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Insula norvegiană Som-
marøy, Insula Verii, ar putea de-
veni primul teritoriu fără fus orar
din lume, potrivit cnn.com, citat
de Mediafax. Situată la aproxima-
tiv 320 de kilometri de cercul po-
lar arctic, pe Insula Verii soarele
nu apune 69 de zile pe an, mai
precis din 18 mai până ̀ n 26 iulie.
~n aceste luni de vară, localnicii
încearcă să profite cât mai mult
de lumină, fără a \ine cont de ora
oficială. La "miezul nop\ii", copiii
se joac[, oamenii î;i renovează
casele. Localnicii, aproximativ
300, au semnat o petiţie pentru a
declara insula teritoriu fără fus
orar, sper]nd că astfel vor avea o
mai mare flexibilitate în ceea ce
prive;te programul de lucru.

S[pt[m]na aceasta, mai precis
miercuri, la casa de licita\ii Drouot din
Paris a fost vândută pentru 162.500 eu-
ro arma cu care s-ar fi împu;cat pe 27
iulie 1890 pictorul Vincent Van Gogh,
arată CBS News, citat de Mediafax. Pis-
tolul Lefaucheux era estimat la un preţ
cuprins între 40.000 ;i 60.000 de euro.
Arma a fost găsită de un \[ran, pe
c]mp, în 1965. 

În anul 2016, arma a fost expusă la
Muzeul Van Gogh din Amsterdam,
Olanda. Misterul morţii lui Vincent
Van Gogh nu a fost spulberat, nici după
descoperirea armei. Cercetătorii con-
sider[ că sinuciderea nu este deloc o
ipoteză sigură. 

Una dintre ipoteze ar fi ;i aceea că
pictorul ar fi fost rănit de un glonţ de-
clan;at accidental, dintr-o armă aban-
donată pe câmp de un grup de tineri
care se jucau în apropiere.

Insula Verii, primul
teritoriu f[r[ 

fus orar? Succesul tinerilor piani;ti 
de la Palatul Copiilor

Interviu cu 
Beata Uszkai, 
pasionat[ de 

tehnica Tiffany
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C]\i rom]ni, maghiari, germani,
evrei ;i alte na\ii erau 

`n Satu Mare `n anul 1929?
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Statistica este prezentat[ pe prima pagin[ a ziarului Satu Mare din 23 iunie 1929

Arma cu care 
s-a sinucis Gogh,

v]ndut[ la licita\ie
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Derapajele educației moderne (1)
Fiecare epocă își dezvoltă politica de

educație după chipul propriu. :i este ceva
natural, pentru că adulții sunt cei care își
educă copiii și ei doresc ca cei mici să fie
capabili la realizarea acelor deziderate care
sunt cele mai valoroase pentru ei. Iar acest
deziderat este reprezentat azi de bani și
de putere. ~n acestea două culminează
străduința omului modern care vrea să-
și facă și copiii capabili la realizarea acestor
scopuri. De aici provine și arivismul în
procesul educațional. Secolul trecut de-
gradant și-a pus amprenta și asupra edu-
cației, principala trăsătură a ei devenind
materialismul. Un tată modern dorește să
asigure o zestre pentru fiica lui, o slujbă
comodă pentru fiul lui, el dorește să asi-
gure viitorul copiiilor din punct de vedere
material, în toate acestea se și epuizează
forța lui de muncă și dragostea lui și nu
se prea gândește la altceva.

Instinctul de a aduna avere a fost în-
totdeauna prezent la părinți, este vorba
de acel instinct ereditar de a avea grijă de
urmași care se regăsește atât la viespele
castanelor cât și la om. Însă, în măsura pe
care îl vedem azi, el nu a fost prezent ni-
ciodată. Parcă ar fi vorba de un recul al
idealismului trecut de acum o generație.
Generația care s-a dedicat unor idealuri
și principii s-a trezit după cutremurele
mari ale crizelor economice la o realitate
cruntă și rece, observând că ea a pierdut
solul de sub picioare și a încercat să recu-
pereze tot ce a pierdut, uitând de necesi-
tățile unei vieți adevărate. A contribuit la
asta căderea în lene, în plăceri, ca o urmare
a îmbogățirii materiale. Datorită banilor,
omul este aproape scutit de orice efort în
starea lui de savurare a plăcerilor ușor ac-
cesibile. Nu vorbesc aici de acei părinți
fără suflet care își plasează copiii la su-
praveghetori plătiți, expunându-i astfel,
în lipsa unui scut moral, unor ispite ale
vieții, nici despre acei părinți care prin
certuri blestemate otrăvesc sufletul pro-
priilor copii. Eu vreau să vorbesc despre
acei părinți buni care își iubesc copiii, cei
care sunt gata la sacrificii pentru ei și vor
să le asgure fericirea în viață.

Dar hai să ilustrăm lucrurile. Fără în-
doială, segmentul burghez este acela care
cheltuiește relativ cel mai mult pentru
educarea copiilor, dorința lui fiind să-și
educe copilul în așa fel ca acesta să fie mai
bun decât părinții. Dar ce vedem? Un tată
negustor sau meseriaș face posibil tot con-
fortul pentru copilul lui chiar de la vârsta
fragedă a acestuia, îl înscrie în școli, îl în-
scrie la cursuri de limbi străine, de muzică,
de dans, de patinaj, de tenis, și este foarte
fericit dacă fiica lui se învârte bine în so-
cietate, și ce tânără elegantă este ea, în
timp ce el însuși se ascunde modest îm-
preună cu perechea lui și muncește zi și
noapte, în timp ce fiul sau fiica lui fac pe
domnii și disprețuiesc cu rușine în fața
prietenilor aleși meseria tatălui, tăcând
despre tatăl măcelar sau despre mama
vânzătoare de alimente. Iar dacă tânărul
respectiv vine acasă `n vacanță nu-i mai
convine să servească clienții, și dacă tatăl
este lovit de gută, el nu mai este dispus să
continue să lucreze în magazin, fiind gata
să vândă prăvălia moștenită pe bani mă-
runți. El este dispus mai degrabă să ocupe
un post de mic funcționar decât să conti-
nue ocpupația cinstită de negustor a tată-
lui. Iar domnișoara, fiica unui comerciant
de mărfuri mici este gata să-și ofere mâna
unui cavaler falimentar, cu toate că ea știe
bine că respectivul ̀ i vânează doar zestrea,
iar după căsătorie ei vor trăi viața de fa-
milie conform modei< soțul va umbla prin
cluburi, soția se distrează aiurea, iar copiii
vor crește așa< haine țipătoare berechet,
jucării, dulciuri din belșug, servitoare, la

fel. Doar anumite lucruri lipsesc< dragos-
tea și căldura dătătoare de viață a cămi-
nului familial> la bătrâni nu se gândește
nimeni, de ei având nevoie doar atunci
când trebuiesc plătite niște facturi la pră-
vălie, în rest, ei sunt izolați în colțuri, așa
că nici cunoscuții iluștri să nu știe de ei.

