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Gala Premiilor Oscar a ajuns
la edi\ia cu num[rul 93
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Doina Pauleanu, critic de art[,
povestea despre ce însemna cazinoul în
Epoca de Aur< “Se petreceau drame, se
câștigau averi, se pierdeau averi, se
ducea o viață fastuoas[ și dinamică.
Aici era centrul unei lumi care gravita
`n jurul cazionoului… pe harta de
atunci a Europei.  Începând cu oameni
tineri și nu foarte avuți care își pierdeau
puținul agonisit și sfârșeau prin a se
arunca în mare. Sufletele lor încă nu și-
au găsit odihna iar în timpul furtunilor
vaietele lor sunt purtate de valurile care
biciuiesc nemilos faleza. Exista chiar un
caz, un tânăr a plecat cu barca și s-a
sinucis cuprins de disperare.”

Povestea Cazinoului
din Constan\a

Otilia
Marchi;
Bölöni,

fascinanta
femeie din

S[tmar
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Colegiul electoral l-a ales în
unanimitate pe George Washington
președinte, în 30 aprilie 1789 și apoi în
alegerile din 1792.Washington rămâne
până azi singurul președinte care a luat
100% din voturile electoratului. La
inaugurarea sa a insistat să se servească
rom de Barbados.

Dac[ Eminescu a ridicat poezia
rom]neasc[ la stele, George Co;buc a
cobor]t-o `n  cele mai umile l[ca;uri, `n
bordeie, `n s[r[c[cioale s[li de clas[ de la
\ar[.  Nu exista manifestare cultural[ `n
Transilvania sf]r;itului de secol 19 ;i
`nceput de secol 20 `n care s[ nu se recite
m[car o poezie de George Co;buc. 

Secretul popularit[\ii ;i accesiblit[\ii
poeziei sale ̀ l explic[ ̀ nsu;i poetul< “Sunt
suflet în sufletul neamului meu/Şi-i cânt
bucuria și-amarul”.  

Poeziile lui Co;buc par simple, dar
simplitatea nu este dec]t interfa\a unei
profunzimi greu de atins f[r[ o cultur[
temeinic[, f[r[ o cunoa;tere `n
prifunzime a sufletului unui popor.
“Badea Gheorghe” cum `i pl[cea s[ i se
spun[,  a fost unul dintre cei mai cul\i
scriitori rom]ni. Traduce Divina
Comedie, traduce din literatura german[,
din maghiar[, traduce Georgicele de
Vergiliu, Odiseea de Homer. Este un
publicist asiduu, `ntemeiaz[ reviste.
~mpreun[ cu Slavici ;i Caragiale fondeaz[
revista Vatra.  Pentru prodigioasa lui
activitate este primit `n Academia
Rom]n[. 

Via\a nu l-a scutit de “amaruri”. Dup[
apari\ia primului  s[u volum, “Balade ;i
idile” este acuzat de un oarecare grefier
din Piatra Neam\ c[ ar fi plagiat din
autori str[ini. Sar `n ap[rarea poetului
transilv[nean marile figuri literare ale
epocii, ̀ n frunte cu  Titu Maiorescu, ;i I.L.
Caragiale, Nicolae Iorga etc.  Procesul de
calomnie dureaz[ vreo zece ani.  O alt[
lovitur[ a soartei< `n anul 1915 moare
`ntr-un accident de ma;in[ unicul lui fiu,
Alexandru. 

Fiu de preot, George Co;buc are o
latur[ care nu se `nva\[ la ;coal[. Era un
om profund religios. Prelu[m `n acest
num[r al “Informa\iei de Duminic[“
dedicat Sfintelor S[rb[tori de Pa;ti, un
text necunoscut, ap[rut `n “Revista
catolic[“ condus[ de dr. Vasile Lucaciu,

publica\ie ap[rut la Satu Mare ;i Baia
Mare.  Oferindu-;i notele  ̀ n care descrie
c[l[toria lui `n locurile sfinte `n revista
condus[ de dr. Vasile Lucaciu, este o
dovad[ c[ dr. Vasile Lucaciu ;i George
Co;buc s-au cunoscut ;i au fost `n rela\ii
de prietenie.  

Marile spirite se `nt]lnesc. At]t
despre George Co;buc c]t  ;i despre dr.
Vasile Lucaciu se poate spune cu toat[

`ndrept[\irea<  “... Oricare-ar fi drumul pe
care-o s-apuci,/ Răbda-vom pironul
aceleiași cruci/ Unindu-ne steagul și
harul,/ Şi-altarul speranţei oriunde-o să-
l duci,/ Acolo-mi voi duce altarul.” 

Am citat, desigur,  din versurile celui
care a fost cel mai mare poet pe care l-a
dat Transilvania secolului 19, badea
Gheorghe Co;buc din Hordou, N[s[ud.

D. P[curaru
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George
Washington, primul

pre;edinte 
al Statelor Unite 

ale Americii

În urmă cu 35 de ani, la 26 aprilie
1986, a explodat reactorul 4 de la
centrala nucleară de la Cernobîl,
accident survenit în urma unui lung șir
de erori umane care avea să fie
catalogat drept cel mai grav din istoria
nucleară civilă.

Reactorul a explodat pe data de 26
aprilie 1986, la ora 1.23. Acoperişul
reactorului, greu de o mie de tone, a
fost aruncat în aer, iar învelişul de grafit
a luat foc şi 190 de tone de substanţe
radioactive au ajuns la peste 1.000 de
metri în atmosferă, iar apoi au fost
purtate de curenţii de aer pe distanţe
imense.

Puţini au fost cei care au ştiut ce s-
a întâmplat atunci. Secretomania
regimului sovietic a făcut ca pericolul
imediat să nu fie cunoscut de populaţie.

Abia la 36 de ore de la dezastru au
început evacuările în Pripiat, o
localitate cu 50.000 de locuitori, situată
la un kilometru şi jumătate de centrală.

În mai puţin de două zile, norul
care purta particule radioactive, de 200
de ori mai puternice decât bombele
atomice de la Hiroshima şi Nagasaki, a
cuprins tot nordul Europei.

„Zona morţii” de la Cernobîl - un
teritoriu otrăvit de radiaţii - se întinde
pe 2.600 de km pătraţi. Este cunoscut
oficial drept „zona de excludere”. Este
perimetrul care a fost evacuat de
armata sovietică după ziua de 26 aprilie
1986.

56 de oameni au murit imediat sau
în lunile ce au urmat. Dar pentru alte
sute de mii, destinul s-a schimbat într-
o clipă. Peste 300.000 de oameni au fost
evacuaţi din zonele contaminate. 6,6
milioane de oameni au fost expuşi
radiaţiilor. 6.000 de cazuri de cancer
tiroidian au fost raportate până în 2005,
în special în rândul copiilor şi
adolescenţilor. 

Totuși, cel mai amplu studiu despre
Cernobîl, publicat de Academia de
Ştiinţe din New York în 2013 şi redactat
de trei prestigioşi oameni de ştiinţă, a
arătat că 985.000 de oameni au murit,
marea majoritate de cancer.

Iar efectele contaminării se simt şi
acum, după 35 de ani.

35 de ani de la
explozia de la

Cernobîl
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George Co;buc `n vizit[ 
la Ierusalim
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Cazinoul din Constanța a trăit
și a văzut multe. De la
protipendada secolului al XIX-
lea, la turiști fascinați de
frumusețea lui, până la
personalități politice care au vrut
să îl protejeze sau, dimpotrivă, să
îl distrugă. Clădirea inițială era
făcută din lemn și paiantă și a
apărut în anul 1880, lângă Farul
Genovez. Numele pe care îl purta
era Cazin sau Kürsaal, cum se
zicea în limba germană “sală de
relaxare” și era primul loc din
oraș destinat distracției și
schimbului cultural. 

Dar în iarna anului 1901, o
furtună distruge o parte din acoperiș
și un perete al fațadei, reliefând
instabilitatea construcției. Expertizele
propun, și consiliul comunal aprobă
la 29 ianuarie 1902 demolarea
construcției. În aprilie 1902, primarul
Alexandru Belcic decide, printr-un
proces verbal, organizarea șantierului
în regim propriu pentru demolarea
„cazinei” și construirea unui edificiu
cu funcții asemănătoare marilor
cazinouri europene, care a început în
anul 1904. Inițial, planurile sunt
întocmite de către arhitectul Petre
Antonescu, care proiectează o clădire
al cărei stil arhitectonic se inspira din
tradițiile artei românești. După
terminarea fundațiilor, însă, planurile
sunt schimbate, Primăria
încredințând modificarea lor unui
arhitect de origine franceză, Daniel
Renard, care renunță la specificul
stilului românesc, în favoarea unui stil
Art Nouveau sub influența
cosmopolită a cazinourilor epocii, în
care motivul principal este un fel de
demi-rozasă în formă de scoică.
Construit din 1908, edificiul
constănțean este terminat în 1910,
când este și inaugurat (în 1912 se fac
ultimele retușuri).

Lucrările au costat 1.300.000 de
lei, bani din care s-a înălţat cel mai
frumos edificiu al Constanţei.
Parterul avea un hol generos de
primire, continuând cu o scară
majestuoasă în trei rampe către etaj.
De-o parte şi de alta a scării se găseau
un grup sanitar şi biroul
administratorului. În continuare, spre
nord erau spaţii pentru garderobă,
bufet cu laborator, sală de lectură,
vestiar, două săli de joc şi una de
biliard. La etaj, scara debuşa într-un
hol prin care se intra în sala de
spectacole. De-o parte şi de alta a
alveolei scenei se găseau foaierul
artiştilor şi budoar pentru doamne.

I-au fost aduse numeroase 
critici

La momentul inaugurării, presa
locală a criticat atât durata mare a
lucrărilor, cât și aspectul rezultatului
final, pe care ziarul Conservatorul îl
descria ca o „matahală împopoțonată
cu tot felul de zorzoane, care din
punctul de vedere al esteticei
arhitectonice, lasă foarte mult de
dorit, din cauza complectei asimetrii
și amestecului babilonic al stilurilor”,
și „un monument ridicat în cinstea
nepriceperei și prostului gust”.

Cazinoul cuprindea o sală de
paiantă, cu pereții interiori captușiti
cu scânduri vopsite în ulei și ”servea
de distracțiune vizitatorilor în sezonul

băilor”, putând fi utilizat și pentru
”baluri de binefacere organizate de
primărie”, fiind alcătuit dintr-o sală de
dans, doua săli de lectură, pentru
ziare și reviste, doua săli de jocuri și
celebra ”terasă de pe malul mării”. Era
împodobit cu drapele și destul de
spațios a devenit locul de întalnire al
tuturor. Lângă acest prim salon de
dans, se preconizează construirea de
către Henry Guarracino a unui
pavilion în cumunicație cu primul,
situat mai jos de nivelul bulevardului.

Concepută monumental, fără
perspectivă panoramică și fără far,
clădirea ar fi urmat să aibă o sală de
teatru cu scenă, cabine și loje pe
ambele laturi, dar și o sală de bal de
aceleași dimensiuni. Înconjurată de o
galerie deschisă spre magnifica
priveliște, construcția ar fi avut la
subsol toate utilit[\ile necesare. 

În 1912, baronul Edgar de Marcay,
proprietarul „Societăţii Marilor
Stabilimente“ şi antreprenorul
Cazinoului, a cerut Primăriei să
construiască un pavilion-restaurant în
faţa Cazinoului. Aşa a apărut
construcţia unde astăzi funcţionează
Acvariul. 

Locul de promenadă de pe faleză
s-a numit ini\ial “Bulevardul
principele Nicolae”, iar apoi
“Bulevardul Ţarul Nicolae al II-lea”, cu
ocazia vizitei lui la Constanţa, în 1914.
După Primul Război Mondial numele
lui este Bulevardul General Alexandru
Averescu, iar în 1948, la venirea
comuniştilor la putere, devine
Bulevardul 16 Februarie. În prezent,
promenada este pietonală.

A fost construit un spital 
`n spatele cazinoului

Pe 20 august 1916, când au

început bombardamentele asupra
Constanţei, Cazinoul a fost folosit de
Cucea Roşie pe post de spital de
campanie, însă a fost şi clădirea lovită
de schije şi atunci au murit aici 10
oameni. 

Pe 6 octombrie 1916, Cazinoul
Comunal, aflat mult prea aproape de
port, este bombardat direct și în mod
intenționat, deși pe acoperișul său
stătea semnul Crucii Roșii. Bomba
aruncată de avionul german a trecut
prin acoperiș și a explodat în marea
infirmerie a Cazinoului.  Peste 140 de
răniți și-au pierdut viața și peste 50 de
pacienți și membri ai personalului
medical au fost răniți grav. În urma
exploziei, clădirea a luat foc, iar toată
lumea a fost evacuată. Cazinoul a fost
aproape distrus, daunele uria;e.

Pe 19 noiembrie 1917, Cazinoul
devine iarăşi functional. În 1934,
Daniel Renard a fost chemat pentru
reparaţii la Cazinou. 

Din 1941, Cazinoului a devenit
gazdă pentru trupele germane care au
fost cazate în frumosul edificiu de la
malul mării. 

Din nou, Cazinoul a avut de
suferit de pe urma
bombardamentelor, dar a fost renovat
în anul 1951 cu ajutorul deţinuţilor
politici. Începând din anul 1948,
Cazinoul a adăpostit Casa de Cultură
a Sindicatelor, iar între anii 1960 şi
1989 a aparţinut ONT Litoral. Ultima
reparaţie majoră a Cazinoului a fost
făcută între anii 1986 – 1988.

Un monument `nc[rcat 
cu pove;ti

Cazinoului din Constanța i-au fost
asociate foarte multe povești, mai
vesele sau mai triste.  În perioada în
care s-a construit clădirea, familiile

regale și princiare veneau foarte des la
Constanța. Principele Ferdinand a
participat la inaugurarea oficială a
Cazinoului, pe 15 august 1910, iar
Regina Elisabeta a patronat serate
culturale la Cazinou.

Fiind un loc în care se reunea
toată lumea bună, chiar și Regina
Maria a patronat în Cazinoul
constănțean un concert pe care l-a
organizat pentru a strânge fonduri
pentru ridicarea Bisericii Catolice din
zona veche a orașului. Pe de altă parte
însă, poveștile triste se referă la
jucătorii care și-au pierdut averile și s-
au aruncat în mare, punându-și capăt
zilelor sau la crupierii care au fost
arestați. Au fost multe motive de
bucurie în monumentul istoric și în
perioada socialistă, când multă lume
și-a organizat acolo nunta.

