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Ministrul francez al Culturii, Roselyne Bachelot a
anunțat că banii strânși din donații sunt suficienți pentru
refacerea catedralei Notre-Dame, care a fost devastată de
un incendiu în urmă cu doi ani, și promite că aceasta va fi
deschisă în 2024.

Cu aceste donaţii şi promisiuni de donaţii care se
ridică la 833 milioane de euro, '”la ora actuală, sumele
astfel colectate ne permit să privim relaxaţi acest şantier”,
a declarat ministrul în faţa Senatului. “Vă pot spune că în
2024 catedrala Notre-Dame din Paris va fi redeschisă”, a
adăugat Roselyne Bachelot, citat de Agerpres.

Reprezentantul lui Macron pe acest şantier, generalul
Jean-Louis Georgelin, a dat asigurări la rândul său că
Notre-Dame de Paris va fi redeschisă în 2024, iar un
serviciu religios Te deum va fi oficiat la data de 16 aprilie
a acelui an. Nu toate lucrările vor fi finalizate însă până la
acea dată.

La 15 aprilie 2019, pe când se afla în restaurare, celebra
catedrală gotică, veche de 850 de ani şi un adevărat simbol
al Franţei, şi-a pierdut turla, acoperişul şi orologiul,
precum şi o parte din bolta sa, distrusă de flăcări, sub
privirile a mii de trecători.

S-a anun\at anul 
redeschiderii Catedralei

Notre Dame 

Un câine ciobănesc care a ajuns la o asociație de
protecția animaelor pentru că și-a pierdut auzul și nu a
mai putut să lucreze la stână a învățat o formă de limbaj
al semnelor care îi permite „să se întoarcă la locul de
muncă pe care îl iubea”.

Peggy, o c[\elu;[ din rasa colie, a fost adoptată în
2018 de o angajată a asociației, al cărei soț este cioban în
Norfolk, Anglia. Împreună au început „lungul proces” de
a o învăța pe Peggy să aibă grijă de turmă, urmărind
semne făcute cu mâinile în locul comenzilor vocale.
Peggy, în vârstă de 10 ani, lucrează acum cu jumătate de
normă la stână, împreună cu ceilalți doi câini ai cuplului,
relatează cei de la BBC.

Peggy era un „câine ciobanesc foarte eficient”, dar a
ajuns la asociație pentru că își pierduse auzul pe când
avea 8 ani. Chloe Shorten, o angajată, s-a atașat de ea și
și-a propus să facă orice pentru a-i oferi o nouă șansă. A
luat-o pe Peggy acasă și i-a făcut cunoștință cu cei doi
ciobănești pe care îi avea deja soțul ei.

„Știam că Peggy dorea să lucreze, așa că am început
lungul proces de a o învăța cum să aibă grijă de turmă și
să lucreze cu un cioban fără comenzi vocale. Am folosit
în mod repetat un anumit gest până a înțeles ce voiam să-
i transmitem”, a spus Chloe. Cu ajutorul unui dresor,
Peggy a ajuns să înțeleagă mai multe semne făcute cu
mâna și limbajul corpului.Procesul a durat ceva timp,
spune Chloe Shorten, însă Peggy înțelege acum și că este
foarte iubită de familia care a adoptat-o, dar și când este
lăudată pentru munca depusă.

Un c]ine ciob[nesc a
`nv[\at limbajul semnelor
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Ultimele men\ion[ri despre Poljanski sunt din 1940, după care a “dispărut” 
din societate

Statele Unite se confruntă cu o criză
neobișnuită din cauza pandemiei de coronavirus<
restaurantele rămân fără ketchup. 

Motivul? Restricțiile au dus la o creștere a
livrărilor de mâncare la domiciliu, iar acest lucru
a dus la rândul său la o cerere mult mai mare de
ketchup la plic, relatează BBC.

Heinz, cea mai vândută marcă de ketchup în
SUA, a precizat că creșterea cererii a fost
„determinată de tendințele accelerate pe piața
livrărilor”.

Pachetele de ketchup sau alte sosuri însoțesc

adesea comenzile cu livrare la domiciliu sau
mâncarea cumpărată la pachet, înlocuind astfel
sticlele păstrate în mod obișnuit pe mesele
restaurantelor. Compania a declarat că a
intensificat producția de ketchup la plic.

Kraft Heinz a declarat pentru agenția de știri
AFP că a făcut deja ajustări la procesele sale de
producție, dar că „cererea este mai mare decât
oferta”.

Prețurile pachetelor de ketchup au crescut cu
13% din ianuarie 2020, potrivit Wall Street
Journal.

Probleme pentru restaurantele americane
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Sărbătoarea Floriilor este pri-
mită cu mare bucurie de către toți
creștinii. În anul 2021, cei cu nu-
mele de Floare, Florica, Florin,
Viorica, Brândușa sau derivate ale
acestora vor avea onomastica în
data de 25 aprilie.

În fapt, este prima sărbătoare cu dată
schimbătoare din calendarul anului bi-
sericesc, astfel fiind deschis ciclul săr-
bătorilor pascale, care se sfârșesc cu În-
ălțarea Domnului.

Chiar dacă este un prilej de bucurie,
trebuie înțeles faptul că săptămâna ce îi
urmează sărbătorii Floriilor, numită Săp-
tămâna Mare sau a Patimilor, este una a
tristeții.

Intrarea Domnului în Ierusalim, du-
pă cum mai este cunoscut cel mai mare
praznic din Postul Sfintelor Paști, ne
amintește de intrarea triumfală a Mân-
tuitorului în cetatea mai sus amintită, în
următoarea zi după ce l-a înviat pe La-
zăr.

În amintirea acelei zile, creștinii duc
acasă ramuri de sălcii sfințite la biserică,
ramuri care se așează la icoane.

Ziua de Florii marchează ultima săp-
tămână din viața pământească a Mân-
tuitorului nostru Iisus Hristos, astfel că,
din această zi, în toate bisericile de ofi-
ciază, în fiecare seară, Deniile. Acestea
sunt slujbe prin care creștinii sunt che-
mați, în mod simbolic, să-l însoțească
pe Hristos pe drumul crucii, până la
moartea și Învierea Sa.

În ziua de Florii se rememorează
momentul intrării Mântuitorului în Ie-
rusalim, călare pe un asin, însoțit fiind
de cei 12 apostoli.

A fost primit de către mulțime cu
ramuri de finic și cântări de mare bucu-
rie< "Osana! Binecuvântat este Cel ce vine
întru numele Domnului." Cei mai mulți
din mulțime credeau că în fața lor se află
Mesia, care avea să-i elibereze din robia
lor față de romani.

Așteptau eliberarea națională de la
cel pe care îl vedeau ca pe un stăpân lu-
mesc. Astfel, prezența lui Iisus a ajuns
să fie văzută ca o amenințare de către
arhiereii, cărturarii și fariseii vremii, de-
oarece se temeau că își vor pierde pozi-
țiile câștigate, precum și autoritatea lor.
Astfel, aceștia au ajuns să pună la cale
un plan pentru a-l înlătura pe Mântuitor,
fapt pe care l-au și pus în aplicare.

Drept urmare, ovațiile oamenilor ca-
re l-au întâmpinat în ziua Intrării în Ie-
rusalim s-au transformat din "Osana" în

"Ia-l! Ia-l! Răstignește-l!…"

În primele secole creștine, epis-
copul conducea procesiunea

În jurul anului 392, pelerina Egeria
spunea că sărbătoarea începea la ora
13<00 și se termina la ora 17<00. Tot de
la aceasta s-a aflat faptul că, în primele
secole, se citea episodul din Evanghelie,
în care era istorisit momentul intrării în
Ierusalim a lui Iisus Hristos. După în-
cheierea lecturii, episcopul îmrepună cu
toți cei de față se ridicau și coborau de
pe muntele Măslinilor. În tot acest timp,
creștinii de rând mergeau înaintea epis-
copului cântând imnuri, antifoane și răs-
punzând mereu cu „Binecuvântat este
Cel ce vine întru numele Domnului”.

Celor mici le revenea sarcina de a ți-
ne ramuri de palmier sau măslini în
mâini. Episcopul era astfel întâmpinat
de copii, precum era Mântuitorul întâm-
pinat în ziua aceea.

În zilele noastre, în biserici se aduc
ramuri de salcie, pentru a fi binecuvân-
tate de preot, iar apoi pentru a fi luate
acasă de către fiecare participant la slujba
de Florii. Majoritatea creștinilor le așează
la icoanele din casă, pentru a le împo-
dobi.

Tradiții și obiceiuri legate
de Intrarea Domnului
în Ierusalim

Așa cum se întâmplă și la celelate
sărbători însemnate din calendarul creș-
tin ortodox, și obiceiurile și tradițiile din
ziua de Florii se leagă foarte mult de bu-
nul mers al vieții și al treburilor din gos-
podărie sau de la câmp. Oamenii, în spe-
cial cei de la sate, păstrează cu sfințenie
o serie dintre aceste cutume, care au me-
nirea să atragă binele și să le asigure o
bună continuitate a evenimentelor din
viața lor.

În unele zone ale țării, oamenii de la
sate se încing peste mijloc cu ramurile
de salcie sfințite la biserică, crezând că
astfel vor fi mai sănătoși, dar și mai ro-
buști. În ce-i privește pe copilași, aceștia
trebuiau să crească și ei sănătoși și înțe-
lepți, astfel că părinții îi loveau ușor cu
ramurile aduse de la biserică.

Aceleași rămurele erau puse și pe po-
mii fructiferi, pentru a avea rod bogat.
Potrivit credințelor populare, abia din
această zi pomii prind puterea să rodeas-
că. Tocmai din acest motiv, țăranii nu
cutezau a planta vreun pom înainte de
sărbătoarea Floriilor, de teamă să rămâ-
nă fără fructe.

Nici stupii cu albine nu erau ocoliți
de puterea tămăduitoare a ramurilor
sfințite, în ideea ca albinele să se bucure
de binecuvântarea divină.

Mâțișorii păstrați de creștini în case
erau aruncați în mijlocul curților, în mo-
mentul în care începea să bată grindina.
De asemenea, aceste ramuri mai erau ți-
nute în locuințe în primul rând pentru
a-i feri pe locatarii săi de duhuri necu-
rate. În caz de boală a vreunui membru
al familiei, acesta putea înghiți mâțișorii
de pe ramura de salcie pentru a se vin-
deca ori a fi feriți de boli.

În unele zone ale țării, încă se mai
practică obiceiul de a se trece pe la mor-
mintele rudelor pentru a agăța ramurile
de crucile celor decedați, astfel aceștia
vor ști că se apropie sărbătoarea Învie-
rii.

Și anul acesta, în 25 aprilie, în unele
regiuni ale țării, în toate casele se coc
atâtea pâini din făină de grâu, câți
membri are fiecare familie. Un lucru in-
teresant și de remarcat la acest obicei
este fapul că fiecare pâine are atât formă
diferită, cât și mărime, în funcție de vâr-
sta fiecărui membru al familiei. Gospo-
dina casei împletește aceste pâini cu mul-
tă migală din aluatul de grâu dospit, dar
are grijă să le decoreze și să le înfrumu-
sețeze cu figuri sau cruci realizate tot

din același aluat. Desigur că obiceiul cere
ca aceste pâini să fie date pomană celor
mai puțin înstăriți, astfel ca fiecare mem-
bru al familiei să aibă parte de bunăstare,
bucurii, sănătate și prosperitate.

Specific pentru această zi este ca fe-
tele nemăritate să fiabă, la miezul nopții
spre Florii, planta de busuioc în apă și
să o folosească a doua zi în ritualul de
curățare a părului, pentru ca podoaba
sa capilară să fie bogată, strălucitoare,
frumoasă. Apoi apa se pune la rădăcina
unui păr înflorit, în timp ce se spun ur-
mtoarele< "Cât de frumos e părul înflorit,
așa de frumoasă să fiu și eu> cum se uită
oamenii la un păr înflorit, a;a să se uite
și la mine!".

Tot fetele nemăritate, care își doresc
să fie mai atrăgătoare în ochii feciorilor,
își pot pune acum busuioc sub pernă,
existând credința că, făcându-se dorite,
vor reuși să se mărite chiar în acel an.

