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Pe vremea împăratului bi-
zantin Alexios Comnen (secolul
al XI-lea) s-a iscat o neînţelegere
între credincioşii din Constan-
tinopol privind cinstirea Sfinţilor
Trei Ierarhi, neştiind pe care să-
l aşeze pe o treaptă superioară
celorlalţi. Unii ţineau mai mult
la Sfântul Vasile cel Mare ca om
al acţiunii, alţii la Sfântul Grigo-
rie Teologul pentru profunzimea
cugetării sale teologice, alţii la
Sfântul Ioan Gură de Aur pentru
dulceaţa graiului său. Pentru cur-
marea acestei controverse, cei
trei Ierarhi s-au arătat în vis epis-
copului Ioan, spunându-i că în
faţa lui Dumnezeu sunt egali<
“Noi suntem una la Dumnezeu
şi nu este între noi nicio ceartă
sau împotrivire. Deci, rându-
ieşte-ne pentru toţi trei o zi şi ne
fă praznic cuviincios odată”. În
baza acestui mesaj, episcopul
Ioan a propus şi s-a acceptat să
fie rânduită pentru toţi trei o sin-
gură sărbătoare, şi anume la 30
ianuarie în fiecare an.

Moartea poetului Ady Endre a
survenit `ntr-un moment de
cump[n[ al Ungariei. C];tig]ndu-
;i statutul de exponent al liberalis-
mului,  de voce a maghiarimii dori-
toare de libertate, dar ;i de un ̀ nfo-
cat sus\in[tor al unei Ungarii m[re\e
;i libere, Ady Endre, grav bolnav, a
avut un sf]r;it de martir. Un om ca-
re s-a sacrificat pentru ideea de pa-
trie ;i libertate, a avut parte de o
`nmorm]ntare ̀ ntr-o Budapest[ tri-
st[ ;i demoralizat[ ̀ n urma pierderii
r[zboiului, ;i a unor teritorii. 

27 ianuarie 1919, ziua c]nd se
stingea din via\[, dat fiind faptul c[
era un simbol al maghiarimii, tre-
buie pus[ ̀ n rela\ie cu o alt[ dat[ is-
toric[< 1 decembrie 1918. Se stingea
visul intelectualit[\ii progresiste a
maghiarilor care vedeau o Ungarie
mare ;i liber[, ̀ n care na\ionalit[\ile
s[ fie egale. Egale, dar ̀ ntre grani\ele
unei Ungarii. Dreptul la autodeter-
minare, sus\inut de Woodrow Wil-
son ;i de marile puteri ̀ nving[toare
`n urma Primului R[zboi Mondial,
avea s[ spulbere imperiile, dar ;i vi-
sul Ungariei. 

Continuare paginile 6-7

Lucian Blaga susține că ortodoxia
este o religie care a fost asimilată de
spiritualitatea românească, originea ei
fiind grecească și bizantină. Se pare că
Lucian Blaga ocolește să dea un răs-
puns precis alternativei< face sau nu or-
todoxia parte din spiritualitatea româ-
nească. Nu-i convine să dea un răspuns
afirmativ, pentru a nu fi considerată ca
neromânească filosofia sa antiortodo-
xă. Dar se sfiește și de un răspuns ne-
gativ, întrucât aceasta ar însemna că
poporul român nu are nici o religie,
ceea ce nu stă în acord cu realitatea și
cu teza domniei sale despre imposibi-
litatea existenței vreunui popor fără re-
ligie.

Cauza pentru care Marele Anonim
pune în om finele stilului este tendința
religioasă a acestuia. Odată ce n-ar mai
exista în om această sete după Absolut,
manifestată prin religie, stilul nu și-ar
mai avea rațiunea de-a fi. Prin urmare,
spiritualitatea românească nu poate fi
concepută fără ortodoxie.

Cine sunt Sfin\ii Trei
Ierarhi Vasile,

Grigorie ;i Ioan?

Polemic[ ideologic[ 
între teologul Dumitru 
St[niloae ;i filosoful 

Lucian Blaga

Mama poetului Ady Endre 
era rom]nc[

Sunt cuvinte care devin, prin vreme,
purtătoare de istorie. Folosit, îndeobște,
cu sensul de „încredințare”, „delegare”,
„certificare”, cuvântul „credențional”
poartă cu el semnificația reprezentării
democratice a păturilor sociale, a locu-
rilor geografice românești din Transil-
vania prezente la Marea Adunare de la
Alba Iulia în decembrie, 1918. El are și
o încărcătură religioasă, de „credo”, în
care „unul Dumnezeu” nu coboară doar
în ființa unui individ, ci într-o „unică”
națiune, „vis” milenar al poporului ro-
mân< „Visul tău de glorii falnic trium-
fând,/ Spună lumii large steaguri trico-
lore,/ Spună ce-i poporul mare, româ-
nesc,/ Când s-aprinde sacru candida-i
vâltoare…”. Cine nu recunoa;te în aceas-
tă viziune a poetului Mihai Eminescu,
datată 2/14 aprilie 1867 (deci, cu 51 de
ani înainte!), din „Ce-ți doresc eu ție,
dulce Românie”, imaginile singurului
fotograf al Unirii, Samoilă Mârza?

Creden\ionalele, 
mândria adeziunilor 
la Unirea Transilvaniei 

cu România
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Drumul plin cu bune inten\ii spre
iad< “Despre ;oareci ;i oameni”

IN MEMORIAM
ADY ENDRE
27 ianuarie 1919-

27 ianuarie 2019
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Înmormântarea 
lui Ady Endre

Așa cum relatează corespondentul
nostru din Budapesta, trupul neînsu-
flețit al lui Ady Endre a fost transportat
din sanatoriul Liget ̀ n foaierul Muzeu-
lui Național. Sicriul de lemn va fi așezat
pe un catafalc de metal care va fi expus
în foaierul Muzeului cu draperii negre.
Înmormântarea va avea loc astăzi la
ora 2 după mas[.
(Szamos, 29 ianuarie 1919)

O poezie inedit[ 
a lui Ady Endre

Scris de Dénes Sándor
Satu Mare, 8 februarie 1919

Au trecut douăzeci de ani când pe
pavajul de cărămidă roșie din fața bă-
trânului Colegiu de la Debrecen m-am
întâlnit cu Ady Endre.

Eram la începutul anului universi-
tar, și Ady, care era deja în anul trei, a
făcut agitație între noi, cei din anul în-
tâi, cu o pană roșie la pălărie pentru
Kun Béla, fost deputat de Târgu Mureș,
ca să fie președintele juriștilor.

Pentru noi, începătorii vieții uni-
versitare a fost un lucru foarte impu-
nător, că abia ieșiți din băncile școlilor,
ne aflam deja în viața constituțională.
Însă și mai mult ne-a impresionat fap-
tul că însuși Ady Endre a dat mâna cu
noi, care nici atunci nu a fost un stu-
dent oarecare la drept, fiind un cola-
borator al ziarului „Debreceni Ellenőr”
cu un salariu lunar enorm de 60 de co-
roane, `n coloanele căruia a publicat
zilnic articole satirice și poezii cu sem-
nătura „Dyban” (prescurtare din Ady
Bandi), dar nu o dată și niște articole
serioase de publicistică sub care a tre-
cut mândru semnătura de „Diobadi”.

Dar cea mai mare mândrie pentru
noi a fost că Ady Endre nu ni s-a adre-
sat nouă cu apelativul „domnule coleg”,
ci ne-a tutuit dintr-odată în mod boem,
ce a fost un mare lucru atunci din par-
tea unuia de anul trei, al cărui nume
ap[rea și tipărit pe deasupra.

~nclinația, dar să spunem, neserio-
zitatea mea m-a atras și pe mine mai
mult către camerele pline de mister ale
redacțiilor decât către dreptul roman,
din care altfel și cel mai rar vizitator al
cursurilor a învățat măcar atât cât a re-
petat tot timpul regretatul profesor Ko-
vács Sándor< „deci, prin urmare…”

Pe de altă parte, în vremea respec-
tivă duelurile, ziaristica, teatrul, școala
de dans a lui Alföldy, restaurantul lui
nenea Török, cârciuma de actori „Bun-
da”, toate au reprezentat niște studii
mai importante în lumea studenților
de la drept decât cursurile din colegiu.
Și când i-am asigurat pe părinții mei
cu bună credință că nu ocolesc colegiul,
nu am spus ceva neadevărat, pentru că
drumul către școala de dans de pe stra-
da Péterfia trecea chiar prin fața cole-
giului.

Și în timp ce mi-am satisfăcut setea
mea de cunoaștere cu wals și polka,
atunci încă la modă, sete rămasă nesa-
tisfăcută la cursurile de drept, s-a în-
tâmplat și cu mine același lucru care s-
a mai întâmplat cu unii studenți la
drept în anul unu< m-am îndrăgostit.

Și această dragoste din inima mea nu
a fost chiar fără speranțe pentru că ido-
lul sentimentelor mele nu a apreciat
atât de mult viitorul meu de jurist de
drept comun și comercial, ci mult mai
mult jurnalistul, pentru că am fost deja
corector la ziarul Debrecen, și ca drept
răsplată, aveam voie să scriu cronică
de teatru – despre spectacolele de du-
minică după masă.

În ciuda acestui fapt – nu neg – mi-
a pricinuit o încurcătură pentru mine
când dragostea inimii mele și-a expri-
mat dorința să scriu o poezie despre
școala de dans, pentru că ea dorea să
pună la încercare sentimentele mele
față de ea și talentul meu.

Trei zile și trei nopți nu am avut
somn, lucru care s-a datorat și faptului
că nici nu m-am culcat, ci am tot căutat
rime pe care nu le-am găsit nicicum.

Știam bine că fără poezie nu va ie;i
nimic din această partidă, aveam deja
18 ani, cu bacalaureatul făcut, înaintea
primului examen de bază, deci nu pu-
team trage prea mult de timp până la
căsătorie, pentru că, nu-i așa, timpul
trece.

Prin această răscruce de criză a vie-
ții mele am trecut datorită prieteniei
cu Ady Endre. Nu chiar dezinteresat.
Mi-a promis că îmi scrie o poezie des-
pre școala de dans dacă eu îi asigur dis-
poziția necesară. Iar dispoziția poetului
maghiar se asigură prin zgomot de lup-
tă sau prin vin.

De zgomot de luptă nu am putut
face rost în tot orașul Debrecen, a ră-

mas deci vinul.
Ne-am așezat la restaurantul Hun-

garia cu Ady Endre,  Kemény Emil și
Sipos Béla lângă muzică țigănească –
ultimii doi fiind și ei ziariști juriști care
au trecut în neființă înaintea lui Ady -
și lângă niște vinuri pentru 5 forinți –
pe vremuri se dădea  vin mult pentru
acești bani, neexistând comisia de fi-
xare a prețurilor – s-a născut poezia
pe care am păstrat-o până azi.

„La școala de dans
Așa a fost< la școala de dans/Am

dansat împreună, Dumneata și eu./ Că
s-a întâmplat așa, e culpa Dumitale,/
Erau acolo și alți zdraveni fl[c[i, nu
doar eu/ E ̀ n zadar acum! E culpa Du-
mitale./ Și pentru aceste versuri de vină
ești  tot Dumneata./Ți-am promis că o
poezie voi dedica/ Școlii de dans și iată
m[ \in de cuv]nt. 

Și cum stau aici acum, mă gândesc/
Cât de greu e să te ții de cuvânt – / Mi-
aduc aminte de atâția obraji frumoși/
De atâtea dulci iluzii,/ De-at]\ia obraji
blonzi și bruneți,/Arunc]nd ̀ nspre mi-
ne lungi priviri oache;e/ Printre ele o
fată frumoasă,/ Cu un dulce z]mbet
pe obraz

Poate altele au un păr și mai brun,/
Sau ochi mult mai fermec[tori/ Dar,
iart[-m[, acest lucru bun/ Nu este un
vechi mister oare?/ Poate la  școala de
dans/ Sunt multe fete frumoase – poa-
te,/ Dar singura care m-a convins să
scriu o poezie / Pentru mine e cea mai

frumoas[.”
Poezia, care încă nu era de stilul

„Nyugat”, mi-a plăcut.
Însă acest șarpe infidel nu a așteptat

să-mi termin cariera de jurist de zece
ani, ci s-a căsătorit cu un inspector in-
dustrial de provincie, cu toate că i-am
promis atât de tare, ba am jurat, că o
iau de soție imediat cum trec de cel de-
al doilea examen de bază și apoi înte-
meiem o familie.

Mi-am dat seama că nu se mai me-
rită să promovez cel de-al doilea exa-
men de bază.

Nici nu l-am promovat.
(N. tr.< Dénes Sándor a fost, mai

târziu, multe decenii redactor șef la
Szamos și autor al mai multor volume
de proză. A muritîn timpul holocaus-
tului.)
(Szamos, 9. Februarie 1919)

Ady Endre

A fost poetul nostru. Simplu, ade-
vărat, nou și revoluționar. Un adept în-
flăcărat al ideilor progresiste, un înțe-
legător al luptelor proletare și unul care
a prezentat  cu adevărat mizeria uma-
nă.

Apariția lui Ady Endre a însemnat
o revoluție în lirica maghiară. A venit
cu cântecele noi ale vremurilor noi. A
adus viața exploziv[ a Occidentului în
poezia maghiară și cu această orientare
întemeiează o nouă școală poetică în
Ungaria, cea din cercul „Holnap”
(„Mâine”, o grupare poetică din Oradea
– n. tr.) A avut un public înțelegător și
însuflețit, cu toate că mulți îl defăimea-
ză și îl batjocoresc pentru originalitatea
expresiei poetice, totuși, el este părin-
tele adevărat al generației de poeți de
azi. „Mizeria visează”, „Poezia unui bă-
iat de proletar”, „Moartea curcubeului”,
„Glasul nopților din Budapesta”,
„Moartea poetului Catullus”, „Cavale-
rul câmpului de luptă cu săruturi”, mi-
nunatele poezii despre curuți -  și cine
ar putea enumera toate temele – sunt
creații de o valare eternă ale poeziei
maghiare.

În timpul războiului, Ady a tăcut.
Sufletul lui pacifist, nervii lui fini nu
au putut suporta nici măcar știrile des-
pre oribila vărsare de sânge.

A trăit retras în Tusculanum-ul lui
din Ciucea și doar zilele revoluționare
din noiembrie l-au adus pe stradă.
Consilul Național Maghiar îl salută ca
pe poetul revoluției și i se închină na-
țiunea întreagă. Evenimentele revolu-
ției au confirmat în totalitate persona-
litatea și lirica lui Ady.

Noi trebuie să îl deplângem și se-
parat. A stat aproape de noi, careienii.
S-a născut la Mețenț din comitatul ve-
cin Sălaj și a umblat la școală în Carei.
Aici și-a scris primele poezii și a vizitat
des și mai târziu Careiul, dar și Sătma-
rul.

Mulți îl deplângem. Moartea lui
timpurie este o pierdere de neînlocuit
pentru literatura maghiară. Dar și pier-
derea noastră și durerea noastră  este
mare, pentru că în nobila persoan[ a
lui Ady am pierdut unul dintre com-
batanții cei mai înflăcărați și înțelegă-
tori ai Ungariei noi.
(Szatmármegyei Közlöny, Carei, 
2 februarie 1919)

Traducere< Veres Istvan
Pagin[ realizat[ de A. Zaharia

A murit Ady Endre 
Se relatează de la Budapesta că Ady

Endre, cel mai de seamă reprezentant al
literaturii maghiare din epoca modernă,
a murit ieri dimineață la ora 9. A ajuns
la sanatoriu acum trei săptămâni, când
gripa spaniolă l-a imobilizat la pat, dar
la care s-au mai alăturat și niște compli-
cații de pneumonie. 

Înmormântarea lui va avea loc mier-
curi la ora 2 după mas[, `n foaierul Mu-
zeului Național. Slujba religioasă va fi să-
vârșită de către preotul reformat Hajpal
Benő. În numele Academiei Vörösmarty
-  care și-a pierdut în persoana lui Ady
președintele – va vorbi lângă catafalc Mó-
ricz Zsigmond, în numele guvernului va
vorbi Kunfi Miklós, din partea Corpo-
rației Ziariștilor Biró Lajos, iar în numele
Asociației de Științe Sociale Jászi Oszkár.

Consiliul de miniștri de ieri a hotărât
că ̀ l va considera pe Ady Endre defunctul
națiunii și guvernul va asigura oficiile de
înmormântare.
(Szamos, 28 ianuarie 1919)

Consf[tuirea Partidului
de Independen\[ă

“Partidul de Independență și de 48”
a publicat următorul comunicat miercuri
seara< “Partidul de Independență și de
48” a ținut o consfătuire `n aceast[ sear[
sub prezidarea președintelui Lovászy
Márton. În deschiderea consfătuirii, în-
aintea ordinii de zi, președintele l-a oma-
giat pe marele defunct al națiunii Ady
Endre. 

După asta el a prezentat scrisoarea
lui Fernbach Károly care anunță pe aceas-
tă cale că renunță la funcția lui de vice-
președinte și că iese din partid, cu moti-
vația că se retrage din viața politică.

După acestea, directorul partidului
a anunțat că din cei 1256 de membri ai
partidului au părăsit formația doar 54 de
persoane, din care 7 deputați și  47 de
membri externi. Toți cei 47 de membri
exteri s-au înscris în partid după revolu-
ție. Partidul a luat la cunoștință cele pre-
zentate cu acord.

Consiliul de conducere a trecut apoi
la analiza amănunțită a programului par-
tidului, pe care l-a adoptat în totalitate
cu mici modificări, ovaționând pe auto-
rul acestuia, Lovászy Márton.

Privind numele partidului, cei pre-
zenți s-au înțeles să mențină numele de
“Partid de Independență și de 48” cu
mențiunea că pe publicațiile partidului
se va aplica portretul lui Kossuth Lajos.