Pe scena sa ajung artiști obișnuiți
ai scenelor din Paris sau Monte
Carlo<w Edmee Favart, regina
operetei franceze este nelipsită trei ani
la rând, până în 1916. Nici Brigitte
Regent, rusoaica Miroica sau Andree
Barely nu se lasă mai prejos.

Cândva o perlă a litoralului
românesc, nelipsit din pozele de
vacanță ale turiștilor, Cazinoul din
Constanța a ascuns în eleganța art-
nouveau a edificiului său povești
fascinante. Chiar ;i `n prezent[, at]t
locuitori ai Constan\ei, c]t ;i turi;ti
veni\i din alte col\uri ale \[rii ;i ale
lumii, doresc reinventarea cazionului.
~;i doresc ca politicienii, actuala
guvernare, s[ acorde m[car un minut
de aten\ie unui monument care a
trecut prin at]t de multe ;i care
dore;te s[ mai fie martor la
numeroase evenimente pentru c]t
mai mult timp.

Raluca D.

Ecaterina a II-a (în rusă Екатерина II
Великая), de asemenea cunoscută și ca
Ecaterina cea Mare (în germană
Katharina die Große) (n. 2 mai aprilie,
1729, Stettin (Szczecin), d. Polonia — 6
noiembrie 1796, Sankt-Petersburg, Rusia),
născută Sophie Augusta Fredericka de
Anhalt-Zerbst, a fost împărăteasă a Rusiei
de la 9 iulie 1762 (stil nou), după
asasinarea soțului ei, Petru al III-lea al
Rusiei, până la moartea ei, la 17 noiembrie
1796 (stil nou).

Spre deosebire de Petru al III-lea, care
din nepăsare sau dispreț, a neglijat luni de
zile să fie uns împărat de către Biserică,
Ecaterina decide ca încoronarea ei să aibă
loc la 22 septembrie, la Moscova. Atunci
când convoacă pentru prima oară Senatul
la Palatul de Vară este îngrozită de tabloul
situației financiare și sociale a țării. Ia
măsura înființării unei bănci de emisiune,
care imprimă hârtie-monedă în funcție de
cerințele trezoreriei imperiale.

În 1763 pune bazele unor proiecte:
un azil de copii orfani, o școală de moașe,
un stabiliment de igienă populară, un
institut de educație pentru fiicele de nobili
(faimosul Institut Smolnâi). Aduce
muncitori germani să cultive pământurile
Ucrainei și ale Volgăi. Speră ca prezența
pe pământ rusesc a acestor străini cinstiți,
sobri și activi să-i incite pe țăranii ruși și
să le fie un exemplu.

Cheamă în Rusia medici, dentiști,
arhitecți, ingineri, meșteșugari. Înființează
o Academie de Ştiințe. O epidemie de
variolă, care a făcut ravagii în țară, o
determină pe împărăteasă în octombrie
1764 să-și facă vaccinul antivariolic, dând
astfel un exemplu întregii națiuni.

A încurajat imigranții străini să se
stabilească în Rusia oferindu-le pământ
gratuit și scutindu-i de taxe, avantaje care
au dus la crearea unei comunități
întreprinzătoare de germani în regiunea
Volgăi.

Deși i-au recunoscut meritul de a fi
extins imperiul și de a fi întărit statutul
Rusiei ca mare putere, istoricii slavofili au
scris cu dezaprobare despre originea sa
germană și ideile occidentale ale
Ecaterinei. Pentru istoricii sovietici ea a
fost o conducătoare care s-a identificat cu
interesele nobilimii și nu a făcut nimic
pentru țărani. După epoca glasnostului,
părerile au devenit mai favorabile
Ecaterinei și în 1996 Academia Rusă de
Ştiințe a organizat o conferință pentru a
marca bicentenarul morții sale. 

292 de ani de la
na;terea Ecaterinei 

a II-a, |arin[ a Rusiei

EVENIMENT
O poveste spune că această construcţie ar fi fost ridicată de un tată îndurerat (navigator, după o versiune a mitului), 
în memoria fetei sale, moartă la numai 17 ani. Părintele a vrut astfel să ofere altor tineri un loc de distracţie şi relaxare,
de care copilul său nu se mai putea bucura…De la această legendă au apărut apoi mituri conexe (contrazise de specialişti),
potrivit cărora Cazino-ul Constanţei ar avea forma unui dric (se regăsesc în interior desene similare celor de pe dricurile
de început de secol XX), sau chiar a unui sarcofag antic…O altă legendă legată de Cazino ne spune că pe vremuri, 
în epoca de aur a clădirii, mulţi oameni sărăciţi din cauza jocurilor de noroc s-ar fi sinucis, aruncându-se de pe mal, 
în apele bătrânului Pont. 

În cazinou a fost turnate în 2007 câteva scene din filmul “Tinerețe fără tinerețe” regizat de Francis Ford Coppola și bazat 
pe nuvela omonimă scrisă de Mircea Eliade

Povestea cazinoului din Constan\a
La propunerea regelui Carol I, clădirea a fost ridicată `ntre anii 1904-1910 ca un adev[rat simbol
al celui mai mare port rom]nesc
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PERSONALIT~}I
“Cu toate că opera ei literară, în special cea memorialistică, este extrem de valoroasă, e regretabil faptul că 
Otiliei Marchiș nu i-a apărut până acum în limba română, decât o singură carte! Suntem datori 
să o scoatem din uitare pe această sătmăreancă fascinantă care a avut o viață demnă de o mare eroină.”

Fără îndoială, cel mai celebru
cineast pe care l-a dat Sătmarul, este
Mircea Săucan. Chiar dacă s-a
născut la Paris la 5 aprilie 1928,
părinții lui sunt sătmăreni< tatăl,
Alexandru Săucan, fiul unui cioban
român de prin părțile Careiului și al
Terezei Solomon, o evreică
maghiară din Carei.

Spiritul avântat, firea rebelă dar
mocnită a moștenit-o de la părinții săi,
comuniști ilegaliști, care activau la data
nașterii lui în Cominternul de la Paris.
Apoi, revoluționarii săi părinți au plecat
la Praga, pentru a se întoarce în orașul
natal al mamei sale, Carei, în 1934, unde
ar fi rămas poate pe vecie, dacă nu ar fi
intervenit evenimentele legate de  ce-al
doilea război mondial. Familia Săucan a
fugit din calea urgiei hortysto – fasciste în
1940, stabilindu-se la Sighișoara și mai
apoi la Sibiu, până în 1944. Între 1948 –
1952 va studia regia de film la Institutul
Unional de Cinematografie  de la
Moscova unde îl va avea ca profesor –
printre alții - pe marele cineast, Serghei
Eisenstein.

Biografia comunistă a familiei sale îl
recomandă cu prisosință pentru studiile
moscovite, cu atât mai mult cu cât tânărul
Săucan a primit în familie, chiar de mic,
o solidă educație comunistă. Se va căsători
în 1959 cu Suzana (Juja) Roth, evreică la
rândul ei, iar din mariajul lor se va naște
în 1961, unicul lor copil, Emil.

Părea că nimeni și nimic nu putea sta
în fața unei strălucite cariere
cinematografice, mai ales că Mircea
Săucan era un valoros exponent al tinerei

generații de cineaști români. Filmele vin
unul după altul, multe dintre ele, de-a
dreptul magistrale, astfel că până la vârsta
40 de ani filmografia lui Săucan
cuprindea deja nouă filme, dintre care
Meandre din 1966 devine unul de

referință. Nici bine nu s-au stins ecourile
premierei care a avut loc în splendida sală
de spectacole de la Casa Armatei din
București, că – în mod aparent
inexplicabil - filmul a și fost retras din
cinematografe și nu s-a mai auzit nimic
despre el, până după Revoluție. Pentru
tânărul regizor era începutul sfârșitului,
din care nu și-a mai revenit cu adevărat,
niciodată. 

Meandre este o capodoperă, și cu
toate că au trecut 55 de ani de la apariția
lui, filmul își păstrează și astăzi o
prospețime care țâșnește aproape violent
din adânca esență vizionară a unui mare
artist, precum și o tematică extrem de
actuală. Există două mari idei
fundamentale< una a interdependenței
artist – lume și cealaltă, a clopotului de
sticlă ca simbol al alienării și recluziunii
fără de speranță. Arta regizorului, pe
modelul celebrei școli ruse de film, (să ne
gândim că i-a avut ca dascăli pe Serghei
Eisenstein și Alexandr Dovjenko)  are
forța coagulantă de a suprapune imagini
aparent disparate, dar care compun un
tablou bizar, de o înviorătoare iconoclastie
a unei lumi aflate în definitivă derivă.
Filmele lui Mircea Săucan  – subliniază
Iulia Blaga în cartea sa Fantasme și
adevăruri – o carte cu Mircea Săucan –
”puține, dar cu mult în ele” iconoclaste,
dar fără ostentație – nu pun în pagină
evenimente, ci stări. Regizorul explorează
psihologia sinuoasă a eroilor, jocul ei e
labil, senzațiile personajelor. Pentru astfel
de filme ochii spectatorilor trebuie
curățiți. Ele se adresează unei priviri
netede, nepervertite și ”nu stau alături de
ale celorlalți oameni”. Firul narativ
(”povestea”) trebuie să fie articulat de

către spectator din numai câteva
elemente. ” Acest lucru – avertiza George
Littera – ”presupune scoaterea lui din
obișnuința de a privi doar întâmplările, de
a i se da totul de-a gata, presupune desigur
o familiarizare cu acest soi de
cinematograf bazat pe sincopări, pe
alunecări de spațiu, pe translații
temporale…”
A fost apoi ”exilat” la Studioul de filme
documentare, Alexandru Sahia, un fel de
cimitir al elefanților din vremea lui
Ceaușescu. Omul, pur și simplu zdrobit
de sistemul pentru care luptase alături de
părinții săi, se topea văzând cu ochii.
Devenise indezirabil, iar regimul
comunist a constatat cu stupoare, că are
mai multă bătaie de cap cu foștii ilegaliști
decât cu reacționarii, care oricum, erau
deja prea puțini. În 1987 va pleca în Israel
(el era pe jumătate evreu, iar soția lui,
evreică) de unde nu se va mai întoarce în
țară decât în câteva vizite. A murit pe 13
aprilie 2003 la Nof Ha Gallil în Israel, la o
săptămână după ce împlinise 75 de ani.
A, dar mai este ceva! Ceva, în stilul lui
Săucan< va reveni să mai facă un film aici,
Întoarcerea (Le retour),  comandat de
Ministerul Afacerilor Francez. Şi se va
întoarce în 1991, aproape de tărâmul
copilăriei sale, la Negrești Oaș, în Țara
Oașului! Protagonistul acestui film atât de
bizar era nimeni altul decât celebrul actor
Ernest Maftei, iar povestea este, desigur,
una a la Mircea Săucan<  este vorba despre
un îngropat (Ernest Maftei) care plictisit
să-și doarmă somnul de veci într-un
cimitir sordid, pornește în lume târându-
și sicriul după el, în căutare unui loc mai
bun. Simbolistica titlului, a subiectului,
profunzimea filosofică a dramei

dezrădăcinării, capătă în filmul sătmărean
al lui Săucan dimensiunea unei abisale
tragedii umane.
După revoluție, numele lui Mircea Săucan
va fi readus în actualitate, filmele lui vor
participa la mai multe festivaluri
retrospective interne și internaționale, iar
cinefilii au avut prilejul să (re)descopere
un mare regizor, o conștiință convulsivă,
un artist care nu s-a supus canoanelor
unui regim tiranic, chiar cu riscul
neantizării sale.

Mircea Săucan a străbătut cu
demnitate un interstițiu în care arta sa a
avut de luptat cu rigorile totalitarismului.
Dacă am fi tentați de formulările facile am
putea spune că, iată, încă un exemplu în
care arta este mai puternică decât orice
dictatură. Dar poate că nu ar fi acoperitor
să spunem doar atât despre destinul
damnat al lui Săucan, un artist care nu s-
a plâns niciodată, care a trecut prin lumea
aceasta cu un surâs tainic și melancolic,
ce nu ar putea fi descifrat decât prin
ungherele și prim-planurile derutante ale
filmelor sale și – eventual – în cărțile pe
care le-a scris, despre care vom vorbi
altădată, pentru că nimeni nu a ilustrat
mai convingător decât el, că insolitul este
o dimensiune determinantă a artei. 
Mircea Săucan se va descrie pe sine însuși
într-o frază lapidară, parafrazând ultima
replică din Rinocerii lui Eugen Ionescu:
Am încercat să rămân om!  Şi a reușit. Da,
dar cu ce preț, am putea adăuga într-un
final ce rămâne - și în cazul lui Săucan -
mereu deschis…

Robert Laszlo

Născut la Paris dintr-un tată român 
(Alexandru Săucan) și o mamă evreică 
(Tereza Solomon), familia s-a mutat 
inițial în Praga, unde părinții s-au 
căsătorit oficial, pentru ca ulterior 
să se stabilească în România la Carei 
din 1934

Mircea S[ucan – o pelicul[ inversat[

Indiscutabil, una dintre cele mai in-
teresante femei ale Sătmarului a fost
Otilia Marchi; – Bölöni, despre care
- din păcate - se știu prea puține lu-
cruri. O biografie spectaculoasă, o
viață plină de neprevăzut, care a cu-
noscut gloria, dar și umilința închi-
sorii, o femeie ajunsă în mod absolut
senzațional în elita culturală parizia-
nă, atunci când Parisul era cu sigu-
ranță, cea mai rafinată  metropolă a
lumii.