În ce mod se va dezvolta în asemenea
condiții cea de-a doua generație? Neiu-
bindu-și părinții, nestimându-și bunicii,
ea va crește cu sufletul gol, egoist, un rob
al capriciilor, al viciilor proprii, obișnuin-
du-se cu marile pretenții dar neobișnuin-
du-se de capacitatea renunțării la unele
doleanțe. Iar dacă ei vor fi loviți de lovi-
turile soartei, nu vor avea o forță a rezis-
tenței, nu vor putea renunța la pretențiile
astfel obținute, nu vor fi în stare să se lupte
în mod nobil cu provocările vieții, și ori
își vor arunca viața, ori vor obține bunăs-
tarea prin orgoliile personale, la care ei
nu renunță.

Cu niște modificări, cam așa arată ;i
viața unor oameni care ies din cuiburi de
elită. Să luăm un caz mai fericit< când un
tată cavaler și o mamă de elită își iubesc
copiii, ace;tia vor fi educați după concep-
ția lor cu mare grijă. Ulterior ei vor netezi
drumul copilului prin legături și pile, apoi
printr-o căsnicie strălucită întru viitorul
familiei. Și "domișorul"? El este obișnuit
în școală că el are voie să facă orice datorită
tatălui. Acasă el știe că servitorii îi sunt
supuși, mama lui cea bună îl tot trimite la
concursuri de cai, tatăl cel bun îl introduce
în secretele jocului de cărți, el bea foarte
însetat din paharul băuturilor vieții. Și în
acest fel se satură de viață înainte să-i
crească barba și apoi își va continua mer-
sul vieții în mod obișnuit. În urma dorinței
părinților, el se va și însura, știind bine că
cea mai comodă rezolvare a reglementă-
rilor avuțiilor este căsătoria. El este dispus
să ia de soție chiar și o bolnavă pe moarte,
dacă zestrea și renta viageră îi este asigu-
rată din plin.

Partea a doua
Un alt fruct trist al educației materia-

liste este arivismul care se extinde din ce
în ce mai mult în societetea modernă și
care-l face pe om să nu fie cababil de per-
cepția obligațiilor sale mai nobile. În copii
este implantată de la o vârstă fragedă do-
rința de competiție, ca el să fie mai bun
față de fiecare prieten al lui, să fie mai bun
la școală decât toți ceilalți, să învețe, să
muncească tare, însă doar pentru un ca-
lificativ de foarte bun, să obțină orice bur-
să posibilă, să obțină sprijinul fiecărui pro-

fesor, apoi să ajungă într-un post public,
să lucreze acolo cu o sârguință de fier, să
facă rost de susținători, să se ridice cu
orice preț, să facă rost de prieteni influenți,
să obțină legături prin căsnicie, să îndure
orice dispreț și ignorare, să-și nege con-
vigerile anterioare de dragul înălțării în
rang. Iată, generația arivistă de azi, întru-
chiparea egoismului și indiferenței sufle-
tești, care nu are afinitate față de mizeria,
suferințele semenilor și față de niște obli-
gații mai nobile privind societatea. Din
r]ndurile acestora provin actorii vieții pu-
blice. Astfel de inși introduc apoi corupția
în viața publică, pentru că ei sunt gata de
orice pentru putere sau titluri.

Apoi, avem acei nenorociți, care au
fost crescuți de mici în bunăstare, au fost
alintați, obișnuiți cu plăceri, însă ei nu au
fost căliți pentru muncă. Nu mai au la dis-
poziție resursele domnești pentru o viață
domnească. Ei sunt nevoiți să trăiască din
niște salarii mici. Familia se înmulțește.
Datoriile cresc asemenea unei lavine. Fac-
turile depășesc termenul. Credit nu mai
este, creditorul nu mai așteaptă. Conform
legii, banii sunt ai lui. Creditorul face con-
strângeri. Nu e cale de ieșire. Se solicită
răgaz de câteva zile. Și… ei rezolvă pro-
blema. Știm restul. Arad, Makó, Komá-
rom, apoi America. Stația finală< Jilava sau
fundul Dunării.

Dacă degradarea vieții morale aste azi
mai gravă ca orcând, nu este vorba aici de
doar de ereditate, de atavism, cum s-a vor-
bit în legătură cu Lombroso, ci în mare
parte este vorba de vina învățământului,
despre rezultatul educației în spirit mate-
rialist.

Să comparăm această educație cu cea
veche. Copiii de odinoară au fost strict
supravegheați, antrenați, obișnuiți cu mă-
sura în toate, au fost educați în spiritul as-
cultării, s-a implantat în ei sentimentul
religiei, frica de Dumnezeu, respectul față
de părinți dar și sinceritatea. Așa s-au dez-
voltat ei chiar în condițiile unor procese
didactice cu carențe, devenind niște ca-
ractere de oțel, puternice și puritane. Din
această cauză suntem martorii slăbirii ca-
racterului uman în condițiile educației de
azi mult perfecționate.

Ce se întâmplă azi? Copilul are la dis-
poziție mâncare și bături din belșug, nervii
lui se strică prin mâncăruri și băuturi ex-
citante, dar și  prin alte lucruri< baluri pen-
tru copii, cititul presei, culcatul la ore târ-
zii, teatrul, vizita musafirilor. Copilul de
azi, până ajunge la vârsta de logodnic, sa-
vureaz[ mai multe plăceri ca bunicii

noștri. Din această cauză copilul modern
nici nu poate să se bucure cu adevărat,
căutând doar sensațiile și devenind astfel
plictisit, fără chef de viață, prematur. Me-
dicul lui Moliére a spus acum douăsute
de ani< „numai sunt copii”. Oare ce ar spu-
ne el astăzi?

Copilul devine slab în voință, este răs-
fățat, obișnuit să fie superficial, i se strică
sistemul nervos prin plăceri, cu o instruire
fără măsură, i se trezește vanitatea prin
permanenta situație de concurență, însă
el nu va face față la luptele mai serioase,
la depășirea propriilor dorințe. Gânditorii
deplâng în lumea întreagă slăbiciunea
voinței, dispariția caracterelor puternice.
Sociologii constată că fiii sunt mai puțin
valoroși ca tații, ei trăind din capitalul ma-
terial și moral adunat de părinți, nemai-
vrând să facă eforturi noi. Iată fructul
amar al educației materialiste.

