\ile s[
le \inem tot pline. Poamele ce dau spre
putrezire trebuiesc del[turate. Frunzele
picate se adun[ ;i se pun gr[mad[,
amestec]ndu-se cu gunoi ori p[m]nt.
Din ele se face un gunoi foarte bun."

Calendarele biserice;ti consem-
neaz[ pentru luna noiembrie mai mul-
te s[rb[tori dup[ cum urmeaz[< 1 no-
iembrie - Sf. Cosma ;i Damian (Vra-
cevul)> 8 noiembrie - Sf. Arhangheli
Mihail ;i Gavril (N[pustitul are\ilor)>
11 noiembrie  f. Mina (S[rb[toarea
t]lharilor)> 12-14 noiembrie - Martinii
de Toamn[> 14 noiembrie - Filipii de
Toamn[> 14 noiembrie - ~nceputul pos-
tului Cr[ciunului (calendarul ortodox
;i greco catolic)> 21 noiembrie - Intra-
rea ̀ n biseric[ a Maicii Domnului(Ovi-
denia)> 25 noiembrie - Sf. Ecaterina>
29 noiembrie - Ajunul Sf. Andrei ;i 30
noiembrie - Sf. Andrei.

~n tradi\ia popular[, de s[rb[torile
amintite sunt p[strate  mai multe obi-
ceiuri. 

1 Noiembrie< Sf. Cosma
;i Damian (Vracevul)

Numit[ ;i Vracevul (adic[  a vin-

deca  din slavon[), s[rb[toarea sfin\ilor
Cosma ;i Damian (doctorii f[r[ argin\i
`nt]lni\i `n calendarul tradi\ional ;i `n
luna iulie) este important[ pentru
t[m[duirea bolilor, ̀ n special a epilep-
siei ;i febrei tifoide. Sunt considera\i
protectori ai sfin\eniei c[sniciilor
cre;tine, precum ;i d[t[torii de armo-
nie `n via\a so\ilor. S[rb[torirea lor se
face din vremuri str[vechi.

8 Noiembrie< Sf. Arhangheli
Mihail ;i Gavriil
(N[pustitul are\ilor)

Sfin\ii Arhangheli sunt `ngeri cu
aripi ;i s[bii care iau sufletele oameni-
lor atunci c]nd ace;tia mor ;i le conduc
pe lumea cealalt[, `n rai sau `n iad, `n
func\ie de p[catele fiec[ruia.

Sf. Arhanghel Gavriil este cel care
a dat Maicii Domnului vestea na;terii
pruncului Iisus ;i tot el este cel care
st[p]ne;te ciuma, ca ;i Sf. Haralam-
bie.

Sf. Arhanghel Mihail este mai des
`nt]lnit `n tradi\iile rom]ne;ti. El este
cel care ia sufletele oamenilor, st]nd la
cap[tul bolnavului dac[ acesta va muri
;i la picioare, dac[ acesta va sc[pa de
boal[ ;i va continua s[ tr[iasc[.  Din
cauza faptului c[ este mai tot timpul
plecat, Sf]ntul nu st[ `n Rai dec]t de
Vinerea Mare ;i de Pa;ti, se spune `n
popor.

~n s]mb[ta de dinaintea acestei
s[rb[tori se face poman[ pentru mor\i,
iar `n ziua de 8 noiembrie este bine ca
fiecare om s[ aprind[ o lum]nare,
`ntruc]t aceasta ̀ i va fi lumina pe lumea
de dincolo. Nu se lucreaz[ deloc `n
aceast[ s[rb[toare, c[ci cei ce vor lucra
se vor chinui r[u `nainte s[ moar[.

Tot `n aceast[ zi se amestec[ ber-
becii (are\ii) cu oile, ̀ n scopul ̀ mpere-
cherii. Se preg[te;te ;i o turt[ ( turta

are\ilor ) care se arunc[ ̀ ntre oi ;i dac[
aceasta cade cu fa\a `n sus, este un
semn c[ oilor le va merge bine atunci
c]nd vor f[ta.

11 Noiembrie< Sf. Mina
(S[rb[toarea t]lharilor)

Sf. Mina este protectorul celor
p[gubi\i. ~n aceast[ zi fetele ;i femeile
se duc la biseric[ ;i aprind lum]n[rile
la cel[lalt cap[t, pentru c[ `n acest fel
s[ se ̀ ntoarc[ lucrurile pierdute, dar ;i
dragostea fl[c[ilor. De asemenea,
sf]ntul Mina este ;i cel care ̀ i apar[ pe
c[l[tori de ho\i.

12-14 Noiembrie< Martinii
de Toamn[

Ca ;i Martinii de Iarn[ ;i Martinii
de Toamn[ se celebreaz[ timp de 3 zile,
ca patroni ai ur;ilor ;i pentru protec\ia
vitelor `mpotriva lupilor. Se continu[
cu celebrarea G[dine\ii, zilele s[lb[ti-
ciunilor (12-16 noiembrie), cu Filipul
cel :chiop (21 noiembrie, celebrat de
Vovidenii, ce are renumele de fiin\[
r[zbun[toare ;i neiert[toare) ;i se te-
min[ cu Sf]ntul Andrei (30 noiembrie)
care este considerat "st[p]n al oilor" ;i
patronul lupilor.

14 Noiembrie< L[satul
Secului de Cr[ciun

De L[satul Secului, familiile petre-
ceau cu mult[ m]ncare ;i b[utur[ ;i se
tr[gea cu pu;ca. S[rb[toarea (Sf. Ioan
Milostivul) era \inut[ ;i pentru a se
proteja vitele de ;erpi ;i de lupi. ~n
aceast[ zi, se putea prezice vremea
dup[ pieptul g[inii t[iate. Dac[ pieptul
era gras, urma o iarn[ grea, iar pieptul
slab al g[inii preveste;te o iarn[ bl]nd[

;i o var[ rodnic[. 
~n unele zone ale \[rii, fetele mari

care nu ;i-au g[sit `nc[ ursitul, recurg
la "b[tutul pernelor". Se crede c[ o ast-
fel de "corec\ie" `mbl]nze;te soarta, ca-
re le va aduce ̀ n prag pe\itori. Tot acum
se spune c[ nu e bine s[ arunci resturile
de la masa de L[sata Secului dec]t spre
R[s[rit, altfel p[s[rile vor ciuguli toat[
recolta de boabe. Alte supersti\ii se re-
fer[ la treburile casnice ale femeilor.
Este ziua ̀ n care nu se coase, nu se toar-
ce, nu se \ese deoarece se crede c[ altfel
gospod[ria poate fi lovit[ de rele, de
boli ;i distrugeri. De asemenea, 14 no-
iembrie este momentul c]nd la \ar[
`ncep ;ez[torile.