Unele femei de la sate au obiceiul ca
în ziua de Florii să scoată ve;mintele tra-
diționale la aer, în curte. Înainte de a le
așeza pe gard, fiecare haină se scutură
de praf, și în mod simbolic de rău și de
urât.

Superstițiile legate de acest mare
praznic sunt și ele nenumărate. Una din-
tre ele spune că cine se împărtășește în
această zi, are foarte multe șanse să i se
împlinească orice dorință când se apro-
pie de preot. Se mai spune că cine nu
respectă această mare sărbătoare, se va
umple de pistrui ca jidanii.

Credințe legate
de vremea de Florii

Superstițiile din Duminica Intrării
Domnului în Ierusalim sunt legate, în
principal, de vremea care va fi în zilele
de Paști. Se zice că așa cum va fi timpul
în data de 25 aprilie, așa vor fi și cele trei
zile de Paști, începând cu data de 2 mai.

În ce prive;te prevestirile de timp,
se mai zice că vom avea parte de o vară
frumoasă numai dacă până la Florii vor
cânta broa;tele.

Potrivit unor credințe străvechi, nu
este bine ca oamenii să se spele pe cap
în această zi de Florii, deoarece se crede
că cine încalcă această interdicție va în-
cărunți prematur. Expresia folosită în
popor este< "Nu se spală pe cap, ca să nu
înfloare ca pomii".

Legat muncile agricole efectuate în
săptămâna de dinaintea Floriilor, se ;tie
că nu este bine a se planta pomi în aceas-
tă perioadă, deoarece ace;tia nu vor avea
rod, ci numai flori.

Născut la data de 19 aprilie 1854, la
Șerbănești, în județul Galați, inginerul
Anghel Saligny a îndeplinit, la un mo-
ment dat și funcția de ministru. Unul
dintre pionierii tehnicii mondiale în ceea
ce privește domeniul proiectării și con-
strucției podurilor și silozurilor cu struc-
tură metalică, este considerat a fi unul
dintre întemeietorii ingineriei românești.

A urmat clasele primare la pensionul
de copii din Focșani, apoi a făcut studiile
secundare în același oraș, iar apoi a urmat
studiile secundare la Postdam, în Ger-
mania. Inițial a fost atras de astronomie
și a frecventat cursurile Universității din
Berlin. În perioada 1870-1874 a urmat
studiile inginerești la Școala Tehnică Su-
perioară Charlottenburg.

Una dintre marile sale realizări în
domeniul ingineriei a fost construcția
căii ferate Ploiești-Predeal, la care a lucrat
sub conducerea profesorului Georg Cris-
toph Mehrtens și a lui Gheorghe Duca.
A fost un remarcabil inginer constructor,
precum și realizator al multiplelor in-
venții și soluții unice în proiectarea și
construirea podurilor, dar și a construc-
țiilor industriale.

A lucrat intens și la fundația cheiu-
rilor portuare și a docurilor, dar și a si-
lozurilor de grâu, prin folosirea prefa-
bricatelor de beton, în premieră mon-
dială.

A fost cel care a proiectat numeroase
poduri metalice, pe care le-a și construit.
Unul dintre acestea este podul peste Siret,

la Cosmești, de 430 de metri lungime,
ridicat în anul 1888.

A fost cel care, pentru prima oară în
lume a cosntruit silozuri din beton armat
la Brăila și Galați.

A dat soluții complet originale pen-
tru construirea docurilor și antrepozite-
lor de la Galați și Brăila, între anii 1884
- 1889.

Silozurile proiectate și executate, sub
directa îndrumare a lui Anghel Saligny,
puteau cuprinde peste 25.000 tone ce-
reale (aveau 30 m x 120 m la bază și peste
18 m înălțime). Pereții celulelor hexago-
nale ale silozurilor au fost realizați, tot
în premieră mondială, din piese fabricate
la sol, sub formă de plăci.

Pagină realizată de Mirela Filimon

167 de ani de la na;terea inginerului român Anghel I. Saligny

TRADI}II
Ziua de Florii marchează ultima săptămână din viața pământească a Mântuitorului nostru Iisus

Hristos, astfel că, din această zi, în toate bisericile de oficiază, în fiecare seară, Deniile. Acestea sunt
slujbe prin care creștinii sunt chemați, în mod simbolic, să-l însoțească pe Hristos pe drumul crucii,
până la moartea și Învierea Sa.

În ziua de Florii se rememorează momentul intrării Mântuitorului în Ierusalim, călare pe un asin,
însoțit fiind de cei 12 apostoli.

În jurul anului 392, pelerina Egeria spunea că sărbătoarea începea la ora 13<00 și se termina la 17<00. Tot ea spunea că, 
în primele secole, se citea episodul din Evanghelie, în care era istorisit momentul intrării în Ierusalim a lui Iisus Hristos

În ziua de Florii, gospodinele coc
pâine ;i o dau poman[ la s[raci

Ramurile de salcie sfin\it[ se leag[ de coarnele vitelor, ori de crucile mormintelor celor deceda\i

Director general - D. P[curaru

Redactor ;ef 
suplimente - Adriana Zaharia

(Informa\ia Zilei de Duminic[ 
;i S[n[tate ;i Frumuse\e, 

Informa\ia TV)

Redac\ia Satu Mare<
str. Mircea cel B[tr]n nr. 15

Satu Mare, cod 440012 
Telefon< 0261-767300

e-mail< redactiasm@informatia-zilei.ro

ISSN 1222-4715

www.informatia-zilei.ro

Director editor< Ilie S[lceanu



18 aprilie 2021/Informa\ia de Duminic[ 3

ISTORIE
“ Dezvoltarea economică și socială în jurul anului 1990 în Transilvania și în zonele din Ținutul Sătmarului a prins 
un mare avânt. Și localitățile mai mici au prins din acest ritm de dezvoltare. Liniile de cale ferată îngustă au contribuit 
și ele la această dezvoltare. “

Ziua feroviarilor se
sărbătorește pe data de  23 aprilie,
de Sărbătoarea Sfântului
Gheorghe, patronal feroviarilor, a
CFR-ului.  Asta începând din anul
1999  când a fost declarată oficial
acestă zi ca ,, zi a feroviarilor “

Pe data de 23 aprilie 1880
Principele Romaniei  Carol I și I. C.
Brăteanu – ministru secretar de stat
pentru lucrările publice de la acea
vreme, au semnat un Decret prin care a
luat naștere prima Administrație
Feroviară de Stat din Romania, sub
emblema CFR.  ( sigla pe care o stim si
azi )  Înainte de această dată căile  ferate
din România erau administrate de Căile
Ferate Regale din România ( cu siglă
proprie, specifică regalității )

Înainte de 1989 ziua feroviarului,
ziua ceferștilor se aniversa pe data de 16
februarie, în amintirea grevelor
ceferiștilor  din 1933 de la Atelierele
CFR Grivița Roșie – București. Despre
această grevă  s-a invățat la  școală.  În
cărțile de istorie au fost scrise  pagini
întregi despe acestă grevă, despre  cele
petrecute la  Grivița Roșie, despre eroul

Vasile Roaită care a tras sirena să anunțe
muncitorii să vină  la grevă. Au fost și
poze cu aspecte de la grevă. 

Dupa 1990 s-a descoperit că de
fapt Vasile Roaită nu a fost un erou, de
fapt a fost  un spărgător de grevă care a
tras sirena de la Atelierele Grivița Roșie
ca să vină armata să înăbușe greva, să
aresteze pe greviști.  Oricare ar fi
adevărul despre el, Vasile Roaintă a
murit răpus de gloanțe trăgând sirena.

Și CFR - iștii, feroviarii, au dreptul
la ziua lor ! ..să-și serbeze  propria
categorie profesională.  

Cândva ei erau un segment de
oameni ai muncii, mult apreciată,
pentru  seriozitate, devotament,
sacrificiu … Lucrează zilnici în  ture de
12/24,  și sâmbăta și duminica, în
sărbătorile legale și în cele religioase…
de fapt trenurile circulă zilnic.  Haina,
uniforma de ceferist impunea și un
anumit respect.  CFR-ul, ceferiștii erau
considerați a doua armată a țării. :tiu
asta din povești, din povestiri concrete,
reale.  

Fac parte dintr-o famile de ceferiști.
Un  bunic și tatăl meu au fost ceferiști.
Era o măndrie să fii copil de ceferist sau
mai tărziu să devii `nsu;i ceferist. Era  o
onoare să lucrezi la CFR.

Cu ocazia zilei feroviarilor,  in
cadrul AFFR ( Asociația Filateliștilor
Feroviari din România ) și în acest an s-
a realizat o ștampilă ocazională și câteva
plicuri filatelice speciale, aniversare.
Piesele filatelice vor fi distribuite
filateliștilor feroviari din țară, care sunt
membrii AFFR….dar ajung si la
colecționarii din Polonia, Ungaria,
Germania , Anglia. Ștampila și pesele
filatelice au fost machetate și realizate
de ing Lőrincz Tiberiu – membru AFFR
și a Cercului Filatelic   Satu Mare. In
data de 23 aprilie 2021 vor fi văzute și
appreciate  pe  pagina de facebook a
machetatorului. 

Unul din plicurile speciale are in
ilustrație prima locomotivă cu abur
MAV – CFR  seria  377 121 care s-a
febricat la Arad, acum 125 de ani la
Arad  de către firma Johann Weltzer, o
locomotivă mult apreciată și  folosită la
remorcarea trenurilor de călători și
marfă pe toată rețeaua de cale ferată de
sfârșit de secol XIX. 

Toate acestea ținând cont de
realitățile istorice și de configurația
granitelor din acele timpuri.

ing. Lőrincz Tiberiu – membru AFFR
și a Cercului Filatelic S.M.

Prima cale ferată dată în folosință pe teritoriul de azi al României a fost calea 
ferată Oravița–Baziaș din Banat (1854), pentru trafic de marfă. Prima cale ferată 
construită pentru trafic de călători a fost calea ferată Szeged–Timișoara, care 
a conectat Timișoara în anul 1857 la rețeaua feroviară. Aceasta a fost extinsă 
în anii 1860-1870 spre Transilvania (1868), Bucovina, Muntenia și Moldova 
(1869) și Oltenia (1875)

Ziua Feroviarilor, s[rb[torit[ pe 23 aprilie

Căile ferate înguste au istoria lor,
o istorie aparte, totul funcționând
normal, dar la o scară mai mica. Lo-
comotivele, vagoanele, liniile, sem-
nalele de cale ferată îngustă par niște
bijuterii, adevărate comori ale tre-
cutului.

Dezvoltarea economică și socială în
jurul anului 1990 în Transilvania și în zo-
nele din Ținutul Sătmarului a prins un
mare avânt. Și localitățile mai mici au prins
din acest ritm de dezvoltare. Liniile de cale
ferată îngustă au contribuit și ele la această
dezvoltare. Ele au fost construite din inte-
rese locale, tocmai pentru a contribui la
transpotul de marfă și de persoane din
aceste zone, spre centru, spre orașul Satu
Mare ;i de aici spre alte orașe aducând be-
neficii locuitorilor, afacerilor, economiei
din zon[.

Începând din anul 1900, în jurul Săt-
marului s-a realizat o rețea de cale ferată
îngustă în diferite direcții< de la Satu Mare
spre Ardud,  de la Satu Mare spre Bixad  și
de la Ghilvaci spre Ardusad – Șomcuta
Mare, linii de ecatmament îngust ( 760
mm ).  Aceste linii ferate s- au construit în
zone agrare, bogate în grâne, în pășuni și
livezi dar și în păduri pe dealurile din îm-
prejurimi. Trenurile de cale ferat[ îngustă,
locomotivele cu abur, vagoanele de călători
și de marfă privindu-le astazi pe fotografii,
pe c[rți poștale ilustrate, pot fi condiferate
adevărate comori ale Ținutului Sătmarului.
Prin simplitatea construcției, ansamblării
și funcționării lor , totul la o scară mai mi-
că, par curiozități, azi în epoca trenurilor
moderne de mare viteză. Pot fi considerate
adevărate comori, care trebuiesc descope-
rite, recondiționate și păstrate pentru viitor.
Comoară prin definiție înseamnă ceva de
preț, ceva de valoare pentru suflet, înseam-
nă tezaur, avuție, obiecte de valoare ce nu
poate fi evaluat[ doar în aur, în bani pe
care trebuie doar să le apreciem  și păs-
trăm.