La inițiativa lui Létai Lajos s-a adop-
tat următoarea hotărâre<

“Partidul de Independență și de 48”
salută populația din Ardeal care duce o
luptă plină de sacrificii pentru patria ei
împotriva cotropitorilor nemiloși, du-
când o luptă pe viață și moarte împotriva
tiraniei imperialiste. Toate gândurile
noastre și toată dragostea noastră este
pentru acești luptători și îi asigurăm de
dragostea și recunoștința noastră”.
(Szamos, 30. ianuarie 1919)

IN MEMORIAM ADY ENDRE
27 ianuarie 1919
27 ianuarie 2019
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ISTORIE
Folosit, îndeobște, cu sensul de „încredințare”, „delegare”, „certificare”, cuvântul „credențional”

poartă cu el semnificația reprezentării democratice a păturilor sociale, a locurilor geografice românești
din Transilvania prezente la Marea Adunare de la Alba Iulia în decembrie, 1918

Marți, 22 ianuarie, la Centrul
Multicultural Poesis a avut loc
una dintre cele mai importante
manifestări culturale din ultimii
ani. Pe lângă 5 volume dedicate
omului de cultură Vasile Lucaciu,
a fost lansat ;i volumul “Cartea
Credenționalelor. Sătmăreni la
Marea Unire. Documente istorice,
interpretări, fotografii”, apărut la
editura :coala Ardeleană. 

Volumul coordonat de George Vul-
turescu îi are ca autori pe Maria Adriana
Zaharia, Ioan Nistor, Mihai Andrei Mo-
can, Aurel Pop ;i este apărut sub egida
Direcției Județene pentru Cultură Satu
Mare (director Zamfir Danciu) în cadrul
Proiectului "Înfăptuitorii Unirii de la
1918 pe Granița de Nord-Vest", finanțat
de Ministerul Culturii și Identității Na-
ționale.

Redăm din acest volum explicațiile
oferite de George Vulturescu, alături de
textele pe care le conțin câteva din cre-
denționalele eliberate `n localit[\ile ju-
de\ului Satu Mare.

Note despre întocmirea 
și limbajul credenționalelor

Sunt cuvinte care devin, prin vreme,
purtătoare de istorie. Folosit, îndeobște,
cu sensul de „încredințare”, „delegare”,
„certificare”, cuvântul „credențional”
poartă cu el semnificația reprezentării
democratice a păturilor sociale, a locu-
rilor geografice românești din Transil-
vania prezente la Marea Adunare de la
Alba Iulia în decembrie, 1918. El are și
o încărcătură religioasă, de „credo”, în
care „unul Dumnezeu” nu coboară doar
în ființa unui individ, ci într-o „unică”
națiune, „vis” milenar al poporului ro-
mân< „Visul tău de glorii falnic trium-
fând,/ Spună lumii large steaguri trico-
lore,/ Spună ce-i poporul mare, româ-
nesc,/ Când s-aprinde sacru candida-i
vâltoare…”. Cine nu recunoa;te în aceas-
tă viziune a poetului Mihai Eminescu,
datată 2/14 aprilie 1867 (deci, cu 51 de
ani înainte!), din „Ce-ți doresc eu ție,
dulce Românie”, imaginile singurului fo-
tograf al Unirii, Samoilă Mârza?

O privire fugară aruncată pe „cre-
denționalele” din Satu Mare poate fi o
„sursă” de noutăți. Vă prezentăm câteva
aspecte<

1. Credenționale pe formulare „ti-
pizate”, repartizate după criteriile sta-
bilite de Consiliul Central Național Ro-
mân. Aici ies în evidență tiparele „nota-
riale” de genul< „Subsemnații adeve-
rim…” (vezi credenționalele eliberate la
cercurile electorale din Șomcuta Mare
(atunci în comitatul Sătmar), Halmeu
(scris „Halmi”), Medieșul Aurit (scris
„Megieșul-aurit”), Cinghir (localitatea
Csenger, azi în Ungaria), Cărășeu (scris
„Caraseu”, „Crașeu”), Satu Mare („Săt-
mar”), Carei (scris „Carăii Mari”). Sau
formule precum< „Proces verbal luat la
adunarea electorală a cercului…” (de
exemplu< Medieșul Aurit, Cărășeu, Satu
Mare). Rubricile sunt exacte, cu loc pen-
tru numele notarilor, prezidentului, cu
loc pentru semnături ale participanților
(specificându-se< „oameni de încrede-
re”).

Trebuie subliniată aici importanța
notarilor ca o garanție a respectării legii.
„Notarii” aveau o mare importanță, lor
le reveneau „sarcini deloc ușoare, dintre
care reamintesc conscrierea românilor
plătitori de impozite rămași acasă, în-
tocmirea documentelor pentru acorda-

rea de stat a ajutoarelor destinate fami-
liilor celor aflați pe front sau punerea în
aplicare a rechizițiilor pentru alimen-
te…” (Dr. Ioan Rustoiu, dr. Dan-Adrian
Doțiu, ”Alba Iulia. Notarii și Marea Uni-
re”, Ed. Notarom, Buc., 2018, Cuvânt în-
ainte).

Dacă citim revista „Transilvania” din
1915 aflăm că numărul notarilor din AS-
TRA era de 18 membri. Între cei 1228
de delegați cu credenționale din Satu
Mare figurează< Iosif Nistor – cercul Că-
rău (Cărășeu). Avea 32 de ani, era născut
în Căuaș (din „părinți nobili” Ioan și
Maria Butean), profesa în Homorodu de
Jos. În „Gazeta Oficială a Consiliului Di-
rigent” (nr. 5, 1918, p. 23) el este inclus
între „notarii Marii Uniri”. Mai figurează
pe lista delegaților câțiva avocați< Teofil
Dragoș („Cercul Baia Mare”, aflat în Co-
mitatul Sătmar), Vasile Sălăgean („Cer-
cul Baia Mare”), Cornel Papp (Cercul
Careii Mari), Ioan Tibil (Cercul Șomcuta
Mare), Aurel Nilvan (Cercul Șomcuta
Mare), Ilie Carol Barbul (Cercul Săt-
mar), Mihai Popp (Cercul Sătmar).

2. Credenționale scrise de mână.
La cele din Cercul electoral Tășnad (5 la
număr) formula este tot după tipic „no-
tarial”< „Credențional, în virtutea pro-
tocolului adunării Naționale Române…
se deleagă Dl…” Ele sunt semnate de
președinte dr. Coriolan Steer și notar
Teodor Mureșan. Scrisul caligrafic este
exemplar.

Deosebit de expresiv este credențio-

nalul din comuna Borhid (Valea Vinu-
lui) care, cu o singură semnătură (Ioanu
Szilaghi, președinte C.N.R.)  „manda-
tează” (în Mic Dicționar de E. Hodoș,
Ed. Arhidiecezană Sibiu „credențional”
are două sensuri< „creditivă” și „man-
dat”) la Adunarea de la Alba Iulia pe
„Ludovic Tot, teolog” (este vorba de căr-
turarul Aloisie Ludovic Tăutu).

Dar, de o frumusețe care emoționea-
ză prin stil și caligrafia înaltă, este „cre-
ditiva” din Pișcari (Cercul Arded/Ar-
dud)< „…Noi, una comună veche, curată
românească cu 1200 suflete de gr. cat. –
Pișcari, cercul Arded, comitatul Sătmar,
- cu toată ardoarea inimei și neclintită
încredere aderăm de Dumnezeul popoa-
relor insuflat de cinul vostru. – Despăr-
țirea e mare dar umili suntem în simțiri
și cugete și ne încredințăm în înțeleap-
tă-Vă oblăduire și puternică apărare…”.
Reprezentanții pe care-i propun cei 10
semnatari din 28 noiembrie 1918 sunt<
Demetriu Alunar (învățător gr. cat. ro-
mân), Ioan Bonea (econom și curatorul
bisericei gr. cat.), Ștefan Ruba (econo-
mist), Ioan Palcău (economist).

Nu mai prejos este caligrafia din cre-
denționalele eliberate la Doba (scris
„Dab”, „comitatul Sătmar”) în 28 no-
vembrie și la Cavnic (scris „Capnic” „col-
țul Sătmarului”, „cu 2500 de români”),
tot din aceeași dată, semnat de Adrian
Lupan „preot prezidentul consiliului na-
țional român”.

Limbajul folosit pare luat direct „din

gura” oamenilor, cu pronunția din loca-
litate, și dus în sala în care se completează
„credenționalul”< se notează „advocat”
(pentru avocat), „hegumen” (pentru
egumen), „prim comptabil” (pentru
prim-contabil), „să deleagă” (pentru
„se”…), „Megieșul Aurit” (pentru Me-
dieșul Aurit), „Salagiu” (pentru Sălaj),
etc. etc.

Reiese din textul credenționalelor, la
tot pasul, mândria adeziunilor româ-
nești, a respectării formelor legale de re-
prezentare (a categoriilor sociale< pro-
prietari, agricultori, tehnicieni, mași-
niști, comercianți, arhitecți, învățători,
soldați, teologi) la Marea Adunare care
a consfințit în fața lumii unitatea popo-
rului roman. Vorba poetului – Luceafăr<
„Din nou prin glorii calcă, cu fața înzei-
tă,/ Cu faclele nestinse, puterea-i împie-
trită,/ Poporul împărat…” (Junii co-
rupți).  

Idei în premieră

În intenția acestui proiect elaborat
de Direcția Județeană pentru Cultură
Satu Mare – aprobat de Ministerul Cul-
turii și Identătății Naționale – sunt câteva
idei pe care le-am susținut, în premieră,
în presa sătmăreană. Trimitem cititorii
la articolele/relatările următoare<

1. „La Satu Mare se va delimita un
„Perimetru românesc” (în Gazeta de
Nord-Vest, vineri 20 noiembrie, 1998,
semnat de Grigore Scarlat)>

2. Ancheta „Cum ar trebui să fie săr-
bătorit Centenarul Unirii în 2018?” (In-
formația Zilei, vineri, 18 august, 2018,
consemnat de Ioan Anițaș)>

3. „Colocviu despre Marea Unire în
Casa Ferențiu” (24 octombrie 2018, In-
formația Zilei) cu ocazia lansării pro-
iectului „Înfăptuitorii Unirii de la 1918
pe Granița de Nord-Vest” (consemnări
de Ioan Anițaș).

Din aceste articole reies principalele
obiective< marcarea – prin plăci come-
morative și copierea „credenționalelor”
cu care s-au prezentat la Alba reprezen-
tanții sătmăreni – numelor și locurilor
„cercurilor electorale” din județ, repro-
ducerea fotografică a actelor originale
din Muzeul Unirii de la Alba Iulia, or-
ganizarea unei „Caravane culturale” (cu
poeți și scriitori din Cenaclul „Afirma-
rea”) în localitățile de unde au pornit
„aleșii” cercurilor electorale, editarea
unei „antologii” cu texte contemporane
citite în aceste locuri.

Credențional din C[r[șeu

Subsemnații adeverim, că în cercul
electoral Cărășeu, din comitatul Satu
Mare, s-au ales azi  ca delegați ai acestui
cerc electoral domnii< Iosif Nistor – no-
tar cercual în Homorodu de Mijloc> Ge-
orge Mureșan – țăran în Culciu Mare>
Vasile Donca – țăran în Amați> Vasile
Popan – preot în Lipău> George Pintea -
țăran în Solduba, Cu majoritate de vo-
turi.

Drept ce susnumiții delegați sînt prin
aceasta autorizați a lua parte cu vot de-
cisiv la Marea Adunare Națională Ro-
mână, ce se va convoca prin Consiliul
Central Național Român, în numele tu-
turor românilor din acest cerc electoral
și la alte Mari Adunări Naționale Româ-
ne, care eventual o să mai fie convocate
în cursul anului ori în anul următor, și
a contribui cu votul lor la deciderea asu-
pra sorții viitoare a neamului românesc
din Transilvania, Ungaria și Banatul Ti-
mișan.

Dat din colegiul electoral al cercului
electoral Cărășeu, ținut în ziua de 27 no-

iembrie 1918.
Ioan Sălăjan, președinte
Ioan Pușcaș, notar
Marișca George
Vasile Ilie Pop
Bărbați de încredere. 
Ioan Moca, Florian Radu 

Credențional din Sătmar

Subsemnații adeverim, că în cercul
electoral orașul liber Sătmar s-au ales
azi ca delegați ai acestui cerc electoral
domnii< dr. Mihai Popp, advocat> Iosif
Șutai, motortehnic> Vasile Roca, arhitect>
Ioan Dobrean, posesor și negustor în
Sătmar cu unanimitate.

Drept-ce susnumiții delegați sunt
prin aceasta autorizați a lua parte cu vot
decisiv la Marea Adunare Națională Ro-
mână, ce se va convoca prin Consiliul
Central Național Român, în numele tu-
turor românilor din acest cerc electoral
și la alte Mari Adunări Naționale Româ-
ne, care eventual o să mai fie convocate
în cursul anului ori în anul următor, și
a contribui cu votul lor la deciderea asu-
pra sorții viitoare a neamului românesc
din Transilvania, Ungaria și Banatul Ti-
mișan.

Dat din colegiul electoral al cercului
electoral orașul liber Sătmar - ținut în
ziua de 27 noembrie 1918.
Ioan Savanyu, president
Valer Burcuș
Vasile Pop, notar
Dr. Mihai Popp
Iosif Șutai
Bărbați de încredere.

Credențional din Careii Mari

Subsemnații adeverim, că în cercul
electoral al Careilor-Mari (Nagykároly)
din comitatul Sătmar (Szatmar), s-au
ales ca delegați ai acestui cerc electoral
domnii<
1. Dr. Cornel Popp, advocat, locuitor în
Careii-Mari (Nagykároly)
2. Corneliu Abrudan, paroh, locuitor în
Resighea (Roszege)
3. Valentin Vanca, mașinist, locuitor în
Careii-Mari (Nagykároly)
4. Dimitrie Coltău, dirigent/la/filiala Bi-
horeană în Careii-Mari.
5. George Indre, econom, posesor locui-
tor în Vezend.

Drept-ce susnumiții delegați sînt
prin aceasta autorizați a lua parte cu vot
decisiv la Marea Adunare Națională Ro-
mână, ce se va convoca prin Consiliul
Central Național Român, în numele tu-
turor românilor din acest cerc electoral
și la alte Mari Adunări Naționale Româ-
ne, care eventual o să mai fie convocate
în cursul anului ori în anul următor, și
a contribui cu votul lor la deciderea asu-
pra sorții viitoare a neamului românesc
din Transilvania, Ungaria și Banatul Ti-
mișan.

Dat în colegiul electoral al cercului
electoral Careii-Mari (Nagykároly) ținut
în ziua de 28 noembrie 1918.
Romul Marchiș, pre;edinte
Ștefan Tămîian, notar

Antal Boroș, locuitor în Portița> Va-
sile Moca, locuitor în Dindești> Iosif  Pop,
locuitor în Ciumești> Ioan Pop, locuitor
în Carei> Ioan Nilvan, locuitor în Andrid>
Iuliu Pop, locuitor în Sânmiclăuș> Ioan
Nagy, locuitor în Tiream> Ludovic Tipei,
locuitor în Vezendiu> Nicolae Kovári, lo-
cuitor în Resighea> Ioan Rațiu, locuitor
în Istrău> Damian Pop, locuitor în Sani-
slău. Bărbați de încredere. 

Credențional eliberat celor 4 locuitori din comuna Pi;cari pentru a participa la
Alba Iulia, datat 28 noiembrie 1918

Creden\ionalele, mândria adeziunilor 
la Unirea Transilvaniei cu România
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TEATRU

La aniversară, dragul meu Tea-
tru din nordul țării, îți doresc să-
nătate, zile senine și împliniri.

Aveam jumătatea anilor pe care îi
împlinești când, prin voia Celui de Sus,
te-am întâlnit. Cu bunăvoință m-ai pri-
mit la școala ta, unde am învățat să ci-
tesc, să caligrafiez, să mă mișc în timp
și spațiu, să mă comport cu respect și
umilitate în fața valorii, să descopăr și
să-mi însușesc cu puterile mele, atât
cât mi-au fost date, noțiunile de bază
care aveau să constituie temelia dru-
mului către Regatul Teatrului. M-ai în-
vățat, dragul meu sărbătorit, să nu caut
răspuns la întrebarea ce este teatrul?
Candoare? Inocență? Mirare? Magie?
Mister? Miracol? Toate la un loc? Poate
mai degrabă să aflu ce spun, cum spun,
ce fac să ajung la acest necunoscut me-
reu ascuns. Desigur cu trudă. Multă
trudă - amestec fascinant de dureri,
zbateri, zvârcoliri, prăbușiri, dar și bu-
curia nesfârșită care-și află rădăcinile
în fanatismul de a dărui Adevărul, Fru-
mosul și Binele, spunându-ți, clipă de
clipă „Cred, Doamne ajută necredinței
mele”.

Aici l-am găsit pe cel trimis să
schimbe traiectoria vieții mele, perso-
nalitate de o aleasă cultură, cu nobil
simț al umorului, bun ascultător, con-

structor efervescent al unei familii tea-
trale, calde și îngăduitoare, ce-și găsea
rațiunea de a fi în și pentru teatru, omul
de cultură, directorul secției române,
regizorul Mihai Raicu, cel care a avut
curajul de a-mi acorda privilegiul și
onoarea de a intra în Casa Teatrului
din nordul țării.

Este esențial în ce familie crești și
primești educația, în ce comunitate
umană devii, astfel încât să te exprimi
și să comunici liber, să ai răgazul și dis-

cernământul în a-ți găsi reperele valo-
rice, să nu tânjești să fii egalul Celui
fără de egal, să simți armonia când te
interconectezi la dinamica conținută
de faptul teatral.

Orfelinatul meu a încetat când mi-
am găsit aici, în nord, familia care m-
a adoptat, m-a format, mi-a tolerat
temperamentul vulcanic, greșelile și
nepriceperile. Aici am învățat ce-i spi-
ritul de echipă, generozitatea, severi-
tatea, ascultarea, răbdarea, dragostea

și respectul față de cei în slujba cărora
te afli și servești - publicul - aici am
descoperit că nu poti înfăptui teatralul
de unul singur. Aici, în familie, am
muncit, atât cât am putut, aici sunt iu-
birile mele, visele și zborurile mele că-
tre înalt, aici am găsit unica și singura
mea comoară pe care nu mi-o poate
lua nimeni< Teatrul.