Copilul de azi nu este educat în spirit
religios pentru că religia nu mai este vie
nici în sufletul părinților, ea fiind extirpată
din ei de către materialism. Dacă copilul
suferă de vreo boală, părinții au încredere
doar în medici și nu în Dumnezeu, iar
dacă își pierd copilul stau disperați lângă
leagănul gol, neputând accepta voia lui
Dumnezeu. Copiii cresc fără religie și ei,
neputând suporta încercările, echilibrul
lor sufetesc se pierd ușor sub loviturile
vieții, și ignorându-și obligațiile față de
familie, față de națiune se lepădă de povara
vieții – un glonț, o picătură de otravă –
fără a ține seama de cei rămași în urmă.
Ori înnebunesc. Azi nu doar adulții comit
sinucideri, cele mai sumbre pagini ale sta-
tisticilor moderne înregistrează un număr
crescând ai copiilor sinucigași. Cine ar
putea nega că cei care populează atât de
mult casele de nebuni nu sunt în mare
parte victimele unei educații greșite?

Omul ar crede că în epoca obligativi-
tății generale a învățământului, influența
de îmblânzire morală a școlii se manifestă
mai puternic ca în trecut. Așa și este acolo
unde școala își ia în serios rolul, ca de
exemplu în mica și fericita Elveție. Însă în
alte părți nu este așa. Numărul cazurilor
penale comise de infractori minori crește
în mod îngrijorător. În această privință,
responsabilitatea nu este doar a părinților,
ci și a școlii, care prin transmiterea cu-
noștințeor dă și o armă cu două tăișuri în
mâna copilului pe care acesta, în lipsa unei
linii morale directoare, o întoarce împo-
triva societății. Dar să nu mergem chiar
până la extreme. Să recunoaștem doar atât
că școala nu face tot ce depinde de ea în
vederea educației morale. Ea strică și ca-
racterul copilului prin sistemul de exami-
nare și calificare care este la modă acum,
`l obișnuiește pe copil să mintă, să se pre-
facă și `i omoară sinceritatea ;i caracte-
rul.

Însă materialismul s-a compromis.
Acest început de secol va aduce cu el și
zorii idealismului. Ici-colo se și face deja
ziuă. Lumea s-a pus în mișcare. Omenirea
se află pe calea de întoarcere la cultul fos-
telor ei idealuri.

Pe lângă școală, și societatea modernă
se află în fața unei sarcini mari< vindecarea
acelor răni, ameliorarea acelei mizerii mo-
rale care au fost cauzate de către realitățile
moderne de viață. Noi trebuie să educăm
o generație care să fie capabilă de îndepli-
nirea acestei sarcini. Și putem face acest
lucru numai atunci dacă abandonăm di-
recția materialistă de până acum și dacă
implantăm în inima generației tinere idea-
lismul, simțul mai nobil al obligațiilor față
de societate.
(Szamos, 26 ;i 29 iulie 1900)

Traducere Veres Istvan
Rubric[ realizat[ de A. Zaharia

Frigidere
Cu venirea căldurii, este aproape

indispensabil un frigider. Produsele fa-
bricii imperiale și regale a lui Stiller
József, înființată în 1873 (Budapesta,
str. Nagydiófa nr. 22), ocrotite prin cale
legală sunt cele mai bune și recunos-
cute instalații pentru răcirea berii, apei,
cărnii crude etc., lucru pentru care ele
sunt foarte apreciate și au câștigat mai
multe disticții. Și alte produse ale aces-
tei firme, cum sunt aparatele de prepare
a înghețatei, instalații de măsurarea vi-
nului, robinetele etc. sunt foare dura-
bile și ieftine. Firma trimite la cerere
lista de prețuri. 

Ziar desfiin\at
Ziarul Felsőbányai Hirlap (din Baia

Sprie) care a fost redactat cu o ambiție
nobilă, a fost desființat din lipsa spri-
jinului din partea publicului. 

(Szamos, 19 iulie 1900)

Adunare de fonduri
pentru statuia lui

Kiss Gedeon
În luna septembrie se va organiza

o chermeză pentru adunare de fonduri
pentru statuia lui Kiss Gedeon. Orga-
nizarea chermezei a fost preluată de
către colonelul în rezervă Kovács Leó.
Se va organiza o defilare, o serată de
dans și un concert. Vor participa corul
și fanfara militară. 
(Bustul lui Kiss Gedeon a fost dezvelit
până la urmă în 2010 în parcul inițiat
de el – n. red.)

Serbarea cercului de
lectur[ al

me;te;ugarilor
Consiliul de conducere al Cercului

de lectură al meșteșugarilor a hotărât
că își va organiza serata de dans de vară
din anul curent în data de 19 august, o
zi de duminică, în  locația propriului
sediu. Cercul va avea grijă de un vin
bun și de o deservire exemplară a oas-
peților.

(Szamos, 26 iulie 1900)

Vizit[ la expozi\ia
mondial[

Prelatul papal dr. Keszler Ferencz,
mare prepostor al catedralei romano-
catolice, pleacă mâine la ținuturile de
lângă Rin, de unde el va pleca mai de-
parte la o vizită a expoziției mondiale
din Paris.

(Szamos, 29 iulie 1900)

ISTORIE
Să comparăm această educație cu cea veche. Copiii de odinoară au fost strict supravegheați, an-
trenați, obișnuiți cu măsura în toate, au fost educați în spiritul ascultării, s-a implantat în ei sen-
timentul religiei, frica de Dumnezeu, respectul față de părinți dar și sinceritatea. Așa s-au dezvoltat
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RELIGIE
Cinstirea adresată cetei Sfinţilor poartă numele de “venerare”, spre de-

osebire de cea cuvenită lui Dumnezeu, numită “adorare” şi cea acordată Fecioarei
Maria, numită “supravenerare” sau “preacinstire”. 

Sf]ntul Sinod al Bisericii Or-
todoxe Rom]ne a aprobat texte li-
turgice, slujbe ;i acatiste care se
refer[ la 11 sfin\i, majoritatea fi-
ind daco-romani.

Preafericitul Patriarh Daniel a subli-
niat c[ aceste slujbe ale sfinţilor sunt de
o mare importanţă, deoarece ei nu aveau
slujbă în cărţile de cult, în Minee. 

