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Publica\ie cultural[ ;i artistic[. Editor Centrul Multicultural Poesis

Avram Iancu
a aplaudat
frenetic la o pies[
de teatru
despre Rakoczy
`n 1865
Dup[ cum scrie `n
publica\ia Aurora
Rom]n[, evenimentul
a fost remarcat de
ziarele din Budapesta
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Robert Powel,
actorul care l-a
jucat pe Isus
vine la Sibiu

Fiecare o;anc[ `;i confec\iona
acas[ costumul popular

Robert Powell, actorul care la interpretat pe Iisus în celebrul
film “Iisus din Nazareth” va fi
prezent pe 3 septembrie, la Sala
Thalia din Sibiu, în cadrul Festivalului Internaţional “George
Enescu”, informează Agerpres.
“Robert Powell face parte din
distribuţia impresionantă a spectacolului “Viaţa pasională a lui
Claude Debussy”, alături de
actriţa Rohan McCullough, cunoscută pentru numeroase distribuţii în filme, seriale şi piese
de teatru şi de muzicienii Clive
Conway la flaut şi Christine Croshaw la pian.
Robert Powell va da viaţă personajului uneia dintre cele mai
fascinante celebrităţi din istoria
muzicii, Claude Debussy, iar Rohan McCullough se alătură pentru a personifica femeile nefericite care au fost vrăjite de acest
om bizar şi complex.
De-a lungul întregii drame se
va derula muzica sa, ce a şocat
încă de la apariţie prin senzualitatea şi limbajul armonic îndrăzneţ. Spectacolul unic poate fi urmărit la Sibiu în 3 septembrie, la
Sala Thalia”, se arată în comunicatul organizatorilor.
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Viena – o destina\ie fascinant[
în orice moment al anului

Patriarhul Bisericii Ortodoxe
rom]ne, la 70 de ani
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A ap[rut revista Poesis
A ap[rut edi\ia de var[ a revistei Poesis, `n format tip[rit ;i
online, pdf. D. P[curaru semneaz[
editorialul cu titlul “Cum ne alegem c[r\ile? :i cum vom vota `n
2024?” Din Cuprins< Cronic[ literar[, George Vulturescu, “Poezia
Ioanei
Ieronim”>
Mihai
Posada,”Transparen\e «esoterice»
la Alexandru Ovidiu Vintil[“> Mihaela Albu, “Candori adolescentine”> Robert Lszlo, “Despre spaima v]n[torului orb”> Eugen Cojocaru, “Constela\ii culturale
rom]ne;ti ;i universale”, Cristina
Scarlat, “Mihaela Gr[dinariu `n
Oglind[ pentru spaimele lumii”.
La rubrica Poemul contemporan semneaz[< Denisa Cr[ciun,
:tefan Damian, Nicoleta-Crisrina
Scarlat, Aurelian S]rbu, Ian Nistor.
Eseu< Gheorghe Glodeanu, Delia
Muntean, Teodora ELlena Weinberger.Poesis interna\ional< Silvano Trevisani ;i Octavio Paz.
Profesrorul ;i istoricul literar

Nae Antonescu este omagiat la
Centenar de George Vulturescu,
Ioan Nistor, Felician Pop. Revista
se `ncheie cu un text semnat de
cel omagiat, Nae Antonescu, despre “Cercul literar de la Sibiu”. Formatul pdf poate fi desc[rcat de pe
www.informatia-zilei.ro
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Printre cele mai dåurabile moșteniri ale lui Harrison se numără seria de tratate pe care le-a negociat
sau le-a semnat cu liderii indieni în timpul mandatului său de guvernator teritorial Indiana.
Ca parte a negocierilor tratatului, triburile au cedat suprafețe mari de pământ în vest, ceea ce a oferit
suprafețe suplimentare pentru cumpărare și soluționare. Impactul pe termen lung al lui Harrison asupra
politicii americane include metodele sale de campanie, care au pus bazele tacticii moderne de campanie
prezidențială.

William Harrison,
pre;edintele american
cu cel mai scurt mandat
William Henry Harrison a fost
un ofițer militar și politician
american care a servit ca al nouălea
președinte al Statelor Unite timp de
31 de zile în 1841, devenind primul
președinte care a murit în funcție.
Moartea sa a declanșat o scurtă criză
constituțională în ceea ce privește
succesiunea la președinție, întrucât la
momentul respectiv constituția nu a
arătat întru totul clar ce ar trebui făcut în
cazul morții președintelui.

Tinere\ea ;i via\a de familie
William a fost al șaptelea și cel mai
mic copil al lui Benjamin Harrison V și
Elizabeth (Bassett) Harrison, născut la 9
februarie 1773 la Berkeley Plantation, casa
familiei Harrison afl]ndu-se de-a lungul
râului James din Charles City, Virginia. El
a fost membru al unei proeminente
familii politice de origine engleză ai cărei
strămoși se aflau în Virginia încă din anii
1630 și ultimul președinte american care
nu s-a născut ca ;i cetățean american.
Tatăl său a fost un plantator virginian,
care a servit ca delegat la Congresul
continental (1774–1777) și care a semnat
Declarația de independență. Tatăl său a
servit și în legislatura din Virginia și ca al
cincilea guvernator al Virginiei (1781–
1784) în anii din timpul și după războiul
revoluționar american. Fratele mai mare
al lui Harrison, Carter Bassett Harrison, a
reprezentat Virginia în Camera
Reprezentanților (1793–1799).
Harrison a `nv[\at acasă până la vârsta
de 14 ani când a intrat în Hampden –
Sydney College, un colegiu presbiterian
din Virginia. A studiat acolo timp de trei
ani, primind o educație clasică care
include latină, greacă, franceză, logică și
dezbatere.
Tatăl său episcopal l-a îndepărtat de
la colegiu, posibil din motive religioase,
iar după scurte sejururi la o academie din
Southampton, Virginia și împreună cu
fratele său mai mare Benjamin din
Richmond, a plecat la Philadelphia în anul
1790. După moartea mamei sale în 1793,
Harrison a moștenit o porțiune din
domeniul familiei sale din Virginia,
inclusiv aproximativ 3.000 de acri (12 km
p[tra\i) de teren și mai mulți sclavi. La
vremea respectivă, el servea în armată și
și-a vândut pământul fratelui său.
Harrison a fost promovat la funcția de
căpitan în mai 1797 și a demisionat din
armată la 1 iunie 1798.
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Harrison a cunoscut-o pe Anna
Tuthill Symmes din North Bend, Ohio, în
1795, când avea 22 de ani. Ea era fiica lui
Anna Tuthill și a judecătorului John
Cleves Symmes, care a servit ca ;i colonel
în războiul revoluționar și ca reprezentant
la Congresul Confederației. Harrison i-a
cerut judecătorului permisiunea de a se
căsători cu Anna, dar a fost refuzat, așa că
t[n[rul cuplul a așteptat până când
Symmes a plecat cu afaceri. Apoi au fugit
și s-au căsătorit la 25 noiembrie 1795 la
casa North Bend a doctorului Stephen
Wood, trezorier al Teritoriului de NordVest. Au călătorit în luna de miere la Fort
Washington, deoarece Harrison era încă
în serviciul militar.
Judecătorul Symmes l-a confruntat
două săptămâni mai târziu la o cină de
adio pentru generalul Wayne, cerând cu
severitate să știe cum intenționează să
întrețină o familie. Harrison a răspuns,
„cu sabia și de brațul meu drept,
domnule.” Harrison l-a cucerit pe socrul
său, care a vândut ulterior ginerelui s[u
160 de acri (65 ha) de teren în North
Bend, ceea ce i-a permis lui Harrison
pentru a construi o casă și a începe o
fermă.

R[zboiul din 1812
Izbucnirea războiului cu britanicii în
1812 a dus la un conflict continuu cu
indienii din nord-vest. Harrison a servit
pe scurt ca general major în miliția din
Kentucky, până când guvernul l-a
comandat pe 17 septembrie să comande
Armata Nord-Vestului. El a primit salariu
militar federal pentru serviciul său și a
încasat, de asemenea, un salariu de
guvernator teritorial din septembrie până
pe 28 decembrie, când a demisionat
oficial din funcția de guvernator și și-a
continuat serviciul militar.
Americanii au suferit o înfrângere în
asediul din Detroit. Generalul James
Winchester i-a oferit lui Harrison gradul
de general de brigadă, dar Harrison și-a
dorit și comanda exclusivă a armatei.
Președintele James Madison l-a
îndepărtat pe Winchester de la comandă
în septembrie, iar Harrison a devenit
comandant al noilor recruți. Britanicii și
aliații lor indieni au depășit cu mult
numărul trupelor lui Harrison, așa că
Harrison a construit o poziție defensivă în
timpul iernii de-a lungul râului Maumee
din nord-vestul Ohio. El l-a numit pe Fort
Meigs în onoarea guvernatorului Ohio,
Return J. Meigs Jr. A primit întăriri în
1813, apoi a luat ofensiva și a condus
armata spre nord la luptă. A câștigat
victorii în Teritoriul Indiana și în Ohio și
a recucerit Detroit, înainte de a invada
Canada de Sus (Ontario). Armata sa i-a
învins pe britanici la 5 octombrie 1813 la
Bătălia Tamisei, în care Tecumseh a fost
ucis.
Această
bătălie
esențială este considerată una dintre
marile victorii americane în război, a
doua doar după bătălia de la New
Orleans.
În 1814, secretarul de război, John
Armstrong, a împărțit comanda armatei,
atribuindu-l pe Harrison într-un post de
„backwater” și dând controlul frontului
unuia dintre subalternii lui Harrison.
Armstrong și Harrison nu au fost de
acord cu privire la lipsa de coordonare și
eficacitate în invazia Canadei, iar
Harrison a demisionat din armată în mai.
După încheierea războiului, Congresul a
investigat demisia lui Harrison și a stabilit
că Armstrong îl maltratase în timpul
campaniei sale militare și că demisia sa
era justificată. Congresul i-a acordat lui

Harrison o medalie de aur pentru
serviciile sale în timpul războiului din
1812. Harrison și guvernatorul Lewis
Cass, Lewis Cass, au fost responsabili
pentru negocierea tratatului de pace cu
indienii. Președintele Madison l-a numit
pe Harrison în iunie 1815 pentru a ajuta
la negocierea unui al doilea tratat cu
indienii care a devenit cunoscut sub
numele de Tratatul de la Springwells, în
care triburile cedau o mare suprafață de
pământ în vest, oferind pământ
suplimentar pentru cumpărarea și
soluționarea americanilor.