Nu-mi pot reprima ecoul versurilor
vânzătorului de cireșe din poarta de la
Mărțișor, care m-au însoțit de-a lungul
vremurilor< Câte puțin sunt dator/ Fără
să-mi fi dat nimic - tuturor/ Și lemnului
uscat, și bălții stătute/ Și florilor, și pie-
trelor, și vitelor bătute/ Și oamenilor
din răstignire/ Cu ce să plătesc nefire
și fire.

Recunostința și adânca mea plecă-
ciune în fața tuturor celor care au con-
tribuit la devenirea mea măruntă și tre-
cătoare, tuturor celor care mi-au întins
mâna la ceas de prăbușire, celor care
m-au făcut să ascult muzica și poezia
Teatrului< domnilor portari și șoferi,
doamnelor cabiniere, regizorilor teh-
nici, domnilor mașiniști, doamnelor
în grija cărora funcționam când ros-
team textul dramatic, doamnelor de la
secretariat și secretariatul literar, dom-
nilor luminiști, sonorizatori, muzicie-
nilor, scenografilor, regizorilor, croni-
carilor, celor de ale căror funcții de-
pindea libertatea de-a comunica și de-

a te exprima, celor care  mi-au fost
mentori, parteneri și partenere, le mul-
țumesc tuturor și fiecăruia în parte și
ale căror nume le port în comoara mea,
colegilor mei de la secția română, dar
și celor de la secția maghiară, și nu în
ultimul rând reverență în fața celui pe
care l-am adorat întotdeauna și mereu
- interesat, prietenos, cald, atent și în-
găduitor și fără de care teatrul n-ar
exista - DOMNIA SA PUBLICUL. Ce-
lor plecați, acolo unde vom pleca cu
toții, pioasă aducere aminte și clipă de
tăcere. Celor cărora le-am greșit - ier-
tare.

Va doresc tinerețe fără bătrânețe!
Drum drept și lumină!

La mul\i ani! 
Coca Bloos, actriță

~n 1973, Alexandru Tocilescu a
montat la Satu Mare "R[zboiul vacii",
de Roger Avermaete, un spectacol cu
care ;i-a sus\inut examenul "de stat",
licen\a, unde a fost distribuit[ ;i Coca
Bloos. "R[zboiul vacii" a avut un mare
succes, Alexandru Tocilescu ;i-a luat
examenul de stat, iar "actri\a corp-an-
samblu" Coca Bloos a devenit actri\[
profesionist[, fiindu-i echivalate dis-
ciplinele teoretice pe care le studiase
`n facultate. Examenul practic la disci-
plina "Actorie" a fost sus\inut cu rolul
din "R[zboiul vacii". 

Pentru a `nt]mpina aniversa-
rea de 50 de ani, sec\ia rom]n[ a
Teatrului de Nord a programat o
premier[ care se anun\a intere-
sant[ ;i intens[, o tragedie a omu-
lui simplu `n c[utarea `mplinirii,
`n vremuri de criz[. Spectacolul,
coerent ;i disciplinat, nu pare s[-
;i fi atins `nc[ poten\ialul real,
presat cum a fost de evenimentele
acelor zile.

“Of mice and men” este o nuvel[ a
prozatorului american John Steinbeck,
publicat[ ̀ n 1937, adaptat[ doi ani mai
t]rziu pentru cinema ;i jucat[ adesea
`n teatre, publicul rom]n av]nd un re-
per `n spectacolul din anii ‘60 care i-a
avut ca protagoni;ti pe Matei Alexan-
dru, Florin Piersic ;i Emanoil Petru\.
Versiunea s[tm[rean[ regizat[ de An-
drei Mihalache a beneficiat de un decor
amenajat de Alexandru Radu.

Drume\i `n calea
lupilor l[untrici

John Steinbeck ;i-a cl[dit un renu-
me literar prin modul ̀ n care a observat
;i transmis drama Marii Crize a anilor
‘30 `n SUA, ani `n care o mul\ime de
mici fermieri ruina\i au luat calea Ves-
tului `n speran\a unui trai decent. Cu-
nosc]nd din propria experien\[ felul
de a vedea lumea ;i speran\ele acestor
oameni, scriitorul le-a valorificat `n
c]teva c[r\i antologice. Cea mai ce-
lebr[, “Fructele m]niei”, i-a adus pre-
miul Nobel ;i a declan;at un uria;
scandal `n \ara sa. “Despre ;oareci ;i
oameni” abordeaz[ aceea;i tem[, cu

mai mult[ empatie, dar f[r[ a escamota
problemele sociale care-i scufund[ ero-
ii `ntr-un marasm unde ultima care
moare e speran\a.

A;adar, zilierii George ;i Lennie
ajung la o ferm[, la munc[. Ini\ial totul
merge bine ;i visul lor de a avea ferma
proprie pare tot mai aproape, p]n[
c]nd Lennie, u;or retardat ;i f[r[ s[-;i
poat[ controla sentimentele ;i for\a,

comite `nc[ un pocinog, ucig]nd o fe-
meie din prea mult[ tandre\e, dup[ ce
mai muriser[ sub m]na sa grea un ;ori-
cel ;i un c[\el. George n-are ce s[-i mai
fac[ dec]t s[ `i ofere o moarte rapid[,
ca eutanasierea unui c]ine imprevizibil
care nu mai poate fi dresat.

Exist[ ̀ n poveste o und[ de fatalism
care marcheaz[ destinele tuturor, fie-
care plin de bune inten\ii `n drumul

spre iadul personal de care nu are
sc[pare, `nchi;i fiind cu to\ii `n pro-
priile lor vise. Scena crucial[ a mor\ii
nefericitei doamne Curley pune dege-
tul pe ran[< suntem o lume de lupi sin-
guratici ;i `i devor[m pe ceilal\i
`ncerc]nd s[ ̀ i integr[m ̀ n propria po-
veste despre cum ar trebui s[ fie via\a.
Homo homini lupus, zicea latinul. Pen-
tru noi `n;ine ;i unii pentru al\ii.

Corect, dar nu complet

M[rturisim c[ aveam a;tept[ri
mari de la re`nt]lnirea lui Andrei Mi-
halache cu drama, av]nd `n amintire
“Jocul vie\ii ;i al mor\ii” de Horia Lo-
vinescu, de acum mul\i ani. Din p[cate,
am asistat `n seara premierei la un
spectacol doar cuminte, corect,
ating]nd prea pu\in abisurile de dis-
perare t[cut[ din text. Impardonabil[
ne pare omiterea scenei schizofrenice
a lui Lennie dinspre finalul nuvelei, ca-
re putea fi un moment mare, c[ci An-
drei Stan s-a dovedit capabil s[-;i asu-
me personajul, mai ales pe cale non-
verbal[. Iar cele trei spa\ii de joc ame-
najate de scenograf creau premisele
unei reu;ite mult mai impresionante.

Ciprian Vultur ;i-a dezvoltat o ma-
nier[ proprie de joc ;i dic\ie din care
nu mai iese de ceva timp ;i care apla-
tizeaz[ fr[m]nt[rile lui George. Romul
Moru\an are momente ̀ n care se apro-
pie de patetismul lui Candy, cel care se
aga\[ de visul celor doi amici. Stelian
Ro;ian se apropie ;i el de bonomia lui
Slim, dar e greu de ̀ n\eles din jocul lui
de ce George ar alege s[ plece tocmai
cu el la final. Valentin Oncu, la debut,
e un Curley cum scrie la carte, dar
parc[ rateaz[ ;i el frustr[rile persona-
jului, ca ;i Dorina Neme;, o doamn[
Curley prea re\inut[ `n interac\iunile
cu oamenii de la ferm[. Sorin Oros e
o prezen\[ vie `n rolul ;efului, Sergiu
T[b[caru ;i Cristian But intr[ rezona-
bil `n micile lor roluri, iar C[t[lin Ma-
re; face impresie `n pielea negrului
Crooks, f[r[ s[ ajung[ la obida lui an-
cestral[. Spectacolul poate, ;i ar trebui,
s[ creasc[ `n urm[toarele juc[ri.

Scrisoarea unei mari actri\e la aniversarea Teatrului de Nord

Andrei Stan (Lennie), Romul Moru\an (Candy), Ciprian Vultur (George) ;i cel mai dezinvolt actor al premierei

Coca Bloos ;i-a lansat cariera `n anii 1970 la Satu Mare

M[rturisim c[ aveam a;tept[ri mari de la re`nt]lnirea lui Andrei Mihalache cu drama, av]nd
`n amintire “Jocul vie\ii ;i al mor\ii” de Horia Lovinescu, de acum mul\i ani. Din p[cate, am asistat
`n seara premierei la un spectacol doar cuminte, corect, ating]nd prea pu\in abisurile de disperare
t[cut[ din text. 

Drumul plin cu bune inten\ii spre iad< 
“Despre ;oareci ;i oameni”
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RELIGIE
Această sărbătoare s-a bucurat întotdeauna de mare cinste şi evlavie, fiindcă multe persoane

poartă numele celor trei stâlpi ai Bisericii Creştine şi numeroase sfinte lăcaşuri se află sub patronajul
lor, inclusiv şcolile teologice. Sfinţii Trei Ierarhi au lăsat Bisericii, pe lângă viaţa lor curată, sfântă
şi pilduitoare, zeci de cărţi teologice, formând un inestimabil tezaur al întregii lumi creştine.

~n fiecare an, la 30 ianuarie,
Biserica îi serbează pe Sfinţii Trei
Ierarhi şi mari dascăli ai lumii Va-
sile cel Mare, Grigorie de Dum-
nezeu Cuvântătorul (de Nazianz)
şi Ioan Gură de Aur, fiind supra-
numiţi astfel< mâna care lucrează,
mintea care gândeşte şi gura care
vorbeşte. 

Această sărbătoare s-a bucurat întot-
deauna de mare cinste şi evlavie, fiindcă
multe persoane poartă numele celor trei
stâlpi ai Bisericii Creştine şi numeroase
sfinte lăcaşuri se află sub patronajul lor,
inclusiv şcolile teologice. Sfinţii Trei Ie-
rarhi au lăsat Bisericii, pe lângă viaţa lor
curată, sfântă şi pilduitoare, zeci de cărţi
teologice, formând un inestimabil tezaur
al întregii lumi creştine.

Sfântul Vasile cel Mare 
(330-379)

S-a născut în jurul anului 330, la Ce-
zareea Capadociei, dintr-o familie evla-
vioasă. El era unul din cei zece fraţi dintre
care trei vor fi episcopi (Vasile, Grigorie
de Nyssa, Petru de Sevasta) şi cinci vor
fi monahi (cei trei amintiţi, la care se
adaugă Naucratios şi Macrina cea Tână-
ră). Din cadrul familiei, şase membri vor
deveni Sfinţi (Macrina cea Bătrână, Emi-
lia, Vasile, Grigorie, Petru, Macrina cea
Tânără). Mama sa, Emilia, şi bunica sa,
Macrina cea Bătrână, i-au oferit de mic
o creştere creştină aleasă. Şi-a făcut mai
întâi educaţia în familie, cu tatăl său, re-
torul Vasile, după care a studiat la Ceza-
reea Capadociei, la Constantinopol şi la
Atena, unde îl avea coleg şi prieten de-
votat pe Sfântul Grigorie de Nazianz. Cei
doi prieteni cunoşteau la Atena doar do-
uă drumuri< drumul Bisericii, pentru a
asculta pe interpreţii Legii lui Dumnezeu
şi drumul şcolii, pentru a asculta lecţiile
profesorilor. 

În jurul anilor 355-356, Vasile s-a în-
tors la Cezareea, unde a profesat un timp
retorica. A primit Taina Botezului, a re-
nunţat la lume şi a intrat în monahism,
împărţindu-şi averea săracilor. Pentru a
se instrui în viaţa ascetică, a călătorit în
Siria, Egipt şi Mesopotamia. La întoar-
cere, se retrage în Pont, pe malul râului
Iris, unde întemeiază o mănăstire, în care
organizează viaţa monahală cu regim
chinovial (de obşte, comun). Aici se re-
trase pentru un timp şi prietenul său,
Sfântul Grigorie. În această perioadă,
Sfântul Vasile scrie Regulile vieţii mon-
hale mari şi mici, care se păstrează până
azi în mănăstirile ortodoxe. 

Adânc cunoscător al firii omeneşti,
el a acordat o importanţă deosebită vieţii
trăită în rugăciune şi muncă, arătând că
numai îmbinarea armonioasă a acestora
poate asigura echilibrul dintre suflet şi
trup şi înaintarea pe calea desăvârşirii.
În singurătatea pustiei, cei doi prieteni
au alcătuit o culegere de texte despre fru-
museţea vieţii spirituale, cu titlul Filoca-
lia. În anul 364 a fost hirotonit preot, iar
în 370 a fost ales episcop la Cezareea Ca-
padociei, unde a păstorit cu mare auto-
ritate timp de nouă ani, până la moartea
sa (1 ianuarie 379). 

Sfântul Vasile este una dintre cele mai
mari figuri ale creştinătăţii, distingân-
du-se ca învăţat, ascet, episcop şi filan-
trop. În Cezareea, el a înfiinţat instituţii
de asistenţă socială ca< azil, ospătărie, ca-
să pentru reeducarea fetelor decăzute,
şcoli tehnice şi spitale, chiar şi pentru le-
proşi (leprozerii). Toate aceste aşezămin-
te sunt cunoscute sub numele generic de
“Vasiliada”. După moarte, Sfântul Vasile

a primit supranumele de “cel Mare”. Ope-
ra pe care ne-a lăsat-o dovedeşte vasta sa
cultură teologică, enciclopedică. A scris
lucrări dogmatice, ascetice, exegetice, cu-
vântări, precum şi Liturghia care îi poartă
numele. Biserica îl serbează la data de 1
ianuarie.

Sfântul Grigorie de Nazianz
sau Teologul, de Dumnezeu
Cuvântătorul 
(329/330-389/390)

S-a născut în jurul anilor 329-330 la
Arianz, aproape de Nazianz, unde tatăl
său – Grigorie – era episcop. Mama sa,
Nona, era o creştină pioasă şi a contribuit
mult la educaţia creştină a fiului ei. Sfân-
tul Grigorie a mai avut un frate, Cezar,
medic învăţat şi o soră, Gorgonia. Pre-
gătirea elementară a primit-o în casa pă-
rinţilor, după care a studiat la Cezareea
Capadociei, la Cezareea Palestinei, la
Alexandria şi la Atena, unde l-a întâlnit
pe bunul său prieten, Sfântul Vasile cel
Mare. În anul 359 se întoarce în Cezareea
Capadociei, unde primeşte Botezul. Se
retrage în Pont, la mănăstirea întemeiată
de Sfântul Vasile. Uneltirile ereticilor
arieni (care negau dumnezeirea Dom-
nului Iisus Hristos, coborându-L în rân-
dul creaturilor) contra tatălui său, îl de-
termină pe Sfântul Grigorie să părăsească
Pontul şi să vină lângă acesta pentru a-l
ajuta. 

Cu ocazia praznicului Naşterii Dom-
nului Iisus Hristos din anul 361, împo-
triva voinţei sale – considerându-se ne-
vrednic – Sfântul Grigorie a fost hirotonit
preot. Se retrage din nou în Pont, de unde
revine la insistenţele tatălui său, cu pri-
lejul praznicului Învierii Domnului din
anul 362, când rosteşte celebra cuvântare
“Despre fugă” sau “Despre preoţie”, jus-
tificându-şi fuga prin nepregătirea sa
pentru marea Taină a Preoţiei. În anul
370 e hirotonit episcop de către Sfântul
Vasile cel Mare pentru mica episcopie de
la Sasima, unde nu a mers, de fapt, ni-
ciodată. După moartea părinţilor se duce
la mănăstirea Tecla (374). În anul 379

pleacă la Constantinopol, unde deschide
o mică biserică numită “Învierea”, în care
a rostit renumitele “Cinci Cuvântări teo-
logice” în cinstea Sfintei Treimi, care i-
au adus mai târziu numele de “Teologul”.
De altfel, Sfântul Grigorie este supranu-
mit “Teologul Sfintei Treimi”. Ajunge pa-
triarh al Constantinopolului şi în această
calitate el a condus pentru o scurtă pe-
rioadă de timp lucrările Sinodului II Ecu-
menic (Constantinopol, 381). Din cauza
intrigilor şi a perfidiei rivalilor săi, care
îi reproşau că şi-a părăsit episcopia de la
Sasima pentru scaunul capitalei, Sfântul
Grigorie a demisionat, zicând< “Am obo-
sit luptându-mă prin cuvânt cu invidia,
cu adversarii, cu ai noştri”. Se retrage la
Arianz, trecând la Domnul în jurul anilor
389-390. Opera lui e bogată şi vastă, cu-
prinzând cuvântări, poezii şi scrisori. Bi-
serica îl serbează la data de 25 ianuarie.