Astfel, Sf]ntul Sinod a aprobat textul
Acatistului Sfântului Cuvios Teoctist (3
septembrie), textul Slujbei şi Acatistului
Sfinților Mucenici Montanus preotul şi
soţia sa Maxima (26 martie), textul Sluj-
bei Sfântului Mucenic Dasie (20 noiem-
brie), textul Slujbei Sfântului Mucenic
Hermes (31 decembrie), textul Slujbei
Sfinților Mucenici Ermil şi Stratonic (13
ianuarie), textul Slujbei Sfântului Sfinţit
Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului (7
martie), textul Slujbei Sfântului Sfinţit
Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium (6
aprilie), textul Slujbei Sfinților Mucenici
Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia
(28 aprilie), textul Slujbei Sfinților Mu-
cenici Nicandru şi Marcian (8 iunie),
textul Slujbei Sfântului Mucenic Lup (23
august), textul Slujbei Sfinților Mucenici
Donat diaconul, Romul preotul, Silvan
diaconul şi Venust (21 august).

La lucr[rile Sf]ntului Sinod al Bise-
ricii Ortodoxe Rom]ne, `ntrunit mier-
curi, 19 iunie 2019, `n ;edin\[ de lucru,
`n Sala Sinodal[ din Re;edin\a Patriar-
hal[ a participat Preasfin\itul p[rinte
Iustin, episcopul Maramure;ului ;i
S[tmarului ;i Preasfin\itul p[rinte, Ti-
motei S[tm[reanul, arhiereu vicar al Ma-
ramure;ului ;i S[tmarului. Lucr[rile au
fost prezidate de Preafericitul p[rinte,

Patriarhul Daniel. ~n debutul reuniunii
a avut loc un Te Deum oficiat `n Para-
clisul istoric "Sf]ntul Mare Mucenic
Gheorghe" de c[tre Preasfin\itul p[rinte
Atanasie din Bogdania, arhiereu vicar al
Episcopiei Ortodoxe Rom]ne a Italiei.

Catalogul general al Sfintelor 

Moaşte din Patriarhia 
Română

În continuare, Întâistătătorul Bise-
ricii noastre a spus că pe ordinea de zi
se află un referat care precizează stadiul
actual al întocmirii Catalogului general
al Sfintelor Moaşte din Patriarhia Ro-

mână, precum şi două regulamente care
trebuie aprobate< Regulamentul Orga-
nismelor Centrale ale Bisericii Ortodoxe
Române, înaintat de Comisia pentru sta-
tut şi regulamente, şi Regulamentul ad-
ministrării bunurilor bisericeşti, înaintat
de aceeaşi comisie.

„Aceste regulamente sunt în general
cunoscute, dar textele mai vechi au fost

adaptate, completate şi mai ales motivate
prin trimiteri la sfintele canoane, la Sta-
tutul Bisericii noastre şi la tradiţia sino-
dală ortodoxă română. 

Avem de-a face aici cu o continuitate,
cu o înnoire şi adaptare la contextul pas-
toral şi social de astăzi.

Aceste regulamente au fost de mare
folos, mai ales în timpul perioadei co-
muniste, pentru că, împreună cu Statu-
tul, ele au fost un sprijin pentru organi-
zarea vieţii Bisericii şi o continuitate a
Bisericii, care a trecut printr-un regim
foarte ostil. 

S-a avut în vedere şi armonizarea re-
gulamentelor cu Statutul Bisericii Orto-
doxe Române, care a fost recunoscut de
Guvernul României şi care este o bază
pentru organizarea şi buna funcţionare
a Bisericii noastre”, a arătat Patriarhul
României.

Tot pe ordinea de zi au fost şi referate
privitoare la acordarea rangului de ar-
himandrit mai multor preacuvioşi pă-
rinţi protosingheli din cadrul unor epar-
hii ale ţării, precum şi referatul Sectoru-
lui teologic-educaţional al Adminis-
traţiei Patriarhale privind organizarea
Întâlnirii Internaţionale a Tineretului
Ortodox, ediţia a 7-a, în anul 2020, la
Timişoara. „De asemenea, vor fi şi unele
aspecte legate de diaspora română, unde
avem activităţi deosebite, pe care ierarhii
noştri dinamici le desfăşoară. Pe ordinea
de zi mai avem şi unele referate privind
întâlnirea pictorilor şi a unor reprezen-
tanţi din Comisia de pictură bisericească
şi ai sectoarelor de patrimoniu şi pictură
bisericească din ţară, care a avut loc re-
cent la Patriarhia Română”, a spus Prea-
fericirea Sa.

:tefania C.

Cinstirea adresată cetei
Sfinţilor poartă numele de “venerare”,
spre deosebire de cea cuvenită lui Dum-
nezeu, numită “adorare” şi cea acordată
Fecioarei Maria, numită “supravenera-
re” sau “preacinstire”. Noi îi cinstim pe
Sfinţi şi ne rugăm lor ca unor prieteni
aleşi ai lui Dumnezeu şi mijlocitori către
Dânsul. Această mijlocire a lor este bi-
neprimită de către Dumnezeu, aducân-
du-ne împlinirea cererii şi izbăvirea de
păcate. “Sfinţii, remarca Nicolae Iorga,
coboară cerul pe pământ”. Ei constituie
pentru noi modele sau exemple vred-
nice de urmat, datorită faptului că s-au
străduit să transpună în persoana lor
sfinţenia Domnului Iisus Hristos, de-
venind astfel următorii sau imitatorii
Lui. Sfântul Apostol Pavel scrie< “Fiţi
următori ai mei, precum şi eu sunt al
lui Hristos” (I Corinteni XI> 1). Sfântul
Vasile cel Mare zice şi el< “Pentru a fi
lăudaţi, Sfinţii n-au nevoie de adaosuri
străine, ci noi, cei din viaţă, avem nevoie
de pomenirea vieţii lor pentru a o imita.
După cum focului îi urmează de la sine
lumina, iar mirului, mirosul plăcut, tot
aşa şi faptelor bune le urmează neapărat
folosul. Pentru această pricină nu este
de mică importanţă cunoaşterea exactă
a adevărului faptelor lor de altădată”.
În acelaşi sens, Fericitul Augustin spu-
ne< “Dacă îi iubim pe Sfinţi, să-i imităm.
Sfinţii mucenici au urmat lui Hristos
până la a-şi da propriul lor sânge, până
la a suferi după pilda Lui cele mai mari
chinuri. Dar ei nu sunt singurii. După

ei izvorul sfinţeniei nu a secat. În Gră-
dina Domnului nu sunt numai tranda-
firii martirilor, ci şi crinii fecioarelor,
iedera soţilor, violetele văduvelor. Să în-
văţăm dar, de la aceşti sfinţi, cum, fără
a înfrunta suferinţele martiriului, un
creştin trebuie şi poate să imite pe Hris-
tos”. Cinstindu-i pe Sfinţi, noi Îl cinstim
de fapt pe Dumnezeu, Care i-a umplut
de harul Său divin, făcându-i vase alese

ale sfinţeniei. Cinstirea Sfinţilor se în-
alţă, cu siguranţă, către Dumnezeu. 