O femeie rafinată, iubitoare de frumos, sen-
sibilă, dar în aceeași măsură și temerară. Ea
este eroina perfectă a unei cărți pe care nu
a apucat s-o scrie și – fatalmente - nici al-
tcineva, cu toate că biografia ei este presărată
de foarte multe secvențe de-a dreptul sen-
zaționale, mai ales pentru o femeie care a
trăit în urmă cu peste 100 de ani. Un gol
care ar trebui umplut cumva, iar rândurile
de mai jos, nu fac altceva decât să dea sem-
nalul unei necesare recuperări. A biografiei
dar și a bibliografiei autoarei, pentru că din
bogata ei avuție de spirit, fata preotului din
Homorod, are publicat în limba română
doar un singur volum, Cartea suferințelor
(Viena, 1921),  apărut la noi târziu, în 1986
la editura Dacia din Cluj Napoca, în condiții
tipografice precare, reeditată la editura Da-
cia XXI în 2011 și încă o dată de Primăria
Carei în 2017.
Biografia ei oficială consemnează faptul că
s-a născut la 8 octombrie 1873, la Homo-
rodu de Mijloc, ca fiică a preotului George
Marchiș (16.04.1836 – 28.04.1885 ) și a Iuliei
(1841 -?), născută Vultur. Fratele ei, proto-
popul Romul Marchiș (18.12.1865 –
04.04.1925) este una din figurile marcante
a luptei pentru emanciparea românilor și
pentru Unire.
În anii de școală de la Carei se va împrieteni
cu viitoarea scriitoare Kaffka Margit (1880
– 1918) dar și cu Ady Endre (1877 – 1919). 
Se va mărita foarte devreme, la 16 ani, cu

Cornel Cozmuța, fiul unor prieteni de fa-
milie care o duceau foarte greu în acea pe-

rioadă. De la Carei, tânărul cuplu se mută
la Budapesta și apoi la Sarajevo, unde soțul
ei este numit președinte al Poștei din Bos-
nia.
Dar femeia aceasta era făcută dintr-un altfel
de aluat, așa că își părăsește familia și pleacă
la Viena, unde va lucra ca simplă slujbașă
la o curățătorie. Răbdătoarea ei soacră, care
se oferă să-i crească băiețelul, o readuce
pentru scurtă vreme la Sarajevo dar – pro-
fitând de o mică moștenire – Otilia pleacă
la Munchen și se înscrie la Academia de
Arte Frumoase la clasa celebrilor profesori
Simon Hollosy (1857 – 1918 - părintele Şco-
lii de pictură băimărene)  și Franz von Len-
bach (1863 – 1904).
Se vede însă treaba, că nici pictura nu era
ceea ce căuta femeia aceasta febrilă, așa că
abandonează fără nici un regret studierea
picturii și pune la cale un plan de a face o
mare expediție în Orient. Pentru a-și acoperi
cheltuielile de drum, se adresează Ministe-
rului Cultelor și Învățământului, propunând
ca în schimbul unui sprijin material să co-
lecționeze  obiecte istorice, etnografice și

de artă pentru Muzeul Național budapestan,
iar unor ziare și reviste din Budapesta și
Satu Mare, le promite reportaje din expe-
diție.  Marele ocol al pământului – primul
de altfel, făcut de o româncă -  începe la 7
martie 1901 la Trieste pe traseul Port Said,
Bombay, Colombo, Calcutta, Singapore,
Hong Kong, Shanghai, ajungând în înde-
părtata Japonie, la Yokohama, unde deprin-
de tehnica niponă a penelului.  După mai
bine de un an, în mai 1902, revine la familia
ei din Sarajevo, dar nu pentru foarte mult
timp. Își omoară plictisul pictând stampe
japoneze și la prima ocazie, pleacă la Buda-
pesta și trăiește în condiții destul de precare
din publicistică și din banii pe care mult
prea răbdătorul ei soț, îi mai trimite din
când în când. În 1903 va publica o serie de
articole în care își descrie impresiile sale de
călătorie în revista budapestană Új Idök,
grație sprijinului criticului de artă Lyka Ka-
roly. Nici Budapesta nu este însă locul pe
care și-l dorea, astfel că se îndreaptă spre
Dresda și – după o scurtă ședere - ajunge
în 1904 la Paris, orașul visurilor sale.

Își amenajează aici un cuib într-o lo-
cuință modestă de pe cheiurile Senei, un
amestec subtil de vechi gravuri și flori aran-
jate în stil ikebana. O bibliotecă impozantă
din care nu lipseau cărțile românești ori
maghiare ale marilor scriitori sporea aura
de mister a cochetului apartament. Aici se
naște marea iubire între ea și publicistul Bö-
löni György (1882 – 1959) care, cu toate că
era mai tânăr decât ea cu nouă ani, se în-
drăgostește de Otilia, iubire care îi va lega
până la sfârșitul vieții. De la admirație până
la iubirea necondiționată nu a fost decât un
pas, pe care tânărul publicist maghiar nu a
ezitat să-l facă. Poate că este un semn al des-
tinului faptul că la începutul secolului XX
sosesc în aceeași perioadă la Paris, în 1904,
Constantin Brâncuși și Otilia Marchiș, iar
Ady Endre în 1905. Este un timp aureolat
de frenezia vieții metropolei luminilor, Pa-
risul având un magnetic efect asupra tuturor
artiștilor de pe planetă, din acea vreme.
Foarte mulți tineri din estul Europei își caută
norocul în orașul de pe Sena, printre aceștia

și strălucitoarea Otilia Marchiș, devenitő
ún scurtă vreme, o figură remarcabilă a boe-
mei pariziene de atunci. Un oraș al artiștilor,
al cabaretului, al trăirii extatice. Până la al
doilea război mondial, Parisul va fi acel axis
mundi la care se va raporta întreaga elită
artistică și filosofică a lumii.

Lume pariziană a începutului de secol
XX era una strălucitoare și seducătoare, și
nu este greu de ghicit cât de mult îi plăcea
Parisul Otiliei, cu tumultul și farmecul său
inegalabil. Este uluitor acest destin sinuos
al unei femei, fiica unui preot greco – catolic,
pornită din Homorodul Sătmarului și ajun-
să în elita culturală a Parisului, după ce fă-
cuse ocolul pământului. Exista în ea o forță,
o trăire uriașă, o sete de cunoaștere, mai
presus de rațiune și doar Bölöni putea să o
înțeleagă cu adevărat. El este cel care o in-
troduce pe Otilia în lumea bună a metro-
polei franceze. După ce l-a însoțit într-o că-
lătorie în Italia, povestită pe larg în cartea
sa, Promenades d’Anatole France ea devine
secretara marelui scriitor francez, despre
care a lăsat mărturii extrem de interesante.
Ea este cea care îl susține pe Ady Endre la
Paris și atrage atenția criticilor de artă asupra
geniului lui Constantin Brâncuși, cu care a
păstrat o caldă și statornică prietenie de-a
lungul vieții. Tot aici Ady Endre va scria
partea esențială a operei sale poetice dintre
care memorabilă rămâne poezia Toamna a
umblat prin Paris.

Constantin Brâncuși l-a avut drept mo-
del pe fiul Otiliei Marchiș, Cornel Cosmuța
(1892 – 1980) pentru sculptura în marmură,
Prometeu, operă realizată în 1911 la Paris,
pe când Cornel avea 19 ani, lucrare care a
fost vândută în 2012 la o licitație de artă
impresionistă desfășurată la New York, cu
suma de 12,6 milioane de dolari. Fiul Otiliei
- ajuns medic – se va întoarce în România
și va muri la Craiova în 1980, la venerabila
vârstă de 88 de ani.
Tot în 1911, Otilia Marchiș traduce roma-
nul Marie – Claire de Marguerite-Marie
Audoux pentru care este răsplătită cu Pre-
miul Femina. Este în culmea gloriei, iar pa-
ginile ei memorialistice stau mărturie pen-

tru acel eclatant joie de vivre al Otiliei.  
Dar destinul i-a rezervat Otiliei și umilința
închisorii, ea fiind arestată în 1919 de regi-
mul lui Horthy, în urma înăbușirii revoluției
comuniste de la Budapesta, ca urmare a
unui denunț. Stă în acest infern concentra-
ționar vreme de șase săptămâni, fiind su-
pusă la chinuri inimaginabile, pentru că ea
și bărbatul ei erau considerați niște susțină-
tori ai stângii comuniste. Se va întoarce la
Paris în 1923, unde va rămâne până în 1945.
În timpul celui de-al doilea război mondial
se va alătura emigrației comuniste maghiare
și va activa în cadrul Rezistenței franceze
antifasciste. Ea este o militantă feministă de
stânga și așa va rămâne până la sfârșitul vie-
ții. În 1945, împreună cu soțul ei se va în-
toarce la Budapesta și se pune în slujba noii
puteri comuniste instalate. În perioada au-
gust 1948 – septembrie 1950 se află alături
de soțul ei în Olanda, la Haga, unde acesta
a fost numit ambasador. Va muri la 26 au-
gust 1951 la Héviz, o stațiune balneoclima-
terică aproape de lacul Balaton. Avea aproa-
pe 78 de ani! Soțul ei îi va mai supraviețui
până în 1959, când va muri și el la vârsta de
77 de ani.

Cu toate că opera ei literară, în special
cea memorialistică, este extrem de valoroa-
să, e regretabil faptul că Otiliei Marchiș nu
i-a apărut până acum în limba română, de-
cât o singură carte! Suntem datori să o scoa-
tem din uitare pe această sătmăreancă fas-
cinantă care a avut o viață demnă de o mare
eroină. Paginile despre Ady Endre, Con-
stantin Brâncuși, Anatole France sau Au-
guste Rodin, ca să nu mai punem la soco-
teală evocările memorabile care descriu
boema pariziană de la începutul veacului
XX, ar putea aduce la lumină noi și noi date
de mare interes pentru cercetători, dar și
pentru marele public care cunoaște mult
prea puține lucruri despre această intere-
santă personalitate a culturii românești, ma-
ghiare și franceze deopotrivă, cu atât mai
mult cu cât, pe 26 august 2021 vom come-
mora 70 de ani de la trecerea ei în lumea
umbrelor.

Robert Laszlo

Otilia Marchi; - Bölöni, fascinanta femeie din S[tmar

Otilia Marchi; – Bölöni al[turi 
de Constantin Br]ncu;i
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RE}ETE
În pregătirile pentru sărbătoare de Paști, unul dintre cele mai așteptate momente este vopsitul ouălor. În tradiția

românească, ouăle se vopsesc în Joia Mare, în Vinerea Mare sau chiar în Sâmbăta Mare, în funcție de zonă și de preferințe.
De la rețetele naturale tradiționale, cu foi de ceapă și frunzulițe de decor, la ouăle încondeiate, până la cele mai elegante
și sofisticate modele, coșulețul cu ouă este garnisit de gospodine cu imaginație, în funcție de gustul fiecăreia.
Pe lângă ouă vopsite în diverse culori, pe masa oricărui creștin român care ține la tradiție se vor afla cu siguranță și ouăle
colorate simplu, în roșu. Cu toate că are o existență precreștină, în creștinism, oul roșu simbolizează sângele vărsat de
către Iisus pentru lumea reprezentată sub forma oului, devenind element definitoriu al sărbătorii pascale.

Înghe\at[ de cas[, 
din ananas

Ciorb[ b[n[\ean[ 
de miel

Mod de pereparare<

Miezul de ananas se szdrobește cu
robotul de bucătărie, dacă are prea multă
zeamă, se strecoară puțin, se adaugă mas-
carpone se mixează până devine o pastă
omogenă fină. 

Frișca se bate spumă, apoi cele două

se amestecă, se adaugă cardamomul,
mierea și romul sau esența. Se mai bete
3-4 minute cu mixerul, sau se amestecă
30 minute cu aparatul pentru înghețată.
Dacă pentru a amesteca compoziția uti-
lizați mixerul, după ce este gata, timp de
3 ore se mai lasă la congelator, dar nu în
sertarul de congelare rapidă. 

La servire se ornează cu spumă de
frișcă, cu bucăți de ananas sau alte fructe
și cu frunzulițe de mentă.  

Ingrediente<

500 g de miez de ananas, cât
mai dulce și mai aromat, 
400 ml de frișcă lichidă, 
150 g de mascarpone, 

miere după gust, 
o linguriță de cardamom 

(condiment exotic), 
2-3 linguri de rom, 

sau câteva picături de esență de
rom.

Mod de preparare<

Carnea (care tocmai se folosește) se
taie bucăți, se sărează și se pune într-o
oală, cu morcovul, pătrunjeii, o ceapă,
piperul boabe, foile de dafin și se pun
toate la fiert în 2 litri de apă. 

Între timp, din untură și făină se pre-
pară un rântaș slab. Când rântașul e ușor
rumenit, se adaugă cea de a doua ceapă,
tăiată mărunt. Se călește puțin și se adau-

gă o linguriță de boia de ardei, puțină
supă sau apă, amestecând bine. 

Se pune rântașul în oala de ciorbă să
mai fiarbă puțin. Într-o altă oală mai mi-
că se fierbe orezul. Într-un bol se bat bine
cele două gălbenușuri de ouă, se adaugă
smântâna, zeama de lăm]ie sau borșul,
în cantitatea dorită, iar peste ele se stre-
coară ciorba, amestecând-o bine. Orezul
fiert se strecoară (dacă e nevoie se și lim-
pezește puțin) și se pune în bolul de cior-
bă. 

Se adaugă apoi și buc[țelele de carne,
eventual și zarzavaturile, după gust, se
presară cu pătrunjelul verde tocat mă-
runt, sau cu ceapă verde (nu în mod obli-
gatoriu). Ciorba se servește caldă, cu
smântână sau ardei iute.

Ingrediente<
1 kg carne de miel ori 
de vițel, un morcov, 

2 pătrunjei, 
2 cepe, 

8-10 boabe de piper, 
2 foi de dafin, 

o lingură de untură (sau 2-3 lin-
guri de ulei), 

o lingură de făină, boia de ardei
dulce, linguri de orez, 
2 gălbenușuri de ouă, 
2 linguri de smântână, 

câteva fire de pătrunjel verde,
zeamă de lăm]ie sau borș pentru

acrit.

