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Fostul polițist Derek Chauvin,
acuzat de uciderea lui George Floyd, a
fost găsit vinovat, marți, 20 aprilie 2021,
după ce jurații au deliberat vreme de 10
ore pe parcursul a două zile. Verdictul
vine după mai multe săptămâni de
tensiuni și un proces extrem de
complicat. Chauvin a fost găsit vinovat
pentru toate capetele de acuzare și a fost
încătușat chiar în sala de judecată.
Sentința sa urmează să fie stabilită în
săptămânile care urmează, însă conform
legislației și codului penal în vigoare în
statul Minnesota, Chauvin ar putea să
primească o sentință de 40 de ani de
închisoare maximum și 12 ani și
jumătate minimum. Mulțimea de
oameni adunată în apropierea
tribunalului din Minneapolis, locul în
care a fost citit verdictul, a izbucnit în
urale și aplauze în momentul în care
judecătorul a citit verdictul „vinovat”
pentru cele trei capete de acuzare.

Moartea bărbatului de culoare în
vârstă de 46 de ani a generat protestele
Black Lives Matter în întreaga țară și în
lume, după ce o filmare inițială apărută
în spațiul public arăta că George Floyd
era încătușat, la pământ, strigând „Nu
pot să respir”, în timp ce agentul Derek
Chauvin îl imobiliza ținându-și
genunchiul pe gâtul lui.

Verdict în cazul 
uciderii lui George Floyd

Matthew McConaughey, celebrul actor câștigător de
Oscar, este favorit să devină noul guvernator al statului
american Texas, conform unui sondaj realizat pentru
Universitatea Texas de ziarul The Dallas Morning News.
Conform acestuia, actorul american ar beneficia de
susținerea a 45% dintre alegătorii înregistrați, actualul
guvernator republican fiind creditat cu doar 33%. 

Intențiile de vot prezentate în sondaj arată că dintre
alegători conservatori, în general susținători ai
republicanilor, 56% l-ar prefera în continuare pe
republicanul Greg Abbott, actualul guvernator texan, în
timp ce 30% l-ar alege pe McConaughey. 
Actorul din „Dallas Buyers Club” (2013) şi „Interstellar”
(2014) sau din serialul „True Detective” nu şi-a declarat
public afilierea politică, iar ideile sale politice sunt destul
de ambigue. În februarie 2017, Matthew McConaughey i-
a îndemnat pe cetăţeni să-l accepte pe Trump ca
preşedinte. Ulterior agentul său a spus că declaraţiile
actorului se refereau la momentul de învestire a
preşedintelui, cu mult înainte ca politicile lui Trump să fie
prezentate.

Matthew McConaughey,
favorit pentru postul de
guvernator al Texasului

TikTok se confruntă cu o plângere în instanță depusă
de fostul comisar pentru drepturile copiilor din Anglia,
Anne Longfield, cu privire la modul în care platforma
colectează și utilizează datele copiilor, relatează BBC.

Reclamația a fost depusă în numele a milioane de copii
din Marea Britanie și UE care au folosit aplicația extrem de
populară în rândul tinerilor. Dacă instanța va da verdict
favorabil acestei plângeri, copiii afectați ar putea primi
despăgubiri de mii de euro fiecare. Pe de altă parte, TikTok
spune că plângerea nu are temei și că va lupta împotriva
acesteia. Potrivit plângerii, TikTok colectează date personale
ale copiilor, inclusiv numere de telefon, videoclipuri, locație
exactă și date biometrice, fără transparență, fără a obține
consimțământul necesar cerut de lege și fără ca minorii sau
părinții să știe ce se face cu aceste informații.

Aplica\ia TikTok a fost
dat[ `n judecat[

Revista Poesis,
Centrul

Multicultural
Poesis, 
sus\in 

candidatura
Prim[riei

Constan\a pentru
titlul de Capital[
Mondial[ a C[r\ii

UNESCO 2023

Madlenele
s[tm[rene ale

lui Mircea Zaciu

Unul dintre cei mai aprecia\i directori de
muzeu din \ar[ a fost o s[tm[reanc[, Doina
P[uleanu, istoric ;i critic de art[, din nefericire
decedat[ de Covid `n aceast[ iarn[.

Num[rul 1/2021 al revistei Poesis poate fi desc[rcat `n PDF de pe
www.informatia-zilei.ro. ~n acest num[r dedicat memoriei artistului s[tm[rean
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Drago; NICULESCU, Delia MUNTEAN, Gheorghe GLODEANU, Anca
SÎRGHIE, Valeriu Remus GIORGIONI, Roberto BOLANO, Yin XIAOYUÁN,
Viera BENKOVÁ, Ivan DRACI, Alexandru ZOTTA, Ioan NISTOR, Lucian
ALEXIU, Mihaela GHI|{.
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Primăria  Constanţa a depus
dosarul de candidatură pentru
ob\inerea titlului de Capitală
Mondială a Căr\ii UNESCO
2023. Dup[ Sibiu, primul
municipiu din Rom]nia care a
fost desemnat capital[ Cultural[
European[ `nc[ `nainte ca
Rom]nia s[ fie primit[ `n UE, al
doilea municipiu care c];tigat
acest titlu este Timi;oara. Din
cauza pandemiei manifest[rile
culturale programate pentru
2021 s-au am]nat pentru anul
2023. Ca s[tm[reni, ne putem
m]ndri cu faptul c[ la proiect a
lucrat o persoan[ bine preg[tit[
originar[ din jude\ul Satu Mare,
mai exact din Carei, cu care ne-a
f[cut pl[cere s[ colabor[m. 

Un alt municipiu se arunc[ `n
lupt[ pentru a fi desemnat “Capital[
Mondial[ a C[r\ii UNESCO 2023”. Ar
fi o noutate absolut[, mai ales `ntr-o
\ar[ ca Rom]nia recunscut[ pentru
indiferen\a cu care trateaz[ problema
culturii scrise. 

Al[turi de alte asocia\ii culturale,
de uniuni de crea\ie, din \ar[ ;i
str[in[tate, al[turi de alte municipii,
Centrul Multicultural Poesis, revista
Poesis, oamenii de cultur[ s[tm[reni,
sus\inem candidatura prim[riei
Constan\a pentru ob\inerea  titlului de
"Capitală Mondială a Cărţii UNESCO
2023”.  

Ne face o mare onoare s[ amintim
aici c[ unul dintre cei mai aprecia\i
directori de muzeu din \ar[, a fost o
s[tm[reanc[, Doina P[uleanu, istoric
;i critic de art[, din nefericire decedat[
de covid `n aceast[ iarn[. Invitat[ la
Satu Mare, din p[cate ̀ n anul 2021 din
cauza pandemiei nu am mai organizat
Zilele Culturale Poesis, la care
doamna Doina P[ulean  trebuia s[
primeasc[ un premiu pentru vasta ei
activitate. 

S[ sper[m c[ dosarul prim[riei
Constan\a va primi girul juriului ;i
anul 2023 va fi unul cu totul deosebit
pentru Rom]nia, pentru cultura
na\ional[ ̀ n confruntarea ei cu marile
culturi din Europa ;i din lume. 

Candidatura municipiului
Constanţa beneficiază de o
susţinere internaţională,
naţională ;i locală
substanţială

Titlul de Capitală Mondială a
Cărţii se acordă pe o durată de 12 luni,
unui singur ora; desemnat de
UNESCO. „Primăria municipiului
Constanţa a transmis astăzi către
Secretariatul UNESCO dosarul de
candidatură pentru obţinerea titlului
de Capitală Mondială a Cărţii
UNESCO 2023, potrivit apelului de
candidaturi lansat la începutul acestui
an (…). Este pentru prima oară când

municipiul Constanţa depune un
program de candidatură pentru
desemnarea în calitate de Capitală
Mondială a Cărţii UNESCO. Iniţiativa
UNESCO a fost lansată în 2011
pentru încurajarea culturii scrise ;i a
lecturii. La nivel mondial, titlul de
Capitală Mondială a Cărţii se acordă
pe o durată de 12 luni, începând cu
Ziua Internaţională a Cărţii ;i a
Drepturilor de Autor (23 aprilie), unui
singur ora;”, se arată într-un
comunicat de presă transmis de
Primăria Constanţa.

Candidatura municipiului
Constanţa beneficiază de o susţinere
internaţională, naţională ;i locală
substanţială.

„Candidatura municipiului
Constanţa a primit scrisoarea oficială
de aprobare a candidaturii de către
Comisia României pentru UNESCO
;i este sprijinită la nivel naţional de
patru asociaţii naţionale profesionale
active (Asociaţia Publicaţiilor Literare
;i Editurilor din România / APLER,
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor ;i
Bibliotecilor Publice din România /
ANBPR, Asociaţia Bibliotecarilor din
România / ABR, Uniunea Scriitorilor
din România – filiala Dobrogea),
cărora li se adaugă Uniunea
Scriitorilor din Republica Moldova,
Asociaţia Municipiilor din România /
AMR, Asociaţia Naţională a Ora;elor
;i Regiunilor Istorice ;i de Artă /
ALZIAR, precum ;i numeroase
edituri, fundaţii, asociaţii ;i publicaţii
culturale din România, precum

Fundaţia Culturală Ideea Europeană,
Editura Ideea Europeană, Editura
Litera etc.”, a menţionat Primăria
Constanţa.

Un număr de 12 localităţi din
România – municipiile Bucure;ti,
Oradea, Alba-Iulia, Vaslui, Bacău,
Drobeta-Turnu Severin, Olteniţa,
Reghin, Râmnicu Vâlcea, Deva,
Pite;ti, precum ;i ora;ul Ovidiu –
sprijină candidatura Constanţei,
apreciind că are ;anse reale de a aduce,
în premieră în România, titlul de
Capitală Mondială a Cărţii UNESCO.
Candidatura este sprijinită totodată,
prin scrisori de susţinere, de către
;apte ora;e din afara României (cu
;ase dintre acestea Constanţa are
relaţii de înfrăţire, colaborare ;i/sau
parteneriat) – Brest/Franţa,
Sulmona/Italia (ora;ul na;terii lui
Publius Ovidius Naso),
Batumi/Georgia, Turku/Finlanda,
Fort Lauderdale/SUA,
Novorossisk/Rusia,
Kaohsiung/Taiwan.

Programul de candidatură al 
municipiului Constanţa 
conţine 150 de evenimente 
culturale

“Toate asociaţiile, municipalităţile
;i instituţiile publice menţionate care
susţin candidatura municipiului
Constanţa, din România ;i din afara
ţării, precum ;i instituţiile publice de
cultură din municipiu sunt partenerii
municipiului în elaborarea

programului de activităţi ;i, în cazul în
care municipiul Constanţa va fi
desemnat în calitate de Capitală
Mondială a Cărţii UNESCO 2023, vor
fi partenerii principali ai
municipalităţii în implementarea
programului propus”, se precizează în
comunicat.

Principalul partener local al
programului de candidatură este
Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman”
din Constanţa.

Programul de candidatură al
municipiului Constanţa conţine 150
de evenimente culturale conexe
obiectivului principal al iniţiativei –
stimularea culturii scrise ;i a lecturii. 

Evenimentele propuse se grupează
în patru mari categorii de proiecte
culturale integrate, în funcţie de
impactul preconizat al acestora –
proiecte de impact mondial,
regional/european, naţional ;i
proiecte de impact local.

Mottoul candidaturii este<
“Ovidiu, ce trăie;te demult pe ţărmul
getic, / Din Tomis vă trimite-acum
aceste cărţi!” (Publis Ovidius Naso),
iar conceptul candidaturii mizează pe
simbolurile ;i metaforele culturale ale
relegării poetului latin Publius Naso la
Tomis< “Constanţa preia mesajul de
rezistenţă al patronului său cultural
Ovidius ;i trimite cărţi către lume, în
calitate de Capitală Mondială a
Culturii UNESCO 2023, cu mesajul că
niciodată ;i nicăieri cultura nu
îngenunchează, nu se predă”, a
informat Primăria Constanţa.

Oliver
Cromwell s-a
n[scut pe data de
25 aprilie 1599,
Huntingdon,
Regatul Angliei.