În legătură cu cinstirea Sfinţilor stă
şi cinstirea sfintelor moaşte, care sunt
rămăşiţe pământeşti din trupurile
Sfinţilor, pe care Dumnezeu le-a învred-
nicit de nestricăciune şi le-a înzestrat
cu darul facerii de minuni. Şi în ţara
noastră se găsesc trupuri ale Sfinţilor,
cum sunt, de pildă< moaştele Sfintei Pa-

rascheva la Iași, ale Sfântului Iosif cel
Nou de la Partoş în Timişoara, ale Sfân-
tului Ioan cel Nou la Suceava, ale Sfân-
tului Dimitrie Basarabov la București
ș.a.m.d. 

De asemenea, suntem datori
să cinstim şi sfintele icoane, prin care
se menţine vie legătura dintre credin-
cioşi şi Sfinţi. “Cinstirea adusă icoanei
se îndreaptă spre originalul ei” sau “că-
tre cel înfăţişat în icoană”, scria Sfântul
Vasile cel Mare. Referitor la cinstirea
sfintelor icoane în cadrul cultului orto-
dox, Părintele Dumitru Stăniloae zice<
“Noi ne închinăm Domnului Hristos şi
cinstim pe Maica Domnului şi pe Sfinţi
şi prin icoanele care îi reprezintă. Pe
Maica Domnului şi pe Sfinţi îi cinstim
în ultima instanţă pentru faptul că în ei
străluceşte Hristos, pentru faptul că în
ei s-a imprimat chipul lui Hristos”. Cin-
stim icoana pentru că reprezintă o per-
soană sfântă. Astfel, cel ce cinsteşte icoa-
na, venereaz[, prin intermediul ei, pe
Sfântul al cărui chip este zugrăvit pe ea.
Icoanele îi aduc pe Sfinţi în bisericile şi
în casele noastre. Privindu-le, ne ridi-
căm cu mintea spre acei “oameni în-
dumnezeiţi”, care ne privesc blând, se-
nin, aşteptându-ne să facem şi noi parte
din ceata lor, suntem pătrunşi la inimă
de sacrificiile îndurate de ei din iubire
faţă de Dumnezeu şi de aproapele, timp
în care voinţa ni se pune în mişcare,
dorind să ne asemănăm, prin fapte, cu
aceste persoane sfinte şi prin ele cu În-
suşi Dumnezeu, izvorul harului.

Duminica tuturor Sfinţilor

I. Din timpuri străvechi, un fir roşu
răzbate pân’ la noi, 
E glasul lui Dumnezeu, Care duios ne
cheamă,
Indiferent de naţie, culoare, limbă şi
ţară,
Să fim asemenea Sieşi prin modul
nostru de-a trăi.

II. Sfinţi au fost, sunt şi mereu vor fi
şi dăinui,
Prin dragoste de Dumnezeu şi de oa-
meni,
Imitându-L pe Hristos în viaţa lor de
zi cu zi
Şi prin jertfirea propriei trăiri pe alta-
rul veşniciei.

III. Aceştia sunt prietenii lui Dumne-
zeu,
Care, în ceruri, de-a pururea se vese-
lesc,
Căci, pentru ei, moartea n-a fost de-
cât un defileu,
Ce i-a condus spre piscul cel ceresc.

IV. Şi astăzi, printre noi, trăiesc mulţi
sfinţi,
Doar să deschidem ochii minţii şi-i
vedem,
Iar pe cei pe care cu evlavie-i cinstim
Să le urmăm pilda vieţii şi îndemnul
divin< “Fiţi sfinţi!”

Pr. Cristian Boloș

La lucr[rile Sf]ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom]ne au participat Preasfin\itul p[rinte Iustin, episcopul
Maramure;ului ;i S[tmarului ;i Preasfin\itul p[rinte Timotei S[tm[reanul, arhiereu vicar

Duminica Tuturor Sfin\ilor. “Dac[ îi iubim pe Sfin\i, s[-i imit[m”

Sf]ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
a aprobat rug[ciuni pentru 11 sfin\i
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INTERVIU

Anul trecut și-a făcut apariția
în expozițiile Asociației Artiștilor
Plastici Satu Mare și în evenimen-
tele de profil o tânără artistă care
a adus în fața privitorilor ceva
inedit< lucrări de artă decorativă
realizate în vitraliu cu tehnica
Tiffany.

Fiind vorba de ceva nou prin aceste
locuri, iar realizările fiind elegante și co-
lorate cu gust, de la cele mai simple la
unele uimitor de complexe, am dorit s-
o cunoaștem mai bine pe Beata Izabella
Uszkai, care are o poveste de viață pe mă-
sura talentului său artistic.

- Care a fost drumul tău 
înainte de a-ți descoperi 
talentul artistic?

- Am fost elevă la Liceul Economic
“Gheorghe Dragoș” Satu Mare, profil ali-
mentație publică și turism. În clasa a IX-
a am rămas corigentă la matematică. Nu
am simțit deloc corect acest lucru și am
început să învăț ca să-i arăt profesorului
că și eu sunt bună la ceva. Astfel, în clasa
a XI-a și a XII-a am fost prima în clasă
și am participat la mai multe olimpiade
de matematică. A urmat Facultatea de
Drept, la Universitatea “Babeș Bolyai”
din Cluj Napoca, după care am susținut
examenul de intrare în avocatură. Au ur-
mat doi ani de stagiatură, după care am
susținut și examenul de definitivare în
profesia de avocat. Am ales avocatura
pentru că sufletul copilăresc din mine a
crezut că aş putea să-mi ajut semenii să-
și găsească dreptatea umană. Dar după
scurt timp a trebuit să-mi dau seama că
justiţia poate oferi doar dreptatea pres-
tabilită de lege pe care alţii o definesc.
După câțiva ani de practică mi-am sus-
pendat activitatea pentru că nu puteam
să exist sănătos în acest mediu.

- Cum te-ai apropiat de sti-
clăria artistică și tehnica Tif-
fany?