Campania prezedin\ial[
din anul 1840
Harrison a fost candidatul Whig la
președinție în 1836, una din cele două ori
din istoria americană, când un partid
politic major a candidat în mod
intenționat mai mult de un candidat la
președinție (democrații au candidat doi
candidați în 1860). Vicepreședintele
Martin Van Buren a fost candidatul
democrat și a fost popular și a considerat
că ar putea câștiga alegerile împotriva
unui singur candidat whig.
Planul Whig era de a alege popularii
Whigs la nivel regional, de a-i refuza lui
Van Buren cele 148 de voturi electorale
necesare pentru alegeri și de a forța
Camera Reprezentanților să decidă
alegerile. Ei sperau că whigii vor controla
Camera după alegerile generale. Această
strategie ar fi eșuat, totuși, deoarece
democrații au păstrat majoritatea în
Cameră după alegeri. Harrison a condus
toate statele non-sclave, cu excepția
statului Massachusetts, și în statele
sclaviste din Delaware, Maryland și
Kentucky. Hugh L. White a fugit în restul
statelor sclave, cu excepția Carolinei de
Sud. Daniel Webster a fugit în
Massachusetts, iar Willie P. Mangum în
Carolina de Sud.
Planul a eșuat, deoarece Van Buren a
câștigat alegerile cu 170 de voturi
electorale. O schimbare de puțin peste
4.000 de voturi în Pennsylvania ar fi dat
celor 30 de voturi electorale ale statului lui
Harrison și alegerile ar fi fost decisă în
Camera Reprezentanților.

Mandatul preziden\ial
din 1841
Principalele
sale
realizări
prezidențiale au inclus formarea unei
coaliții electorale la nivel național care a
câștigat președinția pentru Whigs și
selectarea primului cabinet Whig. El a
echilibrat multiplele facțiuni ale partidului
și s-a pregătit să adopte agenda legislativă
whig extinsă.
Soția lui Harrison, Anna, era prea
bolnavă pentru a călători când a părăsit
Ohio pentru inaugurarea sa și a decis să
nu-l însoțească la Washington. El a cerut
ca văduva fiului său, Jane, să-l însoțească
și să acționeze temporar ca gazdă> dar
moartea lui Harrison a însemnat că Anna
nu a mers niciodată la Washington.
Când Harrison a ajuns la
Washington, a vrut să arate că el era încă
eroul ferm al lui Tippecanoe și că era un
om mai bine educat și mai atent decât
caricatura din fundal prezentată în
campanie. El a depus jurământul în
funcție joi, 4 martie 1841, o zi rece și
umedă. A înfruntat vremea rece și a ales
să nu poarte un pardesiu sau o pălărie, a
călărit la ceremonie, mai degrabă decât în
trăsura închisă care i se oferise și a rostit
cea mai lungă adresă inaugurală din
istoria americană format[ din 8.445 de

Când Harrison a ocupat oficial funcția de președinte al Statelor Unite ale
Americii, în 1841, la vârsta de 68 de ani, era cel mai în vârstă președinte al țării,
record ce a ținut 140 de ani, până la alegerea lui Ronald Reagan în alegerile
prezidențiale din anul 1980
cuvinte. I-a trebuit aproape două ore să
citească, deși prietenul său și colegul lui
Whig, Daniel Webster, l-a redactat pentru
a fi c]t mai concis. El a călărit pe străzi în
parada inaugurală, a stat timp de trei ore
la Casa Albă și a participat la trei baluri
inaugurale în acea seară, inclusiv unul la
Salonul lui Carusi intitulat balul
“Tippecanoe” cu 1.000 de oaspeți care
plătiseră 10 USD de persoană (egal cu 297
USD în 2020).
Discursul inaugural a fost o declarație
detaliată a agendei Whig, în esență o
respingere a politicilor lui Jackson și Van
Buren. Harrison a promis să restabilească
Banca Statelor Unite și să-și extindă
capacitatea de credit prin emiterea
monedei de hârtie în sistemul american al
lui Henry Clay. El intenționa să se amâne
la judecata Congresului cu privire la
chestiuni legislative, folosind cu ușurință
puterea sa de veto, și să inverseze sistemul
de pradă al patronatului executiv al lui
Jackson. El a promis că va folosi
patronajul pentru a crea un personal
calificat, nu pentru a-și spori propria
poziție în guvern.

Impactul decesului
La 26 martie 1841, Harrison s-a
îmbolnăvit de simptome asemănătoare
r[celii. Harrison nu a putut să se
odihnească în timpul zilei pentru
mulțimile din Casa Albă și în acea noapte
a ales să organizeze o petrecere cu
prietenii săi din armată. A doua zi, a fost
cuprins de frisoane în timpul unei ședințe
de cabinet și a fost pus în pat> până în
dimineața zilei de 28 martie avea febră
mare, moment în care o echipă de medici
a fost chemată să-l trateze. Teoria
predominantă la acea vreme era că boala
sa fusese cauzată de vremea rea de la
inaugurarea sa cu trei săptămâni mai
devreme. Alții au menționat că, în primele
sale zile de funcție, Harrison a mers
personal dimineața pentru a cumpăra
alimente (și o vacă de lapte pentru Casa
Albă) pe piețele din Washington, cu
vremea încă rece și piețele din mijlocul
mlaștinilor.
Societatea din Washington a remarcat
absența sa neobișnuită din oricare dintre
cele două slujbe la care a participat
duminică, 28 martie. Inițial, nu s-a făcut

niciun anunț oficial cu privire la boala lui
Harrison, care a alimentat speculațiile
publice. Până la sfârșitul lunii, mulțimi
mari se adunau în fața Casei Albe, ținând
priveghere în așteptarea oricăror știri
despre starea președintelui, care s-a
agravat încet odată cu trecerea timpului.
Harrison a murit la 4 aprilie 1841, la nouă
zile după ce s-a îmbolnăvit și exact la o
lună după depunerea jurământului de
funcție.
Ultimele sale cuvinte au fost adresate
medicului său curent, deși se presupune
că ar fi îndreptat către vicepreședintele
John Tyler< “Domnule, îți doresc să
înțelegi adevăratele principii ale
guvernului. Îmi doresc să se efectueze. Nu
mai cer nimic.”
În iunie, corpul lui Harrison a fost
transportat cu trenul și șlepul râului la
North Bend, Ohio, și a fost înmormântat
pe 7 iulie într-un mormânt familial de pe
vârful muntelui Mt. Nebo cu vedere la
râul Ohio, care este acum Memorialul de
stat al mormântului William Henry
Harrison. Moartea lui Harrison a atras
atenția asupra unei ambiguități din
articolul II, secțiunea 1, clauza 6 din
Constituție cu privire la succesiunea la
președinție. Constituția prevedea în mod
clar ca vicepreședintele să preia „puterile
și atribuțiile” președinției în cazul
înlăturării, decesului, demisiei sau
incapacității președintelui, dar nu era clar
dacă vicepreședintele a devenit formal
președintele Statelor Unite , sau pur și
simplu și-a asumat temporar puterile și
îndatoririle acelei funcții, în caz de
succesiune. Cabinetul lui Harrison a
insistat asupra faptului că Tyler era
„vicepreședinte în calitate de președinte”.
Tyler a fost hotărât în pretenția sa la titlul
de președinte și în hotărârea sa de a
exercita toate puterile președinției.
Cabinetul s-a consultat cu judecătorul șef
Roger Taney și a decis că, dacă Tyler va
depune jurământul prezidențial, el va
prelua funcția de președinte. Tyler a fost
obligat și a fost pus în funcție la 6 aprilie
1841.
Congresul s-a convocat în mai și,
după o scurtă perioadă de dezbateri în
ambele camere, a adoptat o rezoluție care
a confirmat Tyler ca președinte pentru
restul mandatului lui Harrison.
Raluca D.
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Avem imaginea “faimosului prefect rom]nesc” Avram Iancu. Nu `n ultimul r]nd, vedem revolta
redactorului publica\iei “Aurora Rom]n[”, `n fa\a atitudinii publica\iei maghiare care nu `n\elege c[
un rom]n este capabil s[ se `nsufle\easc[ pentru frumos.

ISTORIE

Avram Iancu,
spectator
la teatru
la o pies[
despre
Francisc
Rakoczy
“Aurora rom]n[”, o interesant[ publica\ie `n limba rom]n[,
ap[rut[ la mijlocul secolului 19,
d[ o ;tire de senza\ie, care arat[ o
alt[ fa\[ a celebrului Avram Iancu.
“Din Abrud li se scrie ziarelor maghiare cum c[ faimosul prefect
rom]nesc Avram Iancu, asist]nd la
producerea piesei teatrale “Prinsoarea
lui Rakoczy” a aplaudat foarte (tare)
pasajele patriotice. “Timpul se
str[mut[“, zice cam cu ironie un ziar
maghiar din Pesta, amintind despre
`nt]mplarea aceasta mare, ca ;i c]nd
un rom]n nu s-ar ;ti `nsufle\i pentru
frumos! Foarte tare r[t[ce;te stimatul
ziar, dac[ cuget[ c[ rom]nul neput]nd
p]n[ acum aplauda fra\ilor maghiari

`n cele politice - nu e capace (capabil)
a se `nsufle\i nici pentru frumos!?”
Ce afl[m din aceast[ scurt[ noti\[
intitulat[ ERA :I IANCU ap[rut[ `n
“Aurora Rom]n[” nr. 13 din 1/13 iulie
1865? Pentru c[ ;tirea `ncepe prin a
spune c[ ziarelor maghiare li s-a scris
din Abrud este posibil ca piesa despre
prinderea lui Rakoczi s[ se fi jucat chiar
la Abrud. Pe de alt[ parte, avem imaginea “faimosului prefect rom]nesc”
Avram Iancu.
Nu `n ultimul r]nd, vedem revolta
redactorului publica\iei “Aurora
Rom]n[”, `n fa\a atitudinii publica\iei
maghiare care nu `n\elege c[ un rom]n
este capabil s[ se `nsufle\easc[ pentru
frumos. Dar cel mai important lucru
este c[ scurta not[ din Aurora Rom]n[
dovedește c[ Avram Iancu a fost un
admirator al revolu\iei lui Rakoczy.