14 Noiembrie< Filipii
de Toamn[

Filipii de Toamn[ sunt \inu\i de fe-
mei. Acestea nu au voie s[ lucreze, fi-
indu-le permis doar s[ fac[ m]ncare.
Filipii erau imagina\i `n societatea
tradi\ional[ carpatic[ a fi ni;te divi-
nit[\i n[prasnice, patroni ocrotitori ai
s[lb[ticiunilor, ̀ n special ai lupilor. Cu
trup uman ;i cap de lup, simbolizeaz[
spiritul anotimpului friguros, lupta
dintre iarn[ ;i var[. Simbolistica lor
dateaz[ din timpurile ancestrale c]nd
lupul ca personaj mitologic se confrun-
ta cu puterile altor zeit[\i carpatice. De
altfel acum `ncepe perioada `mpere-
cherii lupilor, care va dura p]n[ la Fi-
lipii de Iarn[.

21 Noiembrie< Intrarea
`n biseric[ (Ovidenia)

Se s[rb[tore;te acum ziua intr[rii
`n biseric[ a Fecioarei Maria. Se spune
c[ de Ovidenie se deschid cerurile ;i
animalele ̀ ncep s[ vorbeasc[. Se aprind
lum]n[ri, ̀ n special pentru cei care au

murit f[r[ ;i se face poman[ pentru
copiii mor\i. Este bine ca lum]n[rile ;i
focul s[ ard[ toat[ noaptea. ~ncep]nd
de acum ;i p]n[ la S]ngiorz femeile
nu mai au voie s[ spele rufe la r]u. Pen-
tru c[ se crede c[ `n aceast[ noapte
umbl[ strigoii, tocurile u;ilor ;i feres-
trelor se ung cu usturoi.

25 Noiembrie< Sf. Ecaterina

S[rb[toarea este celebrat[ ̀ n special
de femeile care poart[ numele sfintei.
Sf. Ecaterina ar fi fost sora Sf. Nicolae,
despre care se crede c[ ar fi fost nebun[.
De aceea, sf]nta p[ze;te de boli ;i ne-
bunie.

29 Noiembrie - Ajunul
Sf. Andrei

Noaptea Sf. Andrei este una din ce-
le mai importante din calendarul po-
pular, fiind cunoscut[ ca  noaptea stri-
goilor . Ace;tia ies ;i se bat sau joac[ la
r[scruci ;i prin preajma caselor p[r[si-
te.

~n aceast[ noapte are loc o petre-
cere numit[  p[zitul usturoiului . Fetele
;i fl[c[ii din sat se adun[ `ntr-o cas[
ale c[rei ferestre ;i u;i au fost unse cu
usturoi. ~ntr-o covat[ se pune usturoi
(fiecare fat[ aduce c]te trei c[p[\]ni)
care va fi p[zit de o b[tr]n[, la lumina
unei lum]n[ri. Participan\ii petrec
p]n[ diminea\a, c]nd covata cu usturoi
este scoas[ `n curte ;i jucat[ de un
fl[c[u ̀ n mijlocul horii. Usturoiul p[zit
astfel peste noapte se `mparte ;i este
p[strat ̀ n decursul anului la icoan[, fi-
ind folosit pentru protec\ie `mpotriva
diferitelor boli sau vr[ji.

Tot acum se pun `ntr-o strachin[
nou[ ce;ti de ap[ ;i se a;eaz[ sub icoa-
ne. Dac[ a doua zi apa va sc[dea, per-
soana respectiv[ nu va avea noroc. ~n
aceast[ noapte vorbesc animalele, dar
oamenii nu trebuie s[ le asculte, c[ci
vor muri.

~n noaptea Sf]ntului Andrei, fetele
`;i pot afla ursitul. Pentru aceasta tre-
buie s[ se uite `ntr-o f]nt]n[ cu ajuto-
rul unei lum]n[ri de la Pa;te ;i vor ve-
dea `n ap[ chipul viitorului so\. Un alt
mod de a afla viitorul este visul. ~n
acest sens fetele pun sub pern[ 41 de
boabe de gr]u ;i dac[ `n vis cineva le
fur[ gr]ul, e semn c[ se vor m[rita.

30 Noiembrie< Sf. Andrei

Sf. Andrei este st[p]nul lupilor, fi-
ind cel care `i protejeaz[ pe oamenii
ataca\i de aceste animale. Sf. Andrei se
celebreaz[ ;i pentru ca lupii s[ nu se
apropie de gospodarii sau de oamenii
care c[l[toresc. Sarea desc]ntat[ ;i
`ngropat[ acum sub u;a de la grajd se
dezgroap[ de S]ngiorz ;i se d[ la vaci
pentru a fi protejate de lupi ;i de alte
rele.

Nu se d[ nimic cu `mprumut `n
aceast[ zi, pentru ca nimeni s[ nu fure
roadele c]mpului. O alt[ interdic\ie vi-
zeaz[ femeile, care nu trebuie s[ se spe-
le ;i s[ se pieptene.

Copiii pun acum la ̀ nflorit ramuri
de m[r, p[r sau prun pentru a le folosi
drept sorcov[, de Sf. Vasile. Fetele ;i
fl[c[ii pun gr]u la `ncol\it, iar cel al
c[ruia va cre;te mai frumos va fi cel
mai norocos (folkromania.com).

A consemnat :tefania Cri;an

~n luna Vinar este momentul ferment[rii
;i limpezirii vinului `n butoaie 

R[sfoind calendarele agricole ale vremii, c[r\i de c[p[t]i pentru oamenii gospodari de alt[dat[, afl[m c[ `n aceast[
perioad[ se intensificau preg[tirile pentru iarn[ ̀ ncepute ̀ nc[ din luna octombrie. Chiar dac[ se anun\[ timpul brumelor
mari,  atunci c]nd vremea este mai bl]nd[ pot fi continuate activit[\ile din gospod[rie
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TURISM
Bisericile de lemn din Maramure; reflect[ rolul important pe care religia l-a avut `n via\a ma-

ramure;enilor, fiind dovada vie a obiceiurilor ;i tradi\iilor de acum c]teva sute de ani ;i care se
mai p[streaz[ ;i ast[zi.  Ca o recunoa;tere a unicit[\ii ;i a valorii crea\iilor me;terilor maramureseni,
opt din cele aproximativ 100 de biserici vechi de lemn din Maramure; au fost incluse ̀ n Patrimoniul
Universal UNESCO.

Adev[rate monumente arhitec-
turale, bisericile de lemn sunt cel
mai bun exemplu al m[iestriei pre-
lucr[rii lemnului ;i al sim\ului ar-
tistic din Maramure;. Ele reflect[
rolul important pe care religia l-a
avut `n via\a maramure;enilor, fi-
ind dovada vie a obiceiurilor ;i
tradi\iilor de acum c]teva sute de
ani ;i care se mai p[streaz[ ;i ast[zi.

Ca o recunoa;tere a unicit[\ii ;i a va-
lorii crea\iilor me;terilor maramureseni,
opt din cele aproximativ 100 de biserici
vechi de lemn din Maramure; au fost in-
cluse ̀ n Patrimoniul Universal UNESCO.