- În august 2017 am văzut primele
fotografii cu vitraliile sublime care de-
corau într-un mod magic bisericile și cu-
polele. M-au sedus dintr-o singură pri-
vire. În cadrul unui studiu mai larg am
găsit noua versiune de realizare a vitra-
liilor - tehnica, stilul Tiffany. Cu cât am
săpat mai mult în adâncul subiectului,
fluturii din stomac au început să danseze
mai puternic, ca și când ești îndrăgostit,
aşa că în noiembrie 2017 am achiziționat
instrumentele de bază, materiile prime
şi am început să învăţ tehnica în mod
autodidactic. Am învățat singură pentru
că nu am vrut să pornesc la drum cu pre-
judecățile altora și am dorit să explorez
lucrurile cu curiozitatea copiilor.

- Cu ce diferă tehnica Tiffa-
ny de pictura pe sticlă sau vi-
traliile clasice?

- În cazul picturii pe sticlă desenul și
motivele sunt pictate pe un obiect din
sticlă existent. Doar suprafața obiectului
este colorată (sperăm manual) cu ajuto-
rul vopselei. Prin această tehnică produ-
sul finit se realizează ușor și repede, dar
datorită faptului că este vopsită doar su-
prafața sticlei motivele și temele pictate
nu vor fi foarte rezistente la spălare sau
la condiții meteo.

În cazul tehnicii Tiffany nu există ni-
ciun obiect de bază pe care îl decorăm,
ci noi creăm aceste piese. Folosim sticlă
colorată cu oxizi de metal (aur, argint,
cupru, fier, etc.) produsă în fabrici de
specialitate și, culorile fiind arse în sticlă,

sticla însăși este colorată, nu doar supra-
fața acesteia. Tehnica Tiffany folosește
un flux de lucru complex, în schimb vom
obține o piesă care poate fi folosită ca
element de decor interior sau exterior
rezistentă și foarte durabilă. Obiectele și
decorațiunile create cu această tehnică
au o durată de viață foarte lungă și pot
rezista de-a lungul mai multor generații.

În cazul tehnicii tradiționale, bucățile
de sticlă sunt prinse în rețele de plumb
de aceeași grosime. Punctele de întâlnire
sunt cositorite și de multe ori motivele
sunt pictate pe sticlă. 

Această tehnică este folosită în prin-
cipal în biserici.  Pentru a nu permite pă-
trunderea umezelii și pentru a da stabi-
litate vitraliului, bucățile de sticlă sunt
fixate cu ciment (chit) care, însă, dă o
greutate consistentă vitraliului. Metoda
Tiffany foloseşte cioburi de sticlă colorate
in masă, pe marginea cărora sunt aplicate
foiţe de cupru. Bucăţile de sticlă sunt îm-
brăcate perimetral în foiţa de cupru, iar
ulterior sunt legate prin cositorire. Avan-
tajul acestei tehnici constă în faptul că
pot fi realizate compoziţii complexe. Pot
fi executate piese dintre cele mai diverse<
vitralii, separatoare de cameră, lămpi,
obiecte decorative plane sau curbe. Față
de tehnica tradițională, liniile de cositură
sunt de diferite grosimi, neuniforme.

- Cum au evoluat lucrările
tale (de la cele mici la cele mari,
complexe)?

- Prima mea lucrare a fost un tablou
micuț cu 18 piese, al doilea un obiect cu

trei dimensiuni și după aproxi-
mativ două luni de exersare m-am apucat
de un tablou-vitraliu cu aproape 100 de
bucăți, destul de complicat pentru un în-
cepător. Îmi plac mai mult piesele com-
plexe, unde am de gândit și unde trebuie
să-mi folosesc cunoștințele geometrice.

- Cum te-ai simțit la prima 
expoziție?

- Am avut emoții foarte mari, prima
expoziție având loc în august 2018, pe-
rioadă în care aveam în spate doar 8 luni
de experiență în materia sticlăriei artis-
tice. Îmi aduc aminte că panotarea sălii
a avut loc cu o zi înainte de deschiderea
pentru public, iar eu m-am dus la expo-
ziție mai devreme ca să-mi aranjez mai
frumos lucrușoarele. 

Era prima dată când am prezentat
publicului și colegilor mei artiști com-
pozițiile mele și am plecat acasă cu sen-
timentele de apreciere primite de la ei. A
fost o experiență grozavă, care m-a um-
plut sufletește.

- Ce înseamnă pentru tine
contactul cu oamenii? Cum
reacționează ei când îți întâl-
nesc lucrările?

- Când creez mă izolez de lumea în-
conjurătoare, așa că târgurile și expozi-
țiile sunt prilejuri cu ocazia cărora pot
ieși din sfera singurătății, să mă întălnesc,
să schimbăm păreri și opinii cu persoa-
nele care apreciază lucrările artistice sau
care iubesc lucrurile realizate manual. În

cadrul târgurilor am observat că multă
lume confundă stilul Tiffany cu pictura
pe sticlă și nu observă nicio noutate în
lucrările mele. Nu aș putea să zic că ceea
ce fac este o noutate absolută, fiind o teh-
nică foarte apreciată și iubită în America
și Europa de Vest. În România însă nu
prea se practică. Dar nu lipsesc nici sur-
prizele< la aproape fiecare eveniment mă
găsesc și persoanele care știu despre ce
este vorba.

- Cum numești ceea ce faci<
artă sau artizanat? Ce tipuri de
obiecte creezi? Cât durează lu-
crul la o piesă de dimensiuni
medii?

- Ceea ce fac se găsește undeva între
artă și artizanat. Chiar dacă ambele ca-
tegorii necesită creativitate și măiestrie,
inima mea se îndreaptă către artă. Obiec-
tele pe care le-am realizat sunt dintre cele
mai diverse< începând de la cadouri per-
sonalizate (oglinzi, cutii pentru bijuterii,
rame foto, suporturi pentru lumânări,
tablouri etc,) lămpi, decorațiuni fereastră,
vitralii până la obiecte de lux în ediție li-
mitată.  

Numărul orelor, zilelor sau chiar lu-
nilor de lucru depinde de complexitatea
temei alese. Aceeași temă poate fi reali-
zată din 20 de bucăți de sticlă sau din
2.200 și nu este același lucru dacă trebuie
să tai manual 20 de piese sau 2.200. Deci
dacă dorim să facem un calcul trebuie să
înmulțim numărul bucăților de sticlă din
care va fi alcătuită piesa noastră cu 30 de

minute (aproximativ de atât timp am ne-
voie pentru pregătirea unei singure pie-
se). Rutina ucide precizia. Fiecare proiect
este o nouă provocare, un nou concept -
pe care îl rezolv cu finețe, grijă și meti-
culozitate. Atunci când realizez o piesă,
esența acesteia nu este frumusețea și nici
valoarea măsurată în bani, ci sentimentul
cu care a fost făcut și care este cositorit
în ea.