Fort[rea\a
de la Hodod
era o ruin[ ;i
`n anul 1866
Parc[ scris[ `n zilele noastre o
;tire din revista “Familia” nr. 32 din
2/14 octombrie 1866 depl]nge faptul c[ cetatea Hododului este o
ruin[.
Hododul e un sat `nsemnat `n S[laj>
`n apropierea acestuia pe un deal acoperit cu p[duri a fost fort[rea\a ce reprezint[ ilustra\ia noastr[. Despre
aceast[ fort[rea\[ adeserori se face
amintire `n istoria Transilvaniei. Mai
ales pe timpul principilor a fost un
punct `nsemnat, dar ca alte nenum[ra-

te fort[re\e transilvane cu timpul s-au
ruinat nu at]t prin tempestarea timpului ci mai mult prin nepietatea ;i
cruditatea oamenilor care nu ;tiu
pre\ui monumentele sf]nte ale trecutului. A;a ;i aceast[ frumoas[ ;i interesant[ fort[rea\[ s-a ruinat cu totul.
P]n[ la anul 1791 s-a aflat `n starea
precum o vedem `n ilustra\ie, dar dup[
aceasta s-a pref[cut cu totul `n ruine ;i
din aceasta mai mare parte s-a `ntrebuin\at pentru cl[direa edificiilor moderne. Durere astfel de cazuri, prea
adeseori obvin ;i din alte p[r\i.”

Avram Iancu la v]rsta de 41 de ani

4 Informa\ia de Duminic[/25 iulie 2021

25 iulie 2021/Informa\ia de Duminic[ 5

Fiecare o;anc[ `;i confec\iona acas[ costumul popular de s[rb[toare sau pentru c]mp
La origini, toate piesele portului tradi\ional erau făcute din pânză albă, inclusiv chischineul
Cultura musteriană (120.000 100.000 î. e. n.) s-a regăsit - de altfel
ca pe întreg teritoriul țării noastre și în fosta Regiune Maramureș, din
care au făcut parte Careiul, Satu
Mare, Țara Oașului, Sighet, Vișeu,
Lăpuș, Șomcuta Mare și Cehu
Silvaniei, după cum menționează
Tancred Bănățeanu în volumul său
“Portul Popular din Regiunea
Maramureș - Zonele Oaș,
Maramureș, Lăpuș”, apărut sub
egida Sfatului Popular din Regiunea
Maramureș și Casa Creației
Populare.
Trebuie menționat că cele mai vechi
descoperiri din această regiune datează din
paleoliticul mijlociu și constă în unelte de
vânătoare cu vârf, răzuitoare, unelte pentru
obținerea artificială a focului. De asemenea,
tot în această perioadă începe utilizarea
uneltelor din os, folosite la cusutul
veșmintelor, dar și pentru scosul rădăcinilor.
Spre sfârșitul perioadei apar primele forme
de reprezentări ale comunității gentilice
matriarhale, dar și ale raportului dintre
oameni, ideea de rudenie, preocupări și
ritualuri de înfrumusețare, dar și grija
pentru morți.
Urmele de cultură materială pe care
arheologii le-au descoperit la Boinești și
care datează din faza târzie a paleoliticului
târziu, aparțin culturii aurignaciene mijlocii
(80.000 - 70.000 î. e. n.), când tehnica de
lamelare ia locul vechilor tehnici de cioplire
a pietrei.
Neoliticul a adus în Regiunea
Maramureș, la fel ca pe întreg teritoriul țării
noastre, schimbări în viața socială a
locuitorilor, și implicit în cultura materială.
În perioada neoliticului târziu (2500 1800 î. e. n.), potrivit autorului Tancred
Bănățeanu, s-au răspândit, pentru prima
dată, în sudul regiunii, podoabe din aur,
metalul fiind obținut prin spălarea nisipului
râurilor, iar obiectele lucrându-se cu
ciocanul, din foaie sau sârmă de aur.
În perioada premergătoare constituirii
statului sclavagist dac, trăiau, pe teritoriul
actual al Maramureșului și Sătmarului,
triburile Dacilor Mari și Costobocii, un alt
trib de daci, care au rămas independenți
până la sfârșitul secolului II d.Ch., ca și alte
triburi geto-dacice.
Descoperirile arheologice datând din
secolul V î.e.n., de la Curtuiușeni,
demonstrează că aceste triburi făceau parte
din statul sclavagist de tip începător dac,
care a fost întemeiat de Burebista. Părțile
maramureșene nu au fost cuprinse între
cuceririle Daciei de către romani, la
începutul secolului II e.n., aceștia oprinduse la Porolissum.
Regiunea Maramureș, cu ale sale zone
distincte< Țara Oașului, Maramureș, Lăpuș,
Chioar, și zonele raioanelor Satu Mare și
Carei, prezintă diferite elemente etnografice
tradiționale românești caracteristice
fiecăreia dintre ele, care s-au conservat
foarte bine până în zilele noastre. Este vorba

Negrești sau Seini, pentru că în Oaș nu se
confecționau deloc cizme.

De obicei, fetele din familiile bogate au fost cele care au contribuit la înlocuirea unor piese ale portului cu variante mai colorate sau împistrite, ori din
materiale mai fine, pentru a marca statutul social înalt

Zgarda sau barșonul erau simple,
inițial și prezentau motive
geometrice
Ofima Tichii lui Iacob surprinsă de Ioniță G. Andron punând căme;i de-a moi în curtea gospodăriei.
Întreaga sa ținută a fost realizată din pânză albă, inclusiv acoperământul pentru cap

despre unele dintre cele mai autentice creații
populare artistice, se poate spune cu
certitudine dintre cele mai valoroase ale
poporului nostru.
Printre aceste creații se regăsește portul
popular oșenesc, care în general exprimă
expansivitate, prospețime, voiciune,
armonie cromatică. Trupul oșencei a fost
întotdeauna scos în evidență și valorificat
prin costumul purtat, iar petele de culoare
ale câmpilor ornamentali reliefează silueta
și scot în evidență trăsăturile feței.

Chischineul, la originile
sale, era alb și foarte puțin
decorat pe margini
Chischineul înflorat, de obicei era pe
un fond galben sau roșu, și este o primă pată
de culoare dată ținutei. Dacă ne referim la
varianta și mai veche a ținutei oșenești, cea
simplă, fără împistrelile actuale, atunci
trebuie menționat faptul că femeile purtau
chischineauă albe, din pânză, și cu niște
cusături decorative pe margine, sub formă
de "brazi lucrați".
Însă nu era nicio regulă care să oblige
fetele să aibă capul acoperit, care puteau să
umble când cu chischineu, când fără. La
Cămărzana, fetele umblau fără chischineu
chiar și la biserică, având părul frumos
împletit. Boresăle, în schimb, nu umblau
niciodată cu capul descoperit, nefiind
permis ca părul să fie lăsat la vedere după
cununie.
În Țara Oașului, la fel ca și în alte
regiuni, pieptănătura femeilor diferă, în
primul rând, în funcție de vârstă. În toate
localitățile Oașului, fetițele de până la 7-8
ani purtau părul rătunzat, ceea ce însemna
că era lăsat să crească normal și tăiat drept
pe frunte și împrejurul capului. Imediat ce
creștea puțin și se putea împleti, părul era
strâns în pletituri, cu o cărare la mijloc.
Împletiturile se făceau pe stânga și dreapta

Vestimenta\ia pentru zilele de lucru era mult mai s[rac[
`n ornamente dec]t cea pentru zilele de s[rb[toare

cărării, pe marginea capului, și se uneau la
ceafă, într-o singură coadă. Fetele mai
mărișoare își purtau părul în două cozi, iar
când intrau în horă, își făceau o singură
coadă, în care își puneau pletence, șireturi
împletite din lână colorată.
Fetele, la zile de sărbătoare, alegeau, de
multe ori, să nu poarte chischineu, și în
acest caz, trebuiau să-și facă împletituri în
genul fetițelor mici. Exista doar o deosebire,
și anume că împletitura nu începea de la
cărare, ci de la nivelul urechii și se termina
la ceafă, printr-o coadă. Fetele își
ornamentau podoaba capilară cu fire de
lână colorată, flori etc. Caracteristice
Oașului au fost panglicile simple, dar au
apărut și cele înflorate.