A fost un
lider militar și
politic englez,
cunoscut în
special pentru
contribuția sa la
transformarea
Angliei într-o
republică
federală („Commonwealth”) și pentru
rolul său ulterior de Lord Protector al
Angliei, Scoției și Irlandei. Armata sa, a
Noului Model, i-a înfrânt pe regaliști în
cadrul Războiului Civil Englez. După
executarea regelui Charles I în 1649,
Cromwell a dominat Commonwealth-ul
de scurtă durată al Angliei, a cucerit
Irlanda și Scoția, și a fost Lord Protector
din 1653 până la moartea sa în 1658.

Cromwell provenea din clasa
“gentryului” de mijloc, și a fost un
personaj mai degrabă obscur în primii
patruzeci de ani de viață, ajungând
fermier yeoman în anii 1630 din motive
personale și financiare. Cu toate acestea,
a revenit în rândul gentryului mulțumită
unei moșteniri lăsate de unchiul său. 

O experiență de conversiune
religioasă din aceeași decadă l-a
determinat să adopte un stil independent
de puritanism ca nucleu de bază al vieții
și acțiunilor sale.
Cromwell a fost membru al Parlamentului
(Camera Comunelor) de Cambridge în
Parlamentul Scurt (1640) și în
Parlamentul Lung (1640-49), și s-a
implicat mai apoi în Războiul Civil Englez
de partea „Capetelor rotunde” sau
parlamentarilor. Un soldat excelent, a
trecut de la comandarea unei singure
trupe de cavalerie la comanda întregii
armate. Cromwell a fost a treia persoană
care a semnat sentința de moarte a lui
Charles I în 1649, și a fost membru al
Rump Parliament (1649-1653), fiind
desemnat de Rump să preia comanda
campaniei engleze în Irlanda (1649-1650).
A condus apoi o campanie împotriva
armatei scoțiene între 1650-1651. Pe 20
aprilie 1653 a dizolvat parlamentul Rump,
organizând o Adunare de scurtă durată
cunoscută ca Barebone's Parliament,
înainte să ajungă Lord Protector al
Angliei, Scoției și Irlandei pe 16
decembrie 1653. Instrumentele guvernării
sale autoritare au fost armata și
centralizarea administrativă. În plan
religios, Oliver Cromwell a instaurat un
regim de toleranță pentru toate cultele
protestante, iar catolicii au fost mai puțin
persecutați decât în vremea conducerii
prezbiteriene. Ca orice puritan, el a privit
învățământul cu seriozitate și l-a sprijinit
cu bani și prin donații din pământurile
bisericești.

Pe 25 aprilie se
`mplinesc 422 de ani

de la na;terea lui
Oliver Cromwell

EVENIMENT
Ne face o mare onoare s[ amintim aici c[ unul dintre cei mai aprecia\i directori de muzeu din
\ar[, a fost o s[tm[reanc[, Doina P[uleanu, istoric ;i critic de art[, din nefericire decedat[ de
covid `n aceast[ iarn[. Invitat[ la Satu Mare, din p[cate `n anul 2021 din cauza pandemiei nu
am mai organizat Zilele Culturale Poesis, la care doamna Doina P[ulean  trebuia s[ primeasc[
un premiu pentru vasta ei activitate. 
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PERSONALIT~}I
Zaciu venea la Satu Mare, nu neapărat să-și dea întâlnire cu un trecut ce ar putea părea edulcorat de nostalgii
și melancolii subtile. El era legat organic de orașul acesta pentru care are o luminoasă adorație. Nici chiar
schimbările suferite de oraș în timpul interstițiului totalitar, nu reușesc să-i estompeze imaginea vie, pe care
la vârsta de 12 ani a sădit-o în cel mai ascuns colț al sufletului său.

În miile de pagini ale celor șase
volume de Jurnal, dar și în alte cărți,
Mircea Zaciu face ample referiri la
Satu Mare, toposul copilăriei sale
edenice. A iubit cu patimă orașul
acesta, în care revenea mereu cu
bucurie și-l părăsea plin de tristețe<
Mă despart cu inima strânsă de acest
oraș, de aerul lui molcom, naiv-calm.
Miroase a pâine proaspătă, scoasă
acum din cuptor. (Jurnal I p.111)

Satu Mare, pentru inspecții. Regăsit un
oraș liniștit, curat, neașteptat de prietenos.
Atmosferă sedativă, de stațiune. Plimbări,
pe la casele unde am copilărit. Infinită
duioșie pentru acel trecut. Amintirea
tulburătoare a părinților mei, aici. A cui va
fi fiind casa ultimă, părăsită în grabă, în
august ‘ 40?Imagini confuze legate de casă.
Dorință insidioasă, dacă aș putea cumpăra
acea casă, să mă mut aici, să rămân aici, să
scriu” (Jurnal IV, p.196).

Zaciu mărturisește că a acceptat
inspecțiile școlare la Satu Mare doar pentru
a revedea locurile copilăriei sale. Cu toate
că și-a petrecut numai câțiva ani în Sătmar
(la 12 ani părăsește împreună cu familia,
orașul) amintirile legate de orașul de pe
Someș sunt copleșitoare.

Mergând pe deja consacratul motiv al
madlenei proustiene voi încerca să identific
acele lucruri care declanșează în mintea
autorului nostalgii legate de primii ani ai
vieții sale. Grădina bunicii – Curios, cum
au rezistat toate vremii< până și tufa de
bucsuși de la intrare, foarte bătrână, e
evident aceeași> și mirosul vegetal al
grădiniței de la scară a rămas în aer. Observ
și clanța neschimbată a ușii. Lucrurile care
ne supraviețuiesc, indiferente, ajunse pe
mâna altora, care nu știu acum cine le-a
făcut, cine le-a mângăiat, le-a curățit, le-a
părăsit. (Jurnal I, p.111) 

Locomobilul – mașina de tăiat lemne.
Amintirea locomobilei care sfâșia aerul
toamnelor însorite, la Satu Mare, când
veneam de la școală. Mirosul  de rumeguș,
cu un vag aer de rășină și de pădure”
(Jurnal II, p.193) Mobile greoaie – Mobile
greoaie, moștenite din familie (le recunosc,
seamănă cu cele din familia mea, de la Satu
Mare, din casa unchiului Felix) (Jurnal III,
p.89)

Miros de iarbă udă – Aerul e umed,
miroase intens a iarbă udă și a frunze ce

încep să putrezească, senzații reactivate din
anii copilăriei, la Viile Satu Mare, când ne
pregăteam să revenim în oraș. (Jurnal III,
p.175) Fluturi – Un fluture negru a intrat
pe ușa balconului .. Nu mai văzusem
asemenea exemplar, poate nici în copilărie,
când fluturi foarte diferiți, în tot soiul de
culori și desene, zburau prin grădina de la
Satu Mare și la Vii. (Jurnal III, p. 299)

Lumina lămpii  - Lumina lămpii mele
cu petrol îmi stârnește – cu mirosul aferent
– amintiri din copilăria de la Vii, când eram
în vacanță și stăteam tot așa serile, la lampă.
Tot soiul de mici secvențe de pe vremuri,
parcă din altă existență (Jurnal III, p.582)

Cartea cu jucării – Citit aseară din
Cartea cu jucării a lui Arghezi, conform
”programului” meu de a citi numai ce-mi
face poftă. Regăsit atmosfera copilăriei
mele din anii de la Satu Mare. Ediția însăși
(princeps) fiind din acei ani, din biblioteca
bietului meu văr Nicu.(Jurnal IV, p.53)

Brăila veche – Reținut și un colț din

Brăila veche, numai fiincă îmi amintea de
unul, similar, din copilăria de la Satu Mare.
(Jurnal IV, p.267)

Crăciunul – Privesc peisajul prin geam,
mă simt transportat în copilărie, undeva, la
Satu Mare, al Corvinilor, bolnav, la un
geam, la o altă vârstă, înaintea altui
Crăciun. (Jurnal IV, p.338) Luște – cocorâțe
– Peisajul, în schimb, îmi amintește o
sumedenie de mărunțișuri legat de bunici.
De bunica, întâi, cum a venit o dată,
primăvara, când eram bolnav la pat, cu un
buchet de ghiocei de dimensiuni
neobișnuite, așa cum n-am mai văzut de
atunci și îmi închipuiam că amintirea îi
hiperboliza. Dar nu, găsesc aici o specie
locală de ghiocei, li se zice luște, aidoma cu
cei din depărtata amintire. Văd și multe
narcise, aici le zice cocorâțe, așa mi le
aminteam și eu din copilărie, de la Satu
Mare.(Jurnal IV, p.441)

Dimineață spălată, curată, însorită deși
rece. Ieri, în grădinile vilelor din

Thielenbruch, smocuri de ghiocei.
Ghioceii pe care mi-i aducea Bunica, la
Satu Mare, când eram bolnav, într-o
primăvară, pe Corvinilor, în casa mare,
luminoasă, cu geamul înalt dând spre
grădina cu dudul uriaș. (Jurnal VI pp.300-
1) Patefonul – Lampa de petrol -
Patefonul vechi, cu discuri ”Columbia”,
”His Master’s Voice” – ascultate în
copilărie, la Vii. Vocea lui Zavaidoc, ”Să nu
te superi că te-njur”, ”Parlez-vous francais?”
”Yvonne”, ”One step” fox-troturi din anii
’30 – toate îmi aduc în auz serile din casa
unchiului Felix, sau de la Vii, în vacanțe,
adunați pe verandă, la lumina misterioasă
a unei imense lămpi de petrol. O lampă de
majolică, așa cum îmi dorisem, cum B.
spunea că se mai găsesc la Timișoara –
probabil din casele șvabilor plecați în
Germania și mă chema să-mi cumpăr una.
De atunci îmi scria duios ”Dragă Aladin”.
Lampa n-am mai ajuns s-o cumpăr, iar cea
de la Vii s-a pierdut demult, demult…
(Jurnal IV, p.442)

Refugiații cehi – Tot așa refugiații cehi
când fugeau în România când
Cehoslovacia a fost invadată de naziști,
scenele din gara Satu Mare când, elevi,
învățătoarea ne-a dus acolo,înțeleg acum,
nu doar să dăm mici ajutoare, apă,
mâncare, eventual o asistență sanitară,
etc.,cât pentru a vedea, a înțelege prin acest
șoc emoțional, atrocitatea, absurditatea
războiului, sensul unei istorii ce începea să
ne privească tot mai direct ( Jurnal V, p.
119)

Fotografiile din album – La Doamna
Maria Wehner, după cărți. Îmi arată
albume cu fotografii din copilăria și
tinerețea ei, întâi în Iugoslavia (Banat),
casa, grădina, personajele îmi amintesc
izbitor fotografiile noastre de la Satu Mare,
respectiv albumele du fotografii făcute de
unchiul Felix, mare amator de fotografie
(atunci la modă; avea un Leika
ultramodern și scump. E aceeași atmosferă
interbelică foarte apropiată din toate
punctele de vedere, modă, obiceiuri,
petreceri de grup, ieșiri la țară. Până și
peisajul pare același cu cel de la Viile Satu
Mare. (Jurnal V, p.229)

Primăvara - Primăvară ca în Germania
n-am mai trăit decât odinioară, aproape
uitată, în copilăria mea la Satu Mare. Acolo
anotimpul acesta avea individualitatea sa,
nu era o simplă prelungire a iernii,
amestecată cu capriciile aceleia și cu

avansurile verii, ca la Cluj, unde zile cețoase
sau cu ninsoare se intercalau între rarele
explozii solare. ( Jurnal V, p.346)

Sadoveanu și mirosul zăpezii – Într-o
iarnă, fratele meu îmbolnăvindu-se de o
boală epidemică, am fost izolați la bunici>
acolo l-am citit pe Sadoveanu în întregime,
pe nerăsuflate. Era un univers ce-mi trezea
toate simțurile. De atunci, pagina lui evocă
în mine mirosul zăpezii, al merelor
iernatice, al pâinii, al butucilor aruncați în
sobă (Interviuri, p.39)

Mirosul de iasomie și moartea – Copil,
m-am confruntat concret – abstract cu
realitatea thanatică. Real, când în curtea de
pe strada Corvinilor, la Satu Mare, a murit
o locatară bătrână și am văzut-o întinsă pe
catafalcul improvizat în modesta ei
cămăruță. Dar nu imaginea moartei mi-a
rămas întipărită în amintire, ci mirosul
pătrunzător de iasomie, căci vecinii o
acoperiseră literalmente cu crengile
înflorite (era un început de vară).
Mireasma iasomiei mi-a rămas, de atunci
nesuferită, fiindcă se asocia invariabil cu
ideea morții. (Interviuri, pp. 183 -4)

Am extras aici câteva din madlenele lui
Mircea Zaciu, legate de Sătmarul copilăriei
sale. Cei care l-au cunoscut personal, spun
despre Zaciu că era un om aproape auster,
departe de orice efuziune sentimentală.
Poate că singura breșă a acestui elaborat
sistem de autoapărare a fost chiar Sătmarul,
iar exemplele de mai sus, demonstrează cu
prisosință faptul că importantul critic
literar se raporta mereu la matricea
copilăriei sale, pe care o putea regăsi de la
Brăila și până în Germania. Sunt atâtea
lucruri care pot declanșa în sufletul unui
om, rememorarea unei etape din viață cu
gust dulce- amărui. Se spune că de copilărie
nu te poți dezlipi cu adevărat niciodată, iar
Mircea Zaciu, demonstrează magistral că
reîntoarcerile sale pe tărâmul copilăriei
sunt tot atâtea exerciții de supraviețuire.