- Ai vizitat marile catedrale
care folosesc vitralii? Ai lucrat
sau vrei să lucrezi pentru bise-
rică?

- Da, am vizitat câteva catedrale și
castele spectaculoase din țara noastră și
din Europa de vest.  Este cu totul altceva
să fii aproape de ele, să observi miile de
detalii uimitoare și să te lași îmbrățișat
de magia lor. Au o anumită nuanță, des-
chisă, dimineaţa și una complet diferită,
mai sumbră, seara şi, în timp ce culorile
lor strălucesc în timpul perioadei de vară,
iarna îşi colorează discret mediul încon-
jurător. Am avut și am mai multe invitații
din partea bisericii, proiecte dintre care
unele sunt în fază de dezbatere.

- De unde te inspiri pentru
lucrări? Ai creat și desene 
originale?

- Mă inspiră cam tot ceea ce mă în-
conjoară< natura, oamenii, animalele,
corpurile cerești, istoria, clădirile monu-
mentale, un obiect banal sau un senti-
ment. Niciodată nu știu ce urmează, ce
va fi și cum va fi proiectul următor. Îmi
vine o idee, ideea se transformă în do-
rinţă, apoi trece prin drumurile incitante
ale proiectării, pentru a se dezvolta în
bucuria realizării. Lucrările pe care le
realizez le fac după propriile idei și pro-
iecte, dar se întâmplă să lucrez după tema
adusă de clienți.

-  Nu regreți decizia ta radi-
cală de a părăsi avocatura?

- Decizia de a-mi suspenda activita-
tea a fost radicală pentru că am luat-o de
la o zi la alta, dar nu aș putea spune că
am părăsit pentru totdeauna tărâmul
dreptului. Strict juridic vorbind, rămân
avocat cât trăiesc, pentru că prin această
decizie nu mi-am pierdut titlul de avocat
și nici dreptul de a profesa. Din punct de
vedere emoțional, însă, cred că a fost o
decizie definitivă, dar nici acum nu mă
îndepărtez complet de materia dreptului.
Fiecare decizie a noastră va avea conse-
cințele sale. În acest moment, simt că am
făcut un schimb benefic pentru mine.

- Intenționezi să practici și
alte forme de artă (pictură, gra-
fică)?

- Nu prea mă gândesc să mă dezvolt
în direcția picturii sau a graficii, îmi plac
mai mult formele de artă care necesită
mai multă muncă manuală. În schimb,
am în plan sculptura din sticlă. Până în
momentul în care nu am început să lu-
crez efectiv cu sticla nu am știut dacă am
talent pentru așa ceva (și nu știu dacă
astăzi îl am), știam doar că am mâini
harnice.

- Care e visul tău, artistic și
uman?

- Mai am foarte multe lucruri în mine
pe care doresc să le exprim în această
manieră. Lucrez  permanent pentru dez-
voltarea mea artistică, sufletească și ome-
nească, dar nu pot separa arta de latura
omenească, pentru că omul creează arta,
iar arta este pentru om. 

A consemnat V. Andreica

“Mă inspiră cam tot ceea ce mă înconjoară< natura, oamenii, animalele, corpurile cerești, istoria,
clădirile monumentale, un obiect banal sau un sentiment. Niciodată nu știu ce urmează, ce va fi
și cum va fi proiectul următor.”

Beata Uszkai< “Ceea ce fac eu se reg[se;te 
undeva `ntre art[ ;i artizanat”
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EDUCA}IE
Mariana Moga, care predă de decenii bune pianul, ne-a mărturisit că este

foarte mândră de actuala generație care studiază cu dânsa. Trebuie să ținem
cont că suntem în era Internetului și telefoanelor inteligente, o vreme a distracției
la îndemână, în care pasiunea pentru un instrument muzical poate părea desuetă. 

Ultimele săptămâni au fost ex-
trem de pline pentru profesoara
Mariana Moga și elevii ei de la
cursurile de pian ale Palatului Co-
piilor din Satu Mare, fiind perioa-
da tradițională a concursurilor la
nivel național pentru acest gen de
învățământ artistic.

De asemenea, câte un grup de cur-
sanți pianiști au asigurat programul
muzical la aproape fiecare vernisaj al
Asociației Artiștilor Plastici din ultima
vreme și obiceiul se va menține și săp-
tămâna viitoare la Salonul de Vară de
la Primărie, eveniment care încheie
”stagiunea” 2018-2019 a expozițiilor
organizate de AAP Satu Mare. Așa se
face că activitatea pianiștilor de la Palat
a fost extrem de vizibilă pentru cine a
vrut să o cunoască și, după cum vom
vedea în continuare, s-a dovedit foarte
rodnică în premii.

Premiile micilor virtuozi 
sătmăreni

Perioada mai-iunie este în mod tra-
dițional legată, în calendarul Palatelor
Copiilor, de două concursuri cu tradi-
ție lungă, repere importante pentru
profesori și elevi< Concursul interna-
țional ”Micul virtuoz” de la București
și Concursul național ”Ofrandă sune-
tului” de la Iași. ”Lotul de performanță”
al Palatului Copiilor din Satu Mare a
reunit în acest an 12 copii, în marea
lor majoritate fete, care au pregătit atent
și intens participarea la aceste compe-
tiții. Ca în fiecare an, rezultatele au fost
foarte bune.

La concursul internațional ”Micul
virtuoz” de la București, desfășurat
sâmbătă, 18 mai 2019, la Colegiul Na-
țional de Arte ”Dinu Lipatti”, sătmăre-
nii au primit următoarele distincții<

Mențiune – Anita Bercea>
Premiul II – Eduard Boconciosu,

Jessica Caraba>
Premiul I – Vanessa Basile, Damian

Mureșan, Alexandra Țura, Daria Grad,

Anita Șipoș, Beata Barla.
A urmat Concursul național

”Ofrandă sunetului”, la Iași, sâmbătă,
1 iunie 2019, în Aula Bibliotecii Cen-
trale Universitare ”Mihai Eminescu”,
iar rezultatele sătmărenilor au fost și
mai spectaculoase< Premiul III – Jessica
Caraba>

Premiul II – Vanessa Basile, Anita
Șipoș>

Premiul I – Eduard Boconciosu,
Oana Maria Șerba, Alexandra Țura,
Anita Bercea, Daria Grad, Alexandra
Sorian>

Premiul I și Marele Trofeu – Lucian
Palcău, Beata Barla.

Trebuie menționat că aceste con-
cursuri sunt dedicate elevilor care în-
vață pianul în timpul liber, ca activitate
extrașcolară. Elevii școlilor specializate
de muzică nu au drept de participare,
iar premiile se acordă pe categorii de
vârstă și ani de studiu.