În funcție de cămeșă,
se armonizau și celelalte
piese ale ținutei
Cămeșa este, de fapt, punctul de
rezistență ornamentală a portului popular
în funcție de care se armoniează și celelalte
piese ale ținutei.
Cămeșa specifică zonei Țării Oașului
este ușor deosebită față de cele din alte părți
ale României. Nota caracteristică o
formează cusătura, sau țesătura mai de
demult din jurul gâtului, care este, de fapt,
o platcă dreptunghiulară, viu colorată, cu
ornamente geometrice. Aceasta se încheie
în spatele gâtului, cu două șnururi, iar pe
mâneci, de-a lungul, apar uneori, șiruri de
cusături. Femeile mai bătrâne purtau ;i
cămașa fără platcă, doar cu unele cusături
ornamentale pe umeri, un tip de cămașă,
care desigur a dispărut de zeci de ani. Se mai
găsește în schimb, la cei care colecționează
costume
populare
vechi
și
le
recondiționează, pentru a le putea închiria
sau expune.
Mâneca, de obicei, se încheie cu niște
volănașe colorate, care în unele sate se
ornamentează cu cusături colorate, numite
pomnișori. În general, mâneca era strânsă
la încheietură, și de acolo pornea un volan
mai mare, denumit fodră sau bezeri, la
cămășile de sărbătoare. Cămeșile de toată
ziua aveau volane mult mai mici, numite
toc.
Cusăturile de la gât, de la umeri, și
volanul de la mânecă au o structură
ornamentală deosebită. Cu timpul, și-au
făcut apariția și diverse cusături de-a lungul
mânecilor. Prezența ornamentelor pe umeri
denotă apartenența unei cămăși la un fond
străvechi. Se cunoaște faptul că cele mai
vechi cămeși femeiești care aparțin erei
noastre au cusături ornamentale pe umeri.
Cusăturile ornamentale sunt reprezentate în
special de motive geometrice, realizate în
special în culori precum roșu, alb și negru.
Cele mai vechi cămeși o;ene;ti, purtate
numai de bătrâne la un moment dat, aveau
cusături albe doar pe umeri. La fete,
broderiile erau realizate în roșu, la femeile
măritate, acestea se făceau din fir roșu și
negru, iar la femeile în vârstă, numai cu
negru.
Cămeșa cu umeri a fost înlocuită de cea
cu cheptar pe la începutul secolului.
Schimbul s-a făcut treptat, la varianta cu

Trupul oșencei a fost întotdeauna scos în evidență și valorificat prin costumul
purtat, iar petele de culoare ale câmpilor ornamentali reliefează
silueta și scot în evidență trăsăturile feței

umere rămânând, de obicei, femeile mai
bătrâne din sat. De exemplu, în anul 1950,
se mai găseau prin sate foarte puține femei
care purtau acest tip de cămeșă, și acelea
bătrâne. Se pare că introducerea tipului de
cămeșă cu platcă sau cheptar s-ar datora
unei femei din Bixad, Maria Dorli, care ar fi
început s-o lucreze la începutul secolului,
sau fetelor de măritat din Turț, care au
împrumutat-o de la ucraineni, tip de
cămeșă purtat în special la ceremonialul
nunții.
La gulerul îngust al cămeșii se făceau
ornamente geometrice, sau mici stilizări
florale, în același ton cu cheptarul, prin
tehnica alesătură în țesătură.

Pindileul era făcut din 6 lați
de pânză albă
În Țara Oașului, cămeșa nu este lungă,
până jos, la gambă, după cum vedem în alte
zone etnografice din România. Cămeșa este
scurtă, neavând poale, dar care este
completată de pindileu. Se producea în casă,
de către femeile gospodine, din același
material ca și cămeșa. Pindileul, dacă este
confecționat din alt material decât din
pânză, devine o fustă propriu-zisă și ia
numele de sumnă sau șucnă, în unele sate.
Se poartă de către fete, femei sau bătrâne,
deopotrivă, dar având cromatică diferită.
Poalele pindileului se făceau din 6
lățimi de pânză, care este mult încrețită în
talie. "Gulerul" pindileului se numește
pomată, și avea cusături decorative identice
cu cele de pe cheptar sau platcă. Practic,
pomata înlocuiește brâul sau betele care se
poată în alte regiuni.
Poalele albe sau pindileauăle, după
cum este termenul uzitat în Țara Oașului,
au cusături decorative în partea de jos, dar
și la brâu, executate în același stil
ornamental și cromatic precum platca din
jurul gâtului cămeșii.

Zadia era și ea un șorț alb
din pânză, dar s-a transformat
într-un accesoriu viu colorat
Zadia, la origini fiind un șorț alb din
pânză, treptat a devenit un accesoriu viu
colorat, de regulă înflorat, și de aceeași
culoare ca și chischineul. Cea mai uzitată
culoare pentru aceste două piese din portul
popular oșenesc a fost roșul, însă în zilele
noastre, sunt foarte căutate zadiile și
chischineauăle galbene, roz, portocalii,
verzi, albe, uneori chiar și un crem-gălbui
sau albastru, însă aceasta din urmă, doar în

Cămeșa cu umeri a fost înlocuită de cea cu cheptar pe la începutul
secolului. Schimbul s-a făcut treptat, la varianta cu umere
rămânând, de obicei, femeile mai bătrâne din sat

unele sate se purta și era considerată plăcută
din punct de vedere cromatic.
La fel ca și în cazul pindileului, se face
distincția între zadiile purtate în zilele de
sărbătoare, sau în zilele de lucru. Zadia era
ornamentată prin țesătură în culori, la
marginea de jos. Practic, aceasta era zadia
cu partă, ceea ce însemna că acest accesoriu
de îmbrăcăminte avea o bandă largă, de 5
centimetri de țesătură în flori, în același stil
decorativ caracteristic cămeșii, respectiv
pindileului. În prezent nu se mai fac zadii
albe cu perți făcute în tiară. Apariția
mașinilor de cusut a "revoluționat" cu totul
costumul oșenesc, în întreg ansamblul său.
Amintirea zadiilor albe s-a păstrat însă, în
toate satele oșenești, iar unele fete sau femei
le mai scot din lada de zestre la zile de mare
sărbătoare.
Zadia de sărbătoare are mai multe
componente< obada, prin care se trece
golondul și se leagă sub pogmata
pindileului, o mică fodriță ca un volănaș
sau cipcă din dantelă, cusută mai jos de
jumătatea zadiei, la fetele mai nealcoșe, un
rând de partă constând într-o panglică uni
sau înflorată, împrejmuită de șireturi de
mătase sau lână, bureți constând în 2-3
rânduri de pliuri orizontale făcute la mașina
de cusut, fodra făcută dintr-un vloan
încrețit și adăugat la marginea de jos a
zadiei, cipca făcută din dantelă sau colți la
marginea de jos a fodrei. Zadia pentru zilele
de lucru era mult mai simplă și avea obada,
bureții și fodra. Sau mai era varianta care
amintea de vechea zadie albă, lucrată în
tiară, fiind o simplă bucată de pânză țesută.
În partea de jos, acesta avea două sau trei
șiruri de țesături în brun, iar marginea de
jos era roituită, adică cu franjuri. Nu erau
diferențe foarte mari la zadii între cele
purtate într-o localitate sau alta a Oașului.
În 1930 a pătruns în satele oșenești un
tip de zadie ungurească, în special în fosta
zonă Ugocea, aproape la fel cu cea descrisă
mai sus, doar că a luat din moda ungurească
două bretele din același material, uneori
tivite cu dantelă sau volănașe, care se
încrucișează la spate ca un șorț obișnuit.
Mai trebuie menționat că toate zadiile
purtate de femeile din Oaș au pânza mult
încrețită la brâu.

La vreme rea se purtau gubele,
laibărele, uioșele, sau bondele
La vreme rece, acestor piese ale ținutei
oșenești li se adaugă o vestă din postav, sau
din lână împletită, cu ornamente florale
multicolore, sau un suman. Acesta este o
haină scurtă din țesătură groasă din lână

sură. De asemenea, tot pe vreme rea, se
poartă gubele, care de fapt sunt aceleași
tipuri de haine, doar că au șuvițe lungi de
lână.
După Primul Război Mondial au
început să se poarte în Țara Oașului
laibărele, acestea fiind veste scurte și fără
mâneci, după cum era moda în restul
Ardealului, la populațiile de origine
maghiară sau săsească. Este o piesă care a
fost introdusă de tinerii cu stare financiară
bună, dar care a fost mai apoi adoptată de
majoritatea fetelor și feciorilor, iar apoi a
vârstinicilor, la sărbători.
Inițial se fabricau din postav, sau din
catifea, având nasturi argintii și buzunare,
dar și mai vechi sunt laibărele făcute din
cioarec, care a ajuns să fie purtat numai în
zilele de lucru.
Moda actuală a adus modificări și în
ceea ce privește decorațiunile specifice
laibărului, dar și în ce privește alegerea
materialului din care erau confecționate.
Prin 1950, fetele au preferat laibărul din
catifea neagră sau colorată, din postav, din
satin negru, roșu și mai ales verde. Se
împodobeau mult cu nasturi, panglici,
șinoare, danteluțe și diferite cusături.
Uioșul este, de asemenea, o piesă a
portului poular oșenesc, care se făcea din
pănură țesută în casă, însă era cu mâneci și
se încheia în față. Acesta era de două tipuri<
alb sau sur, respectiv cu perți.
Primul tip, cel alb sau sur era
confecționat din țesătură de lână. S-a purtat
în majoritatea satelor oșenești din zona
vestică a zonei etnografice și în special de
femeile bătrâne. Uioșul nu avea guler, însă
erau construite extrem de simplu, cu un tiv
pe margine și având la mânecă un golund,
adică o panglică neagră.
Femeile au purtat, la un moment dat,
uioșul cu perți, care erau benzi de țesătură
aleasă, în diferite culori< alb, sur, negru,
culori care au fost apoi înlocuite cu nuanțe
de roșu, verde, brun etc.
Piesa de port denumită bondă se purta
peste cămașă, era scurtă și fără mâneci și se
încheia în față. Pentru femei era tricotată,
țesută din postav, sau din piele, atât pentru
femei, cât și pentru bărbați. O anumită
categorie de bonde se numea pieptar. În
zilele noastre este foarte puțin răspândită,
fiind păstrată în lada de zestre de unii
colecționari de port vechi. Fiind foarte
scumpe, erau purtate numai de femeile
bogate sau cele în vârstă. Guba se purta
numai iarna sau pe vreme ploioasă, și era o
haină țesută din lână. Arăta ca un cojoc
întors pe dos cu blana înafară. De fapt, se
făcea din lână, la tiară, în rândurile căreia se
intercalau șuvițe din lână, denumite bghițe.
Sumanul era purtat în doar câteva sate
din vestul Țării Oașului. Oșanul cu stare
mai proastă purta guba. Materialul pentru
suman era confecționat de fiecare femeie
acasă, în 4 ițe. Uneori luau materialul de la
maramureșence, deoarece oșencele nu erau
prea pricepute la țesăturile din lână.
Croiul unui suman era aproape identic
cu cel al gubei, nefiind observată nicio
diferență de la sat la sat, dar nici între cel
femeiesc sau bărbătesc.
De multe ori, într-o familie exista o

singură gubă, care era purtată de toți
membrii săi. Era un accesoriu care completa
ținuta oșenească inclusiv vara, la anumite
ocazii, dar era ținut pe umeri, fiind susținut
prin cheutori sau ciupți, două șnururi
împletite din lână colorată, cu ciucuri tot
din lână. Erau unele diferențe de culoare, la
sumanele purtate în localitățile zonei
etnografice. La Trip și Cămărzana se purtau
albe, sure erau în Târșolț, Bixad, Certeze,
Racșa, însă fetele purtau totuși albe în aceste
sate. A fost o piesă vestimentară care a
dispărut din satele oșenești, dar care se mai
găsește totuși la câte un oșan pasionat de
vechiul port popular.