Sfântul Ioan Gură de Aur 
sau Hrisostom (354-407)

A văzut lumina zilei în anul 354, la
Antiohia, cel mai frumos oraş al Asiei.
Tatăl său, Secundus, mare dregător mi-
litar, a murit curând după naşterea sa.
Mama lui, Antusa, provenind dintr-o fa-
milie bogată, rămasă văduvă la vârsta de
20 de ani, nu s-a recăsătorit, ci s-a dedicat
în totalitate creşterii şi educaţiei fiului ei.
Ioan s-a botezat în anul 372, după care a
studiat intens Sfânta Scriptură. În 374,
după moartea mamei sale, Ioan se retrage
în munţii Antiohiei, unde a petrecut în
asceză severă timp de patru ani. A fost
hirotonit diacon, scriind tratatul Despre
preoţie, apoi preot în anul 386. În timpul
celor 12 ani de preoţie a desfăşurat o am-
plă activitate misionară şi predicatorială,
care i-a creat o mare celebritate. Sfântul
Ioan a întreţinut strânse legături şi cu
episcopul Teotim de Tomis, din Scytia
Minor (Dobrogea), din părţile noastre. 
Este ales patriarh al Constantinopolului,
însă datorită valorii sale incontestabile
şi a atitudinii sale corecte, Sfântul Ioan a
fost depus din scaun prin Sinodul de la
Stejar din anul 403, întrunit de către ad-

versarii săi, fiind exilat în Bitinia, de unde
a fost rechemat, deoarece poporul s-a re-
voltat, luându-i apărarea. Spre sfârşitul
anului 403, Sfântul Ioan a criticat ne-
orânduielile produse cu ocazia inaugu-
rării unei statui a împărătesei Eudoxia
aproape de biserica în care slujea el.
Drept urmare, un nou sinod (404) îl de-
pune din scaun şi este exilat la Cucuz, în
Armenia Mică. Chiar dacă împărăteasa
Eudoxia a murit, duşmanii săi nu s-au
liniştit, reuşind să-l convingă pe împă-
ratul Arcadie să-l exileze din nou pe Sfân-
tul Ioan la Pytis, un orăşel de pe coasta
răsăriteană a Mării Negre. N-a mai ajuns
acolo, pentru că a murit pe drum la 14
septembrie 407, rostind< “Slavă lui Dum-
nezeu pentru toate”. Sfintele sale moaşte
au fost aduse după 30 de ani şi aşezate în
biserica “Sfinţii Apostoli” din Constan-
tinopol, în anul 438, de către împăratul
Teodosie al II-lea.

Datorită talentului său predicatorial
deosebit, începând din secolul al VI-lea,
i s-a dat numele de Hrisostom sau “Gură
de Aur”, Biserica prăznuindu-l la 27 ia-
nuarie şi 13 noiembrie. Opera sa are o
valoare indiscutabilă, atingând toate te-
mele vieţii sociale şi spirituale, ideile sale
fiind mereu actuale. De la el ne-a rămas
şi Sfânta Liturghie,  care îi poartă numele
şi care se săvărşeşte aproape în toate zilele
anului bisericesc.

Temeiul sărbătorii 
din 30 ianuarie  

Pe vremea împăratului bizantin Ale-
xios Comnen (secolul al XI-lea) s-a iscat
o neînţelegere între credincioşii din Con-
stantinopol privind cinstirea Sfinţilor
Trei Ierarhi, neştiind pe care să-l aşeze
pe o treaptă superioară celorlalţi. Unii
ţineau mai mult la Sfântul Vasile cel Mare
ca om al acţiunii, alţii la Sfântul Grigorie
Teologul pentru profunzimea cugetării
sale teologice, alţii la Sfântul Ioan Gură
de Aur pentru dulceaţa graiului său. Pen-
tru curmarea acestei controverse, cei trei
Ierarhi s-au arătat în vis episcopului Ioan,
spunându-i că în faţa lui Dumnezeu sunt
egali< “Noi suntem una la Dumnezeu şi
nu este între noi nicio ceartă sau împo-
trivire. Deci, rânduieşte-ne pentru toţi
trei o zi şi ne fă praznic cuviincios odată”.
În baza acestui mesaj, episcopul Ioan a
propus şi s-a acceptat să fie rânduită pen-
tru toţi trei o singură sărbătoare, şi anu-
me la 30 ianuarie în fiecare an.

În încheiere, pentru a reliefa rolul
Sfinţilor Vasile, Grigorie şi Ioan în viaţa
noastră duhovnicească, voi face apel la
Acatistul închinat lor< “Viaţa voastră cea
sfântă, slujbele cele împodobite, cuvân-
tările voastre cele mai alese şi mai scum-
pe decât toate avuţiile lumii, scrierile
voastre, ce sunt ca nişte tezaure de cel
mai mare preţ, v-au făcut să fiţi pentru
toată lumea creştină cei mai vrednici de
toată cinstea şi venerarea noastră, fiind
luaţi de cei mai vrednici păstori ai Bise-
ricii ca pilde de viaţă curată şi sfântă, de
mari şi neîntrecuţi luminători şi apărători
ai dreptei credinţe, ai vieţii celei nema-
teriale, ai suferinţelor şi asupririlor la
care aţi fost supuşi de oameni cu cugete
rele ce nu vă puteau privi bine din cauza
pornirii inimilor lor celor lacome şi in-
vidioase; dar voi, Sfinţilor, pe toate le-
aţi suferit cu credinţă în Dumnezeu, cu
înţelepciune, cu răbdare, cu postul, cu
rugăciunile şi cu viaţa voastră cea nema-
terială, pentru care noi, minunându-ne
de tăria sufletelor voastre, îndrăznim a
vă aduce laude, cântând cu voi lui Dum-
nezeu< Aliluia!”(Condacul al XIII-lea –
Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Gri-
gorie şi Ioan).

Preot dr. Cristian Boloş

La `mplinirea v]rstei de 70 de ani,
~naltpreasfin\itul p[rinte arhiepiscop ;i
mitropolit Andrei a fost cinstit de un so-
bor de  arhierei prin s[v]r;irea unei sluj-
be. Astfel,  joi, 24 ianuarie 2019,
Preasfin\itul P[rinte Iustin, Episcopul
Maramure;ului ;i S[tmarului, ;i Preas-
fin\itul P[rinte Timotei S[tm[reanul, Ar-
hiereu-Vicar, au slujit `n sobor `n Cate-
drala Mitropolitan[ din Cluj-Napoca,
`mpreun[ cu `naltpreasfin\itul P[rinte
Arhiepiscop Andrei, Mitropolitul Clu-
jului, Maramure;ului ;i S[lajului, ;i
Preasfin\itul P[rinte Ignatie, Episcopul
Hu;ilor.  Sf]nta Liturghie a fost oficiat[
de cei patru arhierei pentru a mul\umi
lui Dumnezeu pentru darurile rev[rsate
asupra ~naltpreasfin\itului P[rinte Ar-
hiepiscop ;i Mitropolit Andrei cu ocazia
`mplinirii a 70 de ani de via\[ ;i 29 de ani
de Arhierie. 

Episcopul Iustin i-a oferit `n dar o
icoan[ cu Botezul Domnului. 

Dup[ `ncheierea Sfintei Liturghii, a
fost oficiat un Te-Deum de mul\umire
lui Dumnezeu ;i de ajutor `n viitor.  

Născut la Oar\a de Sus

~naltpreasfin\itul P[rinte Andrei s-a
n[scut `n data de 24 ianuarie 1949 `n
Oar\a de Sus, jude\ul Maramure;. A ur-
mat liceul `n Cehul Silvaniei ;i cursurile
Facult[\ii de Construc\ii C[i Ferate din
Bucure;ti (`ntre anii 1967-1972). Dup[
absolvirea facult[\ii a fost repartizat in-
giner la `ntreprinderea de Construc\ii
C[i Ferate din Cluj-Napoca. ~ncep]nd
cu anul 1976 a urmat Institutul Teologic
de Grad Universitar din Sibiu. ~n august
1978 a fost hirotonit preot de c[tre ~nalt-
preasfin\itul Teofil Herineanu, Arhiepis-
copul Clujului, activ]nd apoi ca preot
paroh timp de ;apte ani `n ora;ul Turda
(jude\ul Cluj). Din toamna anului 1985
a fost transferat, la cererea Preasfin\itului
Episcop Emilian Birda\, la Parohia Or-
todox[ Rom]n[ Maieri I din Alba Iulia
;i ulterior numit vicar administrativ.

A urmat cursurile de doctorat ale In-
stitutului Teologic de Grad Universitar
din Bucure;ti (`ncep]nd cu anul 1985),
av]ndu-l drept `ndrum[tor pe arhid.
prof. univ. dr. Petru I. David. Teza ;i-a
preg[tit-o ̀ n cadrul aceleia;i sec\ii – Teo-
logie sistematic[ – sub ̀ ndrumarea p[rin-
telui prof. univ. dr. Dumitru Popescu,
ob\in]nd titlul de „Doctor `n Teologie”
`n anul 1998.

La 25 februarie 1990 a fost ales ;i hi-
rotonit arhiereu-vicar pentru Episcopia
de Alba Iulia, ̀ n 4 martie 1990 a fost nu-
mit episcop locotenent al Episcopiei Alba
Iulia, iar din luna iunie a aceluia;i an a
devenit episcop titular.

La 16 iulie 1998 Episcopia Alba Iuliei
a fost ridicat[ la rangul de Arhiepiscopie,
iar titularul ei la rangul de arhiepiscop.

~n anul 2011 a fost ales de Sf]ntul Si-
nod al Bisericii Ortodoxe Rom]ne ca Mi-
tropolit al Clujului ;i a fost instalat de
Patriarhul Daniel, la 25 martie 2011. Ce-
remonia de `ntronizare a avut loc `n Ca-
tedrala Mitropolitan[ din Cluj-Napoca.

~naltpreasfin\itul 
p[rinte arhiepiscop
;i mitropolit Andrei,
cinstit la împlinirea
vârstei de 70 de ani

Sfinţii Trei Ierarhi şi mari dascăli ai lumii Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu
Cuvântătorul (de Nazianz) şi Ioan Gură de Aur

Cine sunt Sfin\ii Trei Ierarhi 
Vasile, Grigorie ;i Ioan?
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Dac[ la Budapesta `nmorm]ntarea
poetului dintr-un s[tuc din S[laj, azi Satu
Mare, avea s[ capete dimenisunile unor
funeralii na\ionale, cu zeci de mii de par-
ticipan\i, ̀ n jude\ul s[u dispari\ia lui este
marcat[ de presa local[ modest. Ziarele
de limb[ maghiar[ din Satu Mare, r[mas
dincolo de linia de demarca\ie, aveau alte
priorit[\i. Va r[m]ne Satu Mare `n Un-
garia sau va trece `n componen\a
Rom]niei Mari? Erau la fel de ̀ ngrijora\i
;i rom]nii ;i maghiarii. Circulau zvonuri
despre posibilele atrocit[\i, ;i dintr-o par-
te ;i din alta. Peste timp Ady Endre ;i-a
p[strat aura de poet al libert[\ii. Spre de-
osebire de un Octavian Goga, prietenul
s[u, a devenit un simbol, iar `n timp s-a
dezvoltat un cult de care, `n cultura
rom]n[, nu se bucur[ dec]t Eminescu.

Ady Endre a fost fost o apari\ie mi-
raculoas[ ̀ n peisajul cultural ;i politic de
la ̀ nceputul veacului 20. A fost unul din-
tre publici;tii progresi;ti, iar poezia lui
s-a mulat pe suferin\ele omului, ale ma-
ghiarului de r]nd, dar ;i ale altor ne-
amuri.

Versurile lui din C]ntecul iacobinului
maghiar r[m]n emblematice pentru
poezia lui, pentru g]ndirea lui social[,
politic[ ;i, dac[ vre\i, istoric[<

O mie de voin\e amor\ite
De ce s[ nu se fac[, d]rz[, una?
Jalea maghiar[, slav[ sau valah[,
Aceea;i jale e `ntotdeuna

C]nd oare ne vom da odat[ m]na?
:i c]nd vom spune una-n gura mare,
Maghiari ;i nemaghiari, deopotriv[
C[lca\i, de un mileniu, `n picioare?

Traducerea apar\ine unui s[tm[rean,
Gabriel Georgescu. Nu este singurul
s[tm[rean care a tradus din poezia lui.
Dar cel ce avea s[-l cunoasc[ cel mai bine
nu a fost un poet, ci un pictor< Aurel
Popp.

Aurel Popp ;i Ady Endre au
copil[rit `mpreun[ la Mecen\iu

S-au n[scut `n aceea;i comun[,
C[ua;, ;i au copil[rit `n Mecen\iu, azi
Ady Endre. R[mas orfan Aurel Popp `;i
petrecea vacan\ele la unchiul s[u, preot
greco-catolic `n Mecen\iu.

Preotul Iuliu Popp, Gyula Papp, de;i
mai `n v]rst[, a fost unul dintre cei mai
apropia\i prieteni ai poetului. Aurel Popp
spune c[ unchiul s[u, r[mas v[duv, nu
era tocmai un sf]nt ;i  t]n[rului Ady En-
dre i-a `ndrumat primii pa;i spre jocul
de c[r\i, b[utur[ ;i femei. Scrie Aurel
Popp< "Endre și Lajos ca și băieți deja
mari - apropiindu-se de vârsta de flăcău
- au început să simtă lipsa unui anturaj
corespunzător vârstei și așa a ajuns Endre
într-o prietenie de cărți și de băut cu un-
chiul meu Papp Gyula, iar Lajos într-o
prietenie mai strânsă cu mine. S-a întâm-
plat asta când Endre se pregătea s[ pu-
blice primul său volum de versuri, când
în vara respectivă au jucat cărți și au băut
în fiecare după-masă în trei la parohie,
cu abatele urner Mihály și cu Papp
Gyula."

În vacanțe însă prietenia noastră s-a
trezit din nou, însă cum am tot crescut,
eu fiind mai slab dezvoltat, în timp ce
Ady Endre a început să devină bărbat
mai repede, distanța dintre noi a devenit
mai mare față de distanța dintre Ady La-
jos și mine. Soarta a făcut ca Ady Endre
să facă cunoștință foarte devreme cu vi-
nul și cu femeile, iar unchiul meu Papp
Gyula, ajuns la Mețenț, a contribuit sub-
stanțial la educația lui Endre în această
direcție. Deja umblam în clasele supe-
rioare, Endre la Zalău, eu la Carei, și cu
toate că vara am fi avut ocazia să ne pe-
trecem împreună timpul, cum vremea
trecea, așa ni s-au despărțit și mai mult
drumurile. Acasă la Mețenț, Endre umbla

deja împreună cu Papp Gyula să joace
cărți zilnic la abatele reformat, în timp
ce eu și cu Lajos, împreună cu ceilalți
adolescenți din sat ne vedeam de jocurile
noastre ;colărești, la care Endre participa
numai atunci dacă Papp Gyula sau aba-
tele celebrau câte o nuntă sau o înmor-
mântare. Și în aceste condiții eu am multe
amintiri din acele vremuri pe care în par-
te le-am și scris, în parte le scriu acum
încet și poate odată ele vor ajunge și la
dv." - ̀ i scrie Aurel Popp ̀ n 28 noiembrie
1954 profesorului Varga Jozsef din Bu-
dapesta, interesat de biografia poetului.

Dup[ 1950, c]nd `n Ungaria re`nvia
cultul poetului Ady Endre, Foldessy Gyu-
la se ocupa de retip[rirea operei lui Ady
Endre. Acela;i preot, Gyula Papp sus\inea
c[ mama poetului era fat[-rom]nc[.

16 februarie 1958< Aurel Popp
face o prezentare am[nun\it[
a familiei Ady

Un critic maghiar Kovaloszky Miklos,
de la Institutul de Lingvistic[ din Buda-
pesta, printr-o scrisoare adresat[ lui Au-
rel Popp se intereseaz[ de p[rin\ii poe-
tului.

R[spunz]nd curiozit[\ii criticului
maghiar, ̀ ntr-o scrisoare din 16 februarie
1958, Aurel Popp face o prezentare
am[nun\it[, ;i profund[, documentat[
pe viu, a familiei Ady. Se intensificau deja
zvonurile despre originea rom]neasc[ a
mamei poetului ce reprezenta, ̀ n cel mai
larg sens, spiritul maghiar pur. Intelec-
tualitatea maghiar[ era ;ocat[. Aurel
Popp nu confirm[ aceast[ tez[, dar nici
nu contrazice vorbele din sat. El se m[rgi-
ne;te s[ repete c[ ̀ ntregul sat Me\en\ ;tia
c[ tanti Maria era „fat[ rom]nc[”.

„Într-adevăr, au fost în sat niște cu-
noscuți ai familiei Ady – care poate nici
nu mai sunt în viață – de la care și eu am
auzit acest lucru ce se discută acum. Poate
chiar Papp Gyula, prietenul intim și ca-
maradul de pahar al lui Ady Endre a fost
cel care a sus\inut nu numai că Pásztor
Mária ar fi fost o fiică adoptivă a lui Pás-
ztor Dániel, ci și că tanti Mária era „fată
româncă”.

Con;tient c[ fiind rom]n afirma\ia
lui privitoare la originea rom]neasc[ a
mamei poetului va fi privit[ cu circum-
spectie, ;i, prin urmare, lipsit[ de credi-
bilitate, `i `ndeamn[ pe cercet[torii ma-
ghiari s[ fac[ propriile lor cercet[ri< „ca
să nu trezesc aparența c[ fiind român aș
dori să slujesc niște interese române;ti,
când notez aici și acest aspect care se poa-
te considera ;i ca un simplu zvon de la
țară, mai adaug că exact în Sălaj suntem
martorii celor mai multor căsătorii mixte
româno-maghiare, urmate de zona Șom-
cuta și Valea Chioarului. Iar acolo, pe
acele plaiuri unde acest amestec între po-
poare este la ordinea zilei, fără să fie ceva
ieșit din comun, acolo pare verosimil și
ceea ce spune gura satului în legătură cu
Pásztor Mária. În orice caz, trebuie cer-
cetat și acest aspect, pentru că el nu ne-
cesită un efort mai mare dec]t cercetarea
celorlalte aspecte.”

Nu știu sigur care dintre textele mele
vreți dv să folosiți? Pe cel care a apărut în
Igaz Szó sau pe altul care poate a ajuns
întâmplător la dv, pentru că dacă bine
îmi aduc aminte, eu i-am trimis și lui Föl-
dessy Gyula un manuscris, poate unul pe
care l-am scris tocmai după arderea casei
natale, când am fost împreună cu Gellért
Sándor în satul numit atunci încă Mețenț,
sau pe cel care ziaristul de aici Berger
Marcell i-a dat ziaristului Gardos încă
anul trecut? Deci dragul meu domn, eu
nu vreau să vă împiedic cu nimic ca să vă
folosiți de modesta mea muncă pentru
scopul cel sfânt însă numai cu condiția
ca după o revizie pe care intenționez să
fac să-mi corectez resp. să am posibilita-
tea să-mi corectez în textele mele acele
date pe care le-am trecut în grabă și poate
superficial.