Bârsana
Biserica cu hramul "Intrarea Maicii

Domnului ̀ n Biseric[" a fost construit[ ̀ n
1720 pe locul alteia mai vechi care a fost
ars[ de t[tari. Ini\ial, biserica a apar\inut
unei m[n[stiri (unica din cele opt biserici
patrimoniu UNESCO) ;i doar la 1806 a
fost mutat[ pe amplasamentul actual. Bi-
serica este construit[ din lemn de stejar,
are acoperi; dublu, turn cu foi;or deschis
;i un coif conic. La str[mutarea pe actualul
amplasament, bisericii i s-a ad[ugat un
pridvor structurat pe dou[ nivele (solu\ie
arhitectural[ rar[ la bisericile de lemn).
~ntreaga construc\ie este `ncins[ cu un
brâu sculptat `n form[ de funie `mpletit[.
Iconografia, realizat[ de Toader Hodor ;i
Ioan Plojode;te, este variat[ ;i are influen\e
baroce. Pictura se p[streaz[ `n principal
`n naos si altar ;i prezint[ scene ample din
Genez[, ciclul Patimilor, episoade din via\a
lui Iisus ;i a Fecioarei Maria.

Biserica poate fi vizitat[ zilnic `ntre
9.00 ;i 17.00 ;i nu exist[ tax[ de vizitare.

Budeşti
Biserica cu hramul "Sf]ntul Nicolae"

a fost construit[ la 1643, nu a fost niciodat[
modificat[ sau extins[ ;i este un exemplu
de arhitectur[ tipic[ din zona
Maramure;ului istoric. Cu o `n[l\ime de
38 m, biserica are acoperi;ul ̀ n dou[ trepte
pe toat[ suprafa\a ei ;i impresioneaz[ prin
cei paisprezece st]lpi (7 pe fiecare latur[)
care sus\in acoperi;ul. Turnul clopotni\[
are un foi;or deschis, evazat peste corpul

turnului, iar coiful are 4 turnule\e. Acesta
este un element specific bisericilor din zo-
na L[pu; ;i era un semn c[ satul avea Sfat
al B[trânilor/Juzilor. U;a de la intrare este
superb decorat[. Pictura parietal[, opera
zugravilor Alexandru Ponehalscu ;i Ioan
Opri;, este variat[ ;i bine conservat[. Icoa-
na de pe Masa Sfânt[ ;i chivotul sunt de-
osebite, exist[ un candelabru de lemn foar-
te elaborat ;i biserica dispune ;i de o
colec\ie de icoane pe sticl[ valoroase. Tot
aici se g[se;te c[ma;a de zale a celebrului
haiduc Pintea Viteazul (1670-1703).

L]ng[ biseric[ se g[se;te “Masa po-
menilor”, format[ din mai multe lespezi
de piatr[ care au ̀ nscrise numele familiilor
bogate din sat. Aici se desf[;ura Sfatul Bă-
trânilor şi se d[deau pomeni familiilor
s[race. În prezent, biserica mai este folosit[
pentru slujbele de Crăciun şi Paşte precum
;i pentru nun\i sau `nmorm]nt[ri.

Taxa pentru vizitarea bisericii este de
3 Ron/persoan[, iar cheia se g[se;te peste
drum, la Prim[ria Bude;ti, ori suna\i la
0724.543761.

Deseşti
Biserica cu hramul "Cuvioasa Paras-

cheva" a fost construit[ `n 1770 pe locul
alteia mai vechi. Acoperi;ul are dou[ trepte
pe toat[ lungimea construc\iei cu excep\ia
Altarului. Turnul-clopotni\[ are foi;orul
deschis ;i extins peste structura turnului.
Pictura, realizat[ prin 1780, de c[tre Radu
Munteanu cu influen\e post-bizantine, este
foarte bine p[strat[ ;i ̀ nf[\i;eaz[ scene cla-
sice din biblie (Judecata de pe Urm[, Ve-
chiul ;i Noul Testament, Patimile). Inte-
resant[ este o ilustrare a diverselor na\ii
(evreii, turcii ;i t[tarii, nem\ii, francii) cu
elementele vestimentare ;i culturale spe-
cifice la Judecata de Apoi. ~n pronaos este
pictat focul Iadului ;i sunt exemplificate
torturile la care sunt supu;i cei care ajung
acolo. Iconostasul este dispus pe trei re-
gistre, iar Altarul are u;i `mp[r[te;ti, fru-
mos decorate cu motivul vi\ei de vie. ~n
cimitir se g[sesc cruci celtice, dovada a ve-
chimii cimitirului dar ;i a influen\elor cul-
turale manisfestate `n zon[.

Taxa de vizitare este de 2 Ron/per-
soan[, iar cheia se g[se;te la casa parohial[,
`n spatele bisericii.

Ieud

Biserica cu hramul "Na;terea Maicii
Domnului" a fost ridicat[ ̀ n secolul XVII,
`n jurul anului 1620. Unii istorici ;i etno-
grafi sus\in c[ biserica dateaz[ din 1364
`ns[ elementele ;i stilul arhitectural pre-
cum ;i dimensiunea construc\iei sau mo-
mentul realiz[rii picturii interioare (1782)
indic[ construirea edificiului la o dat[ mai
recent[. Trebuie ;tiut c[ ̀ n podul bisericii
s-a descoperit "Codicele de la Ieud", con-
siderat primul document ̀ n limba rom]n[,
`ns[ scris cu litere chirilice. Codicele este
datat ̀ n anii 1391-1392. Biserica construit[
din lemn de brad are acoperi; `n dou[
trepte (cu exceptia acoperi;ului Altarului).
Turnul are foi;orul deschis, iar coiful este
de mici dimensiuni. U;a de la intrare are
ancadrament masiv ;i dispune de un z[vor
de lemn. Pictura a fost realizat[ la 1782 de
Alexandru Ponehalscu ;i `nf[\i;eaz[ Ju-
decata de Apoi `n pronaos, iar `n naos
Sf]nta Treime, Vechiul ;i Noul Testament.
Biserica de\ine c]teva icoane pe lemn, un
frumos candelabru de lemn, iar Sf]nta
Mas[ este deosebit[ fa\[ de alte biserici.

~n prezent, din cauza refacerii picturii,
se poate vizita doar pronaosul, iar ̀ n naos
se pot `ntrez[ri printre schele doar c]teva
scene din pictur[. Taxa de vizitare este de
3 Ron/persoan[. Pentru cheie, trebuie su-
nat la numerele de telefon afi;ate l]ng[ in-
trarea `n biseric[.