Dorinţa de a lega Transilvania de apu-
sul Europei s-a manifestat încã din anul
1840 printr-un proiect elaboratat de spe-
cialistul maghiar Szécsényi István, supra-
numit și ahitectul căilor ferate moderne

din Ungaria, dar care a rămas nemateria-
lizat la acea dată din cauza mişcărilor re-
voluţionare din perioada 1848 – 1949 care
au zguduit Ungaria.
Primul oraş din Transilvania care a fost
legat  prin cale ferată de capitalele vest eu-
ropene, a fost Oradea în anul 1858,  deve-
nind punct de plecare spre centrul Ardea-
lului, spre Carpaţi și Dunăre şi spre dru-
murile comerciale ale Orientului. 

O altă prioritate în Transilvania a fost
construcţia liniei de cale ferată  Cluj – Ora-
dea.  În Parlamentul de la Budapesta încã
din anii 1832 și 1836 a fost discutată ,, Le-
gea Cãilor Ferate ” care la puctul 7 avea
prevazută  costruirea căii ferate  Budapesta
– Oradea – Cluj, care a și fost costruită și
inaugurată  pe data de  7 septembrie 1870.
Liniile secundare  au fost construite  ceva
mai târziu. Aşa s-a întâmplat și cu linia în-
tre  Oradea  – Valea lui Mihai,  inauguratã
la  2 iulie 1887  și linia  Debrecen - Valea
lui Mihai - Carei - Satu Mare,  inaugurată
la  25 septembrie 1871.  În acea perioadă
liniile fiind pe teritoriul statului maghiar,
MÁV-ul  (Căile Ferate Maghiare înfinţate
în 1869 )  a propus printre primele proiecte
construirea aceastor căi ferate, care pentru
guvernul de la Budapesta aveau în primul
rând  un pronunţat caracter strategic și
economic pentru că  legau reţeaua căilor
ferate maghiare de o serie de localităţi im-
portante din Transilvania. 

Aceste date contructive ale căilor ferate

din Transilvania și din jurul Sătmarului
au fost  determinate de  realitățile istorice
și configurația granițelor din acea perioa-
dă. 

Linia Satu Mare – Ardud în lungime
de 28,9 km a fost  construită  de către So-
cietatea  Căilor  Locale  Satu Mare – Ardud
si  a fost deschisă pentru circulație pe data
de 14 iunie 1900. Linia Ghilvaci – Ardusat
– Șomcuta Mare in lungime de 84 km, a
fost construită si inaugurată în 2 etape<
Ghilvaci – Ardusat,  inaugurată pe data
de 3 martie 1893 și Ardusat – Șomcuta
Mare, inaugurată pe data de 24 martie
1895.

După  Dictatul de la Viena între  30
octombrie  1940   și  până în  toamna    anu-
lui 1944 această linie a fost administrată
din nou de  M Á V,  iar după  retragera
trupelor  străine,  linia a intrat în adminis-
trarea  Căilor Ferate  Române.                                                                                                                                                                    

Ținutul Oașului fiind o zonă muntoasă
bogat împădurită dispunea de aurul verde,
o bogație a carei exploatare impunea le-
garea ;i a acestui ținut de Satu Mare cu o
linie de cale fertă îngustă.

Linia în lungime de 51,60 km, a fost
contruită între anii 1904 – 1906,  de către
Societatea C.F.I. Satu Mare – Bixad ( an-
treprenor Pallos Armin )  cu un capital de
2 milioane de koroane, conform foii de
concesiune  nr. 13023/06, cu chetuieli de
36,30 koroane/km.

Linia pornea din Satu Mare ( a =120

m),  trecea pe/cu un rambleu numit Dâm-
bul Bixadului si un pod metalic cu de 9 m
lungime, peste liniile de cale ferată Satu
Mare – Baia Mare și Satu Mare – Halmeu.
Mergând paralel soșeaua și trecând încă
odată linia normală Satu Mare – Baia Mare
printr-o traversare la nivel în unghi drept
- I / N,  linia ajungea în gara Botiz.                 

Apoi linia urmărea Valea Turului, mic
aluent al Tisei urcând până la stația Izvor
(a = 219 ) după care coboara în stația Ne-
grești – Oaș 9 a = 170 m ) și apoi la Bicsad
(a = 176  m). Pe traseu erau următoarele
stații, halți și puncte de oprire<   Botiz, Vâ-
natorești, Dumbrăvița, Livada – Nouă, Li-
vada, Tufoasa, Orașu Nou, Vama Turului,
Izvor, Negrești Oaș și Bicsad. 

Linia a fost construită  cu șină și rami-
ficații  tip 13,75  pe traverse de lemn, cu
raze de curbură între 80 -100 m și o decli-
vitate maximă de        18 mm/m, pentru o
sarcină de 2,5 tone/osie și o viteza maximă
de 30 km / h.

În perioada 1937 – 1938  s-a făcut re-
facția liniei cu șină tip 23,6 ulterior pe anu-
mite porțiuni ( în special în curbe ) cu șină
tip 34,5 și tip 40.  

Linia cfr pornea din Piața Centrală a
Gării Satu Mare, denumită și Grădina Ro-
mei. Ulterior s-a mutat în gara c.f.i. Sângeni
unde erau< birou de miscare, magazie de
mărfuri și Depul de locomotive cfi, cu hală
și linii de revizie și de reparații, dotată  cu
placă de întoarcere pentru locomotive, cu
elevator de alimentare cu cărbune. Pe par-
cursul anilor pentru remorcarea trenurilor
de călători și marfă  se  foloseau  următoa-
rele  tipuri  de locomotive< locomotive cu
abur din seria 399,  490, 491,764,  auto-
motoare  cu abur,  fabricate  la uzinele
Ganz  din  Budapesta,  iar  între  anii 1968
– 1976  la remorcarea trenurilor s-au folsit
si  locomotive  diesel  L 45 H.

La costrucția liniei,  stațiile  erau  pe-
văzute cu  birouri de mișcare, cabine de
acari, linii pentru manevră și  încruci;ări
de trenuri, magazii de mărfuri, cheiuri de
vite, rampe pe înc[rcare - decărcare, erau
asigurate cu semnale Banovici și încuietori
cu chei fără bloc, iar din 1972  s-au utilizat
semnale mecanice.

În anul 1976 existau  la Negresti si la
Livada cate  un district de intreținere a li-

niei cu personal calificat, materiale și unel-
te pentru  lucrări de reparație și întreținere
a liniei înguste. Dispuneau și de un  vago-
net motor pentru transportarea materia-
lelor și muncitorilor. Șeful de district avea
în dotare un triciclu  (pe 3 roți) cu care
parcurgea traseul verificând starea căii.
Exista și un cvadruciclu ( pe 4 roți ) care
era pentru 4 persoane. Toate aceste di-
mensionate pt / la gabaritul unei linii de
cale ferată îngustă ( 760 mm ).  

Dezvoltarea economică a zonei Țării
Oașului, în special a orașului Negrești -
Oaș a dus la creșterea traficului de marfă
și de persoane, a dus  la necesitatea con-
strucția unei linii ferate cu ecartament nor-
mal, care s-a și realizat între anii 1982 –
1987 , inaugurarea liniei fiind pe data de
1 august 1987. La normalizarea liniei s-a
respectat în general amplasamentul inițial
a traseului, construindu-se stații noi, linii
și clădiri de călători în Botiz, Livada, Orașu
Nou, Negrești – Oaș. Proiectele liniei nor-
male au fost realizate de ISPCF București
, de o echipă condusă de ing. Nicolae Cos-
tinean. Între anii 2006 și 2014 linia a fost
predată pentru întreținere și exploatare
unui operator privat - Via Terra. Momen-
tan circulația trenurilor de persoane este
suspendată, circulă ocazional  doar tren
de marfă pe distanța pe distanța – Satu
Mare – Livada.

Calea ferată cu ecartmament normal
(1435 mm ) a fost construită cu șină tip 49
SB, ramificații tip 49,  pe traverse de beton.
Linia în anul 1988 a fost sudată până la
km 25 + 500, realizând cale fără joante,
restul liniei până la Bicsad fiind sudată în
anul 1992.

Trenurile de îngustă, mocănițele de
odiniară din zona Sătmarului erau bote-
zate ,, Zsuzsi “ în semn de apreciere și  res-
pect, o alintare  din partea călătorilor și a
locuitorilor din zonă. Azi pot fi considerate
,, Comori ale Sătmarului ’’

În anul 1976  tânăr inginer de întreți-
nere a căii am avut ocazia și plăcerea de a
parcurge prima dată  această linie pe lo-
comotivă cu abur, pe  locomotivă diesel  și
în vagon de călători, dar și cu vagonet mo-
tor sau triciclu, să admir peisajele de pe
traseu în toate cele 4 anotimpuri.

ing. Lőrincz Tiberiu – membru AFFR

115 de ani de la inaugurarea liniei 
de cale ferat[ `ngust[ Satu Mare - Bixad
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RE}ETE
Planta aceasta de leac crește în flora spontană, în toate regiunile din țară, însă numai în păduri de foioase ori pe lângă

păduri, tufărișuri, livezi, sau la marginea drumurilor.
Înflorește în lunile aprilie și mai și se recoltează tot în aceste luni. Trebuie menționat că se folosește pentru tratarea

diferitelor afecțiuni numai partea superioară a plantei, fără rădăcină.
Rotunjoara, deși este o plantă toxică, are numeroase proprietăți terapeutice, apreciate în fitoterapie, - conține - ulei

volatil, colina, substanțe amare, taninuri, substanțe grase, saponozide, ceruri, rezine.

Pâine din secar[
cu rozmarin ;i usturoi

Iahnie de fasole cu
salat[ de mur[turi

Mod de preparare<

La un kilogram de făină din secară se
adaugă apă caldă după ochi, cât să fie su-
ficient de consistent aluatul. Dacă aluatul
vă iese prea moale la început, se mai poate
adăuga făină pe parcurs. Bicarbonatul stins

cu zeamă de lămâie se adaugă tot la acest
pas, pentru a dospi, iar abia apoi se mai
pun în compoziție leurda tăiată mărunt și
usturoiul răzuit. Năutul și rozmarinul se
pot adăuga deaspura, pentru decor.

La dospit se ține aproximativ o oră și
jumătate sau chiar două. Cuptorul se
preîncălzește la 175 de grade, iar când alua-
tul este pregătit, pâinea se pune în cuptor
și se lasă la copt aproximativ 35 - 45 de
minute. Înainte de a închide cuptorul, se
verifică dacă s-a copt suficient cu o scobi-
toare. În caz contrar, mai lăsați puțin în
cuptor până ați ajuns la rezultatul dorit.

Poftă bună!

Ingrediente
pentru o pâine<

1 kg de făină din secară
apă caldă
drojdie

bicarbonat
zeamă de lămâie

sare
leurdă tăiată mărunt

usturoi
năut (pt decor)

rozmarin (pt decor)

Mod de preparare<

În aproximativ 30 de minute puteți
găti unul dintre cele mai apreciate feluri
de mâncare în perioada postului< iahnia
de fasole. Aceasta se alege înainte de a fi

spălată în câteva ape și apoi se pune la fiert,
însă numai ziua următoare. Pentru a scoate
toate toxinele din fasole, trebuie să fiarbă
în 2-3 ape, până când bobul este moale,
dar întreg. Apoi se lasă lasă la scurs în si-
tă.

Între timp, ceapa se taie julien, ustu-
roiul se pisează și se pun într-o cratiță cu
ulei, la rumenit. Când ceapa a prins cu-
loare, se adaugă și fasolea, cu puțină apă.

Se pregătește pasta de roșii cu sare, pi-
per, cimbru și boia. Dacă aceasta iese prea
groasă, se pune puțină apă călduță pentru
diluție.