Trei lucruri trebuiesc clarificate în le-
gătură cu familia lui Ady, și anume<

• Genealogia exactă a tatălui lui Ady
Endre>

• Genealogia exact[ a mamei lui Ady
Endre>

• Situația materială a părinților lui Ady
Endre înainte și după căsătorie până la
moartea lor, resp. până la vânzarea par-
țială a imobilelor din Mețenț, resp. până
la moartea soției lui Ady Lajos.

Mă gândesc că în această direcție aș
putea eu ajuta cel mai mult, resp. prin
adunarea unor zvonuri din sat, care s-ar
putea considera totuși ca fiind niște date
reale. Pentru asta mai există câțiva de
vârsta mea. Eu am și extrasele autentifi-
cate ale cărții funciare din Tășnad din
care se poate stabili conform realității si-
tuația materială a familiei Ady, în legătură

cu care prietenii lui Ady Endre - mai ales
cei din Pesta – care niciodată nu s-au
ocupat serios de situația materială a lor,
au cauzat destul de multe confuzii, pro-
babil și în urma spuselor lui.

• Iar de stabilirea definitivă a datelor
genealogice ar fi mare nevoie mai ales ca
să se termine odată și cu diferitele zvo-
nuri. Da, dv ați făcut foarte bine că mi-
ați adresat întrebarea respectivă, pentru
că în cursul scrisului scrisorii omul nici
nu se gândește la faptul că dacă pome-
nește cu ușurință și iresponsabil un zvon
auzit în sat, provoacă la fel o confuzie.
Într-adevăr au fost în sat niște cunoscuți
ai familiei Ady – care poate nici nu mai
sunt în viață – de la care și eu am auzit
acest amănunt discutabil. Poate chiar

Papp Gyula, prietenul intim și camaradul
de pahar al lui Ady Endre a fost cel care
a sus\inut nu numai că Pásztor Mária ar
fi fost o fiică adoptivă a lui Pásztor Dániel,
ci și că tanti Mária ar fi fost „fată român-
că”. Da, și așa ceva a spus el. Și cine ar pu-
tea transforma, respectiv considera aceste
zvonuri în niște date reale, când Ady En-
dre și-a petrecut aproape tot timpul de
acasă în compania lui Papp Gyula și când
el se manifestă în poezii, articole și scri-
sori ca un descendent de mic nobil ma-
ghiar care are o simpatie deosebită față
de români?

• Nici nu ar fi ceva deosebit la noi în
Sălaj că un maghiar se simpatizează cu
un român sau invers, dacă un român se
simpatizează cu un maghiar. Această ma-

nifestare trebuie să fie ceva natural în le-
gătură cu aprecierea reciprocă într-un ju-
deț unde și Kölcsey și Wesselenyi și mulți
alții au moștenit aceste relații bune poate
chiar din timpul lui Árpád, care a ales ca
și soție pentru fiul lui cel mare fiica vo-
ievodului român din Bihor pentru prie-
tenia veșnică și înțelegerea reciprocă a
celor două popoare. Iată așa zboară gân-
durile – în capul celor ce gândesc - de la
Ady Endre la Árpád, și la fiul lui Árpád
și de la tanti Mária la preotul reformat
buclucaș Pásztor Dániel care nu s-a sfiit
să treacă la cultul catolic și să între în bi-
serica episcopului de bună amintire Hám
János, exclusiv din sfidare, numai ca să
supere pe moșierii din sat.

• Este vorba aici de un trecut cu pro-

bleme deloc mărunte când noi azi, pă-
trunzând în adâncurile foarte complicate
ale sufletului urmașului lor, în sufletul
lui Ady Endre și căutăm cauzele unor lu-
cruri, pe care nu le înțelegem tocmai pen-
tru că le-a făcut El, și numai El le-a văzut
așa cum le-a descris. Nimic nu se întâm-
plă fără o anume cauză nici în Natura cea
mare, nici în sufletul omului. Cu atât mai
puțin se întâmplă ceva extraordinar în
sufletul unui poet cu o gândire sublimă
care posedat fiind, poate vorbi exact așa
cum au vorbit posedații creștinismului.
Însă tot așa cum și în viziunile posedaților
asupra trecutului și viitorului se regăsesc
măcar niște firimituri ale realității, le gă-
sim acestea - vrând- nevrând - și în ideile
- considerate isterice - ale poetului.

• Iată cel mai important motiv pentru
care datele genealogice ar trebui cercetate
foarte exact. După asta am putea înțelege
mult mai corect multe capodopere ale
poeziei lui și am putea aprecia corect mul-
te idei ale lui.

• Starea asta haotică care a determinat
pe scriitorii noștri să-l revizuiască pe Ady,
care a fost mai degrab[ o judecată ne-
dreaptă decât o critică literară, arată clar
cât de mult dibuim noi în întuneric în le-
gătură cu Ady Endre. Cu toate că ungu-
rimea a mai avut un asemenea mare gân-
ditor, și anume Madách Imre, și iată, la
fel cum s-a întâmplat și în cazul lui Ma-
dách, aceștia vor să măsoare pe Ady com-
parându-l cu niște străini și nu prin mă-
sura proprie, adică prin circumstanțele

propriei lui vieți.
• Poate greșesc cu concepția mea expusă

aici, însă totuși aș vrea mult dacă aș putea
repara lipsurile enumerate. Păcat că sunt
așa de b[trân și că abia recent am ajuns
la hotărârea să slujesc amintirii priete-
nului meu din copilărie mult iubit și mult
apreciat. Acum, când mă desparte un pas
și jumătate de optzeci de ani, azi, și în si-
tuația de azi sper să mai fac niște lucruri
mai mărunte. Tocmai din această cauză
vă rog să faceți toate așa cum considerați
că este mai bine, iar eu vă trimit date noi
când circumstanțele mă ajută să le procur.
Pe lângă toate preocupările mele munca
asta este cea mai dragă pentru mine, deci
puteți să credeți că eu nu numai promit
ceva, dar și fac."

- Este aceasta o dovad[ cert[ c[ mama
poetului Ady Endre a fost "fat[-
rom]nc["? Aurel Popp `i `ndeamn[ pe
cercet[torii maghiari s[ verifice, s[ fac[
cercet[ri de teren pentru c[ `nc[ tr[iau
oameni ̀ n sat care cuno;teau bine familia
Ady. Mai sunt ;i alte referin\e `n acela;i
sens `n documentele de arhiv[.

- Schimb[ acest lucru statura poetului
Ady Endre, cel care a revolu\ionat poezia
maghiar[ ̀ nchistat[ ̀ n formulele clasice?

- Da. ~n sensul c[ ne creeaz[ ni;te
obliga\ii. Rom]nii trebuie s[-l priveasc[
altfel pe poetul care punea semnul egal
`ntre "jalea maghiar[, slav[ sau valah[".
Ady Endre, opera acestui poet de geniu,
apar\ine deopotriv[ literaturii maghiare
;i rom]ne, ca ;i universalit[\ii. ~n urm[
cu ceva vreme am propus ̀ n cadrul zilelor
Poesis instituirea unui premiu Ady Endre
- Octavian Goga, cu inten\ia de a da un
semnal de apropiere `ntre cele dou[ cul-
turi. Cei doi mari poe\i au fost deopotriv[
;i mari patrio\i. Pe c]nd unul se bucur[
de o unanim[ apreciere, poetul Goga a
r[mas ̀ ntr-un con de umbr[. Dup[ moar-
tea poetului, Goga s-a sim\it obligat s[
cumpere proprietatea de la Ciucea pentru
a perpetua memoria prietenului s[u. Lui
Goga i se datoreaz[ existen\a muzeului
de la Ciucea, precum ̀ nfiin\area comple-
xului muzeal de la Ady Endre i se dato-
reaz[ lui Aurel Popp. Culturile interfe-
reaz[, iar oamenii nu fac altceva dec]t s[
le despart[ g]ndind cultura `n limitele
`nguste ale etnicismului.

-  Aurel Popp intuie;te impactul pe
care l-ar avea dezv[luirea unui adev[r as-
cuns ad]nc `n inima poetului ;i `i las[ pe
maghiari s[ cerceteze biografia poetului<
„Oare ce-ar zice prietenul meu bun și
drag, Ady Endre, dacă eventual ar ieși la
iveal[, dac[ a; da `n vileag, secretul pe
care el l-a îngropat atât de frumos `n su-
fletul lui - la fel ca Gog și Magog? Parcă
văd cu ochii sufletului meu ce voi păți
dincolo - la malul cel[lalt al Stixului -
c]nd el mă va întreba de ce am scormonit
eu prin viața mamei sale Dulci, și, proba-
bil, va b[nui că am fost pilit, pentru că
niciun suflet bun nu face așa ceva dacă
este treaz.”
(Aurel Popp)

Pe noi ne intereseaz[ opera
poetului Ady Endre

Biografia ascuns[ a poetului Ady En-
dre nu este o mistificare. Doar o menta-
litate ̀ nchistat[ ̀ n scheme de g]ndire me-
dieval[ ne face s[ vedem lucrurile `ntr-o
cheie etnic[. ~ntr-un fel, este acela;i timp
de dilem[ ca ̀ n cazul genealogiei lui Emi-
nescu, ca `n cazul lui Tudor Arghezi des-
pre care s-a aflat foarte recent c[ mama
lui era unguroaica Ergezi Rozalia, slujnic[
`n casa tat[lui s[u.

Despre mama lui Ady Endre se ;tiu mai
multe lucruri dec]t s-au scris. Se ;tie din
ce localitate erau p[rin\ii ei adev[ra\i, ea
fiind adoptat[ de familia preotului refor-
mat Pasztor.

Pe noi ne intereseaz[ opera poetului.
Publicistica lui trebuie `n\eleas[ `n con-
textul epocii, la fel ca a lui Octavian Go-
ga.

Un articol semnificativ al lui Ady En-
dre este cel despre preotul rom]n, Gyula

Papp, unchiul lui Aurel Popp.
Biserica `n care slujea preotul rom]n

din Me\en\ era o simpl[ construc\ie de
sc]nduri. Locuitorii din Me\en\, rom]ni
;i maghiari, se decid s[ pun[ m]n[ de la
m]n[ ;i s[ ridice o biseric[ de piatr[. Ady
Endre surprinde dificila rela\ie dintre
rom]ni ;i unguri la `nceputul secolului
20. Preotul Popp donase o sum[ de bani
pentru ridicarea unui nomument al unui
poet maghiar. ~n schimb a fost ajutat de
maghiari s[-;i ridice o biseric[. Din acest
motiv a fost atacat de presa rom]neasc[.
Public[m ̀ n premier[ acest articol ap[rut
`n Szabadság, Oradea, 14 martie 1901,
semnat de Ady Endre despre prietenul
s[u rom]n care `n mod sigur l-a `nv[\at
ceva mai mult dec]t jocul de c[r\i, femeile
;i b[utura.

Ady Endre<
Un preot și o parohie

“Într-un sătuc de pe Valea Ierului -
numele lui fiind Mecențiu -  trăiește un
preot valah, în dragostea enoriașilor lui
de grai valah și cu un entuziasm tineresc.
El încă nu duce lipsa dragostei enoriași-
lor, însă entuziasmul lui - așa credem noi
- este spre sfârșit. Numele preotului este
Papp Gyula, enoriașii lui sunt de religie
unită și sunt niște oameni foarte-foarte
săraci. Și este sărac bineînțeles și preotul
lor. El probabil a visat la o altă viață atunci
când și-a citit poeziile cu un foc unguresc
și iambice în cenaclul gimnaziului roma-
no-catolic din Satu Mare, decât să fie un
preot valah între niște enoriași valahi să-
raci. Însă - cum am zis – el și-a început
această viață plin de mult entuziasm ti-
neresc, conducându-și turma săracă întru
fidelitate față de pământul unguresc și
întru frica lui Dumnezeu.

Ați văzut dumneavoastră fotografii
cu plaiuri transilvane cu niște biserici șu-
brede de scândură? Așa arată și lăcașul
lui Dumnezeu în acest sat mic din Valea
Ierului. O colibă de scânduri care este
gata să se prăbușească.

Cea mai fierbinte dorință a preotului
din Mecențiu a fost să construiască un
lăcaș de cult pentru parohia unită săracă.
Această dorință este încă departe de rea-
lizare, însă societatea maghiară care poate
fi întotdeauna milostivă a adunat deja
fondurile pentru fundația micii biserici
de piatră.

Preotul parohiei mici astfel ajutorată
a simțit o mare mulțumire în inimă față
de inimile maghiare care i-au venit în
ajutor. El a vrut să mulțumească pentru
asta nu doar prin educarea enoriașilor
lui întru dragostea față de maghiarime,
ci și prin ceva demonstrație amabilă. A
adunat de la enoriașii lui săraci o sumă
mare de douăzeci de coroane, și a trimis
banii pentru statuia celui mai înflăcărat
profet maghiar Vörösmarty.  Mai înainte
a explicat donatorilor cine a fost Vörös-
marty…

Oricine ar putea crede că din această
pricină preacucernicia sa a putut culege
doar laude. Însă, vai, la noi lucrurile nu
au o astfel de consecvență naturală. Presa
valahă instigatoare l-a atacat furibund pe
preotul cu inimă recunoscătoare. Tribuna
din Sibiu nu a considerat exagerat nici
apostroful de nebună pentru fapta lui
Papp Gyula. Și asta încă nu este totul. Și
bisericile surori au început să trimită în-
apoi listele de subscripție pentru con-
struirea bisericii. „Cine adună bani de la
enoriașii valahi pentru statuia unui poet
maghiar, nu este demn pentru sprijinirea
niciunui scop de-al lui”. Cele douăzeci de
coroane ale valahilor din Mecențiu au
stârnit o furtună atât de mare.

Am povestit acest caz ca un amănunt
nou. Să mai crească nodul. Iar publicul
maghiar va face un lucru cuvios și fru-
mos, dacă tocmai acum nu lasă singură
săraca parohie valahă din Mecențiu. Să
le trimită fillerii de care poate lipsi, să nu
îi lase singuri, ca nu cumva să fie de no-
torietate faptul că la noi este un lucru pe-
riculos să fii filomaghiar!…"

D. P[curaru

Mama poetului Ady Endre era rom]nc[
27 ianuarie 1919 - 27 ianuarie 2019, se `mplinesc 100 de ani de la moartea poetului Ady Endre

Fragment din Scrisoarea lui Aurel Popp c[tre Kovaloszky Miklos din 16.II.1958

Imagini de la `nmorm]ntarea lui Ady Endre, Budapesta - 29 ianuarie 1919



8 Informa\ia de Duminic[/27 ianuarie 2019

TURISM
Nu toată lumea consideră că s-ar simți bine în forfota din apropierea

domeniilor schiabile. Pentru ei am studiat ofertele unor pensiuni care
oferă programe de călărie în zonă de deal sau de șes. 

Ninsorile abundente și vacanțe-
le consecutive, dar și numărul zile-
lor libere, dar și voucherele de va-
canță de care au beneficiat foarte
mulți angajați vor aduce venituri
însemnate agenților economici din
domeniul turismului. Vacanţa de
iarnă abia s-a terminat și urmează
cea intersemestrială. Hotelierii de
la munte au pregătit oferte speciale
pentru familiile cu copii.

Tarifele, în cele mai multe stațiuni
montane pornesc de la 250 de lei pe zi
şi cuprind pe lângă cazare şi mese, ac-
tivităţi diversificate, în special pentru
copii. Ei sunt aşteptaţi cu ateliere meș-
teșugărești, de pictură, echitaţie, teatru
de păpuşi și multe altele. Pentru 5 zile,
în Poiana Braşov, o familie cu doi copii
trebuie să se pregătească cu un buget
de circa 6.000 de lei, dar dacă luăm în
calcul și echipamentele sportive, prețul
acestora poate chiar dubla costurile. 

Programe de echitație

Nu toată lumea consideră că s-ar
simți bine în forfota din apropierea do-
meniilor schiabile. Pentru ei am studiat
ofertele unor pensiuni care oferă pro-
grame de călărie în zonă de deal sau
de șes. 

Cai, timp petrecut împreună, ehi-
tație, natură, familie și o atmosferă cu
adevărat familială - acestea sunt pro-
misiunile unor unități hoteliere pentru
cei care își aleg să-și petreacă perioada
vacanței din 3 – 8 februarie 2019 la ei.
"Ne este dor de iernile copilăriei, de
aceea vrem să le reproducem pentru
toți cei care și-au păstrat sufletul de
copil și pentru copiii lor. În lunile ia-
nuarie și februarie te așteptăm să te
bucuri de zăpadă, derdeluș, cai, natură
și multe activități creative (olărit, pic-
tură pe ceramică etc). Haideți să fim
din nou copii alături de copiii noștri!"
- astfel își invită oaspeții o pensiune cu
profil de echitație, unde tariful în pe-
rioada sus menționaată este de 1229
lei/persoană adultă în camera
dublă/pachet 5 nopți. Se oferă pensiune
completă (mic dejun, prânz, cină și
gustări), începând cu cină de duminică
și terminând cu micul dejun de vineri,
acces la zona spa (saună, jacuzzi, ca-
mera salina), cu programare la recep-
ție, ateliere pentru copii (olărit, pictură

pe sticlă) într-una din zilele sejurului,
excursie cu căruță și cai, petrecerea co-
piilor într-una din zilele sejurului, un-
de personaje de poveste vor antrena la
joacă copiii în timp ce părinții se vor
relaxa. În tot acest timp părinții se pot
relaxa liniștiți, fără grija copiilor. Orele
de călărie și excursiile se plătesc sepa-
rat, un pachet 3 ore de drumeție călare
costând 240 de lei/persoană.

Nu se mai organizează 
tabere școlare

Mai demult părinții și-au putut tri-
mite copii în tabere, fără ca ei să fie
nevoiți să-și ia concediu pentru această
perioadă. Însă, oricât am căutat, pentru
vacanța ce vine nu am găsit nicio astfel
de ofertă.

Conform unui articol publicat în
presa centrală în 2009, deci cu 10 ani
în urmă< "Elevii și studenții își pot pe-
trece vacanța inter-semestrială, de o
săptămână, în stațiunile montane din
România cu o sumă cuprinsă între 150

și 300 de lei. Autoritatea Națională pen-
tru Tineret oferă tinerilor 3.000 de lo-
curi de cazare în stațiunile de la munte.
Cei care vor merge la Sovata vor plăti
nu mai mult de 150 de lei, în timp ce
pe Valea Prahovei sejurul este mai
scump. Pentru o săptămână de schi la
Păltiniș, tinerii vor plăti 300 de lei".