Plopiş
Biserica cu hramul "Sfin\ii Arhangheli"

a fost ridicat[ ̀ ntre anii 1798-1805 ;i a fost
sfin\it[ ̀ n 1811. ~n momentul ridic[rii bi-
sericii, ̀ n sat tr[iau 49 de familii, iar pre\ul
construc\iei a fost 49 galbeni, c]te unul
pentru fiecare familie din sat. Construc\ie
foarte zvelt[, `nalt[ de 47 metri, biserica
`mbin[ stilul maramure;ean cu cel nord-
transilv[nean. Acoperi;ul este `ntr-o sin-
gur[ treapt[, turnul clopotni\[ are foi;or
deschis, iar coiful (hexagonal) are patru
turnule\e, semn c[ satul avea Sfat al
B[tr]nilor / Juzilor. Biserica este `nconju-
rat[ de dou[ br]uri sculptate pe pere\ii la-
terali. Tot pe pere\ii laterali se pot remarca
ferestrele pe dou[ nivele, chiar dac[ pere\ii
nu sunt supra`n[l\a\i ca la alte biserici.
Pridvorul a fost ad[ugat ulterior
construc\iei. Pictura este conservat[ bine,
`ns[ doar pe tavan ;i pe partea superioar[
a pere\ilor, partea inferioar[ a acestora fi-

ind vopsit[ cu var alb. Iconostasul, atribuit
lui :tefan Zugravul la 1810, se desf[;oar[
`n dou[ registre ;i prezint[ dou[ scene am-
ple. U;ile `mp[r[te;ti sunt frumos scul-
ptate, av]nd motivul vi\ei de vie. Biserica
ad[poste;te un chivot deosebit, o cruce de
lemn veche precum ;i dou[ c[r\i de
rug[ciune de valoare. :i ̀ n prezent biserica
este unica din sat ;i serve;te pentru toate
serviciile religioase.

Nu exist[ tax[ pentru vizitare, dar do-
na\iile sunt binevenite. Pentru cheia bise-
ricii suna\i la 0741-203676.

Poienile Izei
Biserica cu hramul "Cuvioasa Paras-

cheva" a fost construit[ `n 1604, fiind
sfin\it[ `n 1637 ;i este una din cele mai
vechi biserici de lemn din Maramure;.
Este o biseric[ de mici dimensiuni, cu aco-
peri;, `n dou[ trepte pe toat[ suprafa\a
construc\iei, iar structura este
supra`nal\at[ (modificare realizat[ `n se-
colul XVIII). Tot ̀ n aceast[ perioad[ sunt
cl[dite pridvorul ;i balconul din naos. Pic-
tura parietal[, realizat[ la 1794 de zugravul
Gheorghe din Dragomire;ti, se remarc[
prin c]teva scene ample< Judecata de apoi,
grupuri de alte na\ii cu specificul lor (evrei,
turci ;i t[tari, arapi, \igani) sau scene din
Genez[. Iconostasul este realizat ̀ n trei re-
gistre. Altarul este de form[ p[trat[ (ceea
ce dovede;te originea arhaic[ a
construc\iei), iar u;ile ;i icoanele
`mp[r[te;ti au o valoare artistic[ deose-
bit[.

~n biseric[ nu exist[ curent electric,
iar lum]n[rile nu pot fi folosite, a;a c[ lu-
mina pentru vizualizarea picturilor este
destul de slab[. Taxa de vizitare este 4
lei/persoan[, iar pentru cheie suna\i la
0726-387120.

Rogoz
Biserica cu hramul "Sfin\ii Arhangheli"

a fost ridicat[ `n 1663 pe locul uneia mai
vechi, ars[ de t[tari `n 1661. Construit[
din lemn de ulm, biserica se remarc[ prin
abunden\a de ornamente, prin intrarea pe
latura sudic[, dar ;i prin acoperi;ul unitar,
foarte extins ;i asimetric. Coiful foarte eva-
zat are ca element distinct dou[ pliuri ;i
este ̀ nzestrat cu patru turnule\e (semn c[
satul avea Sfat al B[tr]nilor/Juzilor). U;a
de la intrare se remarc[ prin forma anca-

dramentului ̀ n acolad[, dar ;i prin extensia
special[ a acoperi;ului deasupra lespezii
de la intrare. Acela;i tip de ancadrament
se p[streaz[ ;i la trecerea dintre pronaos
;i naos, aceasta fiind dotat[ cu o u;[, spre
deosebire de majoritatea celorlalte biserici
de lemn. Pictura, realizat[ la 1785 de
me;terii Radu Munteanu ;i Nicolae Man,
este bine conservat[, iar Iconostasul este
pictat direct pe perete, `n trei registre. Bi-
serica de\ine un frumos candelabru de
lemn precum ;i c]teva icoane valoroase
pe lemn ;i sticl[. ~n exteriorul bisericii, pe
latura nordic[ se g[se;te “Masa mo;ilor”,
iar acoperi;ul este mult extins pentru a
acoperi aceast[ mas[. Masa este ̀ mp[r\it[
`n por\iuni pentru fiecare familie bogat[
din sat, iar numele acestora sunt trecute
pe peretele bisericii. Aici b[tr]nii satului
judecau diversele pricini, iar de Pa;ti fa-
miliile bogate d[deau pomeni s[racilor.

Nu se percepe taxa de intrare dar do-
na\iile sunt binevenite. Pentru cheie, suna\i
la numerele de telefon afi;ate l]ng[ u;a de
intrare `n biseric[.

Şurdeşti
Biserica cu hramul "Sfin\ii Arhangheli

Mihail ;i Gavriil" a fost construit[ ̀ n 1766
de me;terul Ion Macarie ;i este considerat[
cea mai `nalt[ biseric[ de lemn din
Rom]nia - 54 m. Acoperi;ul are dou[ trep-
te pe toat[ ̀ ntinderea cl[dirii, iar coiful are
patru turnule\e (semn c[ satul avea Sfat al
B[tr]nilor/Juzilor). Biserica este construit[
din lemn de stejar, iar `n secolul XIX s-a
ad[ugat un pridvor pe dou[ niveluri. Bi-
serica are podea din piatr[ spre deosebire
de majoritatea bisericilor de lemn. Pictura
mural[, realizat[ ̀ n 1783, se p[streaz[ des-
tul de bine, iar Iconostasul actual este su-
prapus peste cel vechi ;i se desf[;oara pe
trei registre. Fiecare scen[ ;i fiecare dintre
registrele Iconostasului sunt delimitate de
celelalte prin rame, lucru destul de rar la
bisericile din Maramure;. Se remarc[ u;ile
`mp[r[te;ti frumoase precum ;i c]teva
icoane pe lemn valoroase. ~n cimitir se
g[sesc c]teva cruci vechi din piatr[.

Nu exist[ tax[ de vizitare ̀ ns[ dona\iile
sunt binevenite. Pentru cheie, adresa\i-v[
la casa parohial[ situat[ l]ng[ poarta bi-
sericii.

Bisericile de lemn din Maramure;, adev[rate
bijuterii arhitecturale, protejate de UNESCO
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CULTUR~
Mar\i sear[, sala Filarmonicii s-a dovedit mult prea `nc[p[toare. Doar 3 (trei!) spectatori au

\inut s[ vin[ la recitalul din muzica lui Dinu Lipatti. A;a c[ el s-a transformat `ntr-o discu\ie
amical[ ̀ ntre muzicieni ;i micul lor public, iar :tefan Doniga ;i Diana Jipa, spre marea lor onoare,
;i-au c]ntat integral programul.