Se mai adaugă și foaia de dafin și se
lasă să scadă, la foc potrivit, la cuptor. Se
servește cu murături, și se ornează cu pă-
trunjel sau oricare alte verdețuri, după pre-
ferințe.

Ingrediente<

3400 g de fasole
3 cepe roșii

boia dulce și iute
4 linguri cu pastă de roșii

3-4 linguri cu ulei
cimbru

3-4 căței de usturoi
1 foaie de dafin

Sos pesto de post
cu leurd[

Mod de preparare<

Aveți nevoie de un blender, după ce
ați tăiat leurda spălată sub jet de apă rece.

Pentru un plus de aromă, semințele de
floarea-soarelui se rumenesc puțin în ti-
gaie, cam 2-3 minute.

Se pun toate îngredientele într-un cas-
tron și se mixează, până când rezultă o
pastă fină. Amestecul rezultat se pune în
borcane, iar la final se adaugă în fiecare
recipient câte o lingură de ulei, ca strat
protector. Se păstrează foarte bine mai mult
timp la frigider. Dacă nu doriți să aveți din
acest preparat cantitate așa de mare, puteți
înjumătăți cantitățile.

Ingrediente<

250 gr de leurdă
30 gr semințe de floarea soarelui

4-5 linguri de ulei de măsline
2 linguri de fulgi de drojdie inactivă

zeama de la o jumătate de lămâie
sare și pier după gust

Ciorb[ cu fasole ro;ie,
porumb dulce ;i n[ut

Mod de preparare<

Ceapa se curăță și se spală, apoi se
taie bucățele, după care se pune la sotat,

împreună cu boabele de muștar și uleiul.
Toate boabele din conserve se scurg

de apa în care au fost conservate, iar apoi
se clătesc sub jet de apă rece. Se pun toate
în oala cu ceapă călită.

Se adaugă și legumele pentru ciorbă,
apoi roșiile din conservă tăiate, jumătatea
de linguriță de măghiran uscat, foaia de
dafin și boabele de piper. Se lasă pe foc pâ-
nă dă în clocot, apoi se adaugă cei doi litri
de apă plată.

Se acoperă oala și se lasă la fiert la foc
mic, 20 de minute. Se pune sare după gust,
iar la final se presară și pătrunjelul tocat.

Ingrediente<

1 conservă cu fasole roșie
1 conservă boabe de năut
1 conservă porumb dulce
3-4 linguri ulei de măsline

2 cepe verzi
1 conservă de roșii

1 lingură boabe de muștar
5-6 boabe de piper negru

1/2 borcan de legume conser-
vate pentru ciorbe (gogoșar,
păstârnac, țelină, morcov)

1 foaie de dafin
2 l apă plată

sare după gust
pătrunjet verde tocat

1/2 lingură de măghiran

Una dintre cele mai apreciate
plante de leac de către cei care
preferă medicina naturistă este
iedera-zânelor. Mai este
cunoscută și sub alte denumiri,
precum coada-ielelor, iarba-
cârtițelor, rotunjoară sau orbalț.

Planta aceasta de leac crește în flora
spontană, în toate regiunile din țară,
însă numai în păduri de foioase ori pe
lângă păduri, tufărișuri, livezi, sau la
marginea drumurilor.

Înflorește în lunile aprilie și mai și
se recoltează tot în aceste luni. Trebuie
menționat că se folosește pentru
tratarea diferitelor afecțiuni numai
partea superioară a plantei, fără
rădăcină.

Rotunjoara, deși este o plantă
toxică, are numeroase proprietăți
terapeutice, apreciate în fitoterapie, -
conține - ulei volatil, colina, substanțe
amare, taninuri, substanțe grase,
saponozide, ceruri, rezine.

Când se folosește această
plantă de leac?

Se folosește pentru proprietățile sale
expectorante, antiinflamatoare,
emoliente, antispastice, emenagoge,
ermifuge, cicatrizante, dezinfectante,
tonice, antiscorbutice, fortifiante.

Coada-ielelor are multi mai multe
întrebuințări, sub diferite forme. De
exemplu, preparatele sub formă de
infuzie sau pudră, sunt benefice în<
afecțiuni ale aparatului renal și urinar,
este eficientă `n stres și oboseală, în
migrene, ajută la eliminarea calculilor
biliari mici, și a nisipului de la
rinichi,  ajută la eliminarea viermilor
intestinali,  eficientă pentru cei care
suferă de gută, afecțiuni ale aparatului
digestiv, reglează tranzitul intestinal,
ajută la vindecarea afecțiunilor hepatice
și splenice, afecțiuni ale aparatului
respirator - astm, bronșită, laringită,
pneumonie, pleurită.

Extern se folosește sub formă de
cataplasme, comprese ori spălături
locale și ajută la vindecarea - eczemelor,

rănilor, a rănilor care se vindeca greu,
leucoree, inflamații ale mucoaselor,
furunculi, stomatită, amigdalită.

Planta de silnic a mai fost folosită și
în Evul Mediu în tratarea bronșitei și a
febrei. 

Cunoscută încă din vechime,
vindecătorii populari o prețuiau foarte
mult, dovadă fiind cele peste 20 de
denumiri pe care i le-au asociat, pe
întreg teritoriul României.

Preparatele din rotunjoară  trebuie
folosite cu atenție, fiind o plantă toxică,
trebuie respectate dozele, supradozarea
poate provoca dureri de stomac și
dureri de cap, senzații de greață și
vomă.

Înainte de a începe un tratament cu
rotunjoară, este bine să fie consultat
medicul specialist care va stabili dozajul
și durata tratamentului.

Pagină realizată de Mirela Filimon

Iedera-zânelor, planta 
de leac versatil[,
potrivit[ pentru

nenum[rate afec\iuni
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TURISM

Indiferent de faptul că Vaticanul
este unul dintre puţinele state din
lume complet incluse în graniţele
unui oraş (oraş care, de altfel,
aparţine administrativ unei alte
ţări), este vorba, în fond, de un stat
care, în contrast cu modestele sale
dimensiuni geografice, a avut o
influenţă cutremurătoare în istoria
Europei şi a lumii creştine.

Puterea turistic[ a Vaticanului vine
din mo;tenirea l[sat[ de predecesori.
Instituţia papalităţii a avut multe de spus
nu doar în fondarea şi în evoluţia politică
a Vaticanului, ci şi o mare influenţă asupra
dezvoltării culturale a întregului
continent, pentru a nu mai pomeni de
Italia, de Roma şi de imediatele sale
împrejurimi. Papii au comandat
construirea de palate şi vile, au fondat
instituţii şi muzee, şi în general au
alimentat creşterea culturală a Italiei
acţionând ca patroni ai artelor şi
sponsorizând afirmarea şi activitatea
numeroşilor artişti, oameni de ştiinţă,
literaţi şi a altor figuri din astfel de
domenii (deşi, de asemenea, adesea au
acţionat nu doar împotriva regulilor
bunului simţ, ci şi împotriva
proclamatelor lor principii de
spiritualitate, cazul infamului Papă Borgia
fiind o culme a tot ceea ce a fost vreodată
putred în instituţia papalităţii).

O istorie a Vaticanului şi a papalităţii
cu greu poate fi redată în câteva cuvinte,
însă ceea ce contează este ca în realizările
sale, precum şi în eşecurile sale, Vaticanul
rămâne unul dintre cele mai importante
oraşe stat din lume. De aceea, precum şi
prin forţa uriaşului patrimoniu istoric şi
cultural, Vaticanul este şi una dintre
destinaţiile turistice de primă mână la
nivel mondial.

Pia\a Sf]ntul Petru, inima 
statului Vatican

Piața Sf. Petru din Roma (în italiană
Piazza San Pietro) a fost realizată de unul
dintre cei mai mari artiști și arhitecți ai
barocului Gian Lorenzo Bernini între
1656-1667 la comanda Papei Alexandru
al VII-lea în fața Bazilicii Sf. Petru din
Roma. În prezent, Piața Sf. Petru este
teritoriu al Statului Vatican. Mulți
credincioși se adună aici pentru a asculta
discursurile pontificului. În 1930
Mussolini a construit o stradă largă Via
della Conciliazione (Împăcării), ce unește
centrul Romei și Piața Sf. Petru din Roma.

Piața este înconjurată de coloane
semicirculare ale ordinului toscan
proiectat de Bernini, care, în combinație
cu catedrala, formează forma simbolică
„Cheia Sfântului Petru”. În mijloc se află
un obelisc egiptean din Heliopolis, adus
la Roma de împăratul Caligula și,
conform legendelor, a decorat circulația
lui Nero, în care apostolul Petru a fost
executat și în locul unde a fost ridicată o
catedrală. Acesta este singurul obelisc din
oraș, care a rămas neschimbat până în
epoca Renașterii. Romanii medievali
credeau că cenușa lui Iulius Cezar este
ținută într-o minge de metal deasupra
obeliscului.

Colonadele lui Bernini constituie
frontiera de stat dintre Vatican și Italia. 

Spațiul deschis aflat în fața bazilicii a
fost reproiectat de Gian Lorenzo Bernini
între anii 1656-1667, sub conducerea
Papei Alexandru al VII-lea, ca o curte
concepută „astfel încât Papa se fie văzut
de un număr cât mai mare de oameni,
pentru a primi și a da binecuvântarea, fie
de la mijlocul fațadei bisericii, fie de la
fereastră din Palatul Vatican ". Bernini a
lucrat timp de un deceniul la interiorul
pieței Sf. Petru. A folosit pentru

construcția coloanelor sale renumite
ordinul doric

Scurt istoric a Bazilicii 
“Sf]ntul Petru”

Edificiul, lung de 186 metri, înălțimea
cupolei de 119 metri, și cu o suprafață
totală de peste 15.000 m², este cea mai
mare biserică din lume. Bazilica Sfântul
Petru este una din cele patru bazilici
patriarhale din Roma, alături de Bazilica
San Giovanni in Laterano, Bazilica Santa
Maria Maggiore și Bazilica Sfântul Paul
din afara zidurilor. 

După răstignirea lui Isus, care ar fi
avut loc prin anul 33 al erei noastre,
discipolul său Petru a devenit
conducătorul și unul dintre principalii
organizatori ai Bisericii creștine. După ce
a predicat aproximativ 30 de ani prin zona
Palestinei, a plecat la Roma, în anul 64.
Acolo, Petru a fost martorul și victima
persecuțiilor împăratului Nero. Conform
tradiției creștine, el ar fi fost răstignit în
circul împăratului și conform lui Origene
ar fi cerut ca o ultimă dorință să fie
răstignit cu capul în jos, nefiind demn de
o moarte asemănătoare cu a lui Isus.

Conform tradiției, Petru ar fi fost
îngropat într-un cimitir din apropierea
circului, mormântul său fiind marcat de
o stâncă roșie. Primii creștini au construit
aici un mic altar unde veneau să se roage.
Timp de aproape trei secole, mormântul
sfântului a atras numeroși pelerini veniți
din întreg Imperiul Roman și nu numai.

După Edictul de la Milano din anul
313, care a pus capăt persecuțiilor
creștinilor din imperiu, împăratul
Constantin cel Mare a ordonat
construirea unei biserici pe locul altarului.
Construcția a avut loc între anii 318-329,
fiind una dintre cele mai vechi biserici din
lume. Edificiul era de formă bazilicală în
plan de cruce latină cu un naos lung și
două abside. Lungimea sa era una
impresionantă pentru acele vremuri,
aproximativ 110 metri. Se spune că la

construcția sa au fost aduse coloane și
materiale de pe Muntele Templului din
Ierusalim. Lăcașul avea absida orientată
către apus, intrarea făcându-se pe partea
dinspre oraș (ca și în prezent). Bazilica
avea mai multe altare, în mijlocul său
aflându-se altarul principal sub care se
afla mormântul Sfântului Petru. 