Opincile au fost înlocuite cu
cizmele și au fost `mprumutate
din moda maghiar[
Opincile se purtau atât la zi de
sărbătoare, cât și în zilele de lucru, dar în
special în zilele de iarnă. Vara oșenii lucrau
desculți, neexistând vreo boreasă care
meargă cu opinci la câmp. Excepție făceau
zilele în care se lucra la fân, când piciorul
avea nevoie de mai multă apărare.
Forma opincilor din Oaș este
asemănătoare cu cea din Maramureș, fiind
tăiate la spate, pentru se putea permite
inserarea piciorului cu mai multe obiele,
pentru protejarea împotriva frigului.
Cizmele, care se poartă și în zilele noastre,
sunt de fapt, împrumutate din moda
ungurească, oșenii având drept încălțăminte
originală numai și numai opinca.
Femeile și fetele care aveau posibilități,
își confecționau cizme, de obicei de culoare
neagră, dar au preferat și cele roșii, care erau
de fapt specifice populației maghiare.
Acestea se puteau cumpăra de la Seini,
însă moda lor s-a schimbat de la 1920. Au
intrat mai mult în vogă cizmele negre cu
toc, cumpărate de la târguri din Satu Mare,

Oșencele puratu podoabe puține. Era o
vreme când se purtau mărgelele roșii de
coral, având la gât câte 20-30 de șiruri de
mărgele, dar și zgardă, sau salbe de bani.
Zgarda sau barșonul era o țesătură cu
mici mărgele, care formau diferite
ornamente, și se purta de către fetițele de 23 ani, și până la babele din toate satele
Oașului.
Uneori, zgărzile erau purtate de fete
chiar la lucru, câte două la număr, dar și de
feciori, pe clopuri. Și aici se putea face o
deosebire între podoabele purtate de fetele
tinere, față de femeile mai în vârstă. Zgărzile
bătrânelor erau mult mai înguste și închise
la culoare, față de cele ale fetelor, mai viu
colorate, atât fondul, cât și motivele alese.
Fiecare fată și femeie știa să facă zgardă,
prin toate cele trei tipuri ale tehnicii de
lucru< cea țesută, anordată, respectiv cu
fodră sau cu couți ori țurțalăi.
Este un accesoriu care apare cel mai
frecvent în această zonă etnografică a țării.
Ornamentica și cromatica zgărzilor oșenești
cu tonalități vii, care presupunea ultilizarea
cu precădere a culorilor roșu, dar și galben
pe fond roșu, de obicei, se armonizau
perfect cu ansamblul costumul popular din
Țara Oașului. Trebuie menționat faptul că
motivele florale stilizate au luat locul
ornamentelor originale care erau motive
geometrice la origine. Oșencele știau că
între portul popular și zgardă trebuia să
existe o vădită și necesară legătură atât din
punct de vedere cromatic, cât și din punctul
de vedere al așezării pe gât. Și astăzi se
urmărește a se face o legătură ornamentală
între zgradă și cămeșă, mărgelele fiind o
completare a obiectului vestimentar, care
din punct de vedere vizual creează un
guleraș, dar și un nou câmp ornamental
care aduce un plus de echilibru și armonie
cămășii.
Acestea sunt principalele piese de port
caracteristice oșencelor. Desigur că de-a
lungul anilor au intervenit și alte accesorii
care au venit în completarea elementelor
enumerate. Chiar dacă în zilele noastre
portul popular oșenesc nu mai seamănă
aproape deloc cu cel de odinioară, se poate
spune, cu certitudine, că cel original are
multe similitudini cu portul popular
codrenesc, dat fiind faptul că și în zona
Codru au trăit triburi ale dacilor liberi.
Aceeași afirmație este valabilă, desigur, și
pentru zona Maramureș.
A consemnat Mirela Filimon
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Regiunea Maramureș - Zonele Oaș,
Maramureș, Lăpuș”, Sfatul Popular din
Regiunea Maramureș și Casa Creației
Populare

Cu trecerea timpului, piesele din vestimentația o;anului au fost confecționtate
din materiale din import, din ce în ce mai colorate, mai fine ;i mai scumpe
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PERSONALIT~}I

Daniel Ciobotea a îndrumat un număr de peste 200 de șantiere, a sfințit peste 100
de altare noi și a hirotonit peste 700 de teologi. A dat un nou profil revistei eparhiale
care apare acum cu titlul „Teologie și Viață”, dinamitează activitatea editorială a tipografiei de la Mânăstirea Neamț și a celei noi de la Mânăstirea Golia – Iași.

Patriarul Daniel
la 70 de ani
La 12 septembrie 2007, Colegiul Electoral
Bisericesc l-a ales ca patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, instalarea având loc
la 30 septembrie 2007
Daniel Ciobotea s-a născut la
22 iulie 1951, în localitatea Dobrești, județul Timiș, ca cel de-al
treilea copil al eminentului dascăl
Alexe Ciobotea și al soției Stela,
născută Brancu, primind la botez
numele de Dan-Ilie.
Urmează școala elementară în Dobrești și Lăpușnic între anii 1958 – 1966,
apoi se înscrie la Liceul „Coriolan Brediceanu” din Lugoj, pe care îl absolvă în
anul 1970. În același an se înscrie la Institutul Teologic Universitar din Sibiu,
frecventându-i cursurile între anii 19701974 și remarcându-se printr-o disponibilitate de excepție pentru studiu, conturându-și astfel și înclinațiile spre un
permanent echilibru între analiză și sinteză, între tradiție și înnoire.
La Sibiu, tânărul teolog bănățean își
începe și activitatea publicistică impunându-se de la început, printr-un limbaj
bine ales și tot atât de bine stăpânit, ca și
prin spiritul de a surprinde subtilitatea
și actualitatea temelor abordate.
Daniel Ciobotea susține teza de licență cu tema „Împăcare și slujire, o problemă de teologie a Noului Testament”.
Între anii 1974-1976, urmează cursurile
de doctorat ale Institutului Teologic Universitar din București sub îndrumarea
directă a preoților profesori doctori Dumitru Stăniloaie și Constantin Galeriu.

La 15 iunie 1979 `;i susține
la Strasburg teza de doctorat
Daniel Ciobotea își continuă studiile
de specializare în străinătate, la Universitățile din Strasbourg – Franța (19761978) și Freiburg – Germania (19781980). La 15 iunie 1979 susține la Strasburg o teză de doctorat în științe religioase cu titlul „Reflexion et vie chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le rapport
entre la theologie el la spiritualité”. Profesorul Gerard Siegwalt – îndrumătorul
principal al lucrării, remarca faptul că
„Domnul Ciobotea are o vastă cultură
teologică> el unește o mare deschidere a
spiritului cu o egală statornicie în credința sa ortodoxă…”, iar profesorul André Benoit preciza că “Domnul Ciobotea
nu este numai un erudit, ci el posedă și
capacități intelectuale de prim rang…”.
Aceste recomandări au cântărit greu în
numirea tânărului doctor în teologie ca
profesor la Institutul Ecumenic de la Bossey-Geneva.
Înainte de a-și începe activitatea în
Elveția, proaspătul doctor în teologie la
Strasbourg, și-a echivalat acest titlu la
Institutul Teologic Universitar din București în urma unui examen oral susținut în ziua de 31 octombrie 1980, pe baza
tezei intitulate< “Teologie și spiritualitate
creștină. Raportul dintre ele și situația
actuală”, întocmită sub îndrumarea preotului profesor doctor Dumitru Stăniloaie,
care aprecia că< “Autorul se dovedește
prin aceasta familiarizat cu toată gândirea teologică modernă, lucrarea îl impune pe autor ca pe o nădejde luminoasă a
teologiei noastre”.
În perioada anilor 1980-1988 a predat seminar de teologie ortodoxă multor
grupuri de tineri din întreaga lume la Institutul Ecumenic de la Bossey, unde a
îndeplinit și funcția de director adjunct
din 1986 până în 1988. A participat la

numeroase întâlniri cu caracter ecumenist peste hotare< Al treilea Congres ortodox al Europei Occidentale de la
Amiens, lângă Paris (1977), Colocviul
despre Filioque de la Kligenthal – Franța
(1978 și 1979), Conferința studenților
creștini de la Wellesley – S.U.A. (1979)
și la Conferința ecumenică de la Cambridge – Boston, S.U.A. (1979), ambele
cu tema „Credința, știința, viitorul”, Reuniunea ecumenică asupra spiritualității
creștine de azi de la M]năstirea Valamo
– Finlanda (1981), Reuniunea ecumenică
„Iisus Hristos Viața lumii” de la Niederaltaich – Germania (1982), Reuniunea
ecumenică asupra rugăciunii pentru unitatea creștinilor de la Veneția (1982), A
patra adunare generală a Consiliului
Ecumenic al Bisericilor de la Vancouver
(1983) etc.