Tort cu portocale

Mod de preparare<

Se amestecă zahărul cu ouăle până de-
vine o pastă omogenă, apoi adăugăm pe
rând celelalte ingrediente. Se va obține o
cocă moale, care se împarte fie în 2, în 4,
sau în 5 părți egale, în funcție de câte blaturi
dorim să facem, respectiv cât de gros dorim
să punem crema. Foile se întind și se coc pe
fundul tăvii, uns în prealabil cu ulei. Dacă
se fac doar 2 foi, atunci acestea se coc în

tava căptușită cu hârtie de copt. Pentru cre-
mă se pun la fiert 250 ml lapte cu zah[rul
și cu coaja rasă de portocală. Amidonul se
dizolvă în laptele rămas. Laptele aromat cu
coaja de portocală se strecoară, se pune din
nou pe foc, se adaugă amidonul și se fierbe
mai departe la foc mic, amestecând cu un
tel, până când capătă o consistență cremoa-
să. Se adaugă ciocolata albă sfărâmată și se
amestecă încontinuu, până când se topește
integral. Se adaugă și zeama de portocală
stoarsă în prealabil, se mai lasă puțin la fiert,
apoi se ia de pe foc și se lasă să se răcească,
amestecând. Untul ținut la temperatura ca-
merei, cu ajutorul unui mixer se amestecă
cu coaja de portocale și cu esența, apoi se
adaugă la crema fiartă și se omogenizează.
Se împarte în funcție de numărul de blaturi
și se întinde pe acestea. Se ornează cu cio-
colată rasă, glazură de ciocolată sau de por-
tocale, ori se presară cu zahăr pudră.

Ingrediente<

Pentru blat< 500 g de făin[, 8 linguri de
zahăr, 8 linguri de ulei, 8 linguri de lapte, 2
ouă, puțină sare, o linguriță de amoniac di-
zolvat în zeamă de lăm]ie sau oțet. Pentru

cremă< 200 g zahăr, o portocală mare, 4 lin-
guri de amidon sau 6 linguri cu gris, 350 ml
de lapte, o ciocolată albă fină, 250 g unt, o

esență de portocale
Deasupra< o ciocolată menaj, sau o glazu-

ră de ciocolată, ori zahăr pudră vanilată, dar
se poate acoperi și cu crema proprie sau cu o

glazură de portocale.

Fleic[ umplut[ 
cu ciuperci

Mod de preparare<

Cu un cuțit bine ascuțit fleica se cres-
tează pentru a putea fi umplută. Se con-
dimentează după gust, și exteriorul, și
interiorul. Se lasă să stea la frigider circa
2-3 ore. Ceapa tăiată foarte mărunt se
călește în ulei, se adaugă ciupercile cu-
rățate și tăiate bucăți mici, iar când totul
s-a călit, se adaugă 2 ouă bătute bine și

condimentele, apoi totul se mai prăjește
până când ouăle se întăresc. Se ia de pe
foc și se lasă să se răcească. Se strecoară
uleiul și se amestecă bine cu un ou crud.
Cu acest amestec se se umple fleica. Se
prinde cu scobitoare, ca o perniță, se
așează pe tavă și se pune la cuptor, la foc
mare, spre mediu și se prăjește, până când
carnea se rumenește. Apoi se unge cu
ulei, sau cu untură și se mai dă puțin la
cuptor, să prindă o culoare lucioasă. Se
servește cu pireu de cartofi sau garnitură
asortată.

Ingrediente<

O bucată de fleică de circa 1
kg, 

200 g ciuperci champignon, 
o ceapă de mărime medie, 

3 ouă, 
4-5 linguri de ulei, 

sau preferabil, 
2-3 linguri de untură 

(dacă vă place), 
sare, 
piper.

Ouă roșii, verzi, galbene, albastre,
mov știe să facă toată lumea. Ba chiar, mai
nou, se pot cump[ra gata vopsite direct
din magazine. Dar unde e toată
distracția? Jumătate din farmecul ouălor
vopsite de Paște e să fie colorate alături de
piticii familiei și astfel s[ fie creeate cele
mai frumoase amintiri de sărbătoare.

De re\inut înainte de vopsire<

→ nu folosi ouă foarte proaspete fiindcă
se vor decoji greu, ci cumpără ouăle cu
câteva zile înainte de marea fierbere>

→ fierbe ouăle tari> un egg timer –
indicator pentru fiert ouă - poate fi de
mare ajutor>

→pentru degresare, spală-le cu apă
călduță și săpun înainte de a le pune la
fiert. Şi pentru că nu poți fi niciodată
PREA precaut, toarnă și puțin oțet în apa
în care vor fierbe>

→ pune ouăle la fiert într-un singur
strat, într-o cratiță cu deschidere largă, ca
să le reduci riscul de a se sparge și să nu
le distrugi șansa de a deveni vedete pe
masa festivă.

1. Ouă vopsite în hârtie de bucătărie
Este nevoie de< ouă cu coaja albă,

colorant lichid în diverse culori, hârtie
albă de bucătărie. Cum se procedeaz[<
Învelești oul într-o bucată de hârtie pe
care o legi în partea de sus, aplici câteva
picături de vopsea în culorile pe care le
preferi, apoi umezești hârtia cu apă
pentru a ajuta culorile să se combine. Poți
folosi fie un pulverizator, fie un al doilea
șervet de hârtie umezit și aplicat peste
celălalt. Le așezi într-un suport și le lași
10 minute să-și desăvârșească aspectul
final.

2. Ouă vopsite în orez
Este nevoie de< ouă cu coajă albă, orez

alb, colorant lichid, câte o pungă de
plastic pentru fiecare culoare.

Pune o mână de orez alb (nefiert!) în
fiecare pungă și toarnă câteva picături de
colorant. Amestecă cu o lingură până
când orezul absoarbe uniform culoarea.
Pune oul în pungă, ține punga închisă și
agită bine oul din interior, în toate
direcțiile până prinde picățele de culoare
pe toate părțile. Îl scoți și îl lași la uscat
într-un suport de ouă. Procedezi la fel cu
toate ouăle și cu toate culorile. N-ai fi zis
că e atât de simplu, nu?

3. Ouă vopsite în frișcă sau spumă 
de ras

Ai nevoie de ouă cu coaja albă,
colorant lichid, frișcă sau spumă de ras

Cine-ar fi zis că vei mai avea spumă
de ras în casă după ce el a decis să-și lase
barbă? Diferența e că acum ai nevoie de
ea la bucătărie, ca să o întinzi într-o tavă
în strat destul de gros. Picuri peste tot
vopsea lichidă în ce culori vrei tu.
Folosește un bețișor de frigărui sau vârful
unui cuțit ca să întinzi și să combini
vopselele, fără a uniformiza culorile. Vei
obține aspectul unei spume marmorate,
în care vei învârti ouăle pe toate părțile.
Lasă la uscat ouăle învelite în spumă și,
după vreo 15-20 minute, poți începe să le
ștergi și să dezvălui mica ta creație
artistică. Pentru aceia dintre voi care
creează alături de cei mici, recomandăm
să folosiți frișcă în loc de spumă de ras și,
eventual, să folosiți colorant alimentar
comestibil, în cazul în care minunăția
aceea albă și pufoasă se dovedește prea
ispititoare.

Tehnici de vopsire 
a ou[lor
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Marile opere de artă sunt
admirate pentru frumuseţea lor, dar
şi pentru poveştile care stau la baza
creării lor. Cunoscând aceste
poveşti, aflăm detalii despre cum au
ajuns artiştii să aibă rezultatul final.
De la versiuni multiple ale
Monalisei şi până la omul căruia
Van Gogh i-a făcut portretul,
poveştile din spatele celor mai
celebre picturi oferă o incursiune în
crâmpeie din viele celor mai
renumiţi artişti din istoria artei.

De la pictura mural[ întâlnită încă din
epoca preistoric[ și până în prezent,
pictura a evoluat considerabil, bineînțeles
sub influenta a mai mulți factori. Printre
cei mai importanți factori care au
influențat pictura de-a lungul timpului
sunt cei politici, economici, sociali și nu
în ultimul rand religioși. Pictura este o
art[ care evoluează de la o perioad[ la alta,
istoria acestei arte fiind împărțită așadar
în mai multe perioade caracterizate
diferit.

Pictura reprezintă așadar un deosebit
mijloc de exprimare a trăirilor, a emoțiilor
și a sentimentelor, mai pe scurt a unui
mesaj. Nu orice pictura poate fi
considerat[ o opera de art[, însă de-a
lungul timpului au existat adevărați artiști
care au creat picturi memorabile, pe care
le vom prezenta în rândurile care
urmează.

Mona Lisa de Leonardo 
Da Vinci

Este considerat[ cea mai celebr[
pictur[ a tuturor timpurilor. Leonardo Da
Vinci a avut nevoie de nu mai pu\in de 20
de ani pentru a finaliza aceast[ pictur[.
Celebra pictur[ în ulei mai este cunoscut[
și sub numele “La Gioconda” și se dorește
a fi portretul Lisei Gheradini, soția lui
Francesco del Giocondo. Pictura Mona
Lisa are o istorie foarte interesant[,
ascunsa sub o tem[ deosebit[. Da Vinci a
început să realizeze celebrul portret `ntre
anii 1503-1504 în Florența, Italia. După
cum însuși artistul contemporan lui
Leonardo Da Vinci, Giorgio Vasari, a
afirmat, Da Vinci a l[sat tabloul
neterminat după ce a contemplat asupra
sa câțiva ani buni. În anul 1516, regele
Francisc I al Fran\ei l-a invitat pe Da Vinci
să lucreze în conacul Clos Luce, aflat în
apropierea reședinței regale. Leonardo Da
Vinci a acceptat oferta regeului, f[ră însă
a renunța la pictura care mai t]rziu avea
să devin[ cea mai important[ din întreagă
istorie a artei.

După moartea artistului, regele a fost
cel care a cumpărat opera de art[, aceasta
fiind expus[ pentru o bun[ perioada de
timp în palatal Fontainbleu, după care a
ajuns la Versailles. De-a lungul timpului,
opera lui Da Vinci a primit numeroase
interpretări. Tot artistul menționat
anterior, Giorgio Vasari, a fost cel care a
deslușit misterul numelui acestei opere de
art[. 

Se presupune că “Mona” reprezenta o
form[ de adresare foarte politicoas[
folosit[ cu desăvârșire în Italia acelei
perioade. Tehnica folosit[ de către Da
Vinci poart[ numele de sfumato și tocmai
din acest motiv pictura ne încântă cu un
aer misterios amplificat de surâsul
enigmatic care a fost și încă este o tema a
numeroase discursuri și teorii filozofice și
psihologice.

Pictura reprezintă unul din primele
portrete pe fondul unui peisaj imaginar.
O caracteristică interesantă este că
fundalul nu este uniform, partea din
stânga este evident la un nivel mai jos

decât în dreapta, fiind probabil adăugată
mai târziu în cursul realizării compoziției.
Tabloul a fost restaurat în mai multe
rânduri. Analizele cu raze Röntgen au
revelat încă trei straturi de pictură sub cel
vizibil. 

În 1956, partea inferioară a tabloului
suferă daune serioase în urma unui
atentat cu o soluție acidă, iar câteva luni
mai târziu un vizitator a aruncat în el o
piatră. În prezent se află protejat sub o
sticlă incasabilă. În anul 1962 a fost expus
în America la New York și Washington,
D.C., iar în anul 1974 la Tokyo și
Moscova. ~n prezent se afl[ la muzeul
Luvru din Paris.

Edvard Munch a simţit 
„Ţipătul”

Celebrul „Ţipăt” a fost pictat de
Munch în patru versiuni diferite, între
1893 şi 1910. În jurnalul său, pe 22
ianuarie 1892, Munch nota felul în care
însăşi natura i-a dat imboldul de a picta
opera care avea să devină obiectul
încercărilor celor mai multe furturi.
„Într-o seară, mă plimbam pe un drum,
oraşul era pe o parte şi fiordul sub. M-am
simţit obosit şi bolnav. M-am oprit şi m-
am uitat peste fiord- soarele apunea şi
norii deveneau roşii ca sângle. Am simţit
un ţipăt trecând prin natură> mi se părea
că am auzit ţipătul. Am pictat acest
tablou, am pictat norii ca şi cum ar fi fost
sânge. Culoarea ţipa. Asta a devenit
Ţipătul.” 

Trei dintre cele patru versiuni ale
picturii lui Munch se află în muzee, iar
cel de-al patrulea a fost vândut la o

licitaţie la Sotheby, în 2012, pentru suma
de 119.922.600 de dolari, intrând astfel în
topul celor mai scumpe picturi din lume.
De asemenea, din cauza popularităţii de
care s-a bucurat, a fost ţintă pentru
numeroase încercări de a fi furate.

Crearea lui Adam, opera 
lui Michelangelo

Din toate imaginile de pe plafonul
Capelei Sixtine, “Crearea lui Adam” este
cea mai mare realizare a lui Michelangelo.
Vasari a descris personajul lui Adam că
unul “a cărui frumusețe, postur[ și
contururi sunt atât de perfecte încât pare
că a fost creat de Supremul Creator însuși
și nu de pensula unui muritor de r]nd”.

Efectul vizual datorat spațiului dintre
degetele celor doua personaje, Adam și
Creatorul s[u, este asemănător cu cel al
unui curent electric. Se crează o tensiune
dinamic[, privitorul fiind aproape
capabil să distingă fluxul energiei divine
care trece prin acel spatiu, dând viață
primei ființe umane.

Corpul lui Adam este caracterizat de
perfecțiune, fiind creat după chipul și
asemănarea lui Dumnezeu. Expresia,
trăsăturile sale sunt extrem de frumoase
și armonioase, reflectând totodată
perfecțiune spiritual[ a ființei umane
înainte de a pacaturi.

Lângă coapsa lui Adam se afla cornul
abundentei, umplut cu frunze de stejar și
ghinda, una din multele trimiteri la
stejarii care apar în scenele ilustrate pe
tavan, o referire la numele de familie al
papei Iulian della Rovere.

Creatorul este reprezentat că un
bărbat puternic, cu barb[ alb[, înconjurat
de îngeri. Un lucru important este faptul
că pentru prima dat[ în arta creștină,
brațul s[u e prezentat dezgolit, amintind
de citatul biblic “Şi cui i se arat[ brațul
Domnului”. Este o referire la Hristos, pe
care îl prefigurează Adam, cel care încă
nu a păcătuit.