De-a lungul timpului edificiul a
căpătat o mare importanță datorită
pelerinajelor la mormântul sfântului, dar
și datorită faptului că aceasta era biserica
principală a papilor, succesorii lui Petru
în conducerea Bisericii. Ceremoniile ce
aveau loc aici erau impresionante, mai ales
funerariile unui papă și investirea unuia
nou. În ziua de Crăciun a anului 800,
Carol cel Mare, regele francilor, a fost
încoronat aici ca împărat al Sfântului
Imperiu Roman de către Papa Leon al III-
lea (795-816), punând bazele unei tradiții
ce avea să dureze o mie de ani. În anul 846
Bazilica Sfântul Petru a fost jefuită și
incendiată împreună cu Bazilica Sfântul
Paul, în urma unei incursiuni arabe
asupra Romei. Papa Leon al IV-lea (847-
855) a fost nevoit să restaureze lăcașul și
să construiască un zid protector. 

Pietà, capodopera de o valoare 
inestimabilă a sculpturii 
renascentiste

Singura lucrare semnată de
Michelangelo, Pietà, se afl[ `n Bazilica
Sf]ntul Petru. Semnătura poate fi văzută
pe centura care îi încinge pe diagonală
pieptul Fecioarei.

Statuia a fost realizată pentru
cardinalul francez Jean de Billheres, care
fusese repartizat în Roma. Statuia a fost
făcută ca monument funerar al
cardinalului, dar a fost mutată în prima
capelă pe partea dreaptă de la intrarea în
bazilică, în secolul XVIII, unde se găsește
actualmente.

Această faimoasă operă de artă o
întruchipează pe Fecioara Maria ținând

în brațe trupul lui Isus după crucificare.
Această temă este de origine nordică,
populară la vremea respectivă în Franța,
însă nu și în Italia. Interpretarea dată de
Michelangelo lui Pietà este unică. Este o
lucrare de o deosebită importanță întrucât
împletește idealurile de frumusețe
renascentiste cu cele naturaliste. 

Cea mai mare distrugere a suferit-o la
21 mai 1972, în Duminica Rusaliilor când
un geolog dezaxat mintal pe nume Laszlo
Toth, a intrat în capelă și a atacat sculptura
cu un ciocan geologic strigând "Eu sunt
Iisus Hristos". Martorii au luat bucățile de
marmură care au sărit. Mai târziu, unele
dintre acestea au fost returnate, însă multe
dintre ele nu, printre care și nasul
Fecioarei, care a trebuit să fie reconstruit
dintr-un bloc tăiat din spate.

După atac, capodopera a fost
minuțios restaurată și înapoiată bazilicii
Sfântul Petru, imediat după intrare pe
partea dreaptă, între Sfânta Ușă și altarul
Sfântului Sebastian, iar acum este
protejată de un geam blindat. 

Capela Sixtin[, capela 
palatului papal din Vatican

Una din cele mai faimoase comori
artistice ale Europei a fost construită între
anii 1472 și 1483, în timpul pontificatului
papei Sixtus al IV-lea, de unde îi provine
numele. 

Capela se găsește în dreapta Bazilicii
Sfântul Petru și este cunoscută în toată
lumea, fiind locul unde se țin conclavurile
cardinalilor pentru alegerea unui nou
papă și datorită picturilor murale ale lui
Michelangelo.

Capela are o formă dreptunghiulară,
măsurând 40,93 metri în lungime și 13,41
metri lățime, corespunzând - conform
tradiției biblice - dimensiunilor Templului
lui Solomon. Înălțimea este de 20,70
metri, plafonul este în formă de boltă,
pereții laterali au 12 ferestre iar pardoseala
este din mozaic policrom de marmură.
Capela are două părți< una mai mare

împreună cu altarul, rezervată
ceremoniilor religioase, și alta mai mică
pentru credincioși. În timpul
solemnităților mai importante, pereții
laterali sunt acoperiți cu tapiserii
executate după modele de Rafael. 

În 1508, Papa Iuliu al II-lea i-a
încredințat lui Michelangelo pictarea
plafonului, care inițial reprezenta un cer
albastru cu stele aurii. Executarea acestei
lucrări a durat patru ani (1508-1512,
artistul depune un efort istovitor, lucrează
mai mult singur, stând ore în șir pe schele.
Michelangelo ar fi trebuit să picteze
figurile celor 12 apostoli, când lucrarea a
fost desăvârșită cuprindea peste 3.000 de
figuri pe o suprafață de aproape 500 de
metri pătrați. Frescele au fost sfințite cu
ocazia sărbătorii Tuturor Sfinților, în anul
1512. Giorgio Vasari povestește< „Aflând
că vor fi descoperite frescele, s-a adunat
toată suflarea să privească picturile,
rămânând cu toții muți de încântare.”
Artistul a folosit culori vii care, după
renovarea Capelei între 1981 și 1994, și-
au recăpătat în întregime strălucirea. 

~n anul 1535, Michelangelo începe
pictarea peretelui de deasupra altarului la
cererea Papei Paul al III-lea, cu tema
„Judecata de Apoi”, pe care o termină
după șase ani, în 1541. 

Tema capătă dimensiuni uriașe, fresca
înfățișează figuri și scene pline de groază,
reflectând propria reprezentare a
artistului, care trecea pe atunci printr-o
dureroasă criză de credință. Pe 31
octombrie 1541, papa dezvelește cu mult
fast pictura. Autoritățile bisericești și
opinia publică rămân stupefiate la vederea
atâtor corpuri goale, fără nicio acoperire,
în cea mai importantă biserică a
creștinătății. 

Artistul este învinuit de imoralitate,
obscenitate și blasfemie. Cardinalul
Carafa organizează o campanie
(„Campania frunzelor de viță”) pentru
acoperirea organelor genitale. Această
acțiune va avea loc după moartea lui
Michelangelo și va fi executată de unul
din ajutoarele sale, Daniele da Voltera, în
anul 1565. Cu ocazia lucrărilor de
restaurare din anii '90 ai secolului al XX-
lea, aspectul original a fost refăcut în cea
mai mare parte.

Curiozit[\i despre Vatican

La capitolul „curiozități despre
Vatican” poate fi trecut atât faptul că este
țara cea mai mică din lume, dar și că are
un bancomat cu instrucțiuni în limba
latină. Ce alte lucruri interesante, unele
chiar amuzante mai știm despre Vatican?

Cu doar două piste de 300 de metri și
o stație, rețeaua de cale ferată din Vatican
este cea mai mică din lume. Este folosită
pentru a importa bunuri și pentru scopuri
ceremoniale, motiv pentru care nu este un
orar regulat pentru pasageri.

Cunoscută oficial sub numele de
Garda Elvețiană Pontificală, această
armată numără numai 135 de soldați
puternici. Ei poartă o uniformă ce pare că
a rămas de pe vremea Renașterii, însă
beneficiază de antrenament militar
modern.

Italia are mai multe patrimonii
culturale UNESCO decât oricare altă țară
de pe pământ, însă Vaticanul este singura
țară care a fost desemnată în întregime
patrimoniu UNESCO.

Este nevoie chiar ;i de o zi `ntreag[
pentru a vizita acest loc. Acest fapt nu se
datoreaz] dimensiuni impresionante, ci
pentru c[ este un conglomerat de
capodopere, un loc `nc[rcat de istorie,
unde arti;ti precum Michelangelo sau
Raphael au conceput unele dintre cele
mai faimoase opere din lume.

Raluca D.

Vaticanul poate fi cu u;urin\[ considerat un conglomerat al operelor de art[

“Dragostea îndelung rabdă> dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se 
trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte
răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate 
le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată.” - Sf]ntul Petru

Vaticanul, o cetate a spiritului 
;i a frumuse\ii de-a lungul secolelor
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“Așadar, o speranță există totdeauna, oricât de bine ascunsă, dar deviza iubirii nu trebuie să fie
decât aceea împrumutată de la ducele de Bourbon< N’espoir ny peur (Nu spera, ca să nu te temi).”
- Ion Negoi\escu

Într-un interviu acordat lui Viorel
Cacoveanu în revista orădeană,
Familia (26, nr.1, ianuarie 1990)
printre amintirile sale legate de
copilăria sa sătmăreană, Mircea Zaciu
rememorează< Era, atunci la Satu
Mare, un rus (ori polonez?) fugar,
Poljanski, pictor alcoolic de la care am
luat o vreme ore de desen și care a lăsat
sau vândut, pe lângă alte pânze, în casa
bunicilor, un autoportret teribil cu
căciulă căzăcească și pe figură un
rânjet. Îl credeam imaginea lui
Smerdiakov. 

Figura asasinului din Frații
Karamazov de Dostoievski, îi este
întipărită puternic în minte copilului de
nici 12 ani aflat sub influența romanului
dostoievskian. Făcând câteva sumare
cercetări, am descoperit că este vorba
despre pictorul avangardist (croat și nu
polonez sau rus cum credea Mircea
Zaciu) Branko Ve Poljanski, pe numele
său real, Branislav Virgilje Micic născut
la 22 noiembrie 1898 la Sosice, în
Croația și decedat la 14 ianuarie 1947 la
Fontainebleau, lângă Paris. El este co-
fondatorul mișcării de avangardă
zenitist și a revistei Zenit. 

A fost poet, scriitor, actor și pictor.
A urmat cursurile Colegiului Pedagogic
din Zagreb, de unde a fost exmatriculat
în 1915 pentru că ar fi luat în derâdere
imnul croat, iar în ianuarie 1921 a
fondat la Ljubljana revista futuristo –
expresionistă, Svetokret, o expediție la
polul nord al spiritului uman. În Zagreb
a fondat revista de cinema Kinofon (12
numere, 1921 – 1922) și revista Dada-
jok (două numere - în 1922). A lucrat o

scurtă perioadă la Teatrul Sloven din
Trieste și la cele din Zagreb și Ljubljana.
La Praga a organizat clubul de artă
Zenit, în care propaga idei zenitiste. Aici
a participat la Revolucni Scena, (Scena
Revoluției) o nouă formă de cabaret în
stil german, la micul teatru Adria. 

De-a lungul anilor 1921 și 1922 a

trăit la Viena și Berlin, unde a întâlnit
numeroși artiști faimoși, care gravitau în
jurul revistei și cercului Der Sturm. În
revista Zenit, Poljanski a publicat
poeme, ficțiuni și diverse comentarii pe
marginea unor evenimente culturale. La
Ljubljana, Zagreb și Belgrad, a organizat
Serile Zenitiste, independent, sau în
colaborare cu fratele său Ljubomir Micic
(1895 – 1971). În 1924  a participat la
Prima Expoziție Internațională de
Artă Nouă Zenit, la Belgrad. În anii
1925 – 1926, a fost reprezentantul
curentului la Paris, unde propaga idei
zenitiste. La 17 iulie 1927, el a distribuit
2000 de exemplare ale cărților sale Între
două lumi și Cocoșul ro;u, pe strada
Terajze din Belgrad, marcând prin acest
gest, o simbolică ruptură cu activitatea
sa literară. Era un gest de frondă, tipic
avangardist, care a făcut destulă vâlvă în
epocă. 

A publicat cărțile< 77 de sinucideri
(Zagreb 1923), Panică sub soare
(1923) Între două lumi  (1927)
Cocoșul roșu (1927) și Manifestul
Panrealismului(1930). Apoi Poljanski
a ajuns la Paris, unde a trăit - se pare –
doar din pictură. 