La 6 august 1987 este tuns
în monahism la Mânăstirea
Sihăstria sub numele de Daniel
La 6 august 1987, este tuns în monahism la Mânăstirea Sihăstria sub numele
de Daniel, fiind hirotonit preot-ieromonah, iar în octombrie 1988 este hirotesit
protosinghel, îndeplinind fucția de consilier patriarhal între 1 septembrie 199 și
1 martie 1990 și desfășurând o susținută
activitate didactică la Institutul Teologic
Universitar din București.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române îl alege pe Daniel Ciobotea la
12 februarie 1990 în demnitatea de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei
și Caransebeșului, cu titlul de „Lugojanul”, fiind hirotonit episcop la 4 martie
1990. La 7 iunie 1990 este ales ca Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei
și Bucovinei, fiind înscăunat în ziua de 1
iulie 1990.
În anul 1992 a condus delegația Bisericii Ortodoxe Române la a 7-a Adunare generală a Consiliului Ecumenic al
Bisericilor de la Canberra. În iulie 2001,
cu prilejul împlinirii vârstei de 50 de ani,
în numărul omagial al revistei „Teologie
și Viață” a apărut un grupaj de 12 studii,
dedicate de autori, savanți și teologi de
seamă din țara noastră, Ierarhului sărbătorit.
Reunite sub genericul < “Teologia în
Universitare” aceste studii sunt prefațate
de conferința Î.P.S.P. Mitropolit Daniel
rostită la întrunirea Colegiului decanilor
Facultăților de teologie ortodoxă de la
București, 10 mai 1999 < “Teologia în
Universitate< șanse, riscuri și perspective”.

În 1990 a reînființat
Facultatea de Teologie
În demnitatea de Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, Daniel Ciobotea desfășoară o activitate amplă. În anul 1990 a reînființat
Facultatea de Teologie, integrând-o în
scurtă vreme Universității „Al. I. Cuza”
din Iași. Pe lângă Seminarul Teologic Liceal “Veniamin Costache” de la Mânăstirea Neamț, singura școală teologică din
Moldova până la anul 1990, a înființat
noi seminarii< Seminarul “Cuvioasa Parascheva” de la Mânăstirea Agapia pentru
călugărițe și tinere laice, Seminarul “Sfântul Gheorghe” din Botoșani (începând
cu anul școlar 1993-1994), Seminarul
“Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi (înce-

pând cu anul școlar 1993-1994), Seminarul „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași
(începând cu anul școlar 1995-1996), Seminarul „Sfinții Împărați Constantin și
Elena” din Piatra-Neamț (începând cu
anul școlar 1996-1997), iar pentru pregătirea cântăreților bisericești au fost înființate școli profesionale pe lângă Seminariile Teologice de la Mânăstirea Neamț
și Botoșani.
Daniel Ciobotea a îndrumat un număr de peste 200 de șantiere, a sfințit
peste 100 de altare noi și a hirotonit peste
700 de teologi. A dat un nou profil revistei eparhiale care apare acum cu titlul
„Teologie și Viață”, dinamitează activitatea editorială a tipografiei de la Mânăstirea Neamț și a celei noi de la Mânăstirea
Golia – Iași.
Ridică prestigiul vechii Biblioteci a
Mitropoliei Moldovei, punând la dispoziția acestei noi spații, înzestrând-o cu
mobilier nou și modern, cu tehnică de
calcul, angajând personal specializat și
mai ales sporindu-i fondul de carte de la
41000 de volume la 100000.

S-a străduit să aducă în țară
moaștele Sfântului Ioan
Iacob din Țara Sfântă
Daniel Ciobotea a înființat Academia
Ortodoxă „Sfântul Ioan de la Neamț centru de spiritualitate și cultură ortodoxă”, a inaugurat în anul 1995 Centrul
cultural-pastoral “Sfântul Daniil Sihastrul” de la Durău, iar în ianuarie 1997 a
înființat Institutul Ecumenic “Sfântul Nicolae” din Iași. Cu eforturi deosebite, a
fost ridicată Mânăstirea “Schimbarea la
față” având și hramul “Binecredinciosului Ștefan cel Mare și Sfânt” de pe Muntele Ceahlău.
Daniel Ciobotea s-a străduit să aducă
în țară moaștele Sfântului Ioan Iacob din
Țara Sfântă și pe cele ale Cuvioasei Teodora Sfântă de la Sihla din Ucraina, ridicând în vederea adăpostirii sfintelor
moaște, două mărețe catedrale< cea de la
Mânăstirea Sihăstria și cea de la Semi-

narul da la Neamț.
A întărit credința și evlavia credincioșilor aducând la Iași< moaștele Sfântului Apostol Andrei de la Patras – Grecia, în octombrie 1996> moaștele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul
de Biruință de la Livadia – Grecia, în octombrie 2000 și Racla cu Brâul Maicii
Domnului, în octombrie 2001, momente
care au adunat în Iași milioane de credincioși din toată țara. În anul 1988 a
deschis, în incinta mânăstirii Golia, primul post de radio ortodox din România
„Trinitas”, înzestrându-l cu tehnologie
modernă, birouri redacționale și studiouri pe măsură.
Acest post de radio, emițând 24 de
ore din 24, prin emisiunile de zidire duhovnicească, prin programele teologice
culturale și muzicale, se adresează tuturor categoriilor de credincioși, contribuind mult la cultivarea și întărirea credinței, la sensibilizarea ascultătorilor.
Emisiunile pot fi ascultate și pe internet.
Daniel Ciobotea s-a ocupat de lucrările de construcție și restaurare de la mânăstirile Agapia, Neamț, de pictura vechii
Catedrale mitropolitane Sfântul Gheorghe din Iași, de consolidarea Palatului
mitropolitan, pictarea paraclisului din
Reședința mitropolitană, restaurarea Palatului Sturdza (Clădirea Facultății de
Teologie) și a Capelei “Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavriil” din interior. A înființat
școli postliceale teologico-sanitare, cabinete stomatologice, centre pentru primirea copiilor străzii și alte așezăminte
în vederea sprijinirii bătrânilor, bolnavilor, copiilor etc.

Cruce. Tot în anul 2007 a devenit profesor la Facultatea de Teologie din București. Daniel Ciobotea a fost ales membru
de onoare al Academiei Române la 19
decembrie 2007.
Are o bogată activitate publicistică.
S-a ocupat de aprobarea Statutului de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, de înființarea de noi eparhii, de canonizarea unor noi sfinți români, de restaurarea Catedralei și paraclisului Patriarhal, de întocmirea documentației privind construirea Catedralei
Mântuirii Neamului, în vederea începerii
construcției.
În anul 2008 s-a ocupat de Centrul
de presă „Basilica”, ce cuprind< Radio Tritas, TV Trinitas, Ziarul Lumina, Agenția
de Știri “Basilica” și Biroul de Presă al
Patriarhiei Române. A semnat cu Guvernul României, la 2 octombrie 2007,
“Protocolul de cooperare în domeniul
incluziunii sociale” și la 24 iulie 2008
“Protocolul de cooperare privind parteneriatul de asistență medicală și spirituală”.
A înființat “Federația Filantropia”. A
organizat pelerinaje în țară și străinătate.
A modernizat tipografiile și atelierele bisericești, a sfințit și pus în funcțiune noua
fabrică de lumânări. Menținând și intensificând legăturile cu celelalte Biserici surori, în anul 2009 a slujit la Istanbul-Constantinopol împreună cu patriarhul ecumenic Bartolomeu I, cu prilejul omagierii Sfântului Vasile cel Mare și a celorlalți
sfinți capadocieni. În anul 2019, Patriarhul Daniel Ciobotea a primit vizita Papei
Francisc în România.

În anul 2008 s-a ocupat de
Centrul de presă „Basilica”

Bibliografie<
Enciclopedia marilor personalități din
istoria, știința și cultura românească.
Volumul XII< Înalți Prelați, Teologi și
Sfinți ai Poporului Român, București,
Editura Geneze, 2010.

La 12 septembrie 2007, Colegiul
Electoral Bisericesc l-a ales ca patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române, instalarea
având loc la 30 septembrie 2007. Cu prilejul întronării, Președintele României,
Traian Băsescu, i-a conferit Ordinul Național “Steaua României” în grad de Mare

Mircea Pîrlea
Lacrima Teocan Istrăuan
Prof. Dr. Ioan Corneanu
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Pentru multe secole, Viena a fost centrul muzicii clasice și al operei. Christoph Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms și Anton Bruckner și alții, au lucrat la Viena, iar Antonio Vivaldi a murit aici. Johann Strauss-fiul și familia sa au creat valsurile în Viena, iar orașul a devenit casa așa-zisei „A Doua Școală Vieneză”, cu Arnold Schönberg, Alban Berg și Anton Webern toți fiind născuți aici. Este și sediul Orchestrei Filarmonice Vieneze.

TURISM

Imperial[ ;i grandioas[, Viena – o destina\ie
fascinant[ în orice moment al anului
Viena este imperial[. Viena este
grandioas[. Viena are secole de
tradiție ca reședință a familiei
imperiale de Habsburg. Traversat
cu gra\ie de Dunăre, orașul te
încântă cu edificii superbe, palate și
catedrale impunătoare, arhitectur[
modern[ și o scen[ cultural[
bogat[, emanând farmec și o
atmosfera specific[.
Pe lângă monumente și latura sa
plina de istorie, Viena oferă turiștilor și o
plenitudine de atracții culturale. Acest
oraș ce respir[ cultur[ este plin de
evenimente și manifestări interesante ce
așteaptă să fie descoperite, pe parcursul
întregului an, de aceea nu prea contează
când alegi să vizitezi Viena pentru că
sigur are ceva frumos de oferit. Pentru
turiștii care nu au înclinații atât de
puternice spre cultur[, Viena are
faimoasele sale cafenele sau restaurante
pline de specilit[\i culinare. Iar `n
continuare v[ prezent[m trei dintre cele
mai importante obiective turistice care au
pus capitala Austriei pe harta cultural[ a
lumii.