În 1990, fizicianul Frank Meshberger
a publicat un articol în Jurnalul Asociației
Medicale Americane, afirmând că a
decodificat scena Creării lui Adam de
către Dumnezeu, ca fiind ilustrarea
anatomic[ perfect[ a creierului uman în
secțiune transversal[. Meshberger sugera
că Dumnezeu era reprezentat înfășurat
cu o manta ce reprezenta creierul uman,
ca să arate faptul că Dumnezeu l-a
înzestrat pe Adam nu doar cu viață, dar
și cu inteligenta umana suprema. Acum,
în alt panou de pe tavanul capelei, la
scena Separării de către Dumnezeu a
luminii de întuneric, Suk și Tamargo au
găsit ceva mai mult. 

Legând centrul pieptului de gât din
reprezentarea antropomorf[ a lui
Dumnezeu, cercetătorii au descoperit că
se formează imaginea măduvei spinării și
a tulpinii creierului. Să fie oare tavanul
Capelei Sixtine un puzzle de 500 de ani,
care doar acum începe să se descopere
lumii? Ce voia Michelangelo să spună
atunci când, în imaginea lui Dumnezeu,
a pictat corzile vocale de la gât că o
tsacrilegiu sau un omagiu? Pentru a
termina plafonul Capelei Sixtine i-au
trebuit patru ani și când a început
pictarea capelei, el a luat-o dinspre est
spre vest, începând de la intrarea în
capela și terminând deasupra altarului.
Ultima scen[ pe care a pictat-o a fost
scena Separării de către Dumnezeu a
luminii de intualtarului, tulpina
creierului, ochii și nervii optici în forma
gatului lui Dumnezeu.

Cina cea de taină, realizată 
pentru ducele Ludovic Sforza 
din Milano

Cina cea de taină este o pictură
murală a lui Leonardo da Vinci,
realizată între 1495 și 1498 pentru
patronul său, ducele Ludovic Sforza din
Milano ;i se găsește în fosta sală de
mese a bisericii dominicane Santa
Maria delle Grazie din Milano.

Lucrarea măsoară 460 x 880 cm și a
fost executată în tempera și ulei, aplicate
pe un strat dublu de ipsos, în perioada
cuprinsă între 1494 și 1497. Pictura
reprezintă scena biblică a Ultimei Cine
a lui Iisus Cristos, așa cum este descrisă
în Evanghelia după Ioan (13<21),
redând reacțiile diferite ale apostolilor
săi, după ce Isus anunțase că unul dintre
discipolii săi îl va trăda. 

Forma definitivă a fost precedată de
studii amănunțite, schițele
corespunzătoare s-au păstrat și se găsesc
în Muzeul Albertina din Viena, la
“Accademia” din Veneția și în “Royal
Library” din castelul Windsor. 

Identitatea apostolilor luați parte în
parte din “Cina cea de Taina” este
confirmat[ în notițele lui Leonardo Da
Vinci. În tablou, de la st]ng[ la dreapta,
sunt descriși în grupuri de trei,
reacționând la vestea data de mântuitor
în felul următor< Bartolomeu, Iacob cel
t]n[r ;i Andrei, sunt to\i surprin;i. Iuda
Iscariotul este înmărmurit, lângă el,
Petru ține un cuțit în m]n[ și pare ușor
furios, în timp ce Ioan, cel mai tânăr
apostol, pur și simplu pare mulțumit,
continuând să mănânce. Toma este
sup[rat, Iacov este `n stare de ;oc, iar
apostolul Filip dore;te o explica\ie. 

Ultimul grup de trei, Iuda Tadeul și
Matei se întorc spre Simon Zelotul-
Canaanitul  să-i cear[ explicații.

În cele mai multe versiuni a “Cinei
cea de Taina”, Iuda este singurul discipol
ce nu are o aureol[ în jurul capului, sau
este așezat separat de ceilalți apostoli la
mas[. 

Fa\[ de alti artiști, Leonardo Da
Vinci îi a;eaz[ pe toți  pe aceeași parte
a mesei cu fa\a spre privitor. Chiar și
așa, Iuda rămâne “marcat”. 

În primul r]nd \ine în m]n[ o
pung[ micuță, ce simbolizează cei 30 de
argin\i primi\i ca să-l trădeze pe Isus> al
doilea semn este că a vărsat solnița, ce
este alt semn e trădare, iar capul s[u este
poziționat într-o poziție mai joas[ decât
a celorlalți din tablou, ceea ce ar vrea să
simbolizeze vina și rușinea.

Pe scurt, tabloul surprinde
doisprezece indivizi în mijlocul
întrebării, gesticulării sau prezentând
diverse nuanțe de groază, furie și
neîncredere. Este uman și este în
contrast complet cu poziția senină a lui
Isus însuși.

~n toate picturile religioase pe
această temă, Isus însuși este centrul
dinamic al compoziției. Mai multe
caracteristici arhitecturale converg
asupra figurii sale, în timp ce capul său
reprezintă punctul de dispariție pentru
toate liniile de perspectivă – un
eveniment care face din “Cina cea de
Taina” rezumatul perspectivei liniare a
Renașterii. 

Între timp, gestul său expansiv –
care indică sfântul sacrament al pâinii
și vinului – nu este destinat apostolilor
săi, ci pentru călugării și călugărițele
mănăstirii Santa Maria delle Grazie.

Istoria umanității este plin[ de
artiști grozavi și extraordinarele lor
opere de art[. 

Aceste picturi sunt doar c]teva
dintre cele mai celebre opere de art[,
care ;i `n prezent fermec[ privitorii. Nu
vor fi uitate prea cur]nd ;i asta datorit[
numeroaselor simboluri pe care pictorii
;i-au dorit s[ le transmit[.

Raluca D.

Pictur[ realizată între anii 1503-1506 Pictur[ realizat[ între 1893 și 1910

În general, Crearea lui Adam este gândită să descrie fragmentul din Geneza 
care a spus< “Dumnezeu a creat omul după chipul Său, după chipul 
lui Dumnezeu, pe care la creat”.

Vibrațiile provocate de bombardamentele Aliaților în timpul celui de-Al Doilea 
Război Mondial au contribuit și mai mult la distrugerea picturii. În cele 
din urmă, în 1980, a fost demarat un amplu program de restaurare întins 
pe durata a 19 ani

În timp ce Leonardo picta „Cina cea de taină”, spectatorii veneau să-l vadă și se așezau în liniște, 
așa că l-au putut urmări cum lucra. Ca și dezbaterile despre știință, crearea lucrărilor de artă devenise
pe atunci un eveniment public. Potrivit mărturiei unui preot, Leonardo „venea aici la primele ore ale 
dimineții și se urca pe schele”, după care „rămânea acolo fără să lase pensula din mână de la răsăritul
soarelui până la apus, uitând să mănânce sau să bea, pictând fără răgaz”. 
În alte zile însă, nu picta nimic.

Pove;tile din spatele 
celor mai celebre picturi
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“De la Iaffa p]n[ la Ierusalim e o linie ferat[. At]ta drum de fier ̀ n toat[ Asia mic[. El trece prin locuri aproape pustii, f[r[ sate, peste ape f[r[ p[duri,
peste c]mpii ̀ n\elenite. Rar vezi oameni pe ;oselele str]mte ;i ne`ngrijite, rar vezi caravane trec]nd ̀ ncet prin pulberea c[ilor, iar muncitori pe c]mpii
nu vezi niciodat[. A;a p]n[ la Ierusalim, iar de aici `ncolo peste Iordan \ara e ;i mai pustie. At]t loc roditor, at]ta frumuse\e a naturii ;i at]ta soare,
;i totu;i pustietatea e cumplit[ ;i tic[lo;enia st[p]ne;te pretutindeni. Adev[rat e, c[ locuitorii Palestineni sunt foarte pu\ini, cam 25 pe kilometru
p[trat, iar administra\ia turceasc[ e nep[s[toare din cale afar[. Palestina ar putea s[ fie o \ar[ bogat[, dar e aproape necultivat[. Ce se vorbe;te de
sate, c]nd ora;ele sunt `ntr’a;a proast[ stare, `nc]t cu greu po\i s[-\i `nchipuie;ti o mizerie mai trist[ dec]t cum o vezi `ntr]nsele.”

Dac[ scobori din Ierusalim spre
r[s[rit pe o ;osea numai pulbere ;i
gropi, ajungi dup[ o cale de trei sfer-
turi de ceas la Betleem. Vestitul Bet-
leem al Iudeei, leag[nul Cre;tinului!
C]te g]nduri cucernice nu-\i umplu
sufletul, c]nd te g]nde;ti pe ce locuri
`\i trece piciorul! :i c]t de `n;elat
r[m]i, ;i cum \i-se pustie;te sufletul
de cele v[zute. 

Pe c]mpiile acestea arse de soare, ro;ii
de buruieni sterpe, pe aceste c]mpii a trecut
odat[ evalvioasa Rut aduc]nd spice, pe aici
a p[scut David oile p[rintelui s[u ;i aici a
fost uns el mai t]rziu, de regele Ierusali-
mului de c[tre prorocul Samuel. Nu-\i vine
s[ crezi. Aici, `n or[;elul acesta s-a n[scut
M]ntuitorul lumii, Hristos. :i ce jale te cu-
prinde, c]nd intri `n ora; ;i vezi tic[lo;ia
dintr’`nsul. Bordeiu l]ng] bordeiu, mai toa-
te proptite cu pari ca s[ nu cad[, f[r[ feres-
tre, cu u;ile cr[pate, cu acoperi;ul jos de l-
atingi la stre;ini cu cre;tetul capului, ;i lo-
cuitorii t[cu\i, cu zdren\e pe ei, urm[rin-
du-te cu ceasul ̀ ntreg s[ le cumperi un cru-
cifix ori un ;ir de m[t[nii ori c]teva m[sline
dintr-un co;ule\. 

Te miri cu ce tr[iesc ace;ti oameni, c[ci
nu ar[, nu seam[n[, nu lucreaz[ nimic pe
sf]nta lume, afar[ de crucifixe de lemn ;i
de m[t[nii, ;i \in c]\iva m[slini, din rodul
c[rora tr[iesc ca vai de ei. Or[;elul are vre-
o ;apte mii de locuitori cre;tini, Turci ;i
Ovrei. 

Singurul lucru vrednic de v[zut ̀ n Bet-
leem este biserica, ridicat[ peste locul na;te-
rii Domnului Christos, care e cea mai veche
biseric[ a Palestinei ;i poate, cea dint]i a
cre;tin[t[\ii. Patru r]nduri tot de c]te 12
st]lpi de marmor[ ro;ie despart naia prin-
cipal[ de cele 4 n[i de pe l[turi. O biseric[
frumoas[. Ea a r[mas a;a cum a fost la
`nceput, c[ci e foarte trainic zidit[, numai
acoperi;ul i-a fost de mai multe ori re`noit.
Regele Eduard al IV al Angliei o acoperise
la 1482 cu plumb, dar pe la sf]r;itul vea-
cului al ;eaptesprezecelea Turcii au dezve-
lit-o ;i au f[cut gloan\e din plumbul ei. Lo-
cul na;terii M]ntuitorului ̀ l arat[ o pe;ter[

lung[ de 12 metri, ;i lat[ ;i ad]nc], de c]te
3. Fundul ei este acoperit cu marmor[, iar
o stea de argint `nfipt[ `n marmur[ arat[
tocmai locul unde a stat Isus ̀ n iesle. O im-
presie foarte rea ̀ \i face zidul de piatr[ care
desparte biserica ̀ n dou[. Acest zid ̀ nalt l-
au f[cut c[lug[rii care s-au cercetat ;i se
ceart[ mereu `n biseric[, pentru dreptul
propriet[\ii, ;i astfel ;i-au ̀ mp[r\it biserica
`ntre catolici ;i ortodoxi prin zidul acesta.
Destul de trist c[ nici ̀ n biserica aceasta nu
s-au l[sat c[lug[rii de certurile lor religioa-
se. Pere\ii bisericii sunt ̀ mpodobi\i cu scene
din biblie, `ns[ ei n-au sc[pat de urm[rile
certurilor c[lug[re;ti< Un tablou e sf];iat
de urma unui glonte pe care l-a tras cu
pu;ca - `n biseric[! – un c[lug[r asupra al-
tuia de alt[ confesiune, dup[ o ceart[ cu
b[taie. 

Semnele acestea, zidul din biseric[ ;i
urma glontelui, precum ;i statornicul post
de jandarmi Turci care stau `n tinda bise-
ricii, arat[ din deajuns c]t de r[u st[m,
chiar ;i de la cel mai sf]nt dintre monu-
mentele cre;tin[t[\ii, cu pacea ;i cu
bun[voirea `ntre oameni. Aceast[ biseric[
se cheam[ a Mariei. La c]teva minute
dep[rtare de acolea, este o pe;ter[ `n care,
dup[ tradi\ie, s-ar fi ascuns Iosif ;i Maria
`n fuga lor spre Egipt. P[re\ii pe;terii sunt
dintr-un fel de cret[ c[reia credincio;ii `i
atribuie o putere de-a face minuni. 

Pe;terea e foarte larg[, ;i tot mereu se
l[rge;te, c[ci necontenit hagii rup din p[re\i
creta ;i-;i fac mototoele pe care le duc cu
ei. Dup[ un drum de ;ase ceasuri de la Bet-
leem, ajungi la Ierihon. 

De al Betleem la Marea Moart[

De la Betleem p]n[ la Ierihon drumul
e tot a;a de pustiu, c]mpiile tot a;a de ne-
cultivate. Abia ̀ n apropierea Ierihonului se
schimb[ priveli;tea, ;i dealurile ̀ ncep s[ fie
pline de vi\[ de vie. Ierihonul a fost cel
d]nt]i ora; din Palestina pe care l-au ocupat
Iudeii, c]nd au ie;it din Egipt. Dup[ cum
spune biblia, el era pe atunci ora; mare ;i
frumos. Dar ast[zi nimic n-a mai r[mas
din vechea-i bog[\ie ;i frumuse\e. 

Strade str]mte ;i murdare, case de

p[m]nt aproape ruinate, cu acoperi;urile
sparte, iar pe l]ng[ case gr[dini mari pline
de b[l[rii. Pretutindeni ruin[ ;i s[lb[ticie,
cu toate c[ ora;ul, `n cursul vremii, a fost
de trei ori recl[dit, a treia oar[ de Crucia\i,
care `l aduser[ `ntr-o stare `nfloritoare. 