Zaciu venea la Satu Mare, nu neapărat
să-și dea întâlnire cu un trecut ce ar putea
părea edulcorat de nostalgii și melancolii
subtile. El era legat organic de orașul acesta
pentru care are o luminoasă adorație. Nici
chiar schimbările suferite de oraș în timpul
interstițiului totalitar, nu reușesc să-i
estompeze imaginea vie, pe care la vârsta
de 12 ani a sădit-o în cel mai ascuns colț al
sufletului său.

Felician POP

Mircea Zaciu era legat organic de orașul acesta pentru care are o luminoasă adorație

Madlenele s[tm[rene ale lui Mircea Zaciu

Într-un interviu realizat de Constantin
Coroiu în 1975 și reprodus în volumul
Lancea lui Ahile (Editura Cartea
Românească, 1980, p. 301 – 302) , Mircea
Zaciu vorbește despre rădăcinile familiei
sale. Pe linie paternă, Zaciu mărturisește
că se trage dintr-un neam de țărani de la
liziera zonei Codrului cu Maramureșul
istoric. Pe străbunicul meu îl chema
”Zahu”> ulterior, când s-a introdus în
actele oficiale transcrierea germanizată sau
maghiarizată a numelor, ”Zahu” s-a scris
”Zach” și s-a citit ”Zaci”, adăugându-i-se
un u final de către bunicul meu pentru a-
l apropia de forma originară”

Criticul spune apoi că se simte un
nordic< Sentimentul unui nord, ca
aspirație, direcție, constanță rămâne una
din puținele mele certitudini. Satul de
baștină al neamului meu se numește Pomi,
implicând ideea unei cultivări, nu lipsită
de o anume dexteritate. În sprijinul acestei
afirmații vine și informația că profesorul
Gavril Barbul (1893 – 1952), eminent om
de cultură, secretar al ASTREI sătmărene
l-a avut la Pomi în primele două clase
primare, învățător pe George Zaciu,
bunicul lui Mircea Zaciu. (Viorel
Câmpean – Oameni din Sătmar IV –
Editura Citadela, Satu Mare, 2020, p.322).
Acesta a fost învățător la Pomi între 1900
– 1910. Nu este lipsit de interes să amintim
că tot din Pomi se trage și academicianul

Gabriel Ștrempel (1926 – 2020). Nu ar fi
lipsit de interes un studiu despre
personalitățile – nu puține! - pe care
această comună le-a dat țării, demers
început de soții Gheorghe și Rozalia
Cosma, eminenți profesori la Colegiul
”Mihai Eminescu” din Satu Mare, în cele
două monografii pe care le-au dedicat
comunei Pomi. Mai aflăm că tatăl lui
Mircea Zaciu a copilărit la Pișcari, unde
bunicul lui probabil că era dascăl, după
plecarea de la Pomi, în jurul anului 1910.
Acesta va veni la Satu Mare, la chemarea
fratelui său care era tot avocat, Felician
Zaciu, iar după 1940 se va refugia
împreună cu familia la Arad. În 1946 îl
găsim înscris în Baroul de Avocați Ilfov, iar
în 1952 va fi arestat abuziv. Casa îi este
naționalizată. La București, Mircea Zaciu
se întâlnește cu profesorul Mihai Pop, fost
coleg de liceu cu tatăl său, la Liceul ”Mihai
Eminescu” din Satu Mare.

Pe line maternă, numele celuilalt neam
al meu e ”Mutu”, probabil dintr-o poreclă
vizând și obstinația și taciturnul. În actele
cancelariilor, numele s-a scris însă ”Mut”
ceea ce înseamnă și ”curaj”. Muțenie și
temeritate, așadar, legate de acțiune, fă
legătură între toate acestea și vei găsi cam
ce înseamnă numele ce-l port, venit dintr-
un ascetic nord, care m-a ferit probabil de
excese. Unește aceste puncte și, observ eu
însumi cu surprindere că, incitat de

subtextul întrebării dumitale mă identific
în deviza heraldică mateină< cave, age ,tace.
Mama lui, Otilia, născută Muthu își are
obârșiile în comuna Terebești. Mircea
Zaciu va ajunge pentru prima dată aici, la
27 aprilie 1980, ca într-un fel de pios
pelerinaj, cu toate că în copilărie auzise
vorbindu-se deseori despre satul natal al
mamei sale< Văd mormântul bunicii mele,
care a murit la 43 de ani, n-am mai apucat-
o, dar acum sunt mult mai bătrân decât
ea… Alături, crucea unuia dintre fii,
Coriolan, stins la 22 de ani. Ceilalți au
supraviețuit< zece copii. (Jurnal I, p.109)
Sunt prezentați apoi  celelalte rubedenii<
Neli cu soțul ei Mitru, Ioani, fratele lui Neli
cu soția Floarea și fata lor, Otica,
farmacista, fată bătrână, care are și ea
destule probleme de sănătate, dar pe care
le tratază cu seninătate și optimism. La
plecare îi este arătat unde a fost casa lui
Moșu, bunicul cu care seamănă,
învățătorul din sat, transformată în
magazin sătesc. O atmosferă încărcată de
amintiri duioase. Neamurile lui, pe care le
știa sănătoase și în putere, sunt acum
măcinate de boli incurabile, iar chipurile
lor sunt tot mai veștejite.

Într-un alt interviu acordat lui Dorin
Tudoran în Luceafărul (19. Nr.5, 31.01,
a976 p.3), Mircea Zaciu vorbește pe larg
despre orașul copilăriei sale< De născut, m-
am născut la Oradea, dar copilăria, bună

parte din ea, mi-am petrecut-o într-un
oraș mai mic, Satu Mare…Spiritul
nordului m-a marcat. Era lumea aceea
stranie, primitivă a Maramureșului și
Oașului< crâncenă deseori, plină de
zbucium, frumusețe și crime. Taică meu
era avocat. Un frate al lui, de asemenea…
Bunicii mei, învățători, erau intim legați de
lumea de la țară. Deși orășean, eram legat
– prin ei, prin tot ce-mi evoca bunica mea
dinspre tată, o extraordinară povestitoare
– de respirația satului, a cărui nostalgie o
am și azi.

Imaginea luminoasă a bunicii paterne,
va reveni de-a lungul celor șase volume ale
Jurnalului, ca un spirit protector. Ea va fi
cea care îi va insufla dragostea pentru
lectură și, atunci când era bolnav, doar ea
deținea ascunsul leac tămăduitor. 

În 23 septembrie 1994, aflat la Satu
Mare cu ocazia Zilelor Poesis, unde i se va
decerna Premiul cultural al orașului, Zaciu
găsește un răgaz să-și viziteze nepotul,
nimeni altul, decât omul de cultură Voicu
D. Rusu, la redacția Gazetei de Nord Vest,
clădire care adăpostește acum instituția
care patronează revista Cronograf< o vizită
la Voicu, la ”Gazeta de Nord Vest”, unde îl
revăd după atâția ani. Nu pare supărat, îi
explic tăcerea mea< cât au fost ei tineri am
avut eu grijă de ei, acum la bătrânețe ar
trebui să aibă ei grijă de mine, încât ei
trebuiau să mă caute. Aflu că a murit

mama Cicăi (soacra lui Voicu –n.n.), după
o foarte lungă comă. Traian a intrat la Cluj,
la Medicină. Vine și Cica, la micul bar al
presei, de la subsolul redacției…Seară cu
Voicu, la ei acasă, unde vine și Mitru (81
de ani, neschimbat, foarte bine), aflu cine
mai trăiește, cine a murit dintre ultimele
rude din Terebeștii Sătmarului. A murit și
Neli, și Lora și alții. Mitru, bolnav, ca și
Ioan. Copiii lor, pe care nu-i mai știu, afară
de Orica, farmacista, tot în sat. (Jurnal  VI,
p.470 - 1)  Sătmarul are destule motive să
se mândrească astăzi, cu un astfel de fiu,
care și-a iubit cu patimă meleagurile natale
și se simțea legat organic de această zonă
unde se umplea de spiritul nordului.

O lume de care vicisitudinile istoriei l-
au despărțit la vârsta de 12 ani, dar Zaciu
se va întoarce aici, să se umple mereu de
energia aceea misterioasă emanată de
lumea strămoșilor săi sătmăreni.    Visul lui
a fost să răscumpere casa părintească și să
scrie în liniște, departe de tumultul unei
lumi de care se îndepărta tot mai mult. În
viața lui pământească acest lucru nu s-a
împlinit, dar poate că silueta lui, mai poate
fi zărită în serile cețoase, plutind agale pe
străzile unei copilării magnifice și pline de
prospețimea pe care ți-o poate da doar
înțelegerea profundă a sensurilor și
rosturilor omului pe acest pământ.

Felician Pop

Micea Zaciu - r[d[cini
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Universul oșenesc este bogat nu
doar în ceea ce înseamnă frumusețe
a plaiurilor, portului oșenesc, sau
țâpuritură. Universul oșenesc a fost
și încă este generos în a înzestra cu
multă dibăcie, inspirație și iscusință
oșenii răbdători și totodată
veritabili meșteri populari. Ei ne
amintesc, clipă de clipă, prin toată
zestrea pe care o lasă posterității,
cine suntem și care sunt, de fapt,
liniile trasate de înaintașii noștri
pentru a trăi frumos în cadrul
comunității oșenești.

Acești făuritori de destine ne spun, prin
rodul muncii mâinilor lor, - și nu numai! -
care este rânduiala sfântă lăsată de înaintași.
Sunt, deopotrivă și cei care ne arată, cel mai
bine, tot ceea că ne-au lăsat strămoșii noștri
cel mai de preț< identitatea noastră, a
oșenilor.

Un creator nu se poate rupe
de actul și de contextul creației

Pentru că un creator nu poate să se rupă
de contextul făuririi unui obiect și, drept
urmare, îl umple de energia afectivă și
creatoare, la fel cum un copil își umple
mama cu dulceața zâmbetului său. Așa și
meșterii tradiționali din Oaș, indiferent că
ne referim la< sculptorul Vasile Dragoș din
Turț-Băi> morarul Văsălie Ion din
Cămărzana> hămarii și curelarii Dumitru
Tomii și Vasile Țiplea din Racșa> fierarii
Mihai Bandi din Trip și Vasile Bondi din
Certeze> creatoarele de cununi Floare Pop
din Boinești (a Surdului), Ana Pop din Turț,
Viorica Puti și Maria Negru din Batarci>
țesătoarea Maria Dorle din Bixad> mama
păpușilor Ana Mare din Bixad> meșterițe cu
mărgele și săboițe sunt aproape la fiecare
casă din Oaș< Floare Pop (a Surdului din
Boinești), Alina Ignat din Turț, Mărie lui
Butuzaru din Cămărzana, Mărioara Pop
din Tur,  Maria Ionici din Cămărzana>
pălărierul Mihoc Petre din Certeze,
morarul Ion Văsălie din Cămărzana și mulți
mulți alții…

Cei mai mulți meșteri populari
care împistresc ouă sunt
la Cămărzana

Printre acești meșteri dăruiți de
Dumnezeu Tării Oașului îi regăsim și pe cei
care împistresc ouă. Un număr însemnat de
meșterițe care practică ritualul împistririi
ouălor de Paști îl regăsim însă în
Cămărzana, unde se pare că s-a conservat
mai bine acest ritual.