De aproape trei decenii Filar-
monica din Satu Mare ;i-a ̀ nscris
pe frontispiciu numele unui mu-
zician legendar al Rom]niei< Dinu
Lipatti, un extraordinar pianist ;i
un bun compozitor. Povestea sa
de via\[ ;i `nregistr[rile lui con-
tureaz[ o figur[ de o rar[ profun-
zime.

Născut în primăvara lui 1917, la Bu-
cureşti, într-o familie în care tatăl lui,
Theodor, era un violonist amator talentat
care studiase cu Pablo de Sarasate, iar ma-
ma, Anna Lipatti, era o excelentă pianistă,
încă din copilărie a fost preocupat de mu-
zică. Mai ales că naş de botez i-a fost ni-
meni altul decât George Enescu.

La 16 ani a câştigat locul II la Con-
cursul Internaţional de Pian de la Viena,
scandalizându-l pe Alfred Cortot, care a
părăsit juriul în semn de protest, convins
fiind că Lipatti merita premiul întâi, doar
că era prea tânăr ca să-l primească. Însă
Cortot l-a invitat apoi la Paris, în 1936 îşi
începea cariera de pianist concertist în
Germania şi Italia, iar la începutul celui
de-al Doilea Război Mondial s-a întors
la Bucureşti.

O cunoaşte pe Madeleine Cantacu-
zino, care apoi îi devine soţie, şi hotărăsc
să se stabilească în Elveţia, unde tânărul
Lipatti s-a angajat profesor de pian la
Conservatorul din Geneva. Numai că
prin 1943 au început să apară primele
semne ale bolii.

Ultimul recital, un martiriu

S-au încercat tratamente de toate fe-
lurile, unele ezoterice, altele cu raze, in-
jecţii care i-au umflat atât de tare braţul,
încât nu mai putea îmbrăca niciun cos-
tum. Dar nimic din toate astea nu i-a stat
în cale. Lipatti, cu zâmbetul pe buze, a
continuat să cânte.

După mai multe încercări, medicii i-
au pus diagnosticul< o formă de leucemie,
maladia Hodgkin. Madeleine, soţia lui, a
fost informată atunci că Dinu mai avea
de trăit doar câteva luni. Şi totuşi, avea să

mai trăiască aproape 7 ani. Totul pentru
ca, în 2 decembrie 1950, să moară în urma
unui abces survenit la singurul lui plămân
care mai era funcţional.

Marcat de boală, a concertat în toată
Europa. Pe scenă apărea alături de mari
nume precum Herbert von Karajan, iar
acasă suferea săptămânal transfuzii de
sânge. Cu un an înainte să moară, în 1949,
nu s-a mai putut ocupa de catedră şi a
trebuit să renunţe.

Ultimul lui concert a rămas celebru
în toată lumea< concertul de la Besançon,
din luna septembrie 1950, considerat cân-
tecul lui de lebădă. Atunci cântase Bach<
“Iisus este bucuria mea”. Acest coral a în-
cheiat cariera lui pe scenă.

Era îngrozitor de slăbit fizic la mo-
mentul concertului de la Besançon, iar
în partea a doua a fost nevoit să se opreas-
că. Trebuia să interpreteze cele 14 valsuri
ale lui Chopin, dar s-a oprit după cel de-
al 13-lea. Simţind că nu mai poate rezista
pe scenă, s-a retras şi a reapărut după o
pauză foarte lungă, s-a aşezat la pian şi a
cântat “Iisus este bucuria mea”. Înregis-
trarea recitalului s-a păstrat şi este dispo-
nibilă pe Internet. “L-am ascultat la Be-
sançon, unde am trăit un miracol. Boala
îl făcuse angelic şi dădea o dimensiune
parcă ireală muzicii pe care o interpreta”,
spunea o coleg[ pianist[.

Până la acel moment, avusese parte
de recunoaştere şi admiraţie din plin. Se

impusese uşor, firesc, prin claritatea su-
netelor produse de clape la atingerea sa,
fără să facă paradă de o tehnică impeca-
bilă, mizând pe o sensibilitate conducă-
toare, pe recrearea atmosferei partiturii.
Mai târziu, credinţa artistului că respectul
pentru partitură nu duce nicăieri dacă
nu e însoţit de dragoste s-a consolidat. O
combinaţie unică de forţă şi sensibilitate,
care l-a făcut pe un critic să-l numească
“degete de fier în m[nuşi de catifea”.

Turneu na\ional
cu muzica lui Lipatti

Deşi a rămas în memoria universală
ca unul dintre cei mai mari pianişti ai lu-

mii, activitatea sa componistică este încă
relativ necunoscută publicului larg. Ti-
nerii muzicieni Diana Jipa şi Ștefan Do-
niga şi-au asumat scoaterea la lumină a
unor lucrări semnate de celebrul pianist
român, multe dintre ele aflate la o primă
înregistrare în studio.

Început în 29 octombrie, turneul ce-
lor doi muzicieni a poposit până în Brăila,
Giurgiu, Focşani şi Cluj Napoca, iar
s[pt[m]na aceasta a ajuns la Satu Mare,
unde recitalul a avut loc, desigur, în Fi-
larmonica “Dinu Lipatti”. Repertoriul re-
citalului a inclus Compozițiile micului
Dinu, Sonatina pentru vioară şi pian,
Nocturna pe o temă moldovenească,
Nocturna în fa diez minor, Introducere
şi Allegro, Sonatina pentru mâna stângă,
Preludiul la “Mica Suită” şi Marşul lui
Henri. Se identifică o pornire neoro-
mantică, în câteva creații pentru pian,
o mult mai bine conturată orientare ro-
mânească, o abordare neoclasică şi o
alta, modernă, europeană, sincronizată
cu limbajul unui Stravinski sau Bartók.

O dureroas[ lips[ de interes

Mar\i sear[, sala Filarmonicii s-a
dovedit mult prea `nc[p[toare. Doar 3
(trei!) spectatori au \inut s[ vin[ la re-
citalul din muzica lui Dinu Lipatti. A;a
c[ el s-a transformat `ntr-o discu\ie
amical[ ̀ ntre muzicieni ;i micul lor pu-
blic, iar :tefan Doniga ;i Diana Jipa,
spre marea lor onoare, ;i-au c]ntat in-
tegral programul.

Concertul a fost anun\at din timp.
De obicei la asemenea evenimente vin
;i mai mul\i membri ai orchestrei.
Acum `ns[ impresia a fost jenant[. :i
ne face s[ ne `ntreb[m c]t de relevant
este Dinu Lipatti pentru Satu Mare, cu
at]t mai mult cu c]t nu ;tim s[ fi c]ntat
vreodat[ pe aici. Alte filarmonici din
\ar[ au ales numele unor personalit[\i
muzicale legate de ora;ul lor. Oare nu
s-ar potrivi mai bine pentru Satu Mare
Filarmonica “:tefan Ruha”, dac[ tot tre-
buie s[ poarte un nume?

Vasile A.

Lungmetrajul “Apostolul Bo-
loga”, regizat de Dominic Dem-
binski, adaptare a romanului “Pă-
durea spânzuraţilor” al lui Liviu
Rebreanu, va fi lansat la Televi-
ziunea Română, la finalul acestei
luni, iar pe marile ecrane va putea
fi vizionat în cadrul unor festiva-
luri de film.