Aliată pentru Austria și pentru sediul
central al micii garnizoane militare
britanice din Viena.
Mai târziu, el a fost folosit pentru
evenimente importante cum ar fi
întâlnirea dintre John F. Kennedy și
Nikita Hrușciov din 1961.
În anul 1996 Palatul Schönbrunn și
grădinile sale au fost înscrise pe Lista
patrimoniului mondial UNESCO, ca un
ansamblu baroc remarcabil și exemplu de
sinteză a artelor.

Catedrala Sfântul Ștefan din
Viena se afl[ pe ruinele a dou[
biserici anterioare, prima
fiind o biseric[ parohial[
sfin\it[ `n 1147

Fiind unul dintre cele mai importante monumente culturale din țară, palatul a
fost, începând cu anii 1960, unul dintre cele mai importante obiective turistice din
Viena. Palatul și grădinile ilustrează gusturile, interesele și aspirațiile monarhilor
din familia Habsburg. Palatul se află la vest de centrul orașului Viena, în cartierul
Hietzing. Până în anul 1642 se numea “Katterburg”

Palatul Schönbrunn, o fostă
reședință imperială de vară în
stil rococo, cu 1441 de camere
În anul 1569, împăratul Maximilian
al II-lea a cumpărat o întinsă luncă
inundabilă a râului Wien aflată sub un
deal situat între Meidling și Hietzing, în
care fostul proprietar construise în 1548
un conac numit Katterburg. Împăratul a
poruncit ca zona să fie împrejmuită și a
dispus să se aducă acolo fazani, rațe, cerbi
și mistreți, pentru a se organiza acolo
vânători de agrement. Într-o parte
separată mai mică a zonei, au fost aduse
păsări “exotice”, păuni și curcani. Au fost
construite acolo și bazine acvatice.
Numele Schönbrunn (însemnând
“fântână frumoasă”) provine de la o
fântână arteziană a cărei apă a fost
consumată de către curteni.
În cursul secolului următor, zona a
fost folosită ca teren de vânătoare și de
recreere. Mai ales Eleonora Gonzaga,
căreia îi plăcea vânătoarea, a petrecut
mult timp acolo și a moștenit zona ca
reședință a văduvei, după moartea soțului
ei, Ferdinand al II-lea. În perioada 16381643, ea a construit un palat alături de
conacil Katterburg, prima menționare a
numelui “Schönbrunn” apărând în 1642
pe o factură. Originile orangeriei
Schönbrunn par să provină tot din
timpul Eleonorei Gonzaga.
Palatul a fost distrus în 1683 de către
turci. Împăratul Leopold I i-a cerut
arhitectului Johann Bernhard Fischer
von Erlach să îl ridice din nou (îl începe
în 1692 și îl termină în 1713). Împăratul,
a cărui autoritate era în continuă creștere,
se considera egalul Regelui Soare și își
dorea o reședință care să rivalizeze
Versailles-ul francezilor.
În 1752 împăratul Francisc I Ștefan,
soțul Mariei Tereza a dat ordin ca lângă
palat să fie construită Grădina Zoologică
Schönbrunn. Pe scena faimosului teatru
al palatului, apar Haydn și Mozart. Aflat
în trecere prin Viena în 1805 și 1809,
Napoleon a stat o scurtă perioadă în
refugiile îndepărtate ale castelului.
După căderea monarhiei în 1918,
nou-înființata Republica Austria a
devenit
proprietarul
Palatului
Schönbrunn și a conservat camerele,
palatul devenind muzeu.
După al doilea război mondial și în
timpul ocupației aliate din Austria (19451955), Palatul Schönbrunn, care era gol
în acel timp, a fost rechiziționat pentru
birourile Delegației britanice la Comisia

Catedrala `l are ca patron pe Sfântul Ștefan, primul martir creștin. Alegerea acestui
patron are de-a face cu faptul că până la înființarea Episcopiei Vienei (în anul
1469), orașul a aparținut canonic de Episcopia de Passau, a cărei catedrală are
de asemenea hramul Sf. Ștefan, întâiul martir

Cel mai fascinant dintre muzeele găzduite de complexul Palatului Imperial Hofburg
este Schatzkammer, Camera Trezoreriei Imperiale din Viena, locul unde se poate
admira o superb[ colecție compus[ din bijuteriile coroanei și o serie de obiecte
de art[ care au intrat în posesia membrilor dinastiei de Habsburg de-a lungul
a aproape o mie de ani

De la mijlocul secolului al XII-lea,
Viena a devenit un important centru al
civilizației germane din estul Europei, iar
cele patru biserici existente, inclusiv
singura biserică parohială, nu mai
corespundeau necesităților religioase ale
orașului. În 1137 episcopul Reginmar de
Passau și Leopold al III-lea al Austriei au
semnat Tratatul de la Mautern, care se
referea pentru prima dată la Viena ca la
o „civitas” și transfera Biserica Sf. Petru
în Dieceza de Passau. În conformitate cu
această înțelegere, margraful Leopold al
IV-lea a primit din partea episcopului
suprafețe întinse de terenuri dincolo de
zidurile orașului, cu excepția notabilă a
teritoriului alocat pentru noua biserică
parohială, care va deveni în cele din urmă
Catedrala Sf. Ștefan. Deși se credea că a
fost construită într-un câmp deschis din
afara zidurilor orașului, noua biserică
parohială a fost, în realitate, probabil
construită pe un cimitir vechi ce data din
vremea Imperiului Roman> săpăturile
efectuate în anul 2000 pentru un sistem
de încălzire au scos la suprafață
morminte la adâncimea de 2,5 metri sub
nivelul solului, care au fost datate cu
carbon a proveni din secolul al IV-lea.
Aceasta descoperire sugerează că o
clădire religioasă mai veche a precedat
Biserica Sf. Rupert, care este considerată
astăzi a fi cea mai veche biserică din
Viena.
Biserica a fost construită inițial în stil
romanic și a fost dedicată solemn în 1147
Sfântului Ștefan, în prezența lui Conrad
al III-lea al Germaniei, a episcopului Otto
de Freising și al altor nobili germani care
urmau să plece în Cruciada a doua. Deși
prima structură a fost finalizată în 1160,
reconstrucția și extinderea majoră a sa a
durat până în 1511, proiectele de reparații
și de restaurare continuând până în
prezent.
De la 1230 la 1245, structura
romanică inițială a fost extinsă spre vest>
actualul perete vestic și turnurile în stil
romanic datează din această perioadă.
În 1258 un incendiu a distrus o mare
parte din clădirea originală și o structură
nouă, mai mare, tot în stil romanic și
reutilizând cele două turnuri, a fost
construită pe ruinele vechii biserici și
sfințită la 23 aprilie 1263. Aniversarea
acestei a doua consacrări este
comemorată în fiecare an de un sunet al
clopotului Pummerin timp de trei
minute, seara.
În 1304 regele Albert I a dispus
construirea unui altar cu trei nave în
partea de est a bisericii, suficient de larg.
Sub fiul său, ducele Albert al II-lea,
lucrările au continuat, iar altarul albertin
a fost consacrat în 1340 la aniversarea a
77 de ani de la consacrarea precedentă.
Nava din mijloc este în mare parte
dedicată Sf. Ștefan și tuturor sfinților, în
timp ce Sf. Maria și cei 12 apostoli oferă
motivele pentru navele din nord și
respectiv sud. Altarul a fost extins din
nou sub domnia fiului lui Albert al II-lea,

Ducele Rudolf al IV-lea „Fondatorul”,
pentru a crește influența religioasă de la
Viena.
În 1365 la doar șase ani după
începerea extinderii gotice a altarului
albertin, Rudolf al IV-lea a ignorat
statutul Domului Sf. Ștefan ca biserică
parohială simplă și a stabilit un capitlu de
canonici ca la o catedrală mare. Această
mișcare a fost doar primul pas în dorința
Vienei de a fi sediu de dieceză; în 1469,
împăratul Frederic al III-lea l-a convins
pe Papa Paul al II-lea să-i acorde Vienei
un episcop propriu, care urma să fie
numit de împărat. În ciuda rezistenței de
lungă durată a episcopilor din Passau,
care nu au dorit să-și piardă controlul
asupra zonei, Dieceza de Viena a fost
înființată canonic la 18 ianuarie 1469, cu
Domul Sf. Ștefan ca biserică catedrală. În
1722, în timpul domniei lui Carol al VIlea, scaunul episcopal a fost ridicat la
rangul de arhiepiscopie de către Papa
Inocențiu al XIII-lea.
În timpul celui de-al doilea război
mondial, Catedrala Sf. Ștefan a fost
salvată de la distrugerea sa intenționată
din mâinile Wehrmachtului în retragere,
căpitanul Gerhard Klinkicht ignorând
ordinele date de comandantul orașului,
Josef Dietrich, de a “trage o sută de
proiectile și a lăsa doar moloz și cenușă”.
Cu toate acestea, la 12 aprilie 1945```
incendiile magazinelor din apropiere provocate de jefuitorii civili atunci când
trupele ruse au intrat în oraș - au fost
propagate de vânt la catedrală, avariind
grav acoperișul și determinându-l să se
prăbușească. Din fericire, cărămizile de
protecție construite în jurul amvonului,
mormântul lui Frederic al III-lea și alte
comori au minimalizat deteriorarea celor
mai valoroase opere de artă.
Reconstruirea a început imediat, cu o
redeschidere parțială la 12 decembrie
1948 și o redeschidere deplină la 23
aprilie 1952. În anii postbelici
monumentul a fost reconstruit cu mari
eforturi financiare, ca un simbol al
reclădirii Austriei.