În tot acel timp și-a dedicat viața în
exclusivitate, picturii avangardiste. A
expus la Galeria du Taureau (1929) și la
Galeria Zborowski (1930), ocazie cu
care a prezentat Manifestul
Panrealismului, iar în iulie 1929 la
Galeria La Renaissance a expus
împreună cu Braque, Picasso, Leger,
Picabia, De Chirico, Soutine, Bonnard,
Vuillard, Chagall, Bourdelle, Zadkine și
alții. El a organizat de asemenea, o
importantă expoziție a maeștrilor artei

moderne pariziene la Belgrad și Zagreb
în 1926 cu lucrările lui Picasso, Chagall,
Sonia și Robert Delaunay, Lhote,
Zadkine, Foujita, Survage și alții.
Ultimele date cunoscute despre el sunt
din 1940, când se afla la Paris, oraș în
care a și murit în 1947.  A fost însurat cu
o franțuzoaică care provenea dintr-o
familie destul de avută, cu care a avut
patru copii. Când a murit, în 1947, cel
mai mare dintre copii avea șase ani, iar
cel mai mic, de abia se născuse! Cu toate
că familia soției era înstărită, aceasta a
refuzat să îi ajute în vreun fel. Se vede
treaba că pentru un artist avangardist
autentic, ieșirea din ritm resemnarea și
conformismul domestic, sunt sinonime
cu dărâmarea lumii interioare urmată,
după cum se vede și de prăbușirea celei
exterioare. 
O mare parte din lucrările sale, realizate
în timpul tratamentului medical de la
Vaucluse din 1930, (opt picturi și peste
250 de guașe) au fost păstrate de către
fratele său,  Ljubomir, iar actualmente se
află expuse la Muzeul Național din
Belgrad.
Aceasta este o parte din sclipitoarea
biografie a unui artist avangardist, care
în anii 1930 a ajuns, nu se știe exact în
ce împrejurări, la Satu Mare și a fost
profesorul de desen a lui Mircea Zaciu.
Probabil că aventura lui sătmăreană s-a
încheiat la sfârșitul anilor 30, când
pictorul  s-a stabilit la Paris. Nu există
niciun fel de informații privind  soarta
tablourilor sale, pentru că și familia lui
Zaciu a luat calea pribegiei, stabilindu-
se la Arad. Iată că grație unei fugare
amintiri din copilărie a lui Mircea Zaciu,
avem dovada prezenței în orașul nostru

a unei importante figuri a avangardei
est-europene, care a dinamizat tabloul
cultural european interbelic.

Pictorul, un om matur, avea
aproximativ 40 de ani, un spirit rebel și
iconoclast se întâlnește cu un elev, de 10
– 12 ani care avea să devină un din
vocile importante ale culturii românești
din secolul XX. Nu se știe în ce măsură,
ciudatul și aventurierul pictor l-a
influențat pe Mircea Zaciu, dar precis că
niciunul, nici celălalt, nici nu bănuiau pe
cine aveau în față. 
Ceea ce rămâne deocamdată un mister
este motivul pentru care artistul s-a
stabilit în orașul nostru. Cercetând
documentele de epocă, mai ales scrierile
lui Aurel Popp, care trăia și picta atunci
la Satu Mare, nu am găsit absolut nicio
referință la Branko Poljanski, lucru
destul de ciudat, având în vedere că
Sătmarul nu era decât un orășel de
provincie. Este adevărat că nici în
extrem de puținele referințe biografice,
despre perioada aceasta, nu există
niciun fel de date. 

Cert este doar faptul că Branko Ve
Poljanski o ducea destul de greu în
Sătmar, era alcoolic și se întreținea din
vânzarea tablourilor sale și din predarea
desenului unor copii din familii mic
burgheze. De la Satu Mare va mai avea
o ultimă zvâcnire pariziană, despre care
se știu extrem de puține lucruri, în
special despre activitatea sa artistică.
Cercetările noastre continuă și vom fi
bucuroși să aducem în fața cititorilor,
noi amănunte despre perioada
sătmăreană a acestui mare pictor
avangardist.

Felician POP

Unul dintre cei mai importanți
critici literari ai veacului trecut, Ion
Negoițescu (10.08.1921, Cluj –
06.02.1993, München) povestește
în cartea sa autobiografică Straja
dragonilor (editura Humanitas,
București, 2009) un episod
petrecut în copilăria sa, la Satu
Mare. 

Ne aflăm la începutul anilor ’30,
când copilul Ionel, împreună cu familia
sa veneau la Satu Mare pentru a participa
la nunta fratelui mamei lui, Coriolan
Cotuțiu. Familia lui Negoițescu, este una
în care el nu-și poate găsi un echilibru
afectiv< tatăl, de formație cazonă, extrem
de sever, mama, o femeie bolnavă cu
puternice accente ipohondrice, lipsită de
efuziuni sentimentale. Călătoria spre
Satu Mare se sfârșește prost, cu toate că
pornește sub cele mai bune auspicii. 

Convoiul nupțial alcătuit dintr-un
automobil Ford decapotabil, aparținând
excentricului unchi, Coriolan și un
microbuz închiriat în Cluj, în care au mai
urcat și niște rudenii din Dej, a dat de
bucluc chiar la intrare în Satu Mare.
Bunica lui Negoițescu, aflată în
microbuzul care venea în urma
automobilului, a fost prima care a
observat mașina Ford, ajunsă în șanț cu
roțile în sus. Desigur, vinovat era unchiul
Coriolan, bine afumat - băuse la volan,
tot drumul - dar din fericire, toți
pasagerii au scăpat nevătămați, cu
excepția mamei lui Negoițescu care și-a
fracturat mâna. Femeia rănită a fost dusă

urgent la spital și i-a fost pusă mâna în
ghips. Nuntașii au fost cazați care la
hotel, care în locuința încăpătoare a
socrilor mici, inspectorul financiar
Dimitrie C. Stavrat (fratele generalului
Olimpiu Stavrat, (1888 – 1968), viitor
guvernator al Basarabiei) și soția lui,

directoarea liceului de fete Maria Stavrat.
Aceasta a  fost numită directoare în
toamna anului 1930, până în 1937, cu un
an întrerupere, cea care a dat numele
,,Doamna Stanca”, Liceului de Fete. 

Cu acest prilej Negoițescu constată
cu mirare, că româncele din
protipendadă vorbeau între ele
ungurește. A doua zi seara, a însoțit-o la
nuntă pe mama lui, îmbrăcată în rochie
cu dantelă neagră și cu mâna în ghips,
care avea dureri mari, pentru ca apoi să
se constatate că ghipsul i-a fost aplicat
greșit. Ajunși la Cluj, este  reparată
greșeala de la Satu Mare. Nimic nou sub
soare! Și copiii au avut voie să participe
la această nuntă, dar Negoițescu era
extrem de jignit și nici nu a vrut să
participe la pozele care se fac în astfel de
ocazii, considerându-se umilit de Doina,
sora miresei, o fetiță foarte frumoasă,
mai mică decât el, care nu i-a dat nicio
atenție. Autorul observă că la nuntă
participă o mulțime de lume, în general
oameni tineri, în toalete de gală - bărbații
în frac. Lumea rafinată a Sătmarului
interbelic respecta întocmai canoanele
marilor saloane din lumea civilizată. 

Mărturisirile lui Negoițescu se
constituie într-o radiografie
necruțătoare, mai întâi cu sine însuși, dar
nu-i iartă nici pe cei din jur. Spune
lucrurilor pe nume,  dar totuși, păstrează
o anume sfială care dă particularitate
stilului său. Din Straja Dragonilor,
Negoițescu a apucat să scrie doar două
capitole, povestind evenimente
desfășurate până în 1941. Din păcate,
sfârșitul a venit pentru el prea repede și

nu a mai apucat să termine cartea. Există
în schimb, un jurnal pe care autor l-a
încredințat testamentar lui Emil
Hurezeanu, cu condiția ca acesta să nu
fie publicat decât după 30 de ani de la
moartea sa. Asta înseamnă că Jurnalul ar
putea să vadă lumina tiparului peste doi
ani în 2023. Ca în cazul Jurnalelor lui
Mihail Sebastian sau Mircea Zaciu, cu
siguranță că vom avea parte de marea
operă a vieții lui Ion Negoițescu. 

Există însă un capitol din viața sa
care este definitiv pierdut, cel legat de
manuscrisul jurnalului pe care îl ținea
încă din tinerețe< Când am ieșit din
închisoare, în 1964, mama mi-a vorbit de
acest jurnal, trecut prin mâinile ei, îndată
după arestarea din 1961, când, instigată
de Doinaș, care s-a deplasat urgent la
Cluj, să-mi determine părinții să
distrugă manuscrisele depozitate în
pivnița casei, i-a dat foc. Înainte de a-l
arunca în focul aprins în grădină, mama
a citit primele cuvinte de pe prima
pagină a Jurnalului< ,,Vreau să devin
scriitor”.  

În – deocamdată - secretul jurnal al
lui Negoițescu, cu siguranță  vom găsi
pagini extrem de interesante. De fapt, și
atunci când anunța apariția cărții Straja
Dragonilor, Negoițescu avertiza că va
scrie despre el însuși, fără să ascundă nici
un amănunt din existența sa< Alcătuiesc
o lucrare, cum n-a mai fost alta la fel…
Vreau să înfățișez semenilor mei un om
în tot adevărul firii lui și omul acesta voi
fi eu sau N-am trecut sub tăcere nimic
urât, n-am adăugat nimic frumos. M-am
arătat așa cum am fost. Straja
Dragonilor constituie autobiografia unui

spirit care se apropie de înțelegerea
singularității sale. Scrisă cu  sinceritate
frustă și curaj, cartea rămâne una din
confesiunile cele mai sfâșietoare din
literatura noastră.

Fără îndoială, Ion Negoițescu a fost
un mare damnat< a suferit în pușcăriile
comuniste, a fost hărțuit și șantajat de
politrucii comuniști și de Securitate,
drept consecință, a avut câteva tentative
de sinucidere. Cu toate acestea, el
rămâne un spirit viu, lucid, care trăia
mereu într-o stare de efervescență
existențială. În 1980 pleacă în Germania
cu o bursă de cercetare a operei lui
Dostoievski. Probabil că tema era pe
placul lui, și cine știe în câte personaje nu
s-a găsit ipostaziat, chiar el ! Ultimul
deceniu din viața sa, îl petrece la
München, unde va rămâne definitiv, în
1983. Regimul comunist putea răsufla
ușurat, scăpase de un intelectual extrem
de incomod! 

Micul episod petrecut la Satu Mare,
în copilăria sa, ni-l face oarecum mai
apropiat, chiar dacă amintirile lui legate
de episodul sătmărean nu sunt dintre
cele mai fericite. După cum spuneam,
așteptăm cu nerăbdare apariția
jurnalului său, deținut de Emil
Hurezeanu, din care a fost publicată doar
mărturia unei singure zile, cea din 4
ianuarie 1949, un imn adus iubirii
necondiționate< Așadar, o speranță există
totdeauna, oricât de bine ascunsă, dar
deviza iubirii nu trebuie să fie decât
aceea împrumutată de la ducele de
Bourbon< N’espoir ny peur (Nu spera, ca
să nu te temi).

Adrian Lupescu 

Ion Negoițescu a fost un poet, istoric
literar român, unul dintre liderii 
Cercului Literar de la Sibiu

Branko Ve Poljanski a fost un poet 
și pictor sârb activ în avangarda 
sârbo-croată

Centenar Ion Negoi\escu – 100 de ani de la na;tere

Un mare pictor avangardist la
Satu Mare< Branko Ve Poljanski
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RELIGIE
„Desigur, chemarea omului pe acest pământ este nu de a trăi în zadar, ci a-ți 
pune puterile sufletești și trupești ce ți le-a dăruit bunul Dumnezeu la muncă 
cinstită, pentru tine însuți, pentru familia ta, iar de altă parte în scopul de a 
contribui cât mai mult la binele obștesc, la propășirea și întărirea neamului 
din care faci parte”. - Miron Cristea

Cuvântul Miron are etimologia
în limba greacă< myron = ulei
parfumat, balsam și este numele
purtat de primul patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române.

Miron Cristea s-a născut pe 18 iulie
1868 în localitatea Toplița, de pe cursul
de sus al Mureșului (astăzi în județul
Harghita) într-o familie de țărani
români, primind numele de Ilie și a
murit la 6 martie 1939 în Franța.

Miron Cristea a urmat școala
primară și apoi gimnaziul sătesc din
Bistrița între anii 1879 – 1883. Se înscrie
la Liceul grăniceresc din Năsăud, ale
cărui cursuri le frecventează între anii
1883 – 1887. În clasa a 7-a (1886 – 1887)
a fost ales președinte al Societății
culturale „Virtutea romana rediviva”, pe
care o prezidase cu trei ani înainte
George Coșbuc. După luarea
bacalaureatului, între anii 1887 –
1890 a urmat cursurile Institutului
teologic – pedagogic la Academia din
Sibiu, iar între anii 1891 – 1895 studiază
la Facultatea de litere și filosofie a
Universității din Budapesta, devenind
licențiat al acesteia și apoi dobândind
titlul de doctor în filosofie al acestei
universități, la 5 mai 1895 cu teza : Viața
și opera lui Mihai Eminescu (tipărită în
limba maghiară).