“Apostolul Bologa” este descris ca un
poem cinematografic şi este realizat de
Casa de Producţie a TVR. Calvarul per-
sonajului principal este imaginat ca o po-
veste a mântuirii pe care sufletul spân-
zuratului o parcurge, transmite TVR.

Povestea este spusă de actorii Răzvan
Vasilescu, Alexandru Repan, Cristi Iacob,
Mihai Stănescu, Adrian Titieni, Ion Hai-
duc, Marius Bodochi, Bogdan Nechifor,
Andreea Vasile, Demeter Andras, Meda
Victor, Mihai Bica, Andrada Fuscaş, Mir-
cea Postelnicu, George Constantinescu
şi Albert Demeter. 

“Diverse credinţe ale lumii mărturi-

sesc faptul că există un timp scurt în care
sufletul, desprins de trup, în drumul său
către Vămile Judecăţii celeste, are acces
la locurile prin care a călătorit şi la sensul
făptuirilor sale după ce s-a dezlegat de
lume”, spune Dominic Dembinski. “Tâ-

nărul locotenent Apostol Bologa parcur-
ge un drum iniţiatic în care, privindu-se
în fosta viaţă, pricepe că târziu a putut
deprinde rostul adevăratei iertări izbă-
vitoare, doar prin trăirea calvarului ce-l
ocroteşte, paradoxal, printr-o moarte

martirică - un eveniment tragic ce-i cur-
mă viaţa, dar îi dăruieşte sensul ei”.

Structurat ca un vis în vis, în care lu-
crurile văzute sunt făcute din lucruri ne-
văzute, filmul are o abordare îndrăzneaţă
şi neconvenţională nu doar a structurii
romanului, ci şi prin ineditul construcţiei
montajului - tip puzzle, călătoria sufle-
tului în timp imaginată de regizor nefiind
cronologică.

Imaginea filmului este semnată de
Daniel Şerbănică, montajul de Dragoş
Smărăndescu, scenografie costume< Bris-
tena de Sarmaari, scenografie decor< Ra-
luca Chelaru, Matei Bucur Mihăescu
semnează muzica, iar Mihaela Constan-
tinescu ilustraţia muzicală. Este o pro-
ducţie a Casei de Producţie TVR, după
un scenariu semnat de Dominic Dem-
binski> producător delegat Demeter An-
dras. Filmul face parte din proiectele Ca-
sei de Producţie TVR dedicate Centena-
rului Marii Uniri.

Romanul lui Rebreanu a mai fost
ecranizat `n 1964. A fost primul film ro-
mânesc care a obținut o largă recunoaş-
tere internațională. În anul 1966 a câşti-

gat categoria „Première Oeuvre” a festi-
valului de film de la Cannes.

Producția a fost realizată de Studioul
Cinematografic “Bucureşti”, care func-
ționa deja în noul Centru de Producție
construit la Buftea. A fost realizat de cu-
noscutul regizor Liviu Ciulei, acesta ale-
gând în rolul principal, al locotenentului
Apostol Bologa, pe tân[rul (pe atunci)
actor Victor Rebengiuc, rol care l-a con-
sacrat pe acesta în lumea cinematogra-
fului. În film mai joacă, de asemenea, în-
suşi regizorul (în rolul lui Klapka) şi ac-
trița Ana Széles (în rolul Ilonei). Este o
producție alb-negru.

Filmul a fost foarte bine primit atât
de critică cât şi de publicul românesc.
Autoritățile comuniste ale timpului au
fost mulțumite că cinematografia noastră
a reuşit să producă filme în conformitate
cu preceptele noii revoluții culturale. Dar,
mai presus de toate, filmul scotea în evi-
dență capacitatea lui Ciulei de a gândi şi
în termeni cinematografici, de a produce
valori deosebite care puteau să facă față
exigențelor circuitului internațional.

V. A.

Anna Szeles ;i Victor Rebengiuc `n filmul lui Liviu Ciulei din 1964

A rămas celebru în toată lumea concertul de la Besançon, din luna septembrie 1950, considerat cântecul lui de lebădă

“P[durea sp]nzura\ilor” inspir[ un nou film

C]t de relevant mai este
pentru s[tm[reni Dinu Lipatti?
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Oricât de la îndemână și rege-
nerabilă ar fi, energia solară nu a
putut fi folosită la capacitatea ma-
ximă, pentru că nu o putem stoca
pe termen lung. Asta până acum,
pentru că oamenii de știință sue-
dezi promit să revoluționeze mo-
dul în care omenirea folosește
energie regenerabilă.

Aceştia au dezvoltat un fluid numit
combustibil solar termic care poate
stoca energie de la soare timp de aproa-
pe două decenii. “Un combustibil solar
termic este ca o baterie reîncărcabilă,
dar în loc de energie electrică, se folo-
seşte de lumina Soarelui”, a declarat
inginerul Jeffrey Grossman pentru
NBC News.

Molecule speciale în formă
lichidă, la a căror îmbunătățire
se lucreaz[ de un an

Fluidul este format din molecule
speciale în formă lichidă, la a căror îm-
bunătățire oamenii de ştiință de la Uni-
versitatea de Tehnologie din Chalmers,
Suedia, lucrează de un an. Această mo-
leculă este compusă din carbon, hi-
drogen şi azot, iar atunci când este ex-
pusă la lumina Soarelui, legăturile din-
tre atomii săi sunt rearanjate şi se trans-
formă în izomer. Energia de la Soare
este astfel captată între legăturile chi-
mice puternice ale izomerului şi ră-
mâne acolo chiar şi atunci când mole-

cula se răceşte până la temperatura ca-
merei. Când energia este necesară, să
spunem în timpul nopții sau în timpul
iernii, fluidul este pur şi simplu tras
printr-un catalizator care readuce mo-
lecula la forma sa originală, eliberând

energie sub formă de căldură.
“Energia din acest izomer poate fi

acum stocată timp de până la 18 ani.
Când ajungem să extragem energia şi
să o folosim, obținem o creştere a căl-
durii, care este mai mare decât am în-

drăznit să sperăm”, susține Kasper
Moth-Poulsen de la Universitatea
Chalmers şi co-autor al cercetării. Un
prototip al sistemului energetic, plasat
pe acoperişul unei clădiri universitare,
au testat noul fluid şi, potrivit cercetă-

torilor, rezultatele au atras atenția nu-
meroşilor investitori.

Aparatul de energie regenerabilă,
fără emisii, este alcătuit dintr-un re-
flector concav cu o țeavă în centru,
care urmăreşte Soarele ca un fel de
antena satelit. Sistemul funcționează
în mod circular. Pompând prin tuburi
transparente lichidul încălzit de lu-
mina Soarelui, transformând mole-
cula norbornadienă în izomerul său
de captare a căldurii, quadriciclan.
Fluidul este apoi depozitat la tempe-
ratura camerei cu o pierdere minimă
de energie.