Mircea Eliade despre structura
sărbătorilor pascale

Mircea Eliade, în volumul “Istoria
credințelor și ideilor religioase”, apărut la

editura Polirom, în anul 2015, spune faptul
că omul a analizat ritmurile cosmice de-a
lungul timpului, și a ajuns să-și rânduiască
viața, cu toate aspectele sale importante în
funcție de constantele și variabilele date de
mișcările planetelor. Desigur că trebuie
amintite aici, în special, cele patru zile de
peste an care marchează anumite sărbători,
astăzi creștine sau laice, dar care au suferit
modific[ri majore< echinocțiile de
primăvară și toamnă, precum și solstițiile
de vară și toamnă. Toate aceste momente au
ajuns să aibă, în ochii țăranului român, o
conotație mitologică, marcate profund de
ritualuri prin care să se facă trecerea de la
vechi, la nou> de la iarnă, la primăvară> de
la moarte, la viață> de la bine la rău> de la
întuneric, la lumină. Un exemplu concret în
acest sens este trecerea de la natura moartă,
din timpul iernii, la începerea noului an
agrar, deci la primăvară, când natura se
trezește din nou, din momentul
echinocțiului.

În mentalitatea strămoșilor noștri,
dacii, echinocțiul de primăvară marca
trecerea în noul an. Era ziua în care se
considera că forțele răului și cele ale binelui
erau egale și că morții pot să se întorcă pe
pământ, la vechile lor locuințe. Rudele aflate
în viață aveau datoria de a-i ospăta și de a
se asigura că sunt conduși înapoi la cimitr.

Reminiscențe ale riturilor practicate la
trecerea în noul an agrar găsim însă și în
structura sărbătorilor pascale nu numai la
oșeni, ci sunt răspândite pe întreg teritoriul
României. În credințele locuitorilor satelor
din Oltenia și Muntenia, cei trecuți în
neființă vin întotdeauna pe pământ, în Joia
Mare, iar rudele aflate în viață trebuie să se
asigure că echilibrul dintre cele două lumi
- a viilor și morților - este întotdeauna
perfect.

Din sicriele morților

din localitatea Cămărzana
nu lipseau ouăle împistrite

Astfel, apar obiceiuri străvechi cu
referire la pomenirea celor trecuți în lumea
umbrelor. În unele sate, creștinii trec pe la
morminte în perioada pascală, le aduc în
ordine, iar apoi preoții le sfințesc. În alte
zone etnografice ale României, rudele
morților depun ofrande la morminte,
pentru a răscumpăra sufletul celui decedat.
De asemenea, pentru alungarea forțelor
răului, cete de mascați îndeplinesc ritualuri
în cimitre.

În ce privește obiceiurile și riturile care
se îndeplineau de Paști la Cămărzana,
trebuie scos în evidență un anumit aspect
important, și anume< din sicriul mortului
nu lipseau ouăle împistrite, pentru trecerea
sufletului defunctului pe cealaltă lume,
alături de alte obiecte, precizeaz[ Mihaela
Grigorean, `n volumul Un periplu al
me;te;ugurilor `n |ara Oa;ului.

Explicația gestului de a pune ouă de
Paști împrejurul mortului are o semnificație
aparte, dar care își găsește rost și
semnificații și în alte culturi și obiceiuri
ancestrale.

Trebuie menționat că acest ritual era
practicat și la Racșa, deoarece rudele
rămase în viață doreau să împiedice, cu
orice preț, revenirea pe pământ a
defunctului, sub o formă sau alta. Astfel,
asigurau trecerea sufletului prin "Porțile
Vămilor", fiind ferit de posibile forțe
malefice în timpul tranziției. Dacă în
pumnul mortului se punea un ou roșu în
zilele de Paști, păzitorul Vămilor îl lăsa să
treacă, fără să țină cont de păcatele sale.
Pentru păzitor, acesta era un semn că
defunctul a trecut "pragul" în Ziua Învierii,
când se consideră că cerurile sunt deschise
pentru orice suflet.

Alte merinde care asigurau
trecerea defunctului prin
"Porțile Vămilor", dar
și o sumă de bani simbolică

Desigur că în sicriul mortului se mai
așezau și alte merinde, și anume< nuci,
mere, colaci, un cățel de usturoi - tot pentru
ca sufletul defunctului să nu se mai întoarcă
acasă!. De asemenea, potrivit credințelor
strămoșești - ne spune Vasile Scurtu, în
volumul Cercetări folclorice în Ugocea
Românească - ca să plătească pentru
trecerea prin cele "șapte vămi", defunctului
i se așezau în pumn 7 lei, câte un leu pentru
fiecare vamă, dar și o lumânare, pentru a-i
fi luminat drumul pe care va merge.

7 ouă împistrite se așezau
în copârșeu pe verdeața
de lângă capul mortului

În localitatea Cămărzana, în ziua a treia
a înmormântării, se obșnuia a se așeza câte
7 ouă împistrite în sălașul defunctului, dar
numai după ce sicriul a fost pregătit
conform rânduielii. Pe lângă cap se punea

verdeață, iar ouăle împistrite erau aici
așezate cu grijă, pentru a nu se sparge.
Trebuie menționat că se practica și obiceiul
ca numele defunctului să fie trecut pe ou,
desigur alături de celelalte simboluri care
împodobesc, și astăzi, ouăle vopsite de
Paști, în Cămărzana.

Întreg universul oșenesc se regăsește în
împistreala cămeșilor, pindileauălor și
zădiilor - obiecte care fac parte din portul
tradițional. Desigur că nici ouăle de Paști
nu sunt lipsite de încărcătura simbolică ce
ne amintește de comuniunea oșanului cu
natura, dar și de legătura și unitatea
pământului cu cerul, practic a omului cu
divinul.

Etnografii care au studiat zona Țării
Oașului au subliniat întotdeauna că toate
simbolurile care sunt folosite în
ornamentarea ouălor de Paști la Cămărzana
se regăsesc în mai toate registrele artei
populare oșenești, dar nu numai. Ne
referim aici la obiectele ceramice, podoabe,
port tradițional, sculptură în lemn. Desigur
că astfel toate aceste simboluri sunt
prezente și în obiceiurile practicate la
evenimentele importante care marchează
viața oșanului< botez, nuntă sau
înmormântare, precizeaz[ Tancred
B[n[\eanu, `n “Caiete de Art[ Popular[,
Portul Popular din |ara Oa;ului”, volum
apărut în anul  1955.

Oșanca meșteriță cămărzancă
ornamentează oul de Paști cu simboluri ce
astăzi ne amintesc, sau ne duc cu gândul la
obiecte pe care le folosesc țăranii în
gospodărie, cum ar fi furca, grebla ori scara.
De asemenea, pe ouăle de Paști regăsim și
ornamente din lumea vegetală precum sunt
frunza de stejar, bradul, spicul. Din lumea
animală, regăsim simboluri precum dinții
de lup, coarnele berbecului, laba gâștii, ori
cocoșul. Valurile apei sunt și ele prezente
între simbolurile care înfrumusețează, an
de an, ouăle care se împistresc în această
localitate, mai precizează profesoara
Mihaela Grigorean, în volumul Un periplu
al me;te;ugurilor în Țara Oa;ului.

Termenul care face referire la decorarea
ouălor în Cămărzana este "a împistri" și
face referire la înstruțare, ornamentare sau
împodobire.

Etapele înstruțării ouălor
de Paști la Cămărzana

Împistritul ouălor la Cămărzana,
localitatea unde acest obicei s-a conservat
cel mai bine, se face pe etape, și este
practicat îndeosebi de femeile cu oarecare
înclinații artistice.

Cea mai întâlnită categorie de ouă
înstruțate o reprezintă cele monocrome -
roșii sau negre. În zilele noastre, se practică
și coloratul simplu al ouălor cu vopsele
multicolore din comerț, dar nu acest aspect
urmărim să îl evidențiem acum.

Revenind la motivele tradiționale care
se regăsesc pe ouăle de Paști la Cămărzana,

indiferent că vorbim de simboluri cu
origine animală, ori vegetală, sau că sunt
obiecte de uz gospodăresc, (cel puțin în
aparență!) acestea sunt în relief, datorită
urmei de ceară care rămâne pe suprafața de
lucru.

Înainte de a trece la munca efectivă de
încondeiere, femeia care ornamentează cu
migală ouăle, care mai apoi se vor pune în
coșul de Paști, își pregătește instrumentarul
necesar, astfel încât să aibă la îndemână
toate uneltele necesare practicării ritualului<
câsca, ceara, precum și culorile alese.

Ouăle se împistresc în Joia Mare și nu
într-o altă zi. Încă de dimineață, copiii
obișnuiau a umbla pe la case pentru a cere
ouă, obicei practicat în special în localitățile

Bixad, Moișeni și Certeze, după cum explică
Ion Mușlea în “Cercetări folclorice în Țara
Oașului, în Anuarul Arhivei de Folclor”,
1932.

Dacă meșterițele trebuiau să 
înstruțeze ouă pentru mai multe
familii, se adunau la șezătoare

La Cămărzana era obiceiul ca
meșterițele să se adune într-o șezătoare,
dacă aveau de împistrit ouă pentru mai
multe familii. "Vedetele" ritualului erau
ouăle de gâscă, deoarece ofereau un spațiu
mai mare de lucru și astfel meșterițele aveau
posibilitatea de a lucra modele mai
complexe. Trebuie menționat că localnicii
din Cămărzana erau crescători de gâște, iar
copiii erau adeseori trimiși cu gâștele pe
văile din comună. Cu toate acestea, se
împistreau și ouă de găină, poveste;te
Maria Bene, pricepută me;teriță născută
la Cămărzana (cunoscută ca Mărie lu’
Văsălica Benii), în timpul cercetărlor în
teren.

Procesul începea cu pregătirea șporului,
prezent la orice casă. Se punea pe el o oală
în care se fierbeau ouăle alese pentru
decorat. După ce s-au scos din oală, acestea
se vopeau în roșu, însă erau mereu așezate
aproape de o sursă de căldură, pentru a nu
se răci prea tare. Erau ținute fie la gura
șporului, fie se lăsau pe sursa de căldură,
într-o cutie, mai explică Maria Bene.

Decorarea se face numai
cu ceară călduță, în amestec
cu praf de cărbune sau lut
de la Dâmbu’ Roșu

Ceara se poate folosi numai dacă este
călduță, nicidecum fierbinte. Se trece la
decorare numai după spațiul de lucru a fost
segmentat în două părți egale. Împărțirea
este realizată prin desenarea unei scări cu
fuștei, cu obiectul denumit "câscă". Acesta
era confecționat din lemn de alun. Bucata
de lemn este crestată la un capăt, pentru a
se facilita procesul de decorare. La partea
crestată se leagă o bucată de alamă subțire

care are forma unui tub, pe unde trece ceara.
Astfel sunt realizate liniile și punctele prin
care se transpun pe ou simbolurile alese,
după cum ne poveste;te mătu;a Lu;ca lu’
Tou’ Morar de la Fântâna Ro;ie, aflată la o
venerabilă vârstă.

Pentru a ajunge la culorile dorite,
meșterițele cămărzance se folosesc de praful
de cărbune. Se adaugă în ceara topită, astfel
că simbolurile desenate în relief rămân pe
ou după ce se șterge de pe toată suprafața sa
vopseaua neagră sau roșie. La această etapă
se folosește apă cu oțet, zăr de la oi sau
moare de varză acră, care se aplică pe un
burete, ori se lasă ouăle într-un vas cu unul
dintre aceste lichide. Astfel, rămâne colorată
doar partea decorată cu ceară.

Pentru un aspect mai plăcut și lucios al
ouălor, femeile obișnuiesc să le ungă cu
slănină, să străluceasă mândru, ne mai
spune bunica Lu;ca lu’ Tou’ Morar de la
Fântâna Ro;ie, amintindu-;i procesul
împistrelii, de pe vremea când era pruncă.

Trebuie menționat că arta împistririi
ouălor de Paști în zona Țării Oașului se
deosebește de cea practicată în alte zone ale
țării. Este vorba despre faptul că
ornamentele alese de decoratoare rămân în
relief, lucru nemaintâlnit altundeva la
împistreala cu vopsele.