Între anii 1890 – 1891 funcționează
ca învățător – director la Școala
confesională română din Orăștie, iar
între anii 1898 – 1900 a fost redactor al
Telegrafului Român din Sibiu, unde a
publicat o lucrare despre iconografia
Bisericii Ortodoxe, alta despre noua
Catedrală mitropolitană din Sibiu,
ridicată între anii 1902 – 1906.

La 30 ianuarie 1900 e hirotonit
diacon. La 8 septembrie 1901 e hirotonit
arhidiacon, iar la 23 iulie 1902 este la
Mânăstirea Hodoș-Bodrog, de lângă
Arad, primind numele de Miron. În
1902 este numit asesor consistorial –
consilier la Arhiepiscopia Sibiului, iar la
13 aprilie 1903 a fost hirotonit
ieromonah. În ziua de 1 iunie 1908 e
ridicat la treapta de protosinghel.

Miron Cristea a fost unul din
animatorii cei mai entuziaști ai
„Asociației pentru cultura și literatura
poporului român din Transilvania
(ASTRA)”, fiind din 1905 președintele
“Despărțământului” Sibiu. A militat
pentru înființarea Muzeului etnografic
și de artă din Sibiu, căruia i-a scris
statutul. Același lucru l-a făcut și în
legătură cu înființarea „Societății pentru
crearea unui fond de teatru român”.
Miron Cristea a înființat și o “Reuniune
română de muzică”, tot la Sibiu, căreia i-
a fost președinte. A întreprins acțiuni de
trezire a conștiinței naționale prin
cultură. A adunat și a publicat proverbe,
strigături și zicale românești și s-a
ocupat de școlile confesionale.

Miron Cristea a adus o contribuție
directă la ridicarea actualei Catedrale
mitropolitane și la înființarea Băncii
culturale „Lumina” din Sibiu. Împreună
cu marele filantrop basarabean Vasile
Stroiescu, prieten apropiat, a ctitorit și a
salvat numeroase biserici și școli
românești din Transilvania.

La 21 noiembrie 1909 a fost ales ca
episcop al Caransebeșului. A fost
hirotonit arhiereu la 3 mai 1910, în a
treia zi de Sfintele Paște, iar la 8 mai a
fost instalat. În această calitate a apărat
școlile confesionale din Banat în fața
încercărilor guvernului din Budapesta
de a le desființa. 

Înainte și în timpul primului război
mondial a fost unul dintre cei mai
importanți luptători pentru drepturile

naționale ale românilor din Ardeal și
pentru apărarea legii străbune.

După război, în frământarea unirii
Ardealului cu Patria-mamă, a luat parte
la 1 Decembrie 1918 la Marea Adunare
Națională de la Alba Iulia și în calitate
de episcop al Caransebeșului a dat
binecuvântarea Bisericii strămoșești
pentru Actul Unirii și a făcut parte din
delegația care a prezentat acest act la
București.

La 31 decembrie 1918 a fost ales în
scaunul vacant de mitropolit primat al
bisericii din România Mare. În anul
1919 a fost ales membru onorific al

Academiei Române. În anul 1921 se
ocupă de reapariția revistei Biserica
Ortodoxă Română. În anul 1922
înființează Seminarul pentru orfanii de
război de la Câmpulung-Muscel, iar în
1923 se ocupă de înființarea Asociației
generale a clerului ortodox român. În
1924 a înființat revista Apostolul.

La 4 februarie 1925 este ridicat la
demnitatea de patriarh, înscăunarea
având loc la 1 noiembrie. În acest an a
fost votat Statutul de organizare și
funcționare a Bisericii Ortodoxe
Române. Miron Cristea a avut inițiativa
unificării tuturor românilor ortodocși pe
baza principiilor Statutului șagunian, care

a dat laicilor un loc și un rol mult mai
important decât până atunci. S-a ocupat
de înființarea Institutului Biblic și a noilor
eparhii de la Bălți și Ismail, în Basarabia
și Episcopia Armatei. A reînființat vechile
centre episcopale de la Tomis
(Constanța), Oradea Mare și Cluj. Palatul
patriarhal a fost ridicat prin osteneala
patriarhului Miron Cristea.

În localitatea sa natală Toplița, Miron
Cristea a ridicat un schit cu hramul
„Sfântul Ilie”, iar catedrala patriarhală a
fost repictată. În anul 1927 a înființat
Academia de Muzică Religioasă din
București. A extins influența și prestigiul
Bisericii noastre peste hotare prin
delegațiile trimise la conferințele
interortodoxe de la Constantinopol –
1923 și de la Muntele Athos – 1930,
precum și la întrunirile Mișcării
Ecumenice.

Miron Cristea a călătorit la Locurile
Sfinte în anul 1927, în Anglia în 1936 și
în Polonia în anul 1938. A intervenit la
Patriarhia Ecumenică pentru ridicarea
așa numitei Schisme bulgare și pentru
recunoașterea autocefaliei acesteia și a
Bisericii Ortodoxe Albaneze. A ridicat
două biserici românești la Ierusalim și la
Iordan. În anul 1933 se ocupă de ținerea
la București a Conferinței regionale a
Alianței mondiale pentru înfrățirea prin
Biserică, fiind ales președinte de onoare.
În anul 1934, a înființat episcopia
ortodoxă română în America și Canada,
iar în anul 1935 se îngrijește de ținerea la
București a Conferinței româno-
anglicane.

Miron Cristea s-a îngrijit de
traducerea și tipărirea Bibliei sinodale, în
traducerea mitropolitului Nicodim
Munteanu al Moldovei și a preoților
profesori Gala Galaction (Grigorie
Pișculescu) și Vasile Radu, din anul 1936,
precum și ediții ale Noului Testament. Se

dovedește a fi un om de mare cultură.
Miron Cristea colaborează la Telegraful
Român din Sibiu, Tribuna din Sibiu,
Familia din Oradea, Gazeta Transilvaniei
din Brașov, Libertatea din Orăștie,
Drapelul din Lugoj, Luceafărul din
Budapesta, Țara Noastră din Sibiu,
Românul din Arad și Foaia Diocezană
din Caransebeș.

Între 20 iulie 1927 și 8 iunie 1930, a
făcut parte din regență, iar între 10
februarie 1938 și 6 martie 1939 a fost
prim-ministru al țării. Aflat la Cannes, în
Franța, fiind bolnav, a trecut la cele
veșnice în ziua de 6 martie 1939. Trupul

său a fost adus în țară și îngropat în
catedrala patriarhală din București.

Lucrări de referință : Alexandru
Roman, Sibiu, 1897; Arhiepiscopul și
mitropolitul Miron romanul, Sibiu, 1898;
Proverbe, maxime, asemănări și
idiotisme, colectate din graiul românilor
din Transilvania și Ungaria, Sibiu, 1901;
Iconografia și întocmirile din interiorul
bisericii răsăritene, Sibiu, 1905; Catedrala
mitropolitană din Sibiu. Istoricul zidirii,
Sibiu, 1908; Principii fundamentale
pentru organizarea unitară a Bisericii
Ortodoxe Române, București, 1920;
Cuvântări și predici ale unui teolog, mai
târziu cleric român în țară și sub
stăpânire străină, la București, în 6
volume, 1923 – 1939.

Bibliografie critică< Abrudeanu, Ion
Rusu, Înalt Prea Sfinția Sa Patriarhul
României Dr. Miron Cristea. Omul și
faptele, București, 1929> Bârlea, Ovidiu,
Istoria folcloristicii românești, București,
1974> Cândea, Romulus, Patriarhul
Miron Cristea, în Candela, 1925, nr. 3 –
7> Cotoșman, Gheorghe, Contribuții la
istoria vieții românești din Transilvania
la finea veacului al XIX-lea. Însemnări
inedite ale Prea Fericitului Patriarh
Miron, în Anuarul Academiei Teologice
din Caransebeș, 1939 – 1940> Crăciun,
Ioachin, Cel dintâi Patriarh al României
Miron Cristea, Cluj, 1939> Datcu, Iordan
și S. C. Stroiescu, Dicționarul
folcloriștilor, București, 1979> Emilian,
Târgovișteanu, Începutul testamentului
Prea Fericitului Patriarh Miron, în
Biserica Ortodoxă Română, 1934, nr. 4>
Iorga, Nicolae, Patriarhul Miron, în Vol.
Oameni care au fost, București, 1939>
Idem, Moartea și îngroparea Patriarhului
Miron, în Biserica Ortodoxă Română,
1939, nr. 3 – 4> Miron, Patriarhul
României, Hrisovul de întemeiere al
Mânăstirii Sfântul Prooroc Ilie din
comuna Toplița, în Biserica Ortodoxă
Română, 1939, nr. 3 -4> Moisescu, diac.
Ghe. I., Moartea și îngroparea Prea
Fericitului întru pomenire Miron
Patriarhul României, în Biserica
Ortodoxă Română, 1939, nr. 3 -4; Netea,
Vasile, Înalt Prea Sfinția Sa Patriarhul Dr.
Miron E. Cristea. La împlinirea vârstei de
70 de ani (1868 – 1938), Târgu Mureș,
1938> Idem, Închinare Înalt Prea
Sfințitului Patriarh Dr. Miron Cristea, în
Biserica Ortodoxă Română, 1938, nr. 11
– 12> Păcurariu, pr. prof. dr. Mircea,
Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol.
III, București, 1981> Plămădeală, dr.
Antonie, Contribuții istorice privind
perioada 1918 – 1939. Elie Miron Cristea,
documente, însemnări și corespondențe,
Sibiu, 1987> Idem, Românii din
Transilvania sub teroarea regimului
dualist austro – ungar (1867 – 1918).
După documente, acte și corespondențe
rămase de la Elie Miron Cristea, Sibiu,
1986; Idem, Pagini dintr-o arhivă,
inedite. Documente literare, București,
1984; Vasilescu, Gheorghe, Trei Patriarhi
ai României adormiți în Domnul, în
Almanahul bisericesc, București, 1998.
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Prof. dr. Ioan Corneanu

Miron Cristea, primul patriarh 
al Bisericii Ortodoxe Române

În prim plan, Patriarhul Miron Cristea, Regele Carol al II-lea şi principele Nicolae

Miron Cristea a fost primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române `ntre anii 
1925 - 1939
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S-a născut în Grecia, din care
familia sa a fost exilată din țară când
era copil. A fost educat în Franța,
Germania și Regatul Unit iar în
1939, la vârsta de 18 ani, a intrat în
Marina Regală britanică. Din iulie
1939, a început să corespondeze cu
prințesa Elisabeta a Marii Britanii,
care avea 13 ani, și pe care o
întâlnise pentru prima dată în 1934.
A fost un consort dedicat, un so\,
bunic ;i str[bunic iubitor, un om
care ;i-a respectat \ara. Acesta a fost
Prin\ul Philip, duce de Edinburgh.

Prințul Philip al Greciei și
Danemarcei s-a născut la vila Mon Repos
din insula grecească Corfu la 10 iunie
1921 ca singurul fiu, al cincilea și cel mai
mic copil al Prințului Andrew al Greciei
și Danemarcei și a soției acestuia, Prințesa
Alice de Battenberg. A fost botezat la
biserica Sf. Gheorghe de la Palaio Frourio
(Cetatea Veche) din Haddokkos la câteva
zile după ce a venit pe lume.

Nașterea lui Philip s-a produs în
timpul Războiului greco-turc (1919-
1922) care nu a fost favorabil pentru
Grecia. La 22 septembrie 1922, unchiul lui
Filip, regele Constantin I al Greciei a fost
forțat să abdice, iar Prințul Andrew
împreună cu alții a fost arestat de
guvernul militar. În decembrie, un
tribunal revoluționar l-a expulzat pe
Prințul Andrew din Grecia pe viață. Nava
britanică Calypso a evacuat familia
Prințului Andrew, Philip fiind transportat
în siguranță într-un coș de fructe. Familia
lui Philip a plecat în Franța și s-au stabilit
într-o suburbie a Parisului, într-o casă
împrumutată de la mătușa sa, Prințesa
Marie Bonaparte.