Lichidul este filtrat
printr-un catalizator special

Când energia este necesară, lichi-
dul este filtrat printr-un catalizator
special care aduce moleculele la forma
lor originală, încălzind lichidul cu 63
grade Celsius. Speranța este că această
căldură poate fi utilizată pentru siste-
mele de încălzire a locuințelor, alimen-
tând încălzitorul de apă al unei clădiri,
maşina de spălat vase, uscător de haine
şi multe altele, înainte de a reveni la
acoperiş din nou. Cercetătorii au pus
lichidul prin acest ciclu de peste 125
de ori, iar absorbția căldurii şi elibera-
rea acesteia fără deteriorarea semnifi-
cativă a moleculei a avut loc de fiecare
dată. Dacă totul merge aşa cum este
planificat, Moth-Poulsen crede că teh-
nologia ar putea fi disponibilă pentru
uz comercial în 10 ani.

“Oamenii de știință au desco-
perit că ADN-ul uman e un „in-
ternet biologic” reprogramabil cu
puteri de neimaginat. Cercetăto-
rii ruși au făcut un pas uriaș spre
înțelegerea vieții și spre descope-
rirea originii umane.

Conform collective-evolution.com,
oamenii de ştiință au ajuns la concluzia
că ADN-ul uman este un „internet bio-
logic” cu mult superior celui artificial
şi, mai mult de atât, au găsit şi dovezi
ştiințifice pentru un nou tip de medi-
cină în care ADN-ul poate fi influențat
şi reprogramat cu ajutorul cuvintelor
rostite la o anumită frecvență, fără a
tăia sau a înlocui o genă.

Studiul cercetătorilor ruşi explică
direct sau indirect foarte multe feno-
mene aparent inexplicabile precum
clarviziunea, intuiția, actele de vinde-
care spontană sau la distanță, autovin-
decarea, aura neobişnuită din jurul
anumitor oameni, precum maeştrii
spirituali, sau influența minții asupra
fenomenelor meteorologice.

Oamenii de ştiință ruşi au desco-
perit că ADN-ul uman nu este respon-
sabil doar cu construirea trupului, ci
este şi un mediu foarte bun pentru sto-
carea datelor informaționale. Doar un

procent de 10% din ADN-ul nostru es-
te folosit pentru construirea proteine-
lor, iar această parte a trezit până acum
interesul cercetătorilor care se ocupă
cu examinarea şi clasificarea ei. Restul
de 90% este supranumit „junk ADN”
şi este considerat o parte nefolositoare
a ADN-ului, dar tocmai această parte
mai puțin interesantă a genomului
uman a reprezentat baza celui mai re-
cent studiu al cercetătorilor ruşi, ale
cărui rezultate au fost revoluționare.

Potrivit oamenilor de ştiință ruşi,
ADN-ul nostru serveşte ca mediu de
stocare a datelor şi are un rol în comu-
nicare. Lingviştii ruşi au descoperit că
genomul uman, în special această parte
de 90% aparent inutilă a sa, respectă
cu strictețe anumite reguli bine defi-
nite, exact la fel precum gramatica unei
limbi. Astfel, ei au comparat regulile
sintaxei, şi anume modul în care cu-
vintele sunt puse împreună pentru a
forma propoziții sau fraze, semantica,
adică semnificațiile din formele lim-
bajului, precum şi regulile de bază ale
gramaticii. În urma comparațiilor, lin-
gviştii au descoperit faptul că ADN-ul
nostru imită foarte bine gramatica unei
limbi, urmează nişte reguli foarte stric-
te şi ei susțin că limbajele nu au apărut
accidental sau din senin, ci ele sunt, de
fapt, o reflexie a comportamentului

ADN-ului uman, oamenii fiind pro-
gramați să poată vorbi una sau mai
multe limbi pentru o comunicare op-
timă.

Biofizicianul şi biologul molecular
rus Pjotr Garjajev împreună cu colegii
săi au analizat cu atenție şi comporta-
mentul vibrațional al codului genetic
uman şi au descoperit că cromozomii
funcționează precum un calculator
holografic şi utilizează radiația laser.
Acest lucru înseamnă că au reuşit să
moduleze anumite modele de frecven-
ță pe o rază laser şi în felul acesta au
influențat frecvența întregului ADN
şi deci, informația genetică în sine.

Cercetătorii au dovedit experimen-
tal faptul că simple cuvinte şi propoziții
din limbajul uman rostite la o anumită
frecvență, întotdeauna în țesut viu vor
face ca substanța ADN-ului să reac-
ționeze şi să se modifice, demonstrând
astfel că organismul nostru este pro-
gramabil prin limbaj, cuvinte şi gân-
duri folosite la frecvența corectă. Mai
mult de atât, cercetătorii au observat
că în vid ADN-ul creează tipare ciu-
date care pot duce la apariția găurilor
negre magnetizate, anumite poduri în-
tre universurile paralele pe care ADN-
ul le poate folosi pentru a trece în lumi
paralele, unde poate lua forme noi de
viață.”

Dacă totul merge aşa cum este planificat, Moth-Poulsen crede că tehnologia ar putea fi disponibilă pentru uz comercial
în 10 ani

O formidabil[ descoperire< aDN-ul
uman poate fi reprogramat prin rostirea

profund con;tient[ a cuvintelor

Oamenii de știință au ajuns la concluzia că ADN-ul uman este un „internet biologic”
cu mult superior celui artificial și, mai mult de atât, au găsit și dovezi științifice pentru un
nou tip de medicină în care ADN-ul poate fi influențat și reprogramat cu ajutorul cuvintelor
rostite la o anumită frecvență, fără a tăia sau a înlocui o genă.

Pentru prima dată, geologii au
confirmat faptul că miezul interior al
planetei noastre este într-adevăr solid,
deşi nu la fel de ferm cum au sugerat
studiile anterioare. Datorită unei noi
metode de detectare a undelor seis-
mice, au fost identificare mai multe
proprietăți cheie ale stratului cel mai
de jos al planetei noastre. Cercetătorii
de la Universitatea Națională din Aus-
tralia au realizat mai multe experi-
mente şi au descoperit că pe măsură
ce crusta planetei „tresare” în mo-
mentul producerii unui cutremur, va-
luri de energie sunt transmise în in-
teriorul acesteia. Doi oameni de şti-
ință au elaborat o modalitate inteli-
gentă de a asculta aceste valuri, foarte
slabe, realizate de vibrațiile cutremu-
relor.

Acum un secol, se credea că pla-
neta noastră este compusă dintr-o
crustă exterioară groasă şi un centru
format din metale topite. Toate aces-
tea s-au schimbat în anii 1930, în ur-
ma detectării acestor valuri seismice
produse de un cutremur în Noua Zee-
landă. Un seismolog danez, pe nume
Inge Lehmann, a sugerat că aceste su-
nete ar fi cel mai probabil un ecou
produs de vibrațiile unui cutremur
care se izbeşte de un centru solid.
Acest nucleu interior a fost marcat în

modelele geologice ale structurii pla-
netei noastre. Dar chiar dacă unele
lucruri sunt deja stabilite de modelele
geologice, este bine că acum obținem
dovezi ferme că oamenii de ştiință au
fost pe drumul cel bun> în plus, avem
şi o descoperire surpriză acum.