După ce oul este șters de vopseaua
aleasă, fie ea roșie, fie neagră, acesta rămâne
cu un fundal alb. Albul oului face trimitere,
inevitabil, la puritate, și gingășie, fiind
asociat divinului. Trebuie menționat că
negrul, în mentalitatea meșteriței
cămărzance reprezintă, în mod simbolic,
tortura și suferința la care a fost Iisus supus
prin răstignire. Astfel, se poate spune că
opoziția dintre cele două non-culori face
trecerea de la moarte către viață, căci până
la urmă cele două sunt interdependente.
Culoarea roșie este și ea preferată pentru
împistritul ouălor la Cămărzana. Aceasta se
obținea din lutul adus din locul denumit
"Dâmbul Roșu", mai explică Maria Bene.
“Oarecând femeile mergeau pe un deal ;i
aduceau de acolo lut ro;u, cel mai ro;u din
câte feluri avem în localitate. Se lăsa lutul la
uscat ;i se folosea numai sub formă de praf,
că altfel nu era posibil lucrul cu el”,
mărturise;te cămărzanca.

În concepția oșenilor din această
localitate, ouăle decorate cu simboluri roșii
se ofereau drept dar numai în anumite
ocazii ori scopuri. Oșenii cămărzani
urmăreau să-și exprime afecțiunea
reciprocă prin oferirea de ouă decorate cu
această culoare, deoarece semnifica
fecunditate, astfel că cel care primea în dar
un ou era asigurat de prețuirea celui care îl
oferea. Gestul își are originile în vremurile
când Anul Nou se sărbătorea la echinocțiul
de primăvară.

Simboluri încărcate de 
semnificații pe ouăle împistrite 
în Cămara Zânelor

Scara cu fuștei le asigură oșenilor
conectarea cu lumea imaginară, spirituală,
precum și cu lumea fizică, palpabilă. Astfel,

în mod simbolic, se asigură coeziunea între
opoziția viață-moarte, planul fizic și planul
spiritual. Discontinuitatea dintre cele două
planuri este anulată.

Ouăle împistrite cu prilejul sfintelor
sărbători pascale în comuna Cămărzana
dispun de ornamente centrale, fie ele
animaliere, fie fitomorfe, ori geometrice<
cocoșul, fluturele, floare cu greblă, floare cu
creangă de brad, floare și brad, ornament
stelar cu greblă, brad și scară cu fuștei în
pupi, ornament stelar cu greblă, frunză și
scară, cu fuștei în pupi, ornament stelar cu
greblă, coarne de berbec și scară cu fuștei în
pupi, ornament stelar cu greblă, floare și
scară cu fuștei în pupi, scara cu fuștei de
romb, scară cu fuștei de unda apei sau colții
lupului, după cum menționează Mihaela
Grigorean, `n volumul “Un periplu al
me;te;ugurilor `n |ara Oa;ului”.

Mai avem motivul stelei, al crucii, sau al
scării cu cerc, oul cu scară dublă în cruce,
cocoșul. Unii etnologi văd bradul ca
imagine arhetipală a Arborelui Cosmic,
imagine care este amintită în mai toate
culturile lumii. În spațiul carpato-
danubiano-pontic, crengile de brad sunt
legate de crucile din cimitir, sau chiar de
coarnele animalelor din bătătură, la aproape
toate sărbătorile importante, una dintre ele
fiind Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, sau
și de Anul Nou. 

Portul popular oșenesc este decorat cu
diferite reprezentări ale ceea ce unii
cercetări numesc pomul vieții. Cămeșile cu
pomișori, care fac trimitere directă la
crenguțele de brad, sunt omniprezente în
portul bărbaților din mai multe localități
din Țara Oașului< Turț, Târșolț, Călinești,
Lechința, Boinești etc.

Scara cu fuștei în creangă de brad de pe
ouăle încondeiate la Cămărzana amintesc
de faptul că sufletul trebuie să-și asigure
înălțarea spirituală încă din timpul viețuirii

pe pământ.
În ce privește așa-numitul motiv al

"scării cu fuștei de laba gâștii" prezent pe
ouăle de Paști împistrite la Cămărzana,
etnologii nu oferă lămuriri concrete și
explicații certe referitoare la simbolistica sa.
Știm doar că în localitate se creșteau gâște și
că ouăle acestora ofereau meșterițelor
posibilități mai potrivite de a-și manifesta
talentul în ale înstruțării ouălor.

Andrei Oișteanu acuză lipsa 
izvoarelor scrise autohtone 
referitoare la mitologia geto-
dacă, și implicit la simboluri

Andrei Oișteanu, în volumul pe care îl
semnează - "Motive și semnificații mito-
simbolice în cultura tradițională
românească" - volum care a văzut lumina
tiparului la Editura Minerva, în anul 1989,
reconstituie cu exactitate mitologia pre și
proto-română, chiar în lipsa izvoarelor
scrise autohtone.

Acesta ridică și problema pierderii unor
cărți cu referiri directe la mitologia geto-
dacă, mitologie în care își au originile și
aceste simboluri care se regăsesc în toate
aspectele vieții oșenilor, fie prin portul
popular, pe porți, pe cruci, sau, de ce nu, pe
frumoasele împistrituri ale ouălor de Paști
de la Cămărzana.

Cert este că aceste simboluri precum
cocoșul, așa-zisele spice de grâu, funzele de
stejar, coarnele de berbec (care pe unele ouă
sunt așezate complet opus!), grebla, bradul
etc. merită studiate cu profunzime, chiar cu
sacralitate, pentru a ajunge la adevărata lor
semnificație și pentru a descifra mesajele pe
care au urmărit strămoșii noștri să ni le
transmită, chiar dacă au fost erodate de
timp și modernitate.

Mirela Filimon
***
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 Numai la C[m[rzana se mai p[streaz[ obiceiul ancestral al “`mpistririi” ou[lor de Pa;ti
~n procesul de `nstru\are, c[m[rzancele utilizeaz[ chisca, ceara cald[, c[rbunele ;i lutul de la Dâmbu’ Ro;u

Reminiscențe ale riturilor practicate la trecerea în noul an agrar găsim și în structura sărbătorilor pascale nu numai la oșeni, ci sunt răspândite pe întreg
teritoriul României (fotograf< Ioni\[ G. Andron, cli;eu din colec\ia Muzeului Jude\ean Satu Mare)

O;eni surprin;i de fotograful Ioni\[ G. Andron, `n ziua de Pa;ti, la sfin\itul
bucatelor din co;uri (cli;eu din colec\ia Muzeului Jude\ean Satu Mare)

Ou[ `nstru\ate `n localitatea C[m[rzana, expuse la lansarea volumului 
“Un periplu al me;te;ugurilor `n |ara Oa;ului” (fotograf Vasile Meste;anu)

Ou[ ;i fragmente de ou[ `nstru\ate cu grebl[, laba g];tii, unda apei,
scar[ cu fu;tei (fotograf< Vasile Meste;anu)

Când aveau de înstruțat ouă pentru mai multe familii, cămărzancele
se adunau în ;ezătoare, în Joia Mare (fotograf< Ioni\[ G. Andron,

cli;eu din colec\ia Muzeului Jude\ean Satu Mare)

În concepția oșenilor din această localitate, ouăle decorate cu simboluri roșii
se ofereau drept dar numai în anumite ocazii ori scopuri (fotograf< Ioni\[

G. Andron, cli;eu din colec\ia Muzeului Jude\ean Satu Mare)



Dinastia Tudorilor a avut parte
de un `nceput relativ tumultos.
Aceast[ dinastie a prins r[d[cini `n
urma un scandal, mai exact o
c[s[torie `n secret. Owain Tudor,
un ̀ ngrijitor regal, se c[s[tore;te cu
regina Catherine de Valois, care era
văduva regelui Henric al V-lea.
Celor doi `ndr[gosti\i li se
recunoa;te c[s[toria, `ns[ copii
sunt socoti\i drept ilegitimi.

Casa Tudor este descendentă pe linia
mamei lui Henric al VII-lea al Angliei,
din John Beaufort, primul Conte de
Somerset, unul dintre copiii nelegitimi ai
Prințului John de Gaunt, primul Duce de
Lancaster (al treilea fiu supraviețuitor al
lui Eduard al III-lea al Angliei), conceput
cu amanta sa, Katerina Swynford.
Descendenții unui copil nelegitim regal
englez nu ar putea avea în mod normal
nici o pretenție la tron, însă situația s-a
complicat atunci când Gaunt și Swynford
s-au căsătorit în cele din urmă în 1399,
când John Beaufort avea 25 de ani.
Biserica l-a declarat retroactiv pe
Beaufort legitim, printr-o bulă papală din
același an, confirmată printr-un Act al
Parlamentului din 1397. O proclamație
ulterioară a fiului legitim al lui John de
Gaunt, Henric al IV-lea al Angliei, a
recunoscut, de asemenea, legitimitatea
descendenților lui Beaufort, însă i-a
declarat neeligibili să moștenească tronul
vreodată. Cu toate acestea, familia
Beaufort a rămas aliată cu urmașii
legitimi ai lui Gaunt din prima sa
căsătorie, din Casa de Lancaster. 

Preluarea puterii

La 1 noiembrie 1455, nepoata lui
John Beaufort, Margareta Beaufort,
Contesă de Richmond și Derby, s-a
căsătorit cu fratele vitreg al regelui Henric
al VI-lea al Angliei, Edmund Tudor,
primul Conte de Richmond. Tatăl
acestuia, Owen Tudor, a fost cel care a
abandonat practicile patronimice din
Țara Galilor și a adoptat numele de
familie. Când a făcut-o, nu a ales, așa cum
era obiceiul, numele tatălui său,
Maredudd, ci a ales numele bunicului
său, Tewdur (în galeză) sau Tudor. Owen
Tudor a fost garda de corp a reginei
văduve, Caterina de Valois, al cărei soț,
Henric al V-lea al Angliei, a murit în
1422. Dovezile sugerează că cei doi s-au
căsătorit în secret, în anul 1429. Cei doi
fii născuți din căsătorie, Edmund și
Jasper, au fost printre susținătorii fideli ai
Casei de Lancaster, în lupta împotriva
Casei de York.

Henric al VI-lea și-a înnobilat frații
vitregi. Edmund a devenit Conte de
Richmond și s-a căsătorit cu Margareta
Beaufort, stră-nepoata lui John de Gaunt,
progenitorul Casei de Lancaster. Jasper a
devenit Conte de Pembroke și prin 1460
a adunat atât de multe funcții în Țara
Galilor, încât a devenit viceregele virtual
al țării. Edmund a decedat în noiembrie
1456. La 28 ianuarie 1457, văduva lui
Edmund, care tocmai împlinise vârsta de
14 ani, a dat naștere unui fiu, Henric al
VII-lea al Angliei, în casa cumnatului ei
de la Castelul Pembroke.

Henric Tudor și-a petrecut copilăria
la Castelul Raglan, casa lui William
Herbert, primul Conte de Pembroke și
Yorkist însemnat. După asasinarea lui
Henric al VI-lea al Angliei și a fiului sau
Eduard, în 1471, Henric a devenit
persoana pe care Casa de Lancaster se
putea baza. Preocupat de viața nepotului
său, Jasper Tudor l-a luat pe Henric în
Britania pentru a-l ține în siguranță. Lady

Margareta a rămas în Anglia și s-a
recăsătorit, trăind în liniște în timp ce
susținea cauza Casei de Lancaster și a
fiului ei. Profitând de lipsa de
popularitate tot mai mare a regelui
Richard al III-lea al Angliei, ea a fost
capabilă să creeze o alianță cu Yorkiștii
nemulțumiți, în sprijinul fiului ei.
Paisprezece ani mai târziu, Henric și
Jasper au plecat pe mare de la gurile Senei
la Milford Haven, unde l-au învins pe
Richard al III-lea în Bătălia de la
Bosworth Field. După această victorie,
Henric Tudor s-a proclamat rege Henric
al VII-lea al Angliei. 

Cum a reu;it iubirea s[ rup[
leg[tura dintre Regat ;i Roma?

Asigurarea tronului a reprezentat
principala “grij[“ pentru Henric. Pe 18
ianuarie 1486 ;i-a respectat promisiunea
;i s-a c[s[torit cu Elisabeta de York. Cei
doi erau veri de gradul trei, ambii fiind
stră-strănepoții lui John de Gaunt.
Căsătoria a unit casele Lancaster și York,
care se aflau în conflict și le-a oferit
copiilor săi o bază solidă de a pretinde
tronul. Unificarea celor două case este
simbolizată prin emblema Rozei Tudor,
combinând roza albă a Casei de York cu
cea roșie al Casei de Lancaster.