Serviciul naval

După ce a părăsit Gordonstoun în
1939, Prințul Philip a intrat în Marina
Regală absolvind anul următor Colegiul
Marinei Regale Dartmouth. A petrecut
patru luni pe cuirasatul Ramillies
protejând convoaiele forței expediționare
australiene în Oceanul Indian, urmat de
staționări mai scurte pe navele Kent și
Shropshire. După invazia Greciei de către
Italia din octombrie 1940, el a fost
transferat din Oceanul Indian pe vasul
Valiant din flota din Marea
Mediteraneană. Printre alte angajamente,
el a fost implicat în Bătălia Cretei și a fost
menționat pentru serviciile sale în timpul
Bătăliei de la Cape Matapan.

A fost promovat sublocotenent după
o serie de cursuri la Portsmouth. În iunie
1942, a fost numit pe distrugătorul
Wallace care a fost implicat în sarcini de
escortare a convoiului pe coasta de est a
Marii Britanii. La 16 iulie 1942, a devenit
locotenent. În octombrie același an, la
doar 21 de ani, a devenit primul
locotenent al distrugătorului Wallace și
unul dintre cei mai tineri primi
locotenenți ai Marinei Regale. 

Consort al Reginei

În 1939, regele George al VI-lea și
regina-mam[ Elisabeta au vizitat colegiul
naval din Dartmouth. În timpul vizitei,
regina și contele Mountbatten i-au cerut
lui Philip să escorteze cele două fete ale
regelui, Elisabeta și Margaret, cu care
Philip era verișor de gradul trei prin
regina Victoria și verișor de gradul doi
prin regele Christian al IX-lea al
Danemarcei..

În cele din urmă, în vara anului 1946,
Philip a cerut regelui mâna Elisabetei.
Regele a acceptat cererea lui însă orice
angajament oficial a fost amânat până
când Elisabeta urma să împlinească 21 de
ani, în aprilie, anul următor. Între timp
Filip a renunțat la titlurile sale grecești și
daneze, s-a convertit de la ortodoxism la
anglicanism, a adoptat numele
Mountbatten din familia maternă și a

devenit cet[\ean britanic.
Logodna a fost anunțată public la 10

iulie 1947. Cu o zi înainte de nuntă, regele
George al VI-lea i-a acordat lui Philip
titlul de Alteța Sa iar în dimineața nunții
titlurile< Duce de Edinburgh, Conte de
Merioneth și Baron Greenwich.

Philip și Elisabeta s-au căsătorit
printr-o ceremonie la Westminster Abbey,
înregistrată și difuzată de radio BBC și
urmărită de 200 milioane de oameni din
întreaga lume. Cum Regatul Unit al Marii
Britanii tocmai ieșise din războiul cu
Germania, nu era de acceptat ca la nuntă
să participe rudele germane ale Ducelui
de Edinburgh, inclusiv cele trei surori în
viață ale lui Filip care erau căsătorite cu
Prinți germani, dintre care unii cu
conexiuni naziste.

După căsătorie, Ducele și Ducesa de
Edinburgh și-au stabilit reședința la Casa
Clarence. Acolo s-au născut primii lor doi
copii< Prințul Charles în 1948 și Prințesa
Ana în 1950.

Filip a fost dornic să-și continue
cariera navală deși era conștient că rolul
viitor al soției sale ca regină va eclipsa
ambițiile sale. După luna de miere, Filip
s-a întors în marină, la început la un birou
al Amiralității și mai târziu ca membru al
unei echipe de cursuri la colegiul Naval
Staff din Greenwich. Din 1949, a staționat
în Malta după ce a devenit prim
locotenent pe distrugătorul HMS
Chequers. În iulie 1950, a fost promovat
locotenent comandant și a primit
comanda fregatei HMS Magpie. În 1952
a fost promovat comandant însă
activitatea lui navală a luat sfârșit în iulie
1951.

~n februarie, anul 1951, `n timp ce se
aflau `ntr-un tur al Commonwealth-ului,
tat[l Elisabetei moare. Philip a fost cel care
i-a dat groaznica veste so\iei sale ;i s-au
`ntors `n Marea Britanie.

Ascensiunea la tron a Elisabetei a
adus în discuție problema numelui casei
regale. Unchiul ducelui, Louis
Mountbatten, a susținut numele de Casa
de Mountbatten. Când regina Mary,
bunica paternă a Elisabetei, a auzit
sugestia, ea l-a informat pe primul
ministru Winston Churchill care mai
târziu a sfătuit-o pe regină să emită o
proclamație prin care să declare că
denumirea casei regale avea să rămână
cunoscută sub numele de Casa de
Windsor. În particular, Ducele s-a plâns<
“Nu sunt nimic altceva decât o amoebă.

Sunt singurul bărbat din țară care nu are
voie să dea numele său propriilor copii.”

În 1960, la câțiva ani după decesul
reginei Mary și după demisia lui
Churchill, regina a declarat că numele de
familie a descendenților pe linie
masculină ai Ducelui și reginei care nu
dețin titlul de Alteță Regală sau pe cel de
Prinț sau Prințesă va fi Mountbatten-
Windsor. 

Ca soț al reginei, Filip și-a susținut
soția în noile sale îndatoriri de suveran,
însoțind-o la ceremonii cum ar fi
deschiderea parlamentului în diferite țări,
cine de stat și tururi în străinătate. În
calitatea sa de președinte al Comisiei
Încoronării, el a fost primul membru al
familiei regale care a zburat cu un
elicopter vizitând trupele care urmau să ia
parte la ceremonie.

Prințul consort a patronat circa 800
de organizații, axate în special pe mediu,
industrie, sport și educație. Printre acestea
se află Fondul Mondial pentru Natură
(WWF), la activitățile căruia participă din
1961 și unde deține încă funcția de
președinte de onoare. A fost președintele
“National Playing Fields Association”
timp de 64 de ani, din 1947, până când
nepotul său, prințul William, i-a preluat
rolul în 2013.A fost președintele
Federației Ecvestră Internațională din
1964 până în 1986, și a fost cancelar al
universităților din Cambridge,
Edinburgh, Salford și Țara Galilor.

Retragerea din via\a public[ 
;i decesul

Prințul Philip s-a retras din viața
publică participând la ultimul sau
angajament public, oficiind parada
Marinei Regale de la Palatul Buckingam.
Din 1952, el a încheiat 22.219
angajamente de unul singur. Primul
ministru Theresa May i-a mulțumit pe
Twitter pentru anii în serviciu și i-a
prezentat ”recunoștința și urările de bine
din partea țării”. 

La 20 noiembrie 2017, prințul Filip a
sărbătorit cea de-a 70-a aniversare a
căsătoriei împreună cu regina, aceasta
devenind primul monarh britanic care a
sărbătorit o nuntă de platină.

Philip a `ncetat din via\[ la data de 9
aprilie 2021, la v]rsta de 99 de ani, cu
două luni înainte de centenar, fiind cel
mai longeviv consort regal din istoria
Marii Biritanii.

Funerariile vor avea loc pe data de 17
aprilie 2021, transmise la televiziunea
na\ional[. Oficialii doresc un moment de
reculgere `nainte de ceremonia de la
capela St. George. Ducel ;i-ar fi dorit o
`nmorm]ntare mai restr[ns[. Nu va avea
loc nici o procesiune, datorit[ pandemiei,
;i `ntreaga `nmorm]ntare va avea loc pe
domeniul Windsor.

Sicriul va fi mutat la intrarea de stat a
castelului sâmbăt[, 17.04.2021, de o
echip[ purtătoare de la Grenadier Guards
- regimentul de elită al Companiei
Reginei de la Windsor, al cărui Philip a
fost colonel timp de 42 de ani.

Sicriul, acoperit cu etalonul personal
al ducelui, și decorat cu o coroană de flori,
cu șapca și sabia sa navală, va fi apoi dus
la capelă de un Land Rover special
modificat.

În mod emoționant - și poate nu în
mod neașteptat - ducele însuși a avut o
mână în proiectarea vehiculului care îl va
duce la capelă.

Între timp, regina a aprobat
recomandarea lui Boris Johnson de a
exista o perioadă de doliu național, care a
început pe data de 9 aprilie și va continua
până pe 17 aprilie.

Familia Regală va avea două
săptămâni de doliu - iar steagurile uniunii
care zboară la jumătate de catarg la
reședințele regale vor rămâne la jumătate
de catarg până a doua zi după
înmormântare.

Mesaje din partea familiei

Prințul Charles, moștenitorul
tronului britanic, i-a adus sâmbătă, 10
aprilie 2021, un omagiu regretatului său
tată, într-o declarație preînregistrată.

„Dragul meu tată a fost o persoană
foarte specială care cred că mai presus de
orice ar fi fost uimit de reacția și lucrurile
emoționante care s-au spus despre el și
din acest punct de vedere suntem, familia
mea, profund recunoscători”, a declarat
prințul Charles într-o declarație de la
Highgrove House, casa sa de țară din
Tetbury, Gloucestershire. „Ne va susține
în această pierdere specială și în acest
moment deosebit de trist”, a ad[ugat
prin\ul.

Prințul Edward, b[iatul cel mic al
Elisabetei ;i a lui Philip, a spus despre
moartea tatălui său< „Este doar pentru a
arăta< el ar fi putut fi tatăl nostru, bunicul,
socrul, dar el a însemnat atât de mult
pentru atât de mulți alți oameni”. El a

adăugat că personalul regal poate simți că
moartea prințului Philip este o „pierdere
foarte personală”.

Prin\ul Harry va participa la
`nmorm]ntare f[r[ so\ia sa, Meghan, care
a fost sf[tuit[ s[ nu zboare cu avionul,
fiind `ns[rcinat[.

Prin\ul William a emis luni, 12 aprilie,
un comunicat prin care ;i-a exprimat
admira\ia pe care a avut-o pentru bunicul
lui. “Mă simt norocos că nu doar că am
avut exemplul său care să mă ghideze, ci
prezența sa durabilă până în propria mea
viață de adult - atât în   vremuri bune, cât
și în cele mai grele zile. Voi fi mereu
recunoscător că soția mea a avut atâția ani
să-l cunoască pe bunicul meu și pentru
bunătatea pe care i-a arătat-o. Nu voi uita
amintirile speciale pe care copiii mei le
vor avea întotdeauna despre străbunicul
lor venind să le adune în trăsura lui și să
vadă singuri simțul său al aventurii,
precum și simțul umorului! Bunicul meu
era un om extraordinar și făcea parte
dintr-o generație extraordinară. Eu și
Catherine vom continua să facem ceea ce
și-ar fi dorit și o vom sprijini pe Regină în
anii următori. Îmi va fi dor de bunicul
meu, dar știu că ar vrea ca noi să
continuăm treaba”,  a scris ducele de
Cambridge.

Într-un alt comunicat, ducele de
Sussex a salutat în persoana bunicului său
“o stâncă a Majestăţii Sale regina Elisabeta
a II-a, de un devotament inegalabil”.

“Va fi ţinut minte drept cel mai
longeviv consort al unui monarh, ca un
militar decorat, ca un prinţ şi ca un duce”,
a adăugat prinţul Harry, citat de Agerpres.

“Dar pentru mine, la fel ca pentru
oricine care a pierdut pe cineva drag sau
un bunic de-a lungul acestui an dureros,
el a fost bunicul meu< un maestru al
fripturilor la grătar, o legendă a persiflării
şi un neastâmpărat până la final”, a mai
spus el. “Deşi aş putea să continui multă
vreme în acest stil, ştiu că dacă el ar mai fi
aici, ne-ar spune, ţinând o bere în mână<
'Haideţi, terminaţi odată cu asta!' Ne va
lipsi teribil de mult şi va fi ţinut minte
pentru totdeauna de naţiunea noastră şi
de lumea întreagă. Meghan, Archie şi eu
(precum şi viitoarea lui strănepoată) vom
avea mereu un loc special pentru el în
inimile noastre”, a adăugat prinţul Harry. 

~ntr-un num[r viitor, vom prezenta
momentele-cheie ale ceremoniei de
`nmorm]ntare a celui care a fost Prin\ul
Philip, cel mai longeviv consort pe care un
monarh britanic l-a avut vreodat[.

Prin\ul Philip, duce de Edinburgh, 
o via\[ `nchinat[ tronului britanic