În publicațiile mai vechi, chiar și
în cele de acum 5 ani am mai găsit ta-
bere școlare de diferite profile pentru
vacanța intersemestrială, dar la ora ac-
tuală astfel de oferte nu mai există. Am
găsit în schimb oferte în cele mai di-
verse stațiuni din Europa< "Ești în cău-
tare de oferte ski 2019 în trend? Le-am
gasit noi pentru tine! Îți prezentăm o
selecție de oferte ski și snowboard în
cele mai apreciate sta\iuni de ski din
Europa!

Și în sezonul de schi 2019, Austria
rămâne una dintre acele destinații de
ski favorite, însă țări precum Fran\a,
Italia, Ucraina și Rom]nia se numără
la rândul lor printre cele mai populare
destina\ii în rândul pasionaților de
sporturi de iarnă". În timp ce Transka

Lomnica - Slovacia o noapte de cazare
începe de la 30 de euro, în timp ce un
sejur de 3 zile în Poiona Brașov, la un
hotel de 4 stele se oferă la un preț de la
395 euro/persoană, dar aici locurile
deja sunt ocupate. Am găsit și locații
semnificativ mai ieftine, dar pe Valea
Prahovei, până în zona Brașov nu mai
există niciun loc de cazare liber în pe-
rioada 2-10 februarie.

În Munții Apuseni

La Stâna de Vale prețul la cazare în
acestă perioadă începe de la 85
lei/noapte/persoană, dar gradul de
ocupare este foarte mare. Aici turiștii
pot profita de o ofertă foarte largă de
programe, dar cei mai mulți se duc în
zona respectivă pentru sporturile de
iarnă.

Cu ceva mai ușor se pot găsi locuri
de cazare la cele câteva pensiuni din
zona Padiș, dar această parte a Apuse-
nilor este recomandată în primul rând
pasionaților de drumeții montane. Pei-

sajele sunt superbe chiar și atunci când
versanții sunt acoperiți cu o pătură albă
de zăpadă strălucitoare, dar aici nu
există pârtii de schi amenajate și nu
este garantată nici deszăpezirea dru-
murilor. 

În Munții Apuseni cele mai solici-
tate sunt stațiunile situate pe șoseaua
Ștei - Câmpeni - Turda, căci această
zonă este specializată pe turism în toate
anotimpurile. Există numeroase pârtii
de schi amenajate, foarte multe obiec-
tive turistice de vizitat, atât pentru iu-
bitorii drumețiilor, cât și pentru cei ca-
re vor să vadă câte ceva călătorind cu
mașina sau cu săniile trase de cai, iar
gazdele pregătesc, atât copiilor, cât și
adulților, cele mai diversificate posibi-
lități de distracție și de relaxare. Tocmai
de aceea, în foarte puține stațiuni mai
există locuri disponibile pe perioada
vacanței copiilor, iar la gradul ridicat
de ocupare mai contribuie și faptul că
prețurile nu ating, poate nici jumătatea
celor practicate pe Valea Prahovei, cu
toate că, în aceste zile, pe alocuri sunt
duble, sau chiar și mai mari decât în-
tr-o zi oarecare.

În Maramureș

Același fenomen de dublarea pre-
țurilor pentru această săptămână se
poate constata și în numeroase zone
ale Maramureșului, mai ales acolo un-
de există pârtii de schi de bună calitate
și monitori disponibili. La anumite
pensiuni unde tariful normal este de
80-90 lei/cameră dublă/noapte, în pe-
rioada 2-10 februarie am găsit chiar și
prețuri de 250 lei pentru aceeași ca-
meră. Trebuie să recunoaștem totuși,
că nu toate unitățile și-au mărit prețu-
rile pentru cazare, sau pentru celelalte
servicii turistice, însă acestea au avut,
fie prețuri mari din pornire, fie sunt
rezervate demult.

Însă, cei care își aleg să petreacă
aceste câteva zile la munte și încă nu
sunt suficient de bine pregătiți în do-
meniul sporturilor de iarnă, dar ar vrea
să învețe, este bine să-;i fixeze cât mai
repede și ora la monitori, căci și ei, la
fel ca și locurile de cazare, sunt deosebit
de solicitați în această perioadă. În
multe locuri se organizează ateliere de
schi pentru copii, iar pentru începători
este foarte recomandat acest mod de a
învăța în grup.  

Eva Laczko

Numeroși sătmăreni care se
întorc acasă cu avionul din Lon-
dra (Aeroportul Luton) vin prin
Debrecen, Ungaria. Dacă circulă
spre Satu Mare cu mașina și ali-
mentează la stația de benzină din
imediata vecinătate, au parte de
o surpriză ciudată< vor vedea un
ceas diferit de cel clasic.

Ordinea cifrelor a fost inversată și
astfel expresia "în sensul invers acelor de
ceasornic" devine paradoxală, așa încât
la prima vedere ai impresia că și timpul
se derulează din prezent spre trecut. Alt-
fel nu este cu nimic mai greu de citit ora

la fel ca la oricare alt ceas.
Sens orar sau sensul acelor de cea-

sornic este identic cu cel descris de lim-
bile ceasului< de sus spre dreapta, jos,
apoi spre stânga și înapoi sus. Sensul opus
rotirii în sens orar este sensul antiorar,
denumit în matematică și sens trigono-
metric.

Din Wikipedia aflăm că, înainte de
utilizarea ceasurilor, se foloseau termeni
referitori la evoluția soarelui pe boltă.
Tehnic, termenii de orar și antiorar se
pot aplica numai unei mișcări de rotație
odată ce este specificată partea planului
rotirii din care este urmărită mișcarea.
De exemplu rotirea diurnă a Pământului,
văzută de la Polul Nord, este antiorară,
dar privită de la Polul Sud este orară.

Modele diferite de sens orar

Ceasurile urmează acest sens de ro-
tire prin tradiție, datorită predecesorului
lor, cadranul solar. Primele ceasuri au
fost construite în emisfera nordică și erau
făcute să funcționeze asemenea cadra-

nelor solare. Pentru a funcționa (în emis-
fera nordică) cadranul trebuie orientat
spre sud. Astfel, când Soarele se depla-
sează pe cer (de la est, prin sud, către
vest), umbra lăsată se mișcă „în direcția
opusă”, adică de la vest, prin nord, la est.
De aceea poziția orelor a fost trasată în
acest mod pe cadranele solare, iar cea-
surile mecanice au numerele așezate în
aceeași ordine.

Uneori, ceasuri ale căror limbi se de-
plasează în sens antiorar sunt vândute,
în zilele noastre, ca rarități. În timpurile
vechi, unele ceasuri evreiești au fost con-
struite ca să funcționeze astfel, de exem-
plu în turnurile unor sinagogi din Euro-
pa. Aceasta s-a făcut în acord cu sensul
de citire, de la dreapta spre stânga, din

limba ebraică.
După același principiu, șuruburile și

piulițele obișnuite (drepte) se slăbesc în
sens antiorar și se strâng în sens orar, da-
că elementul care este rotit se află înspre
privitor. La conexiunile conductelor de
gaze, fitingurile sunt „pe stânga” pentru
a împiedica interconectarea la sisteme
pentru care nu au fost proiectate.

În trigonometrie și matematică în
general, unghiul plan se măsoară anti-
orar. În navigație, indicatoarele busolei
cresc în sens orar în jurul rozei vânturilor,
pornind cu 0° în partea de sus a rozei.

Convențiile „orar” și „antiorar” apar
și în natură, determinând conotații dife-
rite și rezultate finale diferite.

V. Nechita

Tarifele, în cele mai multe stațiuni montane pornesc de la 250 de lei pe zi şi cuprind pe lângă cazare şi mese, activităţi di-
versificate, în special pentru copii

Cât cost[ un sejur la munte
în vacan\a intersemestrial[?

În Debrecen func\ioneaz[ un ceas decorativ inversat
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Prezentăm în cele ce urmează o
carte a teologului Dumitru Stăniloae,
o polemică ideologică dintre acesta și
filosoful Lucian Blaga, în special pe te-
me de religie. Spicuim câteva dintre
ideile apărute în acest volum.

Românism și Ortodoxie

Lucian Blaga susține că ortodoxia
este o religie care a fost asimilată de
spiritualitatea românească, originea ei
fiind grecească și bizantină. Se pare că
Lucian Blaga ocolește să dea un răs-
puns precis alternativei< face sau nu or-
todoxia parte din spiritualitatea româ-
nească. Nu-i convine să dea un răspuns
afirmativ, pentru a nu fi considerată
ca neromânească filosofia sa antiorto-
doxă. Dar se sfiește și de un răspuns
negativ, întrucât aceasta ar însemna că
poporul român nu are nici o religie,
ceea ce nu stă în acord cu realitatea și
cu teza domniei sale despre imposibi-
litatea existenței vreunui popor fără re-
ligie.

Religie și stil

Cauza pentru care Marele Anonim
pune în om finele stilului este tendința
religioasă a acestuia. Odată ce n-ar mai
exista în om această sete după Absolut,
manifestată prin religie, stilul nu și-ar
mai avea rațiunea de-a fi. Probabil
domnul Lucian Blaga căutând cum să
slăbească religiozitatea omului voiește
să desființeze stilul și prin urmare, titlul
de glorie al filosofiei sale. Prin urmare,
spiritualitatea românească nu poate fi
concepută fără ortodoxie, întrucât nu
poate fi concepută ca stil ce funcțio-
nează în gol, ci ca stil aplicat esențial
impulsului mai adânc religios, dând ca
rezultat ortodoxia.

O filosofie religioasă 
anticreștină

Caracterul anticreștin al filosofiei
lui Blaga pornește din teoria gnoseo-
logică a domniei sale, dublată de o vi-
ziune corespunzătoare despre centrul
existenței sau Marele Anonim. Lucian
Blaga nu recunoaște o Revelație divină
nici pentru creștinism, aplicându-i și
acestuia gnoseologia stilistică dedusă
dintr-un Mare Anonim rău și fricos. 

După Blaga, cunoașterea are rost
chiar dacă nu e o cunoaștere pozitivă.
Cunoașterea negativă e o autentică rea-
lizare a spiritului.

Definiția Religiei

Cum ajunge Lucian Blaga să res-
pingă Revelațiunea creștină și dumne-
zeirea lui Iisus Hristos? Între religie și
metafizică, Lucian Blaga nu găsește altă
deosebire, decât că în cadrul celei din-
tâi, omul tinde cu toată ființa spre ul-
timele coordonate ale existenței, iar în
cadrul ultimei numai prin cunoaștere.

Domnul Lucian Blaga a înlăturat
din definiția religiei tocmai elementul
caracteristic al ei, credința. Punctul de
vedere al lui Lucian Blaga nu e decât o
combinație din Feuerbach și Spencer,
care considerau religia un produs al
fanteziei, un mit. În concluzie, Lucian
Blaga trebuia să introducă credința în
definiția domniei sale.

Domnul Lucian Blaga își mai spri-
jină teza religiei fără credință și fără fi-

ințe cu trăsături personale prin bu-
dism. Buddha, spune Lucian Blaga, a
fixat suprem țel al omului scufundarea
în Nirvana, în golul absolut. Lucian
Blaga identifică religia chineză cu un
panteism, tot cu intenția de a șterge
din religie credința și ființele divine cu
trăsături personale.

Un alt element specific și necesar
al oricărei religii, pe care Blaga îl ne-
glijează, este credința în autorevelarea
realității divine. Este o convingere uni-
versală la credincioșii tuturor religiilor
că divinitatea s-a revelat sau se reve-
lează ea insăși și știrile despre ea nu
sunt o construcție a minții sau a fan-
teziei omenești.

Un lucru e cert. Conștiința umană
universală așteaptă și crede într-o sal-
vare a omului de sub puterea măcină-
toare a naturii sau a unor forțe rele, în-
tr-o ridicare a destinului său peste des-
tinul trecător al lucrurilor din natură.

Așteptarea e un instinct adânc al
firii omenești, credința e puterea tai-
nică dată omului deodată cu oricare
religie. Numai o divinitate crezută și
revelată este o divinitate a religiei. Cre-
dința și Revelațiunea sunt elementele
specific religioase și dau și acest carac-
ter și ideii de divinitate.

Adevărul religiei

Pe când orice religie afirmă cu cer-
titudine că realitatea are în fruntea ei
o putere sau mai multe de caracter oa-
recum personal, Lucian Blaga spune
că nu știm absolut nimic, decât că exis-
tă o realitate misterioasă.

Un mit ca cel construit de Lucian
Blaga despre un Mare Anonim, care
nu e purtat de nici un interes pozitiv,
favorabil către omenire, ci e dominat
numai de teama să nu fie răsturnat,
este contrar liniilor generale pr care le
cunoaște conștiința universal-umană
ca fiind proprii divinității.

Adevărul Creștinismului

Nici miturile greco-romane, nici
revelațiile divinității prin persoana is-
torică a lui Buddha, Lao-țzi sau Ma-
homed, nu afirmă o sporire radicală a

Revelației divine. Miturile sunt produ-
sul conștiinței despre distanța între om
și divinitate. Când omul nu mai simte
atât de viu prezența și inițiativa divini-
tății întru a se revela, fantezia își exaltă
nestingherit aviditatea ei creatoare.

Creștinismul se distinge radical nu
numai de religiile miturgice, ci și de
cele dominate de conștiința unei reve-
lații speciale printr-o persoană istorică.
Creștinismul se prezintă ca o întregire
reală și maximă posibilă a Revelației. 

În creștinism, Dumnezeu nu-și
descoperă o seamă de porunci noi, ci
El însuși devine om ca oamenii, un Tu
al fiecăruia dintre noi, pe câtă vreme
în toate celelalte religii cu revelație spe-
cială, El rămâne tot la spatele unui om,
care vorbește în numele lui Dumne-
zeu.

Puterea de revendicare a lui Iisus
Hristos e uriașă, e totalitară nu numai
prin faptul că El a murit bărbătește din
iubire pentru noi și ne dă o pildă de
puritate morală, ci prin faptul că e
Dumnezeu și ca atare obligă orice con-
știință în mod absolut.

Poporul român a fost tare, deoarece
în Iisus Hristos avea realitatea masivă
a lui Dumnezeu. El n-a trăit din mituri,
nu idoli neputincioși i-au fost puterile
tutelare, ci realitatea adevărată a lui
Dumnezeu.

Ortodoxia românească și mitul 
domnului Blaga

În Spațiul mioritic, Lucian Blaga
privește ortodoxia numai ca stil, ca
produs imanent și fatal al spiritului ră-
săritean, nu ca revelație.

Pe câtă vreme catolicismul și pro-
testantismul domnul Blaga le vede ca-
racterizate prin efortul omului de a se
organiza în slujba transcendenței, or-
todoxia e dominată, după D-sa, de con-
vingerea că omul nu trebuie să facă
nici un efort, căci transcendentul co-
boară de la sine. Domnul Lucian Blaga
prezintă pe omul ortodox ca pe o ființă
cu totul inactivă, ce așteaptă în pasivi-
tate completă coborârea transcenden-
tului.

Dacă privim serios lucrurile, ob-
servăm că teoria lui Blaga cade, întru-

cât nu există creștinătate care să facă
atât de mari eforturi în vederea învred-
nicirii de harul dumnezeiesc, ca cea
ortodoxă. Posturile, îngenuncherile,
milosteniile, vegherile sunt ceva orto-
dox.

Până azi Apusul refuză privațiunile
postului și ale celorlalte forme de as-
ceză monahală și obștească, atât de
obișnuite la popoarele din Răsărit. Nu
prin subconștient e credincios răsări-
teanul, cum afirmă Lucian Blaga, ci
printr-o victorie continuă asupra tu-
turor patimilor și gândurilor ce por-
nesc din subconștient, printr-o victorie
a treziei, a spiritului asupra subcon-
știentului.

În Răsărit există un activism inte-
rior, el e pus în slujba adevăratei per-
fecțiuni a omului. Dimpotrivă, activis-
mul apusean nu are caracter religios.
El e exterior, se îndreaptă asupra natu-
rii, nu asupra omului pentru a-l des-
ăvârși, are scopuri cu totul imanente și
materialiste.

Protestantismul cel puțin mărturi-
sește categoric că mântuirea se dobân-
dește fără fapte. 

Omul nu poate face nimic pentru
a contribui la mântuirea sa. Omul do-
bândește o neîngrădită libertate în a
face ce-i place, nemaifiind împiedicat
de scrupule morale. 

Așa se explică marea putere colo-
nială și comercială la care au ajuns po-
poarele calvine, nestingherite în avân-
tul lor de câștig și de dominație de con-
siderații morale și religioase. Așa se ex-
plică admiratele virtuți de disciplină,
ordine și tenacitate pe care le au po-
poarele apusene, dar și lipsa virtuților
cu adevărat creștine ca bunătatea, ier-
tarea sau ospitalitatea.

Ideea principală a mitului filosofic
construit de Blaga este cea a existenței
unui Mare Anonim care, departe de-a
se coborî iubitor spre făptură, sau de-
a o lăsa pe aceasta să se apropie de el,
veghează cu teamă la păstrarea distan-
ței. E un Mare Anonim mic la suflet și
fricos. E o plăsmuire absurdă căci o fi-
ință supremă trebuie să aibă atributul
de absolută, iar absolutul nu se poate
teme și nu are de cine se teme. Viziunea
unei vieți pământești ce se desfășoară

sub fatalitatea distanței de divinitate e
mai degrabă caracteristică protestan-
tismului.Dumnezeu lipsit de trăsături
părintești, nepăsător la căutările făp-
turii, e Dumnezeul lui Calvin, iar ideea
pesimistă că orice ar face făptura nu se
poate împărtăși în viața aceasta de ha-
rul divin, e ideea fundamentală a în-
tregului protestantism.