Imprejurimile Ierihonului ar fi de toat[
frumuse\ea dac[ n-ar fi l[sate ̀ ntr-o deplin[
p[r[sire. Multe podgorii nu te farmec[ de
loc cu bog[\ia lor, pentru c[ pretutindeni
se vede numai d[rnicia naturii ;i aproape
de loc nu se vede m]na omului. Viile sunt
bogate, dar ele cresc de sine-;i. 

~ntr-un an vi\a d[ de c]te ;apte ori stru-
guri cop\i, de aceea nu e de mirare c[ acest
\inut a ispitit mai mult pe Iudei s[ cuprind[
`nt]iu ;i `nt]iu, dup[ ce spionii lor, trimi;i
s[ vad[ \ara s-au re`ntors cu o ciorchin[,
despre care biblia spune, c[ abia o duceau
doi oameni pe umeri. 

~n toat[ Palestina, \inutului Ierihonului
e cel mai bogat ̀ n ape ;i de-aceea ;i cel mai
rodnic `ns[ nimeni n-are grij[ de rodnicia
p[m]ntului, ce d[ Dumnezeu s[ creasc[,
cre;te, `ns[ la munc[ p[m]ntului nu se
g]ndesc mul\i. 

F[r[ `ndoial[, Dumnezeu `;i revars[
tot bel;ugul s[u asupra acestui \inut, `ntr-
o de-avalma cum nu ne-o putem `nchipui
noi cei din \[ri cu mai pu\in d[ruite de
Dumnezeu ;i care trebuie s[ tr[im din su-
doarea fe\ii. Prin Galilea, vezi ici colo lanuri
de gr]u pe c]mpii `ntinse, multe vii pe de-
aluri, toate din mila celui de sus, aproape
f[r[ nici o munc[ a omului, `ns[ vezi ;i
uia;e `ntinderi de p[m]nt l[sate `n voia
Domnului. Cel mult de le pasc rar turme
de capre. 

De la Ierihon nu e departe Nazaretul,
supt  un deal. El nu se deosebe;te ̀ ntru ni-
mic de celelalte or[;ele ale Palestinei, ;i-\i
face ;i el o impresie de s[r[cie ;i de nep[sa-
re. Stradele str]mte ;i pline de noroi, casele
s[r[c[cioase, mici ;i scunde, fiecare numai
cu c]te o singur[ odae, f[r[ tind[, a;a c[
din strad[ intri de-a dreptul `n singura
`nc[pere a casei. Numai cei mai boga\i au
c]te dou[ ;i trei od[i. E probabil, c[ Naza-
retul de acum 1900 ani de pe vremea
M]ntuitorului, nu se deosebea `n bog[\ie,
frumuse\e ;i cur[\enie de Nazaretul de azi,

c[ tot a;a a fost ;i pe atunci, dup[ cum se
`n\elege din biblie. 

:i precum ast[zi locuitorii Nazaretului
sunt proverbiali prin ̀ mprejurime de lene;i,
tot a;a se vede c[ nici pe vremea M]ntui-
torului nu se bucurau de un nume tocmai
bun. C[ci `nsu;i c[rturarii Iudei se mirau
de Christos c[ s-ar fi n[scut `n Nazaret, `n
or[;elul cel cu nume r[u. 

:i cum ziceau< Din Nazaret? Au poate
s[ ias[ ceva bun din Nazaret. Or[;elul are
vre’o ;apte mii de locuitori din care cinci
mii cre;tini, iar restul Turci. Iudei nu se
g[sesc de loc ̀ n Nazaret, pentru c[ p]n[ ̀ n
ziua de ast[zi guvernul turcesc nu le-a dat
voie s[ se a;eze `ntr’nsul. ~n ora; sunt un-
sprezece biserici de felurite confesiuni, ;apte
m[n[stiri ;i cinsprezece ;coli primare. :i
Turcii au o moscchee. 

In timpul din urm[ Ru;ii au f[cut multe
pentru `nfrumuse\area or[;elului, ei ;i-au
f[cut `n Nazaret ;i o m[n[stire frumoas[,
un spital, o biseric[ mare ;i au ;i un episcop
aici. Lucrurile vrednice de v[zut sunt `n
Nazaret mai multe, pentru un suflet de ev-
lavios cre;tin. 

A;a e ;i t]mpl[ria lui Iosif< o cas[
scund[, ̀ n care se zice c[ ar fi lucrat logod-
nicul Mariei. Apoi ruinele unei cl[diri care
se vede a fi fost o cl[dire mai mare, ;i
desp[re care se spune c[ ar fi ale sinagogei
;i o lespede mare de piatr[ ;i spun c[ ar fi
masa la care ar fi m]ncat Isus cu Apostolii
s[i.  De la Nazaret cale de cinci ceasuri pe
jos, ajungi la locul Genazaretului l]ng[ care
a trecut at]ta vreme Domnul Christos,
`nv[\]nd, Lacul are ap[, foarte limpele, ma-
lurile `i sunt pline de verdea\[ ;i de copaci
umbre ;i dealurile dimprejur sunt frumoase
a;a c[ acest lac este negre;it, punctul cel
mai frumos din toat[ Palestina. Pe malul
de c[tre apus al lacului se afl[ cele mai multe
localit[\i cunoscute din Noul Testament. 

Aici `ntradev[r e frumos \inutul ;i
cre;tinul are impresia ̀ n[l\[toare de suflet,
trec]nd de-a lungul malulul plin de via\[,
plin de zgomot de pescari – c[ci Genaza-
retul este ;i acum ca ;i pe vremea apostolilor
foarte bogat ̀ n pe;te ;i plin de at]tea amin-
tiri de via\[ M]ntuitorului. 

Capitala \inutului pe vremea Domnu-

lui Christos se vede a fi or[;elul Caper-
naum, care ast[zi nu mai este, ;i nici chiar
ruinele nu i se ;tiu cu siguran\[ care ̀ i sunt,
c[ci pe mail se g[sesc `n mai multe locuri
ruine de or[;ele, ;i unii spun c[ acesta de
aici ar fi ale Carpenaumului, al\ii c[ cele de
colo. S-au `mplinit vorbele M]ntuitorului
c]nd a zis< Vai \ie Caprenaumului, tu cel ce
te-ai ridicat p]n[ la cer, c[ci vei c[dea p]n[
`n ad]ncul Iadului! Ridicarea la cer se vede
c[ ar trebui `n\eleas[ ca o m]ndrie a Ca-
prenaumului pentru bog[\iile sale. Mai pro-
babil este c[ ruinele Carpenaumului sunt
acele ce se v[d la satul Tabira, pe malul la-
cului dintre Nord-Vest, ;i ajung p]n[ `n
lac.  Aici s-au descoperit nu de mult ruinele
unei sinagoge, dac[ `ntradev[r Capernau-
mul a fost aici, a fost aceea ̀ n care Christos
a lini;tit, `n cea dint]ia S]mb[t[ dup[
str[mutarea sa ̀ n Capernaum, pe ̀ ndr[citul
care `l `ntrerupea pe c]nd predica. Pu\in
mai sus de ruinele acestea se ridic[ o movil[
`nalt[ ;i pe ea `;i avea locuin\a vame;ul
rom]n, prin urmare ;i apostolul Mateiu
acolo `;i avea locuin\a ;i de acolo a urmat
pe Christos ca ucenic. Lacul Genazaret e
format din Iordan, care de-aici p]n[ la
v[rsarea sa `n Mare moart[ face un drum
de vre-o cincisprezece miluiri. El curge
`ncet printre dealuri `nalte ;i repezi ;i cu
totul sterpe, care ajung uneori la ̀ n[l\imea
de 600 de metri. Tot de-a lungul v[ii Ior-
danului de la Genzarate p]n[ la Mare
moart[ e s[lbatec ;i fioros. 

Sate pe marginile lui nu sunt, Marea
moart[ zace cu 400 de metri mai jos dec]t
marea Mediteranean[, ;i aceast[ scufun-
dare a p[m]ntului, printr-un cutrem de
p[m]nt, oare c]nd, `n vremuri foarte
dep[rtate. Marea e pustie cu totul, c[ci ne-
av]nd pe;te, pescarii n-au ce c[uta pe ea,
iar ca o cale de comunica\iune nu e practic[,
pentru mirosurile grele ale ei. Nici p[s[ri
nu trec peste d[nsa, o ocolesc. 

Apa ei este foarte deas[ ;i con\ine mult[
sare ;i clor, s[ te `neci `ntr’nsa este cu ne-
putin\[, c[ci apa te ridic[ mereu `n sus ;i
clor s[ te scufunde altul cu putere, tot nu
te poate da ̀ n ad]nc. :i malurile ̀ i sunt pu-
stii ;i f[r[ nici un fir de iarb[ ;i de aceea cu
drept i se zice ‘’moart[‘’.

Justinian Marina s-a născut la 22 fe-
bruarie 1901, în satul Suiești, comuna Cor-
măgești, județul Vâlcea și a murit la 26
martie 1977, la București. Cuvântul Justi-
nian își are originea etimologică în limba
latină> ius, iuris = drept> iustus= just, drept,
conform legii. Justinian este numele purtat
de ce de-al treilea patriarh al Bisericii Or-
todoxe Române.

Justinian Marina s-a născut în familia
bunilor creștini țărani Marin și Elena Ma-
rina, primind numele de Ioan. De la tatăl
său a moștenit spiritul gospodăresc și voința
de a înfăptui binele obștesc, iar de la mama
sa, care se trăgea dintr-o veche famile de
preoți, a dobândit, pe lângă cele dintâi cu-
noștințe religioase și deprinderea de a trăi
în evlavie, dreptate și omenie. A urmat cur-
surile școlii primare în satul natal.

Copilăria și tinerețea și-a petrecut-o
printre țăranii de pe ogoarele meleagurilor
natale. Își ajuta părinții la coasă, la sapă și la
alte munci. În anul 1915 a intrat la Seminarul
teologic „Sfântul Nicolae” din Râmnicu –
Vâlcea, pe care l-a absolvit în anul 1923, ob-
ținând în același an și diploma de învățător.
Lucrarea pe tărâm social, și-a început-o în
toamna anului 1915, când a fost numit în-
vățător la Şcoala primară din satul Olteanca,
județul Vâlcea, de unde s-a transferat în anul
1924 la Şcoala primară din comuna Băbeni
din același județ. Justinian Marina se căsă-
torește și este hirotonit preot în anul 1924,
pe seama parohiei Băbeni – Vâlcea, îmbi-
nând activitatea de învățător, cu misiunea
de preot și dovedindu-se un adevărat apos-
tol. Aici, a funcționat ca învățător până în
anul 1930, iar ca preot până la 1932, izbutind
să refacă trei biserici din parohie. Între anii

1925-1929 a urmat cursurile Facultății de
teologie din București, obținând titlul de li-
cențiat. Manifestând însușiri ce depășeau
ogorul de activitate al unui preot de sat, a
fost remarcat de către episcopul Bartolomeu
Stănescu al Râmnicului, care l-a numit la 1
noiembrie 1932 ca director la Seminarul
Teologic din Râmnicu-Vâlcea, detașându-l
ca preot la Catedrala episcopală. La 1 sep-
tembrie 1933 a fost transferat la biserica
“Sfântu-Gheorghe” din Râmnicu-Vâlcea. La
această biserică a slujit până în primăvara
anului 1945, restaurând din temelie biserica
și casa parohială. În anul 1939 i s-a încre-
dințat și conducerea tipografiei eparhiale,
în calitate de director. A fost ales în comitetul
de conducere al Asociației preoților din Ol-
tenia și în cel al Asociației generale a preo-
ților ortodocși. Justinian Marina colaborează

alături de Mihail Sadoveanu și de ziaristul
Octav Livezeanu la înființarea revistei
„Muncă și voie bună”, la care scrie pagina
bisericească Pentru suflet. În anul 1945, ră-
mâne văduv și în primăvara acestui an, mi-
tropolitul Irineu Mihălcescu al Moldovei l-
a chemat și recomandat pentru postul de
vicar eparhial la Iași. La 30 iulie 1945, Sfântul
Sinod a aprobat numirea preotului Ioan Ma-
rina ca arhiereu vicar al Mitropoliei Mol-
dovei și Sucevei, cu tilul de „Vasluianul”. A
fost tuns în monahism la Mănăstirea Cetă-
țuia de lângă Iași, sub numele de Justinian,
iar hirotonia sa ca arhiereu a avut loc în Ca-
tedrala Mitropoliei din Iași, la 12 august
1945. În împrejurările grele de după cel de-
al doilea război mondial și în cursul secetei
care bântuia atunci Moldova, a îndrumat
acțiunile de asistență socială, ajutând pe cei
lipsiți. A înființat cantine în mănăstiri. Jus-
tinian Marina a strâns fonduri pentru refa-
cerea satelor și orașelor pustiite de boli și de
foamete, întărind viața religioasă. Copiii or-
fani au fost adăpostiți și îngrijiți în orfelina-
tele înființate de Biserică la mănăstirile< Vă-
ratec, Agafton etc. Din august 1947 a devenit
locțiitor al scaunului mitropolitan din Iași,
iar la 19 noiembrie 1947 a fost ales arhiepis-
cop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Su-
cevei, fiind investit la 22 decembrie și în-
scăunat la 28 decembrie. A păstorit aici, până
în februarie 1948, când devine locțiitor de
patriarh. La 24 mai 1948, a fost ales ca ar-
hiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Un-
grovlahiei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, după trecerea la cele veșnice a pa-
triarhului Nicodim Munteanu. Înscăunarea
la București a avut loc în ziua de 6 iunie
1948. Patriarhul Justinian a purces la crearea
unei noi legislații, ale cărei principii funda-

mentale sunt valabile și astăzi : sinodalitatea,
autocefalia, autonomia, participarea largă a
credincioșilor la viața bisericească și altele.
Patriarhul Justinian a fost numit patriarhul
unității bisericești, căci în timpul său a avut
loc reîntregirea noastră bisericească, în oc-
tombrie 1948, devenind iarăși, așa cum a
fost până la 1700. În zilele de 19-20 octom-
brie 1948, Sfântul Sinod a votat un nou statut
pentru organizarea și funcționarea Bisericii
Ortodoxe Române.

Învățământul teologic – ortodox a fost
reorganizat. S-au tipărit manuale pentru ele-
vii și studenții teologi. Mulți tineri teologi
au fost trimiși la studii în străinătate. A fost
înființată Casa de Pensii și Ajutoare a Bise-
ricii, precum și casele de odihnă și tratament
pentru preoți și familiile lor. A fost înființată
Episcopia de Alba Iulia și un vicariat cu epis-
cop rezident la Constanța.