Henric al VII-lea și Regina Elisabeta
au avut mai mulți copii, însă doar patru
au supraviețuit< Arthur, Prinț de Wales,
Henric, Duce de Richmond, Margareta,
care s-a căsătorit cu James al IV-lea al
Scoției și Maria, care s-a căsătorit cu
Ludovic al XII-lea al Franței. Unul dintre
obiectivele lui Henric al VII-lea a fost
asigurarea dinastiei, căsătorind-o pe
Margareta cu Regele Scoției, James al IV-
lea și pe fiul său mai mare, Arthur, cu
Caterina de Aragon, formând o alianță
puternică cu monarhia Spaniei,
Ferdinand al II-lea de Aragon și Isabella
I de Castilia. Cu toate acestea, la patru
luni după căsătorie, Arthur a murit,
lăsându-l pe fratele său, Henric, singurul
moștenitor la tron. Henric al VII-lea a
obținut o dispensă papală care îi permitea
fiului său să se căsătorească cu văduva lui
Arthur> cu toate acestea, Henric al VII-
lea a alea să mai amâne căsătoria un timp.
Henric al VII-lea a ales să-și limiteze
implicarea în politica europeană. A
participat la război doar de două ori,
prima dată în 1489 în timpul Crizei
Bretone și a invaziei Britanicilor, iar cea

de-a doua în 1496 - 1497, unde a acordat
sprijinul pentru răzbunarea scoțianului
Perkin Warbeck și a invaziei sale în
nordul Angliei. Henric al VII-lea a făcut
pace cu Franța în 1497 iar războiul cu
Scoția a fost abandonat din cauza
Rebeliunii de Vest din 1497. Henric al
VII-lea a făcut pace și cu James al IV-lea,
in 1502, deschizând calea pentru a o
căsători pe fiica sa, Margareta.

Una dintre principalele preocupări
ale lui Henric al VII-lea în timpul
domniei sale a fost reacumularea de
fonduri în trezoreria regală. Anglia nu
fusese niciodată una dintre țările bogate
ale Europei, iar după Războiul celor
Două Roze, trezoreria aproape se golise.
Prin strategia sa economică, el a fost
capabil să-i lase o sumă considerabilă
fiului său și moștenitorul tronului,
Henric al VIII-lea. Deși este dezbătută
tema dacă Henric al VII-lea a fost un
mare rege, însă cu siguranță a fost unul
de succes< a restaurat finanțele țării, a
consolidat sistemul judiciar și a reușit să
îndepărteze toți pretendenții la tron și să
asigure continuitatea familiei sale.

Noul rege, Henric al VIII-lea al
Angliei s-a căsătorit cu Caterina de
Aragon pe 11 iunie 1509 au fost
încoronați la Westminster Abbey pe 24
iunie în același an. 

Din păcate, Caterina nu a putut să-i
ofere lui Henric nici un moștenitor de sex
masculin> primul copil al Caterinei a fost
o fată, care a murit la naștere, iar al doilea
a fost un fiu, Henric, Duce de Cornwall,
care a murit la 52 de zile după naștere.
Alți câțiva copii s-au născut morți sau au
murit la naștere, până când a fost născută
Maria, în 1516. Când devenise clar
pentru Henric că dinastia Tudor este în
pericol, l-a consultat pe ministrul său,
cardinalul Thomas Wolsey, cu privire la
posibilitatea unei anulări a căsătoriei sale
cu Caterina. Wolsey a vizitat Roma, unde
a sperat că va obține consimțământul
Papei de anulare. 

Wolsey nu mai era favoritul regelui
după ce eșuase să obțină anularea, astfel
Henric l-a numit pe Thomas Cronwell în
locul său. În ciuda eșecului său de a
produce rezultatele pe care și le dorea
Henric, Wolsey s-a preocupat în
continuare de problemă, însă nu
prevăzuse niciodată că Henric se va
căsători cu Anne Boleyn, de care regele
se îndrăgostise nebunește în timp ce
aceasta era doamna de onoare în
gospodăria reginei Caterina. Nu se știe

exact cât de implicat a fost Wolsey în
Reformă, însă a fost clară dorința
nebunească a lui Henric de a se căsători
cu Anne Boleyn, prin participarea sa la
Schismă. Preocuparea lui Henric de a
avea un moștenitor de sex masculin în
linia familiei sale, creștea de la o zi la asta,
determinându-l să ceară anularea
căsătoriei, mai devreme sau mai târziu,
chiar dacă Anne nu apărea în viața lui.

Pentru a i se permite lui Henric să
anuleze căsătoria cu Caterina,
Parlamentul englez a adoptat legi care au
dus la ruperea relațiilor cu Roma, și l-a
declarat Capul Suprem al Bisericii
Angliei. Noul Arhiepiscop de
Canterbury, Thomas Cromwell, a fost cel
care a anulat căsătoria lui Henric și a
Caterinei. Caterina a fost mutată de la
curte și și-a petrecut restul de trei ani din
viață în diverse case din Anglia, sub
supraveghere, similar cu arestul la
domiciliu. Acest lucru i-a permis lui
Henric să se căsătorească cu Anne
Boleyn, fiica unui diplomat, Sir Thomas
Boleyn. Pe 7 septembrie 1533, Anne a dat
naștere primului copil, Elisabeta,
numind-o astfel în onoarea mamei lui
Henric. Anne a mai avut câteva sarcini
care s-au încheiat cu un avort spontan
sau cu nașterea pruncilor morți. În mai
1536, Anne a fost arestată împreună cu
alți șase curteni. Thomas Cromwell a
intervenit susținând că Anne a avut mai
mulți amanți în timpul căsătoriei sale cu
Henric. Anne Boleyn a fost acuzată de
trădare, vrăjitorie și adulter (acuzațiile
fiind cel mai probabil inventate) și a fost
executată în mai 1536.

Henric s-a căsătorit pentru a treia
oara cu Jane Seymour, fiica cavalerului
Wiltshire, de care se îndrăgostise pe
vremea când aceasta era doamna de
onoare în gospodăria reginei Anne. În
1537, Jane a născut un fiu, care avea să
devină regele Eduard al VI-lea al Angliei.
Jane a murit de febra puerperală la doar
câteva zile după naștere, lănsându-l pe
Henric devastat. Henric a considerat-o pe
Jane “adevărata” lui soție, singura care i-
a dăruit moștenitorul pe care l-a dorit cu
atâta disperare. 

Cele dou[ regine

Când Eduard al VI-lea s-a
îmbolnăvit în 1553, consilierii săi
vedeau posibilitatea iminentă a
ascensiunii Mariei, și se temeau că
aceasta va rasturna toate reformele

făcute în timpul domniei lui Eduard.
Surprinzător, chiar și Eduard se temea
de întoarcerea catolicismului în țară. 

Dup[ moartea lui Eduard ;i
`ndep[rtarea mo;tenitoarei pe micul
rege a dorit-o, Maria, fiica lui Henric ;i
Caterina de Aragon, devine regin[ `n
luna iulie a anului 1553. Maria și-a
anunțat intenția de a se căsători cu
prințul spaniol, Filip, fiul nepotului
mamei sale, Carol al V-lea. Perspectiva
unei alianțe cu Spania s-a dovedit a fi
nepopulară în r]ndul englezilor care se
temeau că Spania se va folosi de Anglia,
implicând-o în războaie. 

Încă din prima ședință a
parlamentului, ea restabilește liturghia
în limba latină și expulzează din biserică
pe preoții căsătoriți. Speranța
protestanților, principesa Elisabeta se
convertește la catolicism. 

Maria a fost sl[bit[ și bolnavă din
mai 1558. Posibil din cauza chisturilor
ovariene sau a cancerului uterin, a murit
la 17 noiembrie 1558, la vârsta de 42 de
ani, la Palatul St James, în timpul unei
epidemii de gripă. Ea a fost succedată de
Elizabeth. Philip, so\ul ei, care se afla la
Bruxelles, i-a scris sorei sale Joan< „Am
simțit un regret rezonabil pentru
moartea ei.

Elisabeta devine regină după
moartea surorii sale, la vârsta de
douăzeci și cinci de ani. Popularitatea sa
este mult mai mare decât cea a surorii
sale. În ajunul încoronării, trecerea
Elisabetei prin oraș este întâmpinată cu
bucurie de mulțime, iar răspunsurile ei
deschise și pline de har fac să fie
îndrăgită de spectatori.Elisabeta este
încoronată în 15 ianuarie 1559. În acea
vreme nu exista încă un arhiepiscop de
Canterbury. Episcopii mai bătrâni
refuză să participe la ceremonie(socotită
ilegitimă după canoanele bisericii
deoarece este protestantă), iar Elisabeta
este încoronată la Westminster Abbey.
Încoronarea Elisabetei va fi ultima
celebrată cu ritualul latin< următoarele
încoronări se vor desfășura cu ritualul în
limba engleză. Mai târziu ea îl va
convinge pe preotul mamei sale Mathew
Parker, să devină primul arhiepiscop de
Canterbury.

Domnia sa a fost idealizată ca o
perioadă în care coroana, parlamentul și
biserica au colaborat cu succes. Această
imagine fabricată de admiratorii săi
protestanți, este durabilă și este
reamintită în timpul Războaielor
Napoleoniene, când Anglia era în
pericol să fie invadată. 

În Epoca victoriană, legenda
Elisabetei a fost adaptată ideologiei
imperiale[111] și la jumătatea secolului
XX, Elisabeta a fost un simbol romantic
al rezistenței naționale în fața
amenințării externe.

Chiar dacă Elisabeta a dus o politică
externă defensivă, statutul Angliei a
crescut. Papa Sixt al V-lea mirat scria<
"Ea este o femeie care chiar dacă
stăpânește doar o jumătate de insulă,
este temută de Franța, Spania și Sfântul
Imperiu Roman". A fost primul Tudor
care a recunoscut că un monarh
guvernează pentru aprobarea poporului
său. Prin urmare ea a colaborat
întotdeauna cu Parlamentul și consilierii
săi, în care putea avea încredere, ceea ce
niciunul din succesorii săi Stuart nu a
reușit. Unii istorici sunt de părere că a
avut noroc> ea credea că Dumnezeu o
protejează> și succesul domniei sale este
bazat pe iubirea supușilor săi.

Odat[ cu moartea Elisabetei din
anul 1603 s-a `nchis o pagin[ de aur din
istoria Angliei. Regina “Virgin[“ a dus
cu ea `n morm]nt dinastia Tudorilor, o
familie care ;i acum este amintit[ de
c[tre englezi ;i istorici deopotriv[.

Raluca D.

O familie care a reu;it s[ schimbe Anglia
Povestea unei dinastii engleze întemeiată de Henric al VII-lea, devenit rege în urma bătăliei de la Bosworth, când l-a 
înlăturat pe Richard al III-lea, ultimul reprezentant al dinastiei York în Războiul celor Două Roze

De la st]nga la dreapta< Filip al Spaniei, Regina Maria I, Henric al VIII-lea, Edward al VI-lea ;i Elisabeta I
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ISTORIE
~ntr-una din rugăciunile ei, Elisabeta I spunea “într-o perioadă în care războaiele și revoltele, împreună cu prigoniri
crunte, au afectat aproape toate țările și toți regii din jurul meu, domnia mea a fost pașnică și regatul meu un recipient,
pentru această biserică afectată. Dragostea poporului meu a fost fermă și dorințele dușmanilor mei dejucate.”



25 aprilie 2021/Informa\ia de Duminic[ 7

RELIGIE
În data de 30 iunie 1939 a fost ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, iar

întronizarea a avut loc pe 5 iulie. Patriarhul Nicodim a tradus în română după textul
grecesc al Septuagintei 51 de cărți ale Sfintei Scripturi (24 din Vechiul Testament, iar
Noul Testament în întregime). De asemenea, a publicat Noul Testament în cinci ediţii,
dar şi Psaltirea (patru ediţii), traduse de el.

Cuvântul Nicodim își are origi-
nea etimologică în limba greacă<
nikao = a învinge, nike = victorie +
demos = popor> altfel spus, tradu-
cerea exactă a cuvântului este< în-
vingător de popoare.