“Am constatat că miezul interior
este într-adevăr solid, dar de aseme-
nea am constatat că este mai moale
decât se credea anterior. Se pare, asta
dacă rezultatele noastre sunt corecte,
şi nu avem acum niciun dubiu să ne
îndoim de acestea, faptul că miezul
interior are câteva proprietăți elastice
similare cu aurul şi platina. Înțelege-
rea miezului interior al Pământului
are consecințe directe pentru gene-
rarea şi menținerea câmpului geo-
magnetic. Fără acest câmp geomag-
netic nu ar exista viață pe suprafața
Pământulu”, susține geologul Hrvoje
Tkalčić de la ANU.

Toate aceste informații sunt vitale
pentru înțelegerea unor fenomene
precum formarea planetară sau func-
ționarea câmpurile magnetice. Cu un
nou mod de a asculta interiorul pla-
netei noastre, suntem aproape siguri
că aflăm mai multe despre ceea ce ne
spune „inima” acestuia.

avem confirmarea, pentru prima
dat[, c[ nucleul p[mântului

este într-adev[r solid

Pagin[ realizat[ de Mirela F.

Lichidul care stocheaz[ lumina Soarelui 
va schimba felul `n care se `nc[lzesc locuin\ele

P]n[ acum, energia solară nu a putut fi folosită la capacitatea maximă
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Cântăreața Camila Cabello a
fost marea câștigătoare a galei
premiilor MTV EMA 2018, care
a avut loc duminică, 4 noiembrie,
la Bilbao, în Spania. Artista ame-
ricană de origine cubaneză, în
vârstă de doar 21 de ani, a primit
patru trofee, iar pe lista câștigă-
torilor s-au mai aflat și Dua Lipa,
BTS, Cardi B, Shawn Mendes sau
Nicki Minaj. Deși a fost nomina-
lizată la 5 categorii, Ariana Gran-
de a plecat acasă fără niciun tro-
feu.

Cântăreața Camila Cabello a avut
cele mai multe nominalizări, reuşind
să obțină premiile pentru Best Song,
Best Video, Best US Act şi Best Artist<
„Știu cum e să fii fanul cuiva. Îmi aduc
aminte cum la 14 ani mă uitam la
show-urile acestea cu premii, aşteptând
ca artistul meu preferat să urce pe sce-
nă. Știu cât de specială este acea legă-
tură dintre un fan şi artistul preferat şi

ştiu cât de specială este legătura pe care
o am cu fanii mei”, a declarat Camila
Cabello, în discursul de mulțumire sus-
ținut după câştigarea primului trofeu
din cele patru, Best Video, Best US Act
şi Best Artist.

Camila Cabello şi-a început cariera
în 2016, făcând parte din trupa Fifth
Harmony.
Și-a lansat albumul de debut anul aces-
ta, pe cont propriu, iar materialul a de-
butat pe prima poziție în topul ameri-
can Billboard 200. Pe acest disc se re-
găseşte hitul „Havana”, distins la EMA
cu Best Video şi Best Song.

Nicki Minaj, una dintre 
protagonistele serii

Cu două premii câştigate – „Cel
mai bun artist hip-hop” şi “Cea mai
bună apariţie” – cântăreaţa americană
Nicki Minaj (35 de ani) a fost una din-
tre protagonistele serii, în timpul căreia
a avut două momente pe scenă, alături
de DJ-ul David Guetta şi de Jason De-

rulo. De asemenea, cântăreaţa britani-
că Dua Lipa (23 de ani) a fost desem-
nată “Cel mai bun artist pop”. Cântă-
reaţa americană Janet Jackson, prezen-
tă de peste trei decenii pe scenă, a pri-
mit titlul de “Global Icon”, o recom-
pensă deja atribuită la ediţiile prece-
dente formaţiilor U2 şi Queen, cântă-
reţilor Whitney Houston şi Eminem. 

În discursul de mulţumire, sora lui
Michael Jackson a spus că vorbeşte în
numele „femeilor a căror voce a fost
redusă la tăcere“. 
„Sunt una dintre acele femei (...) una
dintre acele femei maltratate, intimi-
date, care au trăit în frică. Sunt alături
de voi. Sunteţi surorile mele“, a spus
ea. 

Premiile MTV EMA 2018 s-au
acordat după cum urmează< Cel mai
bun artist  - Camila Cabello> Cel mai
bun videoclip - Camila Cabello – „Ha-
vana“ ft. Young Thug> Cel mai bun cân-
tec  - Camila Cabello – „Havana“ ft.
Young Thug> Cel mai bun artist pop -
Dua Lip> Cel mai bun artist debutant

- Cardi B> Cea mai bună apariţie - Nicki
Minaj> Cel mai bun artist hip-hop -
Nicki Minaj> Cel mai bun artist live -
Shawn Mendes> Cel mai bun artist rock
- 5 Seconds of Summer> Cel mai bun
artist alternativ  - Panic! At The Disco>
Cel mai bun artist de muzică electro-
nică – Marshmello> Artistul cu cei mai
mulţi fani – BTS. 

Gala MTV EMA a fost prezentată
de Hailee Steinfeld, actrița cunoscută
pentru rolurile din „True Grit”, „Pitch
Perfect 2” şi „Pitch Perfect 3”. Create
în 1994, MTV EMA constituie unul
dintre cele două evenimente majore
organizate de MTV, împreună cu Vi-
deo Music Awards (VMA), care are loc
în fiecare an în Statele Unite din 1984.

Camila Cabello, biografie

Karla Camila Cabello Estrabao s-a
născut la 3 martie 1997 în Cuba şi este
o cântăreață şi textieră cubanezo-ame-
ricană. Aceasta a obținut faimă ca parte
a trupei Fifth Harmony, format în tim-

pul celui de-al doilea sezon al emisiunii
The X Factor, în anul 2012. Grupul

a semnat ulterior un contract cu com-
paniile de înregistrări Syco Music şi
Epic Records, lansând un extend play
şi două albume de studio. 

Cabello s-a lansat ca artistă solo
prin câteva colaborări, notabilă fiind
cea cu Machine Gun Kelly pentru sin-
gle-ul „Bad Things” care a ajuns pe lo-
cul patru în clasamentul Billboard Hot
100 din Statele Unite. 

În urma părăsirii formației Fifth
Harmony în luna decembrie a anului
2016, artista şi-a lansat primul single
solo, „Crying in the Club”, care a obți-
nut un succes moderat.

Reorientându-şi muzica către piese
cu influențe latino, albumul de debut
omonim Camila (2018) a debutat pe
prima poziție a topului Billboard 200,
promovat cu ajutorul single-ului „Ha-
vana".

Acesta a ajuns pe locul unu în nu-
meroase clasamente din întreaga lume,
inclusiv în Statele Unite şi Regatul Unit. 

Camila Cabello, marea înving[toare 
la MTV EMa 2018