Filosofia lui Lucian Blaga se vădește
a purta nu numai pecetea filosofiei ger-
mane, ci a protestantismului, în care
aceea își are substratul. 

Filosofia lui Blaga este o filosofie a
substanței, ea nu poate fi privită ca o
expresie autentică a spiritului româ-
nesc, care e libertate, păcat și virtute, e
răspundere, e har și blestem, e revelație
de iubire, e dincolo și altceva decât au-
tomatism și fatalitate.

Cosmologia domnului Lucian 
Blaga

Lucian Blaga este un cugetător de
talent, înzestrat și cu un remarcabil dar
de scriitor. El cugetă elementele lumii
ca repetând exact substanța Marelui
Anonim, însă nu prin apariție din ni-
mic, ci ca rezultat al unei emisiuni din
El.

Diferențialele sunt singurele enti-
tăți provenite direct din Marele Ano-
nim. 

Toate individualitățile lumii, înce-
pând de la atom și până la om, nu mai
sunt o creație directă a lui, ci una in-
directă, adică un rezultat al diferitelor
agregări, integrări ale acestor diferen-
țiale, proces în care Marele Anonim
nu mai are nici un rol.

Actul prin care frânează Marele
Anonim cunoașterea omului este cen-
zura transcendentă, iar cel prin care
zădărnicește în parte revelarea miste-
relor este înfrânarea transcendentă.

Lucian Blaga e un adept al lui De-
mocrit și în special al atomismului ma-
terialist, care considera că lumea cu tot
ce e în ea ca un produs, prin agregare
și dezagregare, al părticelelor ce stau
la baza tuturor și care nu se mai pot
diviza. Atomii lui Lucian Blaga sunt
diferențialele divine.

Dacă totul divin emite diferențiale
din eternitate și ele nu dispar apar două
infinituri< Totul divin și lumea.

Toate aceste greutăți și imposibili-
tăți logice nu există pentru Dumnezeul
creștin, deplin suveran peste substanța
scoasă din nimic. 

El e cu adevărat Dumnezeu mare
și atotputernic, așa cum îl impune con-
știința omenească și logica.

Dumitru Stăniloae își exprimă re-
gretul că domnul Lucian Blaga a ză-
dărnicit posibilitatea ca, creștinismul
și în special ortodoxia românească să
poată arăta în D-sa un exponent al lor,
un luminător al unor taine fermecă-
toare ale lor.

Ing. Mircea Pîrlea
Biblioteca Județeană Satu  Mare
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CULTUR~
Ideea principală a mitului filosofic construit de Blaga este cea a existenței unui Mare Anonim

care, departe de-a se coborî iubitor spre făptură, sau de-a o lăsa pe aceasta să se apropie de el,
veghează cu teamă la păstrarea distanței. E un Mare Anonim mic la suflet și fricos. 

Dumitru Stăniloae își exprimă regretul că domnul Lucian Blaga a zădărnicit posibilitatea ca, creștinismul și în special
ortodoxia românească să poată arăta în D-sa un exponent al lor, un luminător al unor taine fermecătoare ale lor
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FILME

Lungmetrajele “Roma”, regizat
de Alfonso Cuarón, şi “The Fa-
vourite”, de Yorgos Lanthimos, au
primit cele mai multe nominali-
zări pentru cea de-a 91-a ediţie a
galei premiilor Oscar, care va avea
loc pe 24 februarie, la Los Ange-
les.

Cel mai recent film al mexicanului
Alfonso Cuarón, recompensat anul tre-
cut cu Leul de Aur la Veneţia şi anul aces-
ta cu două Globuri de Aur, a primit 10
nominalizări la Oscar, inclusiv pentru
cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel
mai bun scenariu, pentru actriţe în rol
principal şi secundar.

“Roma” este şi prima producţie Net-
flix care primeşte o nominalizare la ca-
tegoria “cel mai bun film” a premiilor
Oscar. Cuarón a primit patru selecţii pen-
tru acest film, egalând recordul deţinut
de Orson Welles şi Warren Beatty.

Spike Lee are două ;anse

Spike Lee este acum, pentru prima
dată, nominalizat atât la categoria “cel
mai bun regizor”, cât şi la categoria “cel
mai bun film”. Cineastul a mai primit în
trecut două nominalizări la premiile Aca-
demiei Americane de Film, iar în 2016 a
fost recompensat cu un Oscar onorific.

Lungmetrajul “Black Panther” (r.
Ryan Coogler) este prima producţie după
o serie de benzi desenate care obţine o
nominalizare la categoria “cel mai bun
film”. Pelicula a primit în total şapte se-
lecţii.

“The Favourite” al lui Yorgos Lan-
thimos a fost nominalizat la nouă cate-
gorii ale premiilor Academiei (zece no-
minalizări în total), în timp ce remake-
ul “A Star is Born” al lui Bradley Cooper
a primit opt selecţii. Filmul biografic “Vi-
ce”, despre fostul vicepreşedinte Dick
Cheney, a primit opt nominalizări, iar
“Green Book” şi “Bohemian Rhapsody”
câte cinci. 

Anul trecut, marele câştigător al pre-
miilor Oscar a fost “The Shape of Water”
al mexicanului Guillermo del Toro, cu
patru trofee, inclusiv pentru “cel mai bun
film” şi “cel mai bun regizor”.

Nominalizările au fost anunţate
marţi, de la Samuel Goldwyn Theater,
de actorii Kumail Nanjiani şi Tracee Ellis
Ross.

Lista completă
a nominalizărilor 

Cel mai bun film< “Black Panther”,
“BlacKkKlansman”, “Bohemian Rhapso-
dy”, “The Favourite”, “Green Book”, “Ro-
ma”, “A Star is Born” şi “Vice”.

Cel mai bun regizor< Spike Lee -
“BlacKkKlansman”, Pawel Pawlikovski -
“Cold War”, Yorgos Lanthimos - “The
Favourite”, Alfonso Cuaron - “Roma” şi
Adam McKay - “Vice”.

Cea mai bună actriţă< Yalitza Apari-
cio (“Roma”), Glenn Close (“The Wife”),
Olivia Colman (“The Favourite”), Lady
Gaga (“A Star Is Born”) şi Melissa McCar-
thy (“Can You Ever Forgive Me?”).

Cel mai bun actor< Christian Bale
(“Vice”), Bradley Cooper (“A Star is
Born”), Willem Dafoe (“At Eternity's Ga-
te”), Rami Malek (“Bohemian Rhapso-
dy”) şi Viggo Mortensen (“Green Book”).

Cea mai bună actriţă în rol secundar<
Amy Adams (“Vice”), Marina de Tavira
(“Roma”), Regina King (“If Beale Street
Could Talk”), Emma Stone şi Rachel
Weisz (“The Favourite”).

Cel mai bun actor în rol secundar<

Mahershala Ali (“Green Book”), Adam
Driver (“BlacKkKlansman”), Sam Elliott
(“A Star is Born”), Richard E. Grant (“Can
You Ever Forgive Me?”) şi Sam Rockwell
(“Vice”).

Cel mai bun scenariu original< “The
Favourite” (Deborah Davis, Tony McNa-
mara), “First Reformed” (Paul Schrader),
“Green Book” (Nick Vallelonga, Brian
Currie, Peter Farrelly), “Roma” (Alfonso
Cuarón), “Vice” (Adam McKay).

Cel mai bun scenariu adaptat< “The
Ballad of Buster Scruggs” (Joel Coen, Et-
han Coen), “BlacKkKlansman” (Charlie
Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Wil-
lmott, Spike Lee), “Can You Ever Forgive
Me?” (Nicole Holofcener şi Jeff Whitty),
“If Beale Street Could Talk” (Barry Jen-
kins), “A Star Is Born” (Eric Roth, Bradley
Cooper, Will Fetters).

Cel mai bun film într-o limbă străină
alta decât engleza< “Capernaum” (Liban),
“Cold War” (Polonia), “Never Look
Away” (Germania), “Roma” (Mexic) şi
“Shoplifters” (Japonia).

Cel mai bun lungmetraj de animaţie<
“Incredibles 2” - Brad Bird, “Isle of Dogs”
- Wes Anderson, “Mirai” - Mamoru Ho-
soda, “Ralph Breaks the Internet” - Rich
Moore, Phil Johnston, “Spider-Man< Into
the Spider-Verse” - Bob Persichetti, Peter
Ramsey, Rodney Rothman.

Cel mai bun lungmetraj documentar<
“Free Solo” (Jimmy Chin, Elizabeth Chai
Vasarhelyi), “Hale County This Morning,
This Evening” (RaMell Ross), “Minding
the Gap” (Bing Liu), “Of Fathers and
Sons” (Talal Derki), “RBG” (Betsy West,
Julie Cohen).

Cea mai bună imagine< “Cold War”
(Lukasz Zal), “The Favourite” (Robbie
Ryan), “Never Look Away” (Caleb Des-
chanel), “Roma” (Alfonso Cuarón), “A
Star Is Born” (Matthew Libatique).

Cel mai bun montaj< “BlacKkKlan-
sman” (Barry Alexander Brown), “Bo-
hemian Rhapsody” (John Ottman),
“Green Book” (Patrick J. Don Vito), “The
Favourite” (Yorgos Mavropsaridis), “Vi-
ce” (Hank Corwin).

Cel mai bun mixaj de sunet< “Black
Panther” (Benjamin A. Burtt, Steve Bo-
eddeker), “Bohemian Rhapsody” (John
Warhurst), “First Man” (Ai-Ling Lee,
Mildred Iatrou Morgan), “A Quiet Place”
(Ethan Van der Ryn, Erik Aadahl), “Ro-
ma” (Sergio Diaz, Skip Lievsay).

Cel mai bun montaj de sunet< “Black
Panther”, “Bohemian Rhapsody”, “First
Man”, “Roma” şi “A Star Is Born”.

Cele mai bune efecte vizuale< “Aven-
gers< Infinity War”, “Christopher Robin”,
“First Man”, “Ready Player One”, “Solo<
A Star Wars Story”.

Machiaj şi coafură< “Border”, “Mary
Queen of Scots” şi “Vice”.

Cele mai bune costume< “Ballad of
Buster Scruggs” (Mary Zophres), “Black
Panther” (Ruth E. Carter), “The Favou-
rite” (Sandy Powell), “Mary Poppins Re-
turns” (Sandy Powell), “Mary Queen of
Scots” (Alexandra Byrne).

Cântec original< “All The Stars” -
“Black Panther” - de Kendrick Lamar,
SZA, “I’ll Fight” - “RBG” - de Diane War-
ren, Jennifer Hudson, “The Place Where
Lost Things Go” - “Mary Poppins Re-
turns” - de Marc Shaiman, Scott Wit-
tman, “Shallow” - “A Star Is Born” - de
Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Ros-
somando, Andrew Wyatt şi Benjamin
Rice, “When A Cowboy Trades His Spurs
For Wings” - “The Ballad of Buster
Scruggs” - de Willie Watson, Tim Blake
Nelson.

Cea mai bună coloană sonoră< “Blac-
KkKlansman” (Terence Blanchard),
“Black Panther” (Ludwig Goransson), “If

Beale Street Could Talk” (Nicholas Bri-
tell), “Isle of Dogs” (Alexandre Desplat),
“Mary Poppins Returns” (Marc Shaiman,
Scott Wittman).

Design de producţie< “Black Panther”
(Hannah Beachler), “First Man” (Nathan
Crowley, Kathy Lucas), “The Favourite”
(Fiona Crombie, Alice Felton), “Mary
Poppins Returns” (John Myhre, Gordon
Sim), “Roma” (Eugenio Caballero, Bár-
bara Enrı́quez).

Cel mai bun scurtmetraj live-action<
“Detainment” (Vincent Lambe), “Fauve”
(Jeremy Comte), “Marguerite” (Marian-
ne Farley), “Mother” (Rodrigo Soro-
goyen), “Skin” (Guy Nattiv).

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie<
“Animal Behaviour” - Alison Snowden,
David Fine, “Bao” - Domee Shi, “Late
Afternoon” - Louise Bagnall, “One Small
Step” - Andrew Chesworth, Bobby Pon-
tillas, “Weekends” - Trevor Jimenez.

Cel mai bun scurtmetraj documen-
tar< “Black Sheep” (Ed Perkins), “End
Game” (Rob Epstein, Jeffrey Friedman),
“Lifeboat” (Skye Fitzgerald), “A Night at
the Garden” (Marshall Curry), “Period.
End of Sentence” (Rayka Zehtabchi).

Un nou documentar BBC despre
Oscar Wilde va spune povestea cele-
brului scriitor cu o distribuţie care va
recrea extrase din cele mai importante
opere ale sale, inclusiv "The Impor-
tance of Being Earnest" şi "The Picture
of Dorian Gray", scrie Variety.

Freddie Fox, Claire Skinner, Anna
Chancellor şi James Fleet vor participa
în programul de 80 de minute "The
Importance of Being Oscar", care va
fi difuzat de BBC Two în Marea Bri-
tanie în 2020. Richard Curson Smith
va fi regizor.

Stephen Fry, nepotul lui Wilde,
Merlin Holland şi ultimul biograf,
Matthew Sturgis, vor face parte din
filmul care va explora cariera strălu-
cită şi scandaloasă a scriitorului şi vor
puncta locul său în înalta societate din
epocă. Telespectatorii vor asculta ex-
perţi, entuziaşti şi biografi în timp ce
vor pătrunde în viaţa şi cariera lui Wil-
de. 

Compania Banijay din Marea Bri-
tanie va produce filmul şi se va ocupa
şi de vânzări la nivel internaţional. 

"Este timpul pentru o reevaluare
a vieţii lui Oscar Wilde şi pentru tele-
viziune", a spus producătorul executiv
Franny Moyle. "Am simţit că povestea
procesului lui Oscar, a timpului pe-
trecut în închisoare şi a ultimilor ani
au fost bine prezentaţi în documenta-
re. Dar povestea vieţii sale, importanţa
operei pe care a creat-o înainte de de-
cădere, merită atenţia, alături de tra-
gica sa moarte". 

"Filmul oferă telespectatorilor o
nouă perspectivă şi face lumină atât
în ceea ce-l priveşte pe Wilde, cât şi
în ceea ce priveşte inspiraţia sa", a spus
Mark Bell, comisar pentru BBC Arts. 

BBC preg[te;te un 
documentar despre 
Oscar Wilde

Cea de-a IX-a ediţie a Zilelor Fil-
mului Românesc debutează la Cine-
mateca Spaniolă de la Madrid cu peli-
cula "Îmi este indiferent dacă în istorie
vom intra ca barbari”, în regia lui Radu
Jude, anunţă Institutul Cultural Ro-
mân. Ciclul de film românesc include
o selecţie de şase producţii, cinci de
ficţiune şi documentarul "Fotbal infi-
nit", realizat de Corneliu Porumboiu,
şi va avea loc la sediul Cinematecii Spa-
niole din Madrid până la data de 31 ia-
nuarie. La inaugurare, Javier H. Estra-
da, critic de film la ziarul El Mundo şi
programator la diferite festivaluri de
film, printre care şi Festivalul de Film
European de la Sevilia, a vorbit publi-
cului despre demersul estetic şi filmo-
grafia lui Radu Jude.

Programarea, realizată în colabo-
rare cu Cinemateca Spaniolă, include
şi pelicula "Alice T.", cel mai recent lun-
gmetraj al lui Radu Muntean. Adriana
Guţi a fost recompensată pentru rolul
din acest film cu Premiul pentru cea
mai bună actriţă protagonistă la Festi-
valul de Film de la Locarno. 

Două lungmetraje de debut care au
impresionat criticii şi publicul comple-
tează selecţia madrilenă< "Un pas în ur-
ma serafimilor", realizat de Daniel San-
du, şi "Luna de miere", filmul semnat
de Ioana Uricaru şi produs de Cristian
Mungiu. 

Zilele filmului
recent rom]nesc
la Cinemateca
de la Madrid

“Roma” este şi prima producţie Netflix care primeşte o nominalizare la categoria “cel mai bun film” a premiilor Oscar

Rami Malek poate câ;tiga la Oscar cu rolul lui Freddie Mercury

Anul trecut, marele câştigător al premiilor Oscar a fost “The Shape of Water” al mexicanului
Guillermo del Toro, cu patru trofee, inclusiv pentru “cel mai bun film” şi “cel mai bun regizor”.

“Roma” ;i “The Favourite” au 
cele mai multe ;anse la Oscar
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Blue Origin, compania spaţială înfi-
inţată de Jeff Bezos, patronul grupului
Amazon, a realizat cu succes, cel de-al ze-
celea zbor de test al viitoarei sale rachete,
de la baza de lansare din Texas, vehiculul
ajungând la o altitudine de aproximativ
107 kilometri deasupra graniţei cu spaţiul,
informează AFP. Înainte de a demara zbo-
rurile turistice, racheta Blue Origin trebuie
să realizeze teste cu echipaj uman la bord.

Racheta New Shepard, de dimensiuni
relativ mici, cu o primă treaptă de 18 metri
înălţime, în vârful căreia se află capsula
destinată celor șase pasageri-astronauţi ca-
re se vor îmbarca, în viitor, pentru o călă-
torie de 11 minute deasupra graniţei cu
spaţiul, fixată printr-o convenţie inter-
naţională la o distanţă de 100 de kilometri
faţă de Terra.În cadrul testului de miercuri,
capsula nu a avut la bord decât experi-
mente știinţifice aparţinând NASA, care
au avut parte de cele 3-4 minute de micro-
gravitaţie din timpul zborului.

Racheta New Shepard este reutiliza-
bilă, iar prima treaptă a revenit în mod au-
tomat pe Pământ, la mai puţin de șapte
minute după decolare. Capsula, care s-a
detașat de prima treaptă la circa 75 de ki-
lometri și a intrat singură în spaţiu, a re-
venit, de asemenea, pe Terra, coborârea sa
fiind încetinită de trei parașute. Blue Ori-
gin trebuie să testeze racheta cu echipaj
uman la bord. “Intenţionăm înainte de fi-
nalul anului”, a spus Ariane Cornell, “dar
după cum am spus deja, nu ne grăbim”. 