Multe biserici și mănăstiri au fost res-
taurate, iar altele s-au ridicat. A luat acum
ființă Fondul Central Misionar. Raportul cu
Bisericile din străinătate s-a întărit și s-a dat
o atenție deosebită diasporei române orto-
doxe. În anul 1950, s-a hotărât, pentru prima
oară, trecerea unor ierarhi, călugări și cre-
dincioși români în rândul sfinților, precum
și generalizarea cultului unor sfinți, ale căror
moaște se găsesc în țara noastră. Canoniza-
rea lor solemnă s-a făcut în anul 1955. Pa-
triarhul Justinian Marina s-a ocupat de în-
ălțarea, renovarea sau restaurarea a nume-
roase biserici și mănăstiri. A fost restaurată
Catedrala Patriarhală, bisericile< Domnița
Bălașa, Sfântul Spiridon, Sfântul Elefterie,
Cașin, Mănăstirea Radu Vodă, Antim,
Plumbuita, Ciorogârla, Cernica, Dealu, Che-
ia etc. Printre ctitorii se numără și bisericu-
țele de lemn restaurate și așezate la< Drago-

slavele, Cermegești, Techirghiol, Olănești,
Cricov etc. Au fost înființate case de odihnă
pentru preoți la< Techirghiol, Bușteni, Cheia,
Cozia, Olănești etc.

Legătura cu celelalte Biserici a fost în-
tărită prin vizitarea bisericilor din Rusia –
de mai multe ori; Georgia – 1948> Serbia –
1957>  Bulgaria – 1966, 1971>  Patriarhia ecu-
menică – 1968>  Alexandria – 1971>  Ierusa-
lim – 1975>  Grecia – 1963, 1971, 1975>  Pa-
triarhia armeană din Ecimiadzin – 1957,
1966>  Biserica etiopiană – 1969, 1971> Bi-
serica coptă – 1969, 1971>  Biserica siriană
din Malabar – India – 1969>  Austria – 1969>
Germania – 1970>  Belgia – 1972 etc.

Prin activitatea sa, patriarhul Justinian
Marina s-a dovedit un om de cultură. S-a
ocupat de tipărirea a numeroase ediții de
cărți de învățătură și îndrumare ca< Învăță-
tura de credință creștină ortodoxă, 1952>
Tâlcuirea Evangheliilor și Cazaniile Dumi-
nicilor dun cursul anului bisericesc, 1960>
S-au tipărit în această perioadă, în mai multe
ediții< Biblia, Noul Testament, Mica Biblie,
toate cărțile de cult, cărți de rugăciuni, ca-
lendare bisericești, predici etc. Toate pasto-
ralele, cuvântările și articolele scrise de pa-
triarhul Justinian Marina au fost publicate
în 12 volume sub titlul Apostolat social, Bu-
curești, 1948-1976. La 16 ianuarie 1977, In-
stitutul Teologic Universitar i-a conferit titlul
de “Doctor honoris causa”. În seara zilei de
26 martie 1977 a trecut la cele veșnice, după
o grea suferință și o lungă perioadă de spi-
talizare. A fost depus în mormântul pe care
cu grijă și-l pregătise în zidul interior al bi-
sericii Mănăstirii Radu Vodă din București.

Mircea Pîrlea
Lacrima Teocan Istrăuan

Prof. dr. Ioan Corneanu

Justinian Marina, al treilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

George Co;buc `n vizit[ la locurile Sfinte 

Justinian Marina, patriarh între anii
1948 și 1977
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ISTORIE
“Un bun caracter moral este primul esențial în om și că obiceiurile contractate la vârsta ta sunt,
în general, de neșters, iar comportamentul tău aici îți poate stampa viața. Prin urmare, este foarte
important să vă străduiți nu numai să fiți învățați, ci și virtuoși”. - George Washington

Conform Constituției SUA,
președintele în exercițiu este și șef de
guvern al guvernului federal al
Statelor Unite și, totodată,
comandantul suprem al forțelor
armate. Articolul II a Constituției
Statelor Unite acordă puterea
executivă a Statelor Unite
președintelui și îl împuternicește cu
aplicarea legii federale, alături de
responsabilitatea numirii
executivului federal, diplomaților și
a ofițerilor judiciari precum și
ratificarea tratatelor cu puterile
străine, după consultarea și
consimțământul Senatului. 

Președintele este de asemenea
împuternicit să acorde grațieri federale și
de a convoca sesiuni extraordinare ale
uneia sau ambele camere a Congresului,
în condiții extraordinare. De la fondarea
Statelor Unite, puterea președintelui și a
guvernului federal a crescut substanțial și
fiecare președinte modern, în ciuda
faptului că nu deține nici o putere
legislativă, alta decât de semnarea legilor
sau ridicarea dreptului de veto, este în
mare măsură responsabil pentru dictarea
agendei legislative a partidului său
precum și a politicilor interne și externe a
Statelor Unite. Din cauza statutului
Statelor Unite ale Americii de superputere
și marii puteri economice, președintele
american este adesea considerat cea mai
puternică persoană a lumii, fiind adesea
una dintre cele mai bine cunoscute figuri
publice. În timpul războiului rece,
președintele american a fost adesea
considerat ca “liderul lumii libere”,
perifrază cu care este încă cotat astăzi. 

Tinere\ea lui Washington

George Washington s-a născut pe 22
februarie 1732, fiind primul copil al lui
Augustine Washington și a doua sa soție,
Mary Ball Washington la Pope’s Creek
Estate lângă actualul Colonial Beach  .
Tatăl său a avut patru copii cu prima sa
soție, Jane Butler< doi au murit de mici, iar
doi fii au supraviețuit (Lawrence, născut
circa 1718 și Augustine, născut circa
1720) George devenind astfel al treilea fiu
dar mult mai tânăr. Mutându-se la Ferry
Farm (d) în Stafford County la vârsta de 6
ani, George a fost educat acasă de către
tatăl său și de către fratele mai mare.

Creșterea tutunului în Virginia pentru
vânzare, putea fi măsurat la vremea aceea
prin numărul de sclavi folosiți pentru a-l
cultiva.

La nașterea lui George Washington
populația coloniei era 50% de culoare,
majoritatea sclavi Africani sau Afro-
Americani. În tinerețea sa George
Washington a lucrat ca topograf
dobândind astfel o cunoaștere a terenului
coloniei sale natale Virginia care mai
târziu se va dovedi de neprețuit. 

Căsătoria fratelui său cel mai mare în
puternica familie Fairfax i-a adus
tânărului George protecția lui Thomas
Fairfax, al șaselea Lord Fairfax of
Cameron guvernator și latifundiar al
regiunii Northern Neck (d) care se
întindea pe circa 5 milioane de acri. Către
sfârșitul lunii iulie 1749, imediat după
înființarea orașului Alexandria, Virginia
de-a lungul râului Potomac, George, în
vârstă de 17 ani a fost numit primul
topograf al ținutului nou creat Culpeper
County, Virginia în interiorul coloniei.

Fără îndoială, această numire i se
datorează intervenției Lordului Fairfax și
a vărului acestuia William Fairfax of
Belvoir, arendaș și membru în Consiliul
Guvernatorului. Urmașul unei familii de

aristocrați englezi emigrați în America, G
Washington a fost unul dintre cei mai
bogați proprietari de plantație. Alături de
Jefferson el a reprezentat în Congres statul
Virginia. Experiența militară a căpătat-o
participând la conflictul dintre englezi și
francezi din cadrul Războiului de 7 ani
(1756-1763). 

În 1775 a fost numit comandant
suprem al armatei coloniilor. După
adoptarea Constituției din 1787,
elaborarea căreia s-a făcut sub conducerea
sa, la 16 aprilie 1789 a devenit primul
președinte al S.U.A., îndeplinind două
mandate (1789-1797). Washington a fost
o personalitate istorică remarcabilă, un
luptător înflăcărat pentru independența
patriei sale, un om neînfricat și
incoruptibil. În testamentul său politic a
îndemnat americanii să dea întregii lumi
un exemplu,fiind călăuziți în mod
consecvent de noțiunea de dreptate. 

~nceputul carierei primului 
pre;edinte al Statelor Unite 
ale Americii

George Washington își începe cariera
ca proprietar de plantație, sau ceea ce
istoricii definesc pe cei ce dețin 20 sau mai
mulți sclavi. În 1748 este invitat să ajute la
topografierea terenurilor la vest de Blue
Ridge , o ramură a munților Appalache. În
1749 este numit la primul său post public,
topograf al ținutului nou creat Culpeper
County. Prin intermediul fratelui său
vitreg Lawrence Washington  devine
interesat de Ohio Company , companie
care țintea să exploateze pământul din
vestul Americii. În 1751 George și fratele
său vitreg Lawrence călătoresc în
Barbados sperând într-o îmbunătățire a
sănătății lui Lawrence care suferea de
tuberculoză. Aceasta a fost singura dată
când George Washington a călătorit în
afara a ceea ce este acum Statele Unite.
După moartea lui Lawrence în 1752,
George Washington moștenește o parte
din pământul său și preia unele din
îndatoririle sale, ca de pildă cea de
adjutant al coloniei, ofițer cu rol de
conducere în trupele neregulate.

Via\a dincolo de scena politic[

În 6 ianuarie 1759, Washington se
căsătorește cu Martha Dandridge Custis
Washington, văduvă. Scrisorile care încă
se mai păstrează, sugerează că s-ar putea
să fi fost îndrăgostit la vremea aceea de
Sally Faifax, soția unui prieten. Unii
istorici cred că George și Martha ar fi fost
rude îndepărtate. Cu toate acestea George
și Martha au avut o căsnicie reușită și
împreună au crescut doi copii din

căsătoria ei anterioară, John Parke Custis 
și Martha Parke Custis, alintați cu
afecțiune de către familia Jackie și Patsie.
Mai târziu soții Washington au crescut
doi nepoți ai doamnei Washington,
Eleanor Parke Custis Lewis  și George
Washington Parke Custis. 

George și Martha Washington nu au
avut copii împreună, variola lui din
tinerețe este posibil să îl fi lăsat steril.
Cuplul proaspăt căsătorit s-a mutat la
Mount Vernon unde el s-a lansat în viața
de proprietar de plantație și de figură
politică. Căsătoria lui Washington cu
Martha, o văduvă bogată, i-a mărit cu
mult acestuia atât averea precum și
statutul social. Prin căsătorie a dobândit
o treime din cei 18000 de acri (73
kilometri pătrați) ai plantației Custis și
administrează restul în numele copiilor
Marthei. 

Cumpără frecvent terenuri în numele
său. În plus i se dăruiește teren în ceea ce
este azi West Virginia ca recompensă
pentru serviciile aduse în timpul
războiului cu francezii și indienii. În 1775
Washington dublase plantația Mount
Vernon ca întindere și numărul de sclavi
crescuse la mai mult de 100 de persoane.
Ca erou militar și mare proprietar de
teren, este ales în corpul legislativ al
Virginiei, House of Burgesses , începând
cu 1758. 

Stilul de viață trăit de Washington era
unul aristocratic, vânătoarea de vulpi fiind
activitatea favorită. Ca și majoritatea
proprietarilor de plantație din Virginia
timpului său, importa mărfuri de lux din
Anglia și plătea pentru ele prin exportul
recoltei de tutun. Cheltuielile extravagante
precum și fluctuațiile pe piața tutunului
însemna că mulți proprietari de plantație
contemporani cu Washington pierdeau
bani. (Thomas Jefferson spre exemplu a
murit înglodat în datorii.) Washington
începe să iasă din datorii prin
diversificare. Pe la 1766 schimbase recolta
principală a plantației din tutun în grâu,
o recoltă care putea fi vândută în America
și diversificase activitățile prin includerea
morăritului, pescuitului, înmulțirea cailor,
dărăcitului si țesutului. Moartea lui Patsy
Custis de epilepsie în 1773 îl ajută pe
Washington să-și plătească datoriile către
creditorii britanici, deoarece jumătate din
averea acesteia trecuse în numele său. În
cursul acestor ani Washington se
concentrează mai mult pe afaceri și
rămăne oarecum mai puțin preocupat de
politică. 

Deși își exprimase opoziția față de
Taxa de timbru din 1765, primul impozit
direct asupra coloniilor, nu își asumă un
rol de conducere în mereu crescânda
mișcare de rezistență din colonii până
când protestele în urma Legilor

Townshend emise in 1767 devin larg
răspândite. În mai 1769, Washington
introduce în parlament o propunere
redactată de către prietenul său George
Mason  care cheamă la boicotul mărfurilor
englezești dacă legile nu sunt retrase.
Parlamentul refuză adoptarea Legilor
Towsend în 1770 și cel puțin pentru
Washington criza trecuse. Totuși,
Washington privea trecerea cu succes prin
parlament a Intolerabilelor Legi în 1774
ca pe o ,,invazie a drepturilor și
privilegiilor noastre’’. În iulie 1774
prezidează o ședintă în care sunt adoptate
Rezoluțiile Fairfax, care cer printre altele
crearea unui Congres Continental. În
August, Washington participă la Prima
Convenție a Virginiei, unde este ales ca
delegat la Primul Congres Continental. 

Alegerea sa `n func\ia 
de pre;edinte

Colegiul electoral l-a ales în
unanimitate pe George Washington
președinte în 1789 și apoi în alegerile din
1792, Washington rămâne până azi
singurul președinte care a luat 100% din
voturile electorale. La inaugurarea sa a
insistat să se servească rom de Barbados.
John Adams a fost ales vicepreședinte.
George Washington a depus jurământul
ca prim președinte conform constituției
Statelor Unite ale Americii în 30 aprilie
1789 la Federal Hall (d) în New York cu
toate că, la început nu-și dorea această
funcție. Primul Congres al Statelor Unite
a votat să-i plătească lui Washington un
salariu de 25000 de dolari pe an, o sumă
foarte mare pentru 1789. Washington,
deja bogat, refuză salariul deoarece
prețuia foarte mult imaginea sa ca
funcționar public dezinteresat. 