În cea mai renumită trezorerie
din lume se păstrează două
coroane imperiale, tezaurul
Burgundiei şi tezaurul
Ordinului Lânii de Aur
Piesa centrală a colecţiei este coroana
Sfântului Imperiu Roman de Naţiune
Germană. Imperiul a luat naştere în a
doua jumătate a secolului X, iar împăraţii
săi au fost încoronaţi cu această coroană.
Coroana octogonală avea o semnificaţie
importantă ca simbol şi este prevăzută cu
numeroase scene biblice.
A doua coroană importantă din
Trezoreria Imperială este coroana
imperială austriacă. A fost comandată în
1602 pentru a fi coroana Împăratului
Rudolf al II-lea (1552-1612). Din 1804 a
servit drept coroană a noului imperiu
austriac. Însă niciodată nu a fost
încoronat cu ea vreun împărat austriac.
În afară de acestea sunt expuse şi
tezaurul Burgundiei şi tezaurul Ordinului
Lânii de Aur (Ordinul Casei de
Habsburg). Se poate admira de asemenea
unul dintre cele mai mari smaralde din
lume şi multe alte piese bogat
ornamentate ale autorităţilor bisericeşti şi
imperiale, dar şi două „moşteniri
inalienabile ale Casei de Austria“< un
dinte uriaş de narval, considerat unicorn
şi o cupă de agat din Antichitatea târzie,
cunoscută ca legendarul Sfânt Graal.
Intrarea
c[tre
Schatzkammer
(Trezorerie) se afla `n Schweizerhof
(Curtea elve\ian[), al c[rei nume
aminte;te de garda elve\ian[ care era
odinioar[ a;ezat[ `n acel loc.
Raluca D.
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C]nt[re\ul australian Luke Hemmings `;i lanseaz[
primul album solo
Luke Hemmings a anunțat la
sf ]r;itul lunii iunie c[ primul său
album solo va fi lansat mai târziu în
această vară.
Vocalistul celor de la 5 Seconds of
Summer a distribuit pe Instagram când
albumul “Facing the Things We Turn
Away From” va debuta. :i anume, în
august, Primul single al albumului,
„Starting Line”, a fost lansat miercuri.
“Nu aș putea fi mai mândru să vă
prezint «Facing the Things We Turn
Away From» un proiect care a luat
naștere dintr-un an de liniște forțată”, a
scris Hemmings în descriera post[rii
sale de pe re\eaua de socializare. „Sunt
atât de recunoscător pentru călătoria pe
care mi-a dus albumul și sunt atât de
recunoscător că am avut această ieșire
creativă în timpul petrecut acasă.”
“Liric și sonor, acest album mi-a
permis să descifrez ultimii 10 ani din
viața mea și să mă ajut să dau sens
persoanei care sunt astăzi și cum am
ajuns aici”, a continuat el.
Hemmings și-a încheiat postarea
mulțumindu-le colegilor de trupă
pentru încurajarea lor< „Mulțumesc
fraților mei din 5sos pentru sprijinul
acordat și permițându-mi să urmez
acest proiect. Dragoste nesfârșită
pentru voi”.
Hemmings nu este primul membru
al trupei 5SOS care a debutat un proiect
solo. În octombrie, bateristul Ashton

Irwin a lansat primul său album solo,
Superbloom.
“Cu o mare explozie de bucurie și
cu tot sufletul meu, anunț cu mândrie
că lansez primul meu disc solo pe 23
octombrie”, a scris Irwin împreună cu
o fotografie a copertei albumului
înainte de lansare. „#Superbloom îmi
explorează filosofiile și sentimentele
interioare cu privire la mersul vieții pe
care m-am găsit.”
“Îmi aduce cea mai mare bucurie
dintre toate că sunt într-o trupă care îmi
permite să creez liber în interiorul și în
afara ei. Abia aștept să o auzi”, a adăugat
el.
În 2011, la vârsta de 14 ani,
Hemmings a început să posteze
videoclipuri de copertă a melodiilor
YouTube, sub numele de utilizator
„hemmo1996”. Primul videoclip al lui
Hemmings, o copertă a filmului „Please
Don't Go” al lui Mike Posner, a fost
postat pe 3 februarie 2011. Pe măsură ce
coverurile lui Hemmings au început să
câștige tracțiune pe platformă, el i-a
invitat pe Hood și Clifford să se alăture
videoclipurilor sale. Trio-ul a adăugat în
cele din urmă prietenul comun Ashton
Irwin la videoclipurile lor.
Hemmings a lansat patru albume de
studio împreună cu trupa, fiecare având
succes la nivel mondial< 5 Seconds of
Summer (2014), Sounds Good Feels
Good (2015), Youngblood (2018) și
Calm (2020).

Tat[l ;i sora scriitoarei Julia Quinn, uci;i
într-un accident rutier
Tatăl şi sora scriitoarei Julia
Quinn, autoarea seriei de romane
„Bridgerton”, au fost ucişi într-un
accident petrecut pe o autostradă
din Utah din cauza unui şofer care
se afla sub influenţa consumului
de alcool.
Quinn a anunţat decesul celor doi
membri ai familiei ei - Stever Cotler, în
vârstă de 77 de ani, şi Violet Charles, în
vârstă de 37 de ani - într-o postare pe
Facebook. Ea a spus că ei au fost ucişi pe
29 iunie de un şofer care conducea sub
influenţa alcoolului. În maşină se afla şi
câinele lui Violet, Michelle, care a murit
tot atunci.
Scriitoarea americană în vârstă de 51
de ani, pe numele real Julia Pottinger, a
anunţat< „Mi-am pierdut tatăl şi sora.
Pentru că o companie de catering nu şi-

a asigurat încărcătura şi saci de pânză sau răsturnat pe autostradă.
Pentru că şoferul unei camionete nu
s-a gândit la nimic şi conducea când
nivelul alcoolului în sângele lui era de
aproximativ trei ori peste limita legală.
Mi-am pierdut tatăl şi nu o am pe sora
mea cu care să jelesc”.
Accidentul a avut loc în seara zilei de
29 iunie, în David County. Potrivit
poliţiei, au fost implicate mai multe
maşini.
După ce sacii s-au desprins şi au
căzut pe carosabil, mai multe maşini,
inclusiv un Prius în care se aflau cei doi,
s-au oprit, însă o camionetă Ford a lovit
din spate automobilului familiei Cotler,
iar acesta l-a izbit pe cel din faţă, în care
se aflau două persoane care au fost
rănite grav.
Un alt bărbat a fost dus la spital în
stare critică. Tatăl şi sora lui Quinn au

murit la locul accidentului. Şoferul
camionetei a avut răni minore şi a fost
arestat.
Quinn a mai spus că ea şi Violet
Charles, desenator, tocmai finalizaseră
un roman grafic dedicat tatălui lor, care,
după ce a finalizat studiile la Harvard, a
avut o carieră în domeniul afacerilor şi
a devenit ulterior scenarist şi autor de
cărţi pentru copii, fiind autorul seriei
„Cheesie Mack”. Serialul „Bridgerton”,
bazat pe romanele lui Quinn, care a fost
şi co-producător executiv, este unul
dintre cele mai de succes lansate de
Netflix. În prima lună de la lansare, el a
fost vizionat de pe 82 de milioane de
conturi.
În luna martie, la Londra, au început
filmările pentru al doilea sezon, iar în
aprilie a fost anunţat că Netflix a
comandat alte două sezoane pentru
serial.

Tom Hardy, recunoa;tere
pentru filmul “Venom”
Tom Hardy este chipul francizei
Sony „Venom”, dar el este mai mult
decât vedeta viitoarei continuări
„Venom< Let There Be Carnage”.
După cum a confirmat scenaristul
Kelly Marcel într-un interviu acordat
revistei Empire, Hardy primește prima
„poveste după” meritul carierei sale de
lung metraj după ce a „petrecut luni”
brainstorming-ul narațiunii pentru
continuarea cu Marcel. „Venom< Let
There Be Carnage” îi reunește pe Hardy și
Michelle Williams, alături de nou-venita
franciză Woody Harrelson în calitate de
ticălos omonim.
„Acest lucru este nou pentru el,
pentru a obține credit”, a spus Marcel,
„dar nu este nou pentru el să fie atât de
implicat. Este absolut 100% angajat în tot
ceea ce face. Este căsătorit cu Venom.
Iubește acest personaj. Este foarte implicat
în ceea ce crede că ar trebui să se
întâmple”.
După cum a raportat Empire< „În
timp ce Marcel primește creditul pentru
scenariu, scenariul ei a pornit de la
conversații îndelungate cu Hardy, unde au
descoperit modul în care exact Venom și
haoticul simbolism roșu Carnage (care se
atașează de criminalul în serie al lui

Woody Harrelson, Cletus Kasady), se vor
ciocni pe ecran.
„Nu primește un pix și scrie”, explică
procesul lui Marcel din Hardy. ‘Am
petrecut luni întregi discut]nd povestea
împreună pe FaceTime, analizând idei,
văzând ce a funcționat, ;i ce nu. Apoi am
luat tot ce am vorbit și m-am liniștit
undeva timp de trei luni în liniște,
eliminând un scenariu.”
Scenariul original „Venom” a fost scris
de Marcel, Jeff Pinkner și Scott
Rosenberg, cu un credit „story by”
acordat Pinker și Rosenberg. Marcel
primește singurul scenariu de scenariu
pentru continuare, care are multe
așteptări de îndeplinit după ce primul film
a devenit o forță puternică de box office,
cu 856 de milioane de dolari în întreaga
lume.
Criticile au fost aruncate în principal
la „Venom” original pentru CGI - care
necesită amestecarea lui Tom Hardy cu
tehnologia - așa că este logic c[ Serkis va
integra mai fluid grafica de captare a
mișcării în setările lumii reale decât a
făcut-o primul film. Totuși, detaliile
despre tehnologia filmului au fost
ascunse. „Venom< Let There Be Carnage”
va fi lansat în cinematografe pe 24
septembrie.