Biletele pentru o călătorie la bordul
New Shepard nu au fost puse încă în vân-
zare, spre deosebire de cele oferite de Vir-
gin Galactic, rivalul Blue Origin în dome-
niul turismului spaţial, dar care și ea se
află în faza de teste.

Pagin[ realizat[ de Mirela F.

Satul Eibenthal din județul Me-
hedinți este probabil unul dintre
puținele locuri din țară unde nu
există hoți și nu se fură. De aceea în
sat nu există nici poliție.

Pentru că este o localitate izolată,
maşina cu pâine vine de trei ori pe săp-
tămână de la 20 de kilometri distanţă
de Sviniţa. Aşa se face că potrivit unui
obicei local, oamenii îşi agaţă plasele
cu banii pentru pâine pe stâlpii din faţa
caselor, iar şoferul potrivit indicaţiilor
din bileţele lasă pâinea, şi după caz, şi
restul de la bani în plase. Apoi, local-
nicii le ridică, fiecare în funcţie de pro-
gramul propriu, scrie adevarul.ro.

În satul din Clisura Dunării nu mai
există de multă vreme un magazin să-
tesc, astfel că distribuitorul de pâine
nu are altă metodă la îndemână. Până
acum nimeni nu s-a plâns că i-au dis-
părut banii sau pâinea. Dacă ajungi la
Eibenthal în zilele în care vine pâinea,
e imposibil să nu dai cu ochii de sa-
coşele agăţate de stâlpii electrici.

Nu s-a întâmplat niciodată 
să se fure din plasă nici 
pâinea, nici banii

“Procedăm aşa pentru că altfel nu
se poate în zona aceasta, nu sunt maga-
zine, doar aşa. Pot să spun că a devenit
o tradiţie în localitatea aceasta acest obi-
cei. Luăm plasa, verificăm banii, este
scris şi un bileţel pe care îl verific, după
care punem pâinea. Nu s-a întâmplat
niciodată să se fure din plasă nici pâi-
nea, nici banii”, spune Iovan Giurşa,
şofer de cinci ani pe maşina de pâine,
pentru sursa citată. Şi preotul satului,
Vaclav Masek, spune că garajul casei

sale este mereu deschis, dar nu a fost
vreodată călcat de hoţi< “Aici în sat nu
se fură, eu am garajul deschis tot timpul
şi am diferite lucruri acolo, nu mi s-a
furat nimic. În primul rând Eibenthal
este cel mai civilizat dintre toate satele
cehe. De 13 ani de când sunt eu preot
aici eu nu am auzit să se fure ceva”.

Localnicii vorbesc cu mândrie des-

pre satul lor, unde nu a fost niciodată
nevoie de intervenţia poliţiei. “Suntem
oameni liniştiţi, suntem siguri unul pe
altul că nimeni nu fură şi plasele le lă-
săm aici fără nicio grijă. Găsim şi restul
de la bani în plasă şi suntem foarte
mulţumiţi. Dacă suntem la câmp ru-
găm pe vreun vecin să ia plasa ca să nu
se întărească pâinea, dar acum că e iar-

nă venim mai repede”, spune o localni-
că. “Eu de când mă ştiu nu s-a furat, nu
sunt probleme, lumea nu intră în casă,
rămâne la poartă strigă dacă iese cineva
bine, dacă nu, nu se bagă în curte. Pu-
nem banii în plasă pentru pâine, scriem
un bilet şi băiatul pune pâine atât cât
am scris”, spune o altă localnică din Ei-
benthal.

În sat nu mai există de multă vreme un magazin sătesc, astfel că distribuitorul de pâine nu are altă metodă la îndemână.
Dacă ajungi la Eibenthal în zilele în care vine pâinea, e imposibil să nu dai cu ochii de sacoșele agăţate de stâlpii electrici

Exist[ un loc în România unde
nimeni nu fur[ nimic!

Localnicii lasă dimineaţa banii la poartă, într-o plasă, şi seara găsesc pâine în sacoşă

În câ\iva ani, civilii
vor putea c[l[tori

în spa\iu, de pl[cere

O altă femeie este însărcinată în urma
experimentelor realizate de cercetătorul
chinez He Jiankui, care pretinde că a creat
primii “bebeluși modificaţi genetic”, po-
trivit autorităţilor chineze, care au precizat
că omul de știinţă va fi vizat de o anchetă
a poliţiei, relatează AFP. He Jiankui a pro-
vocat o amplă polemică în comunitatea
știinţifică mondială, în noiembrie 2018,
anunţând nașterea a doi bebeluși gemeni
al căror ADN a fost modificat pentru a-i
face rezistenţi împotriva virusului SIDA.
Ulterior, el a evocat la un forum din Hong
Kong “o altă sarcină potenţială” implicând
o a doua femeie, potrivit Xinhua. O an-
chetă desfășurată de guvernul provinciei
din Guangdong (sud) a confirmat existenţa
unei alte persoane care este însărcinată.
Femeia și cei doi gemeni născuţi anterior
vor fi plasaţi sub observaţie medicală, a
subliniat Xinhua. Potrivit rezultatelor an-
chetei, He Jiankui “a produs documente
false de evaluare etică”, a reunit “cu titlu
privat” o echipă de cercetători din care au
făcut parte și cercetători străini și a utilizat
“o tehnologie cu o securitate și eficienţă
îndoielnice”.

În total, opt cupluri s-au oferit volun-
tari pentru experiment, dintre care unul a
abandonat pe parcurs. Guvernul chinez a
cerut suspendarea activităţilor sale știinţifi-
ce. Acest tip de modificare genetică reali-
zată pe fiinţe umane este interzisă în ma-
joritatea ţărilor, inclusiv în China. Dosarul
lui He Jiankui va fi transferat organelor în-
sărcinate cu securitatea publică, a precizat
Xinhua.

Cercetătorul chinez a folosit tehnica
CRISPR-Cas9, sau “foarfeca genetică”, ce
permite înlăturarea și înlocuirea unor părţi
indezirabile ale genomului. Această teh-
nică este amplu controversată, deoarece
modificările realizate pot fi transmise ge-
neraţiilor viitoare și afecta astfel întregul
patrimoniu genetic.

Un alt bebelu;
a fost modificat
genetic în China

Două mii de grădinari,
membri ai asociaţiei “Seminţe cu
suflet” vor străbate și în acest an
toată ţara, începând din 19 ianua-
rie, organizând pieţe libere, unde
vor oferi, gratis, seminţe tuturor
celor care doresc să cultive și să
mănânce legume și fructe româ-
nești, gustoase ca cele din copilă-
rie, a declarat pentru Agerpres
președintele asociaţiei, Rodica
Meiroșu.

"Noi, începând de sâmbătă, vom or-
ganiza pieţe de seminţe gratuite în toată
ţara, din săptămână în săptămână. Deci,
avem de organizat 11 pieţe, printre care
și Sibiul. Și vor fi distribuite seminţe gra-
tuite și, dacă este posibil, venim și cu
plante, cu lăstari. Prin aceasta căutăm
să promovăm și să păstrăm seminţele
vechi românești, cât încă le mai avem,
soiuri cu gustul nostru vechi", a explicat
Rodica Meiroșu.

Prima piaţă de "seminţe cu suflet"
din acest an va avea loc sâmbătă, 19 ia-
nuarie, de la ora 10,00, la Facultatea de
Horticultură din București.

În pieţele organizate de acești grădi-
nari se pot primi și dărui seminţe de la

legume, fructe, flori, plante medicinale
autentice, românești.

"Eu vin la pieţe cu seminţe de la o
sută de soiuri de plante, legume, fructe,
plante medicinale, flori. Tot felul de se-
minţe pe care le cultiv în grădină", a ară-
tat Rodica Meiroșu.

O parte dintre seminţele care se vor
găsi în aceste pieţe altfel provin și de la
preotul-cercetător Costel Vânătoru,
membru corespondent al Academiei de
Știinţe Agricole și Silvice. Anul trecut,
Papa Francisc a primit, în timpul vizitei
efectuate de premierul Viorica Dăncilă,
la Vatican, seminţe de la 10 soiuri de top,
realizate de cercetătorii Staţiunii de cer-
cetare legumicolă Buzău și selectate de
Costel Vânătoru.

În 9 februarie, pentru prima dată, o
parte dintre acești legumicultori vor or-
ganiza un târg de seminţe și la Sibiu,
oraș care, în acest an, are statutul de Re-
giune Gastronomică Europeană. Târgul
de seminţe va fi găzduit de Biblioteca
Judeţeană ASTRA din Sibiu.

"Primul târg de seminţe se va numi
"Seminţe de primăvară" și va fi în 9 fe-
bruarie, între orele 10.00 și 18.00, în foa-
ierul Bibliotecii Judeţene ASTRA, sediul
nou. S-au anunţat până în acest moment,
25 de producători de legume, fructe și
flori din toată ţara, care vor oferi în re-

gim gratuit, seminţe reproductibile din
cele mai bune soiuri tradiţionale româ-
nești. Este ca o piaţă de seminţe și infor-
maţii despre grădinărit. Este pentru pri-
ma dată la Sibiu. Grupul acesta se nu-
mește "Seminţe cu suflet". (...) Este im-
portant că acest grup generează un
spaţiu colegial, este ca un fel de breaslă,
care asigură existenţa și distribuirea gra-
tuită a seminţelor reproductibile și a
plantelor curate și sănătoase, pentru per-
petuarea soiurilor de calitate și apărarea
biodiversităţii. Acest grup s-a cristalizat
și susţine dreptul oricărui cultivator,
amator sau cu experienţă, de a avea acces
la seminţe reproductibile, fără mono-
pol", a declarat purtătorul de cuvânt al
Bibliotecii Judeţene ASTRA din Sibiu,
Anca Vasilescu.

~n România mai sunt oameni
care știu să dăruiască fără 
să ceară nimic în schimb

În mod inedit, cei din Asociaţia "Se-
minţe cu suflet" oferă celor pasionaţi de
grădinărit seminţe gratis.

"Mulţi se miră, pentru că, încă, în
România mai sunt oameni care știu să
dăruiască fără să ceară nimic în schimb.
Dar scopul și mesajul acestui grup este

să înmulţească seminţele și să le răspân-
dească mai departe. (...) Aceste seminţe
sunt pe cale de dispariţie și noi căutăm
să le răspândim și să le înmulţim. Noi
vrem oameni buni, pasionaţi de grădi-
nărit. Avem 2.000 de membri cu care
colindăm toată ţara. Avem 24 de pieţe
organizate în ţară cu seminţe și avem și
două festivaluri făcute anul trecut", a
spus Rodica Meiroșu.

Potrivit acesteia, cei care doresc să
salveze seminţele soiurilor românești fac
totul voluntar.

"Puteam și noi să vindem, dar noi
am început pe un grup de prieteni, cu
schimb de seminţe, să ne întâlnim. 
Avem patru ani de când e acest grup for-
mat. A devenit cunoscut. Mă bucur că
foarte multe familii vin cu copiii în braţe,
vin să ia aceste seminţe pentru sănătatea
lor și a copiilor lor. Undeva, vreau să se
ducă ștafeta mai departe, mai ales în rân-
dul tinerilor, pentru că văd că foarte
mulţi merg de la oraș la ţară să aibă o
grădină. (...) Am ajuns în situaţia în care
seminţele reproductibile o să dispară și
o să fim manevraţi și manipulaţi să se-
mănăm ce vrea piaţa. Noi dorim ca se-
minţele noastre românești să fie păstrate
ca un tezaur", a arătat președintele Aso-
ciaţiei "Seminţe cu suflet ", Rodica Mei-
roșu.

Dou[ mii de gr[dinari colind[ \ara ;i ofer[ gratuit semin\e ca s[ salveze 
legumele  ;i fructele române;ti

În mod inedit, cei din Asocia\ia “Semin\e cu suflet” ofer[ celor pasiona\i de gr[din[rit semin\e gratis

Pentru că este o localitate izolată, maşina cu pâine vine de trei ori pe săptămână de la 20 de
kilometri distanţă din Sviniţa. Aşa se face că potrivit unui obicei local, oamenii îşi agaţă plasele
cu banii pentru pâine pe stâlpii din faţa caselor, iar şoferul potrivit indicaţiilor din bileţele lasă
pâinea, şi după caz, şi restul de la bani în plase. Apoi, localnicii le ridică, fiecare în funcţie de
programul propriu, scrie adevarul.ro
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Brad Pitt are o relație cu
Charlize Theron, la trei ani de
la separarea de Angelina Jolie.
Actorul în vârstă de 55 de ani se
întâlnește cu Charlize Theron
(43 de ani). Cei doi au început
să se placă după ce fostul logod-
nic al lui Charlize Theron, Sean
Penn, le-a făcut cunoștință, ara-
tă o publicaţie străină care ci-
tează surse anonime. 

Cei doi ar fi fost văzuți împreună
la un eveniment discret de showbiz la
care s-a difuzat filmul „Roma”, în ur-
mă cu o săptămână, în Hollywood-ul
de vest. „Ea a băut un cocktail cu vot-
că, în timp ce el a băut numai apă mi-
nerală. El a cuprins-o cu mâna pe la
spate, iar la un moment dat, i-a făcut
cu ochiul. Amândoi par fericiți”, a de-
clarat sursa. Brad Pitt a decis să nu
mai consume alcool după despărțirea
de Angelina Jolie. Cei doi ar fi început
să se întâlnească în jurul Crăciunului
și ar fi petrecut mult timp la reședința
lui din California, fără să-i întâlneas-
că, încă, pe copiii lui Brad. Brad Pitt

și Angelina Jolie s-au despărțit în
2016, după un deceniu de relație, între
ei intervenind certuri dese. Anterior,
Brad Pitt a fost căsătorit cu Jennifer
Aniston, de care a divorțat după ce a
început o relație cu Jolie. Charlize
Theron a fost logodită cu actorul Sean
Penn, dar cei doi s-au despărțit în anul
2015. Timp de 9 ani (2001-2010), ac-
trița a avut o relație cu un alt coleg de
breaslă, Stuart Townsend. Theron are
doi copii, ambii adoptați. 

Surse apropiate infirmă 
relaţia

După ce a apărut ştirea care afirma
că Brad Pitt şi Charlize Theron for-
mează cel mai nou cuplu de la Holly-
wood, surse apropiate au explicat cum
stau de fapt lucrurile. Aceştia s-au în-
tâlnit într-adevăr anul trecut, când au
filmat împreună cu Adam Driver o
reclamă pentru brandul de ceasuri
Breitling. Compania a lansat spotul
de promovare în septembrie, pe pagi-
na oficială de Facebook. O sursă din
anturajul celor doi a precizat însă pen-

tru People că actorii nu au început o
relaţie amoroasă aşa cum s-a vehicu-
lat< „În urmă cu şase luni, ei au făcut
un spot publicitar împreună. Ei nu au
mai ieşit împreună recent şi nu au avut
întâlniri niciodată. Ştirile despre re-
laţia lor romantică sunt false“, a de-
clarat apropiatul. 

O altă sursă a confirmat, pentru
Entertainment Tonight, că Theron şi
Pitt nu sunt mai mult decât prieteni< 
„Brad şi Charlize se cunosc de mai
mulţi ani şi recent au devenit prieteni
mai buni după ce au lucrat împreună
la un proiect. Ei se bucură să petreacă
timp împreună, au o mulţime de prie-
teni comuni şi împărtăşesc aceeaşi
dragoste pentru actorie, dar nici unul
dintre ei nu este pregătit pentru o re-
laţie serioasă. Ei sunt într-adevăr apro-
piaţi şi nu este o surpriză că oamenii
se gândesc că ar putea fi ceva mai mult
între ei. Da, ar forma un cuplu foarte
apreciat la Hollywood, dar în acest
moment sunt prieteni“. Aceeaşi sursă
a adăugat că Pitt nu-şi mai doreşte să
aibă o relaţie cu o persoană din in-
dustrie< „Nu caută o actriţă ca parte-
ner de viaţă”.

Charlize Theron – biografie 

Actrița câștigătoare a unui premiu
Oscar, este cunoscută datorită roluri-
lor sale puternice. Talentata actriță și-
a început cariera ca model în Africa
de Sud, țara natală, înainte de a veni
ca balerină cu Joffrez Ballet în Ame-
rica şi înainte de a-și începe aventura
în lumea filmului.

La vârsta de șaisprezece ani, The-
ron se duce la Milano în Italia pentru
un contract de un an ca model, după
ce a câștigat un concurs local. Con-
tractul ei s-a încheiat în timp ce era în
New York City și ea s-a hotărât să ră-
mână acolo, pentru a merge la școala
de balet Joffrey. Aici s-a antrenat pen-
tru a deveni balerină. O accidentare
la genunchi suferită la 18 ani a pus ca-
păt carierei de balerină.

Cariera cinematografică

Fiindu-i imposibil să mai danseze,
ea și-a cumpărat un bilet pentru Los
Angeles. După opt luni, ea a obținut
primul său rol, unul în care nu a spus

nimic, într-un film pentru video Chil-
dren of the Corn III. Au urmat acestei
prime apariții în filme de la Holly-
wood cu audiențe mai extinse. Cariera
sa a luat o amploare deosebită spre
sfârșitul anilor ‘90 prin intermediul
filmelor cu succes de încasări “The
Devil's Advocate”, “The Cider House
Rules” și “Mighty Joe Young”.

După apariții în filme mai puțin
notabile, Theron a jucat rolul crimi-
nalei în serie Aileen Wuornos în fil-
mul “Monster” (2003). Rolul a fost
foarte bine primit de criticii de film
(criticul Roger Ebert a declarat că este
“una dintre cele mai bune interpretări
din istoria cinematografiei”), Theron
primind astfel un Oscar pentru cea
mai bună actriță în cadrul celei de-a
76 gale în februarie 2004, pe lângă un
premiu SAG Award și un premiu Gol-
den Globe. Ea devine astfel prima fe-
meie sud-africană care câștigă Oscar-
ul pentru cea mai bună actriță. Actrița
a fost recompensată cu o stea pentru
filmele sale, amplasată în partea de
nord, aria 6800, pe Bulevardul Walk
of Fame din Hollywood.  

Vera Pop

Brad Pitt ;i Charlize Theron, 
un nou super-cuplu la Hollywood? 