La insistența Congresului, totuși,
acceptă în cele din urmă plata, pentru a
evita un precedent în care postul de
președinte ar fi perceput ca accesibil
numai pentru persoanele bogate care își
permiteau să servească țara fără salariu.
Washington a participat cu mare atenție
la pompa și ceremonia postului, având
grijă ca titlurile și vestimentația să fie
republicane și nu a imitat niciodată curțile
regale europene. Până la sfârșit a preferat
apelativul de ,,Domnule Președinte" altor
denumiri pompoase care i-au fost
sugerate. Washington s-a dovedit a fi un
bun administrator. Bun în a delega sarcini
și bun judecător al talentului și
caracterului personal, Washington ținea
regulat ședințe ale cabinetului pentru a
dezbate problemele înainte de a lua o
decizie. În privința sarcinilor de rutină era
ordonat, energic, respectuos cu privire la
opinia altora dar hotărât, urmărind
obiective generale dar și consistența
acțiunilor particulare în atingerea
primelor. Washington a servit al doilea
termen ca președinte fără entuziasm. A
refuzat să candideze pentru al treilea
mandat, stabilind astfel obiceiul de
maximum două termene ca președinte
care mai târziu va deveni lege prin
amendamentul 22 la Constituție. 

Retragerea din via\a public[

Discursul lui Washington de rămas
bun (pus în circulație ca scrisoare
publică) a fost unul din cele mai
influente declarații politice despre
valorile politice americane. Schițat în
principal chiar de către Washington, cu
ajutorul lui Hamilton, sfătuiește asupra
necesității și importanței uniunii
naționale, valorii constituției și domniei
legii, asupra aspectelor negative ale
partidelor politice și a adevăratelor valori
pe care republicanii trebuie să le posede.

În timp ce respinge sugestiile că ar trebui
să includă că moralitatea necesită ,,o
autoritate religioasă divină", el numește
moralitatea ,, un necesar izvor al
guvernării populare". Washington
afirmă că ,,indiferent cât de mult
atribuim influenței unei educații rafinate
asupra unor minți de o anumită
structură, atât rațiunea cât și experiența
ne opresc să ne așteptăm ca morala
națională să triumfe în excluderea
principiului religios". Discursul politic
public al lui Washington avertizează
împotriva influenței străine în afacerile
interne și asupra amestecului american
în afacerile europene. De asemenea
avertizează împotriva partizanatului
excesiv în politica internă și apelează la
toți să se situeze deasupra oricărui
partizanat și să servească binele comun.
Washington avertizează împotriva
,,alianțelor permanente cu oricare parte
a lumii" afirmând că Statele Unite trebuie
să se concentreze în principal pe
interesele americane. El promovează
prietenia și comerțul cu toate națiunile,
dar avertizează împotriva amestecului în
războaiele europene și a intrării în
alianțe ,,încurcate" pe termen lung.
Discursul său stabilește rapid standardul
valorilor americane cu privire la religie
și la relații externe. 

După retragerea din funcția de
președinte în 1797, Washington se
retrage la Mount Vernon cu un profund
sentiment de ușurare. 

Dedică mult timp agriculturii. În
iulie 1798, Washington este împuternicit
de către președintele John Adams să fie
general locotenent și comandant suprem
al armatelor ce urmau să fie recrutate în
eventualitatea unui război cu Franța. 

Servește ca șeful statului major al
Armatei Statelor Unite între 13 iulie 1798
și 14 decembrie 1799. A participat to
planurile pentru o armata provizorie
care să poată interveni în caz de nevoie,
dar nu a participat de loc pe teren. În 12
decembrie 1799, Washington petrece
câteva ore călare în ninsoare
inspectându-și fermele, ninsoarea mai
târziu se schimbă în grindină și lapoviță.
Washington ia loc la cină în acea seară
fără să-și schimbe hainele ude. 

Dimineața următoare se trezește cu
o răceală puternică, febră și amigdalită
care se transformă în laringită acută și
pneumonie. Washington moare în seara
de 14 decembrie 1799, în casa sa în
vârstă de 67 de ani vegheat de Dr James
Craik (d) unul din prietenii săi apropiați,
Dr Gustavus Richard Brown, Dr Elisha
C. Dick și Tobias Lear . 

Lear va însemna evenimentul în
jurnalul său, scriind că ultimele sale
cuvinte au fost „Tis well”. Doctorii de azi
cred că Washington a murit mai mult
din cauza tratamentului, care includea
clorura de mercur și luarea de sânge
rezultând într-o combinație șoc de la
pierderea a mai mult de doi litri de sânge,
deshidratare și asfixiere. Rămășițele
pământești ale lui George Washington au
fost înmormântate la Mount Vernon 18
decembrie,1799. Inițial a fost înhumat în
vechiul mormânt al plantației. În 1831,
la aniversarea a 100 de ani de la nașterea
sa, rămășițele pământești i-au fost
mutate în actualul mormânt. 

Pentru a proteja intimitatea lor, în
urma morții lui Washington, Martha
Washington a ars corespondența dintre
cei doi soți. Doar trei scrisori ale cuplului
au supraviețuit. În întreaga lume, vestea
morții lui Washington a provocat
tristețe. Napoleon a ordonat zece zile de
doliu în întreaga Franță iar în Statele
Unite mii de oameni au purtat doliu luni
de zile. 

Raluca D.

George Washington, primul pre;edinte
ale Statelor Unite ale Americii

Pictur[ de T. H. Matteson, reprezent]nd momentul investirii lui George
Washington `n func\ia de pre;edinte
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Premiile Academiei
Americane de Film, cunoscute
popular sub numele de Premiile
Oscar, reprezintă un grup de 24 de
premii decernate anual de către
Academia Americană de Film
(AMPAS) în domeniul filmului.
Academia are sediul în Los
Angeles, Statele Unite ale
Americii. Organizația avea în anul
2002 peste 6.000 de membri, toți
profesioniști în diverse specialități
ale cinematografiei, și anume
producători, regizori, actori,
directori și editori de imagine,
sunetiști, precum și mulți alții.

Premiile, care const[ din copii
aurite ale aceleiași statuete, cunoscută
informativ și ca Oscar, se acordă
pentru 24 de categorii diferite, pentru
varii merite artistice și tehnice din
industria filmului, recunoscând
excelența din anul anterior, așa cum a
fost votat de membrii Academiei.

Numele oficial al premiului este
Academy Award of Merit, deși
denumirea sa populară este Oscar.
Statueta, reprezentând un bărbat
stilizat în poziție verticală, cu mâinile
împreunate la nivelul pieptului, a fost
realizată prima dată de sculptorul
George Stanley după un desen a lui
Cedric Gibbons, fiind prima dată
prezentată în 1929 la un dejun privat
oferit și găzduit de Douglas Fairbanks
la Hollywood Roosevelt Hotel.

Prima ceremonie televizată a fost
cea din 1953, iar în prezent este
difuzată în mai mult de 200 de țări.
Premiul Oscar este cea mai veche
ceremonie de premii, cu echivalentele
sale, Emmy în televiziune, Tony în
teatru și Grammy în muzică fiind
modelate după acesta. Este considerat
a fi cel mai prestigios premiu din
cinematografie, urmat de Globul de
Aur. 

Gala din anul 2021

Cea de-a 93-a gală a Premiilor
Oscar a avut loc, anul acesta, la 25
aprilie, după ce a fost amânată cu
două luni din cauza pandemiei de
COVID-19. Cel mai bun film a fost
desemnat “Nomadland”, iar Anthony
Hopkins și Frances McDormand au
primit Oscarul pentru cel mai bun
actor și, respectiv, cea mai bună
actriță în rol principal.

Anul acesta, ceremonia de
decernare a premiilor Oscar a fost
transmisă live din două locaţii,
ambele în Los Angeles< Dolby Theatre
şi Union Station. Au fost, de
asemenea, şi două locaţii
internaţionale, una în Marea Britanie,
pentru toţi nominalizaţii de origine
britanică, şi cea de-a doua, în Paris.
Iniţial, ceremonia de decernare a
premiilor Oscar trebuia să aibă loc pe
28 februarie, însă criza sanitară
declanşată de noul coronavirus a
determinat închiderea
cinematografelor şi a bulversat
calendarul producţiilor
hollywoodiene. Academia Americană
de Film (Academy of Motion Picture
Arts and Sciences - AMPAS),
instituţia care decernează premiile
Oscar, a decis să acorde, astfel,
studiourilor cinematografice o
perioadă mai mare de timp în care să
îşi lanseze filmele eligibile la aceste
trofee, oferind lungmetrajelor ale
căror premiere au fost amânate
posibilitatea de a se regăsi în
palmaresul ediţiei din 2021. AMPAS

a decis în acest context să modifice
termenul limită de lansare a filmelor
eligibile la Oscar, de la 31 decembrie
2020 la 28 februarie 2021. Academia
Americană de Film speră astfel "să
ofere cineaştilor flexibilitatea necesară
pentru a-şi termina şi a-şi lansa
filmele fără să fie penalizaţi", au
precizat reprezentanţii instituţiei într-
un comunicat, preluat de AFP, citat de
Agerpres.

Pentru prima dat[, un film
rom]nesc a fost nominalizat la aceste
premii. Este vorba despre
documentarul “Colectiv”, din 2019
regizat de Alexander Nanau. Acesta
urmărește o investigație a unor
jurnaliști despre corupția din sistemul
de sănătate românesc care a cauzat
dezastrul de la clubul Colectiv din
anul 2015. Documentarul nu a reușit
să câștige la niciuna dintre cele două
categorii la care a fost nominalizat<
Cel mai bun documentar și cel mai
bun lungmetraj străin.

Lista c];tig[torilor

→ Cel mai bun film< “Nomadland”
→ Cel mai bun regizor< Chloe Zhao
(“Nomadland”)
→ Cel mai bun actor în rol
principal< Anthony Hopkins (“The
Father”)
→ Cea mai bună actriţă în rol
principal< Frances McDormand
(“Nomadland”)
→ Cel mai bun actor în rol

secundar< Daniel Kaluuya (“Judas
and the Black Messiah”)
→ Cea mai bună actriţă în rol
secundar< Yuh-Jung Youn (“Minari”)
→ Cel mai bun lungmetraj
internaţional< “Another Round”
(Danemarca)
→ Cel mai bun lungmetraj de
animaţie< “Soul”
→ Cea mai bună scenografie<
“Mank”
→ Cel mai bun scenariu adaptat<
“The Father”
→ Cel mai bun scenariu original<
“Promising Young Woman”
→ Cea mai bună imagine< “Mank”
→ Cel mai bun montaj< “Sound of
Metal”
→ Cea mai bună coloană sonoră<
“Soul”
→ Cel mai bun cântec original<
“Fight For You” (interpretat de H.E.R.
pentru filmul “Judas and the Black
Messiah”)
→ Cel mai bun sunet< “Sound of
Metal”
→ Cele mai bune efecte vizuale<
“Tenet”
→ Cel mai bun machiaj/ cea mai
bună coafură< “Ma Rainey's Black
Bottom”
→ Cele mai bune costume< “Ma
Rainey's Black Bottom”
→ Cel mai bun scurtmetraj animat<
“If Anything Happens I Love You”
→ Cel mai bun scurtmetraj de
ficţiune< “Two Distant Strangers”
→ Cel mai bun lungmetraj
documentar< “My Octopus Teacher”

→ Cel mai bun scurtmetraj
documentar< “Colette”
→ Premiul umanitar Jean Hersholt<
Tyler Perry şi Motion Picture &
Television Fund (MPTF)

O sear[ marcat[ prin elegan\[

Vedetele prezente la cea de-a 93-a
gală a Premiilor Oscar au purtat
ținute impresionante cu această
ocazie. Din moment ce eleganța
trebuie să predomine la un astfel de
eveniment, celebritățile au optat
pentru look-uri strălucitoare și
inedite, semnate de marii designeri
vestimentari. 

Din fericire, nu a mai fost nevoie
de măști de protecție, pentru că toți
cei prezenți la gală au fost testați și
vaccinați anti-Covid, așa că au putut
să-și facă apariția ca în vremurile de
dinainte de pandemie.

Actrițele nominalizate la Oscar au
arătat ca niște prințese în această
seară, dar nici actorii nu au făcut
excepție, dat fiind faptul că a avut loc
o gală foarte importantă pentru
lumea Hollywood-ului.

Cum nu s-a dorit ca ceremonia să
aibă loc online, gala Premiilor Oscar
a fost amânată cu două luni, pentru a
fi resimțită atmosfera din vremurile
normale, așa cum s-a și întâmplat.
Eleganța vedetelor prezente la gală s-
a reflectat în ținutele pe care le-au
îmbrăcat într-o seară atât de
importantă.

Actrița Viola Davis, nominalizată
pentru rolul din filmul „Ma Rainey’s
Black Bottom”, a purtat o rochie albă
semnată de Alexander McQueen, în
timp ce Zendaya a optat pentru o
rochie galbenă, cu abdomenul la
vedere. 

Potrivit publicațiie Vogue, ținuta
de la Valentino a Zendayei este
inspirată de la celebra cântăreață
Cher.

Amanda Seyfried, nominalizată la
categoria „Cea mai bună actriță în rol
secundar” pentru rolul din filmul
„Mank”, a îmbrăcat o rochie roșie tip
prințesă, cu decolteul adânc.

Câștigătoarea premiului pentru
„Cel mai bun regizor”, Chloe Zhao, a
ales, în schimb, o ținută simplă, dar
specială, la care a adăugat o pereche
de teniși albi.

Carey Mulligan, nominalizată la
categoria „Cea mai bună actriță”
pentru rolul din „Promising Young
Woman”, a ales o rochie spectaculoasă
de un galben metalic.

Actrița de origine britanică a pășit
pe covorul roșu alături de partenerul
ei de viață, Marcus Mumford, care a
optat pentru un smoching negru.

Nici bărbații nu s-au lăsat mai
prejos anul acesta și au ales să poarte
ținute la fel de spectaculoase. 

Leslie Odom Jr., nominalizat la
categoria „Cel mai bun cântec” pentru
interpretarea piesei „Speak now” din
filmul „One Night in Miami”. Artistul
a purtat un costum complet auriu,
care l-a avantajat în totalitate.

Gala Premiilor Oscar a ajuns 
la edi\ia cu num[rul 93

Marii c];tig[tori a celui mai prestigios premiu din istoria cinematografic[, al[turi de cele mai spectaculoase \inute