Nicodim Munteanu s-a născut la 6
decembrie 1864, satul Pipirig de pe valea
Ozanei, din județul Neamț și a murit la
27 februarie 1948, fiind îngropat în Ca-
tedrala Patriarhală din București. Nico-
dim se trage dintr-o familie de țărani,
primind numele de Nicolae. După bunic
era rudă cu Ion Creangă. Părinții săi
aveau bunăstare și țineau un munte în-
treg în stăpânire, sub poalele Ceahlăului,
unde își pășteau turmele de oi și își aveau
stânele. Spre bătrânețe ei s-au călugărit<
tatăl la Mânăstirea Neamț, cu numele de
Varnava (moare din pricina unui acci-
dent la 100 de ani), iar mama la Mânăs-
tirea Agapia, cu numele de Itrofana.

Tânărul Nicolae Munteanu, crescut
între oieri și alături de călugări, într-o
atmosferă de puritate sufletească, la vatra
de grai și simțire românească a Mânăstirii
Neamț, unde mai plutea încă mireasma
duhului paisian, a pășit cu încredere pe
cărarea luminoasă, dar plină de spini a
cărții.

După absolvirea claselor primare, în
localitatea natală, în anul 1882 intră prin
concurs ca bursier la Seminarul de la So-
cola, întemeiat de marele mitropolit Ve-
niamin Costache. În anul 1890 a absolvit
seminarul ca șef de promoție. Drumurile
parcurse pe jos din ținuturile Neamțului
până la Seminarul din Socola, de lângă
Iași, i-au amintit, ca și lui Ion Creangă,
faptul că învățătura cere multă osteneală
și l-au întărit în convingerea că oricâte
greutăți s-ar ivi în cale ele trebuiesc în-
vinse, pentru a dobândi lumina cărții.

În anul 1890, mitropolitul Moldovei,
Iosif Naniescu, luându-l ca ucenic al său
îl trimite să studieze la Academia duhov-
nicească de la Kiev, ctitorită de vestitul
mitropolit Petru Movilă. Aici și-a îmbo-
gățit cunoștințele vreme de 5 ani. În va-
canța anului 1894, la 1 august Nicolae
Munteanu intră în monahism la Mânăs-
tirea Neamț și este hirotonit ierodiacon
la Iași.

În anul 1895 a obținut licența în teo-
logie cu lucrarea< Propaganda papistașă
în România și a fost invitat să rămână în
Rusia, spre a fi pregătit să ocupe o catedră
universitară. Întors în țară, la 1 iulie 1895
este numit predicator al Catedralei Mi-
tropolitane din Iași, iar la 1 septembrie
este cinstit cu rangul de arhidiacon. În
anul 1896 primește hirotonia ca ieromo-
nah, fiind numit apoi la 1 aprilie 1897 ca
mare ecleziast la Catedrala Mitropolitană
din Iași. În anul 1898 ajunge vicar admi-
nistrativ al Mitropoliei, iar la 5 iulie 1900
e ridicat la rangul de arhimandrit mitro-
for.

După moartea mitropolitului Iosif
Naniescu, în octombrie 1902 se alătură
episcopului Pimen Georgescu al Dunării
de Jos, care, chemându-l la Galați, îl nu-
mește “arhimandrit de scaun”, un fel de
vicar administrativ. Între anii 1903 –
1909 îndeplinește funcția de director al
Seminarului Sfântul Andrei din Galați.
Pune mult suflet la desăvârșirea con-
strucției Catedralei din Galați. 

În anul 1909 episcopul Pimen urcă
în scaunul de mitropolit al Moldovei și
luând cu sine pe Nicodim Munteanu îl
hirotonește ca arhiereu și îl numește vicar
al Moldovei cu numele de „Băcăoanul”.
Se ocupă aici de înființarea societății
“Ocrotirea”, de ajutorare reciprocă a preo-
ților. Scaunul de Mitropolit Primat al
țării a devenit vacant prin retragerea mi-
tropolitului Atanasie Mironescu și atunci

guvernul l-a chemat pe Nicodim la Bu-
curești prin Ministrul Cultelor și Instruc-
țiunii, C. C. Arion, făcându-i propunerea
de a primi acest post. Prea Sfinția Sa a
mulțumit de cinstea ce i se făcea prin
această propunere, dar a refuzat catego-
ric, motivând că fiind cel mai tânăr între
membrii Sfântului Sinod, firesc și cano-
nic este să nu treacă înaintea episcopilor
îndreptățiți să aspire la această mare
demnitate. Refuzând poftirea ce i s-a fă-
cut, guvernul și-a îndreptat atenția asu-
pra episcopului Conon Arămescu Do-
nici, al Hușilor. Rămas vacant locul de
episcop al Hușilor, Nicodim Munteanu
a fost ales aici la 18 februarie 1912, fiind
înscăunat la 3 martie. Se ocupă de res-
taurarea palatului episcopal și instituie
conferințele culturale.

În anul 1917, Nicodim Munteanu a
reprezentat Biserica noastră la Marele
Sobor al Bisericii Ortodoxe Ruse, întru-

nit la Moscova, prilej cu care s-a hotărât
reînființarea Patriarhiei Ortodoxe Ruse.
În anul 1918 a fost ales membru de onoa-
re al Academiei Române. Din iunie 1918
și până în decembrie 1919, după reveni-
rea Basarabiei la Patria – mamă, devine
locțiitor de arhiepiscop al Chișinăului și
Hotinului. În decembrie 1919, revine la
Huși, unde păstorește până la 31 decem-
brie 1923, când se retrage ca stareț la mâ-
năstirea Neamț.

În anul 1920 este proclamat „Doctor
honoris causa”al Universității din Cer-
năuți. În 1925 înființează la Neamț se-
minarul monahal, seminar care se mută
la Mânăstirea Cernica în anul 1928. La
23 ianuarie 1935 a fost ales mitropolit al
Moldovei și Sucevei, fiind instalat la 4
februarie. Aici a reparat Catedrala și a
construit Centrul Mitropolitan. A ridicat
la Neamț casa arhierească, clădirea Se-
minarului Teologic, a reutilat tipografia,

iar în anul 1937 a înființat Seminarul de
muzică bisericească. Nicodim dă un im-
puls deosebit sculpturii în lemn și argin-
tăriei bisericești. Apar iconițe și obiecte
de cult, Sfinte Evanghelii ferecate în ar-
gint și pietre scumpe. Într-unul din arti-
colele ziarului „Opinia” din Iași, în anul
1935 Grigore Spiru scria< “Două înălțimi
are Moldova< una a spiritului – Nicodim
și alta a naturii – Ceahlăul ...”.

La 30 iulie 1939, Nicodim Munteanu
este ales patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, fiind instalat la 5 iulie. În aceas-
tă calitate, înfăptuiește Școala Superioară
de Artă Bisericească a Arhiepiscopiei Bu-
cureștilor, pe care o îndrumă cu multă
pasiune. În satul său natal – Pipirig, înalță
o adevărată catedrală. În toamna anului
1946 a condus delegația sinodală română
în vizita făcută la Moscova.

Lucrări de referință< Ce să crezi și
cum să trăiești? Adecă schema credinței
și moralei creștine, București, 1905> Cu-
vântări liturgice, București, 1906> Călău-
za creștinului la biserică sau Cum se cu-
vine să stea creștinul în biserică la slujba
Sfintei Liturghii, București, 1907> Orto-
doxia și creștinismul apusean (prelucrare
după A. P. Lopuhin și alții), București,
1912> Cuvântări liturgice. Dumnezeu și
dreptatea Lui. Scurtă explicare a Sfintei
Liturghii și pomenirea morților, Neamț,
1933> Cuvântări pastorale și îndemnuri,
Neamț, 1940> A tradus Noul Testament
(5 ediții< Neamț 1924, 1926, 1931, 1937
și București 1942) și Psaltirea (4 ediții<
Chișinău 1927, București 1931, 1943 și
Cluj 1943). În Biblia sinodală din 1936
îi aparțin 24 de cărți din Vechiul Testa-
ment (restul fiind traduse de Gala Ga-
laction și Vasile Radu). În ediția Bibliei
sinodale din 1944 îi aparțin 24 de cărți
din Vechiul Testament și toate cele 27
din Noul Testament. În anul 1913, îm-
preună cu arhimandritul Iulius Scriban
și preotul Pavel Savin, întocmește Mica
Biblie. În anul 1936, a tipAărit la Neamț,
împreună cu profesorul I. D. Ștefănescu
Biblia ilustrată, prima lucrare de acest
gen la noi. Cunoscând limba rusă, s-a
ocupat de traducerea și prelucrarea din
rusește în românește a peste 100 de lu-
crări. Astfel traduce după arhiepiscopul
Inocențiual Odessei< 6 cuvântări despre
natură, București, 1904> 51 de cuvântări
la Postul Mare, București, 1909> 58 de
cuvântări..., Neamț, 1932> Predici la săr-
bătorile împărătești, Neamț 1933> Cu-
vântări la sărbătorile Maicii Domnului
și duminici, Neamț 1933> Predici despre
căderea lui Adam, păcat, moarte și în-
viere, Neamț 1939. După arhiepiscopul
Sergiu de Vladimir traduce Cuvântări
apologetice asupra adevărurilor funda-
mentale ale religiunii creștine ortodoxe,
București 1905, iar după preotul Grigorie
Petrov traduce< Pe urmele lui Hristos,
București, 1908 – 1909> Un păstor model,
București, 1918. 

După preotul Constantin Stratilat
traduce< Pe urmele lui Hristos, București,
1908 – 1909> Viața de seminar, București,
1909; Un păstor model, București, 1918.
După preotul Constantin Stratilatov tra-
duce< 26 predici la credința creștină sau
tâlcuirea Crezului, București, 1912> 23
predici la nădeșdea creștină sau lămuriri
asupra rugăciunii Tatăl nostru și al celor
9 fericiri, Chișinău, 1928> 75 predici ca-
tehetice pentru popor. Tâlcuirea Crezu-
lui, Tatăl nostru, 9 fericiri și 10 Porunci,
Neamț, 1932. După protoiereul Serghie
Cetfericiv, traduce lucrarea Paisie, stare-
țul Mânăstirii Neamț. Viața, învățătura
și influența lui asupra Bisericii Ortodoxe,
Neamț 1933, iar după F. V. Farrar traduce<
Viața și operele Sfinților Părinți și Învă-
țători ai Bisericii în 3 volume, Chișinău
1932, Neamț 1934 și 1935> Predici pentru

tineretul școlar, Neamț 1935> Primele zile
ale creștinismului, Neamț 1938> Viața și
opera Sfântului Apostol Pavel, 1941 –
1943> Viața lui Iisus Hristos, 2 volume,
Neamț 1944 – 1945. Traduce după A. P.
Lopuhin, Istorie biblică< Vechiul Testa-
ment, în 4 volume, București, 1944 –
1946 și Noul Testament în 2 volume, Bu-
curești, 1947. După Lev N. Tolstoi tra-
duce, Menirea științei și artei sau Religia
este știința științelor, Neamț 1932, pre-
cum și alte broșuri. Cele mai multe din
aceste traduceri au fost publicate între
anii 1932 – 1947 în colecția intitulată
Ogorul Domnului formulată în 35 de vo-
lume.

Bibliografie critică<Alexandrescu,
Anton, Ministrul Cooperației, La 80 de
ani..., în lucrarea Nicodim 1865 – 1945,
București, 1945> Angelescu, Constantin
C., Contribuții la biografia Patriarhului
Nicodim, în< Mitropolia Moldovei și Su-
cevei, 1979, nr. 1 -2> Athanasie, T. S. Ar-
hiereu Episcop Locotenent al Eparhiei
Râmnicului – Noului Severin, De la Pi-
pirig până la conducerea Bisericii, în lu-
crarea Nicodim 1865 – 1945, București,
1945> Constantinescu, P. Iași – Ministrul
Propagandei, Un cărturar – un gânditor,
în lucrarea Nicodim 1865 – 1945, Bucu-
rești, 1945< Lupu, dr. N., Patriarhul bi-
bliei, în lucrarea Nicodim 1865 – 1945,
București, 1945> Manolache, Teodor N.,
Bibliografia Prea Sfințitului Nicodim, Pa-
triarhul României, Neamț, 1947> Ne-
gruzzi, general Mihai, Marele nostru Ar-
hiereu, în lucrarea Nicodim 1865 – 1945,
București, 1945> Păcurariu, Mircea, Cul-
tura teologică românescă între anii 1925
– 1975, în< Studii teologice, 1975, nr. 9 –
10> Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne vol. 3, București, 1981> Petrescu,
Cezar, În datina vlădicilor cărturari de
odinioară, în lucrarea Nicodim 1865 –
1945, București, 1945> Sadoveanu, Mi-
hail, Ctitoria de la Neamțu, în lucrarea
Nicodim 1865 – 1945, București, 1945>
Silvestru, P.S. Galaction, Gospodarul și
Chivernisitorul Mânăstirii Neamțului,
în lucrarea Nicodim 1865 – 1945, Bucu-
rești, 1945> Spiru, Grigore, Evocând
amintiri..., în lucrarea Nicodim 1865 –
1945, București, 1945< Ștefănescu, prof.
I. D., Înnoiri în spiritul tradiției, în lu-
crarea Nicodim 1865 – 1945, București,
1945; Teodorescu, Tudor Braniște,
Amintire, în lucrarea Nicodim 1865 –
1945, București, 1945> Vasilache, arhim.
Dr. Vasile, Vino și vezi Mânăstirea Ne-
amțu, în lucrarea Nicodim 1865 – 1945,
București, 1945> Vasilescu, Ghe., Pome-
nirea lor din neam în neam< trei patriarhi
ai României adormiți în Domnul, în< Al-
manahul Bisericesc, București, 1998> Vo-
lumul Prinos închinat Înalt Prea Sfinți-
tului Nicodim, cu prilejul împlinirii a 80
de ani de viață, 50 de ani de preoție și 7
ani de patriarhat, București, 1946.

Bibliografie<
1. Nicodim, Mitropolitul Moldovei,
Prof. I. D. Ștefănescu – Biblia ilustrată
: Locuri alese însoțite de ilustrații de
artă și lămuriri științifice, Nemira Pu-
blishing House, București, 2010
2. * * * * * * * * * * - Predici la Postul
Mare după Arhiepiscopul Inochentie
al Odesei, Traducere de Episcopul Ni-
codim, Editura Institutului Biblic și de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
București, 2005
3. * * * * * * * * * * * - Enciclopedia ma-
rilor personalități din istoria, știința și
cultura românească de-a lungul tim-
pului, Volumul II G – O, Editura Geneze,
București, 2000

Mircea Pîrlea
Lacrima Teocan Istrăuan

Prof. dr. Ioan Corneanu

Nicodim Munteanu, al II-lea patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române

Nicodim Munteanu a fost patriarh al Bisericii Ortodoxe Române `ntre anii 
1864 – 1948

Patriarhul Nicodim Munteanu în holul de intrare din Adunarea deputaţilor 
alături de reprezentanți ai Frontului Renașterii Naționale, 1939-1940
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Regina Elisabeta a II-a și-a luat
rămas bun de la răposatul ei soț,
prințul Filip, la o înmormântare
regală restricționată de regulile
coronavirusului.

Ducele de Edinburgh, care a
murit în vârstă de 99 de ani pe 9
aprilie, a fost înmormântat în
Seiful Regal de la Capela Sf.
Gheorghe de la Castelul Windsor
după un serviciu de 50 de minute
la care au participat doar 30 de
invitați.

Regina, în vârstă de 94 de ani, văzută
pentru prima dată de la moartea so\ului
s[u, a stat singur[ într-un negru de
doliu, cu o mască de față neagră. Familia
apropiată, de asemenea mascată, a
p[strat distan\a în capela gotică istorică
din secolul al XV-lea.

Philip, descris de regali ca „bunicul
națiunii”, a fost cel mai longeviv consort
regal al Marii Britanii și a fost căsătorit
cu regina timp de 73 de ani.

Ultima înmormântare a unui
membru din familia regal[ a fost pentru
mama reginei, care a murit în 2002, la
vârsta de 101 ani. Atunci, mai mult de
un milion de oameni s-au strâns în fața
Westminster Abbey din centrul Londrei
pentru a urmări evenimentul sumbru.

Publicul a lipsit în mod vizibil de la
ceremonia de sâmbătă, 17 aprilie 2021.

Pandemia de coronavirus a forțat
revizuirea planurilor bine repetate
pentru moartea ducelui, denumită în
cod „Operațiunea Forth Bridge”,
eliminând elemente publice pentru a
împiedica adunarea mulțimilor mari.

Slujba de `nmorm]ntare 
;i momentele-cheie

Membrii familiei regale - cei patru
copii ai lui Philip ;i Elisabeta< Charles,
Anne, Andrew și Edward și unii dintre
nepoții săi, inclusiv William și Harry -
au mers într-o procesiune sumbr[ în
spatele sicriului ducelui, în timp ce era
condus la capelă.

Așa cum este obișnuit, niciun
membru al familiei nu a rostit un elogiu,
dar Rev. David Conner, decanul din
Windsor, care a condus slujba funerară,
a vorbit despre „numeroasele moduri în
care viața sa lungă a fost o binecuvântare
pentru poporul englez.”

„Am fost inspirați de loialitatea sa
neclintită față de regina noastră, de
serviciul oferit națiunii și de
Commonwealth, de curajul, tăria și
credința sa”, a spus el. „Viața noastră a
fost îmbogățită prin provocările pe care
ni le-a pus, încurajarea pe care ne-a dat-
o, bunătatea, umorul și umanitatea sa”.

Înainte de ceremonie, sicriul
prin\ului Philip a fost mutat, sâmbătă
după-amiaza de la o capelă privată din
castelul Windsor în sala interioară a
castelului, unde s-au rostit rug[ciuni.

Ceremonia a fost `nc[rcat[ de
simboluri, adev[rate omagii care au
demonstrat faptul c[ ducele a fost un om
dedicat regatului. Gărzile Grenadierilor,
un regiment vechi de secole al armatei
britanice, pe care ducele de Edinburgh
l-a servit ca ;i colonel timp de mai bine
de patru decenii, au așezat sicriul pe un
caroseriu pe care prințul l-a ajutat la
proiectare. Vehiculul, un Land Rover
Defender modificat, a condus apoi o
mică procesiune spre Capela Sf. George,
de pe domeniul Windsor.

Membrii familiei regale cu titluri
militare de onoare au purtat medaliile ̀ n
piept. Regina a ajuns la capel[ `nso\it[
de c[tre una dintre doamnele de onoare,
Lady Susan Hussey. 

Slujba de înmormântare a durat mai
puțin de o oră. Un cor format din patru
membrii a c]ntat muzică aleasă de
prințul Philip. 

Pregătindu-se să își ia adio de la
ducele de Edinburgh, Suverana a ales

personal florile care să îi îmbrace
acestuia sicriul. Coroana funerară a fost
alcătuită din crini albi, mici trandafiri de
aceeași culoare, frezii albe, iasomie, flori
de măzăriche și floare de ceară. Dar care
este însemnătatea din spatele acestei
alegeri?

Crinii albi sunt de regulă văzuți la
nunți și înmormântări, aceștia
reprezentând renașterea, în timp ce
trandafirul alb simbolizează respectul și
amintirea veșnică. De asemenea, notabil
că aceștia din urmă sunt flori de iunie,
luna în care s-a născut Prințul Philip.

În același timp, iasomia reprezintă
puritate, iar mesajul din spatele florilor
de măzăriche este de mulțumire sau de
despărțire. Toate aceste flori au fost, în
aceeași notă, alese în nuanța alb, care
denotă puritate.

Însă de departe, mesajul secret
transmis de Regină a stat în floarea albă
de ceară, care simbolizează o iubire
dăinuitoare, care îndură încercări și
trece testul timpului, exact ca în relația
celor doi. De asemenea, un alt moment
emoționant a fost acela în care Suverana
Marii Britanii i-a strecurat în coroana
depusă pe sicriul celui care i-a fost
partener de viață un bilețel pe care scria
„a ta pentru totodeauna, Lilibet”.

Regina Elisabeta a II-a a stat 
 singură la slujbă

Regina Elisabeta a II-a a Marii
Britanii a fost nevoită să stea singură în
timpul funeraliilor, din cauza
restricţiilor impuse de pandemia de
coronavirus. Camerele de filmare nu au
putut capta expresia chipului său, regina
a stat mai mult cu capul plecat.

Alţi membri ai casei regale care au
apărut în imagini aveau feţele întristate.
Prinţul Edward, cel mai mic dintre
copiii reginei şi ai prinţului Philip, a fost
văzut punându-şi mâna pe frunte în
timp ce corul intona imnuri religioase.
El a fost văzut apoi fixând de la distanţă
sicriul tatălui său.

Fiecare membru al casei regale - mai
ales cei special invitaţi - au purtat haine
de doliu de culoare închisă şi măşti
sanitare negre.

Ei au păstrat distanţa unii de ceilalți
și în așezarea pe scaunele din interiorul
capelei St.George, pentru a respecta
restricţiile impuse de pandemia de
coronavirus.

După încheierea slujbei religioase,
sicriul a fost depus în Cavoul Regal
amenajat în interiorul Capelei St.
George.

La cererea lui Philip, care şi-a slujit
ţara în Royal Navy în cel de-al Doilea
Război Mondial, sirenele marinei au
răsunat cu apelul „Action Stations” care
îi cheamă pe marinari la post.
Arhiepiscopul de Canterbury a
pronunţat rugăciunea de binecuvântare
înainte de intonarea imnului naţional.

Deși nu a fost fizic prezentă la
înmormântare, Meghan, ducesa de
Sussex, s-a asigurat că o coroană de flori
și un bilet, ambele personalizate, vor fi
așezate pe mormântul Prințului Philip. 

Coroana de flori a fost creată de
Willow Crossley, cea care s-a ocupat de
aranjamentele florale de la nunta lui
Meghan cu Harry (2018) și de la botezul
fiului lor Archie (2019). Coroana a fost
alcătuită, printre altele, din eryngium
(scai-vânăt), pentru a reprezenta Marina
Regală Britanică, și din acanthus mollis
(talpa ursului), floarea națională a
Greciei, țara în care Ducele de
Edinburgh s-a născut. Clopoțeii
campanula au fost incluși în coroană
pentru a reprezenta recunoștință și
iubire veșnică, rozmarinul pentru
pomenire, lavanda pentru devotament,
iar trandafirii în onoarea lunii iunie,
luna în care Prințul Philip s-a născut. 

Ducesa a urmărit înmormântarea de
acasă și a trimis un bilet scris de ea

pentru a-și exprima condoleanțele față
de familia regală britanică.

Admiratorii Casei Regale au
observat faptul c[ a existat o
semnificație profundă a bijuteriilor
purtate de Kate Middleton în timpul
înmormântării prințului Philip.

Ducesa de Cambridge a purtat un
colier și o pereche de cercei care au
legături speciale cu regina Elisabeta și
soțul ei de 73 de ani. Kate, în vârstă de
39 de ani, a purtat colierul de perle
japonez Pearl's Four Row, pe care l-a
purtat anterior la petrecerea aniversară
a 70 de ani de nuntă a reginei și a ducelui
de Edinburgh în 2017. Conform presei
britanice este un colier împrumutat de
regină și Prințesei Diana pentru o vizită
de stat în Olanda în 1982.

Kate a purtat, de asemenea, Cerceii
de Perle din Bahrain ai Reginei,
confecționați din perle dăruite Reginei
la nunta sa cu Philip în 1947. Cerceii
conțin un diamant mare rotund
accesorizați cu un diamant mai mic.

Odat[ cu `ncheierea acestor
funeralii, s-a `nchis ;i o pagin[ a istoriei.
Englezii ;i lumea deopotriv[ nu vor uita
influen\a pe care Prin\ul Philip a avut-o
asupra reginei, cum iubirea pe care i-a
purtat-o at]t de mul\i ani au ajutat-o s[
r[zbeasc[ mereu.

Familia regal[ britanic[ ;i-a luat 
adio de la Prin\ul Philip

Membrii familiei urmăresc sicriul în timpul procesiunii de la Castelul Windsor
la Capela St. George

Imaginea care a `nduio;at `ntreaga planet[, Regina Elisabeta a II-a singur[ 
;i `nlacrimat[

Au fost trase salve de tun pentru a marca `nceputul ;i sf]r;itul minutului de
reculgere de la ora 3 p.m. (ora Angliei)

Sicriul ducelui de Edinburgh acoperit de flori alese de so\ia sa, ̀ ntre care Regina
a strecurat un mesaj semnat “a ta pentru totodeauna, Lilibet”

Insignele ducelui de Edinburgh au fost a;ezate pe altarul capelei St. George 
de pe domeniul Castelului Windsor

Poneii ducelui au participat la funeralii iar `n tr[sur[ a fost a;ezat[ o pereche 
de m[nu;i, precum ;i chipiul prin\ului