Muzica, o pasiune desuetă?

Mariana Moga, care predă de de-
cenii bune pianul, ne-a mărturisit că

este foarte mândră de actuala generație
care studiază cu dânsa. Trebuie să ți-
nem cont că suntem în era Internetului
și telefoanelor inteligente, o vreme a
distracției la îndemână, în care pasiu-
nea pentru un instrument muzical
poate părea desuetă. Și totuși acești co-
pii vin cu drag la ore, concurează cu
ambiție și iubesc muzica, iar asta am
avut prilejul să vedem mai ales în mi-
cile repetiții dinaintea prestațiilor de
la vernisajele AAP, când concentrarea
e urmată de zâmbete și îmbrățișări
pentru cei care urmează să se așeze în

fața claviaturii. Spiritul de echipă e re-
marcabil.

Doamna Moga spune că în progra-
mul ei de predare pune accentul pe
melodicitatea clasicilor vienezi
(Haydn, Mozart, Beethoven) și nu își
terorizează elevii cu arabescurile mu-
zicii baroce, exercițiile și studiile fiind
alese în așa fel încât să mențină vie în-
cântarea pe care tânărul interpret o re-
simte când bulinuțele din partitură se
transformă în melodie și acompania-
ment. Sigur, ”Clavecinul bine tempe-
rat” al lui Bach e fundamental pentru
profesionalizarea unui pianist, dar aici
nu este vorba de a crea profesioniști.
Nu este neapărat un demers al exce-
lenţei interpretative, fiecare pianist
având ocazia să se exprime indiferent
de nivelul de pregătire, de la începăto-
rul absolut – care abia buchisește notele
și desenează stângaci melodii simple
pentru copii – la cei care au căpătat ex-
perienţă și dexteritate, sunt rodaţi în
concursuri și apariţii publice și își per-
mit să atace cu succes muzica lui Be-
ethoven din Sonata „Patetica” sau pre-
tenţioasele ritmuri ragtime ale lui Scott
Joplin.

Se știe că în ţările occidentale in-
terpretarea muzicală are un rol impor-
tant în programul școlar, fiind un do-
meniu care formează o disciplină apar-
te și, foarte important, formează oa-
meni care vor fi în stare să aprecieze
muzica bună, măiestria muzicienilor
profesioniști și să susţină, prin atenţia
și dedicarea lor, lumea muzicii clasice,
pentru care formarea unui public tânăr
ar trebui să fie o prioritate. Cât timp
muzica le aduce bucurie, modele tre-
cătoare ale timpurilor noastre nu prea
au de ce să mai conteze.

Iar confirmarea am avut-o de la
micuța Anita Bercea< după ce s-a fâs-
tâcit odată de față cu publicul, la un
vernisaj, a revenit la pian și a cântat
din nou bucata aleasă, cap-coadă, cu
gust și aplomb. Aplauzele entuziaste
primite le va ține minte, credem noi,
toată viața.

Vasile A.

Festivalul Les Films de Cannes
à Bucarest, care se desfășoară anul
acesta între 18 și 27 octombrie, va
organiza anul acesta o retrospectivă
dedicată actorului Vlad Ivanov cu
ocazia împlinirii vârstei de 50 de
ani, transmit organizatorii.

Les Films de Cannes à Bucarest, care
are loc în București la Cinema PRO, Ci-
nema Elvire Popesco, Cinema Muzeul
Ţăranului și alte spaţii, precum și în di-
verse orașe din ţară, împlinește 10 ani. 

Secţiunea Ivanov 50 va include filme
care l-au adus în atenţia publicului și a
industriei la nivel internaţional și filme
în care acesta interpretează roluri în di-
verse limbi străine. 

Vlad Ivanov, născut în data de 4 au-
gust 1969 în Botoșani, într-o familie cu
origini lipovenești, a urmat cursurile
Academiei de Teatru și Film din Bucu-
rești, având ca profesori îndrumători pe
Sanda Manu și Gheorghe Visu. După
absolvire, Vlad Ivanov a devenit actor al

Teatrului Naţional din București, dând
viaţă unor personaje iconice din istoria
teatrului precum Trahanache din „O
scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale sau
„Tamerlan cel mare” de Christopher
Marlowe. De-a lungul carierei sale tea-
trale, Vlad Ivanov a lucrat cu unii dintre
cei mai originali și creativi regizori de
teatru din România precum Victor Ioan
Frunză, Alexandru Tocilescu, Alexandru
Dabija sau Andrei Șerban.

După mai multe roluri secundare
în filme românești, consacrarea inter-
naţională a venit odată cu rolul principal
interpretat în filmul „4 luni, 3 săptămâni
și 2 zile”, film distins în 2007, la Cannes,
cu Premiul Palme d’Or. Pentru rolul
domnului Bebe, lui Vlad Ivanov i-a fost
acordat Premiul pentru Cel mai bun ac-
tor al anului de către Asociaţia Criticilor
de Film din Los Angeles.

Vlad Ivanov s-a întors apoi de ne-
numărate ori la Cannes, în 2009 cu roluri
în filmele „Poliţist, adjectiv” de Corneliu
Porumboiu și „Amintiri din epoca de

aur”, de Cristian Mungiu, iar în 2010 și
2012 cu roluri în filmele „My Joy” și „In
the fog” de Serghei Loznitsa. În 2016,
actorul a reușit performanţa de a fi pre-
zent la Cannes în trei filme din selecţia
oficială, „Bacalaureat”, de Cristian Mun-
giu, „Toni Erdmann”, de Maren Ade și
„Câini”, de Bogdan Mirică.

În România, Vlad Ivanov a fost și
protagonistul unor filme precum „Un
pas în urma serafimilor” (Daniel Sandu),
„Principii de viaţă” (Constantin Popes-
cu), colaborând totodată și cu regizori
precum Radu Muntean („Un etaj mai
jos”), Călin Peter Netzer („Poziţia copi-
lului”, film distins cu Ursul de Aur la
Berlin, în 2013). Concomitent, Vlad Iva-
nov a dezvoltat o carieră internaţională
impresionantă, ajungând, pe lângă ro-
lurile din filmele românești, să fie dis-
tribuit în tot mai multe filme realizate
în alte limbi. În 2013, a fost distribuit în
filmul american „Snowpiercer” – regizat
de către Bong Joon-ho – câștigător al
premiului Palme d’Or în acest an la Can-

nes. A interpretat apoi și personaje vor-
bind în limbile franceză („Hier” de Bá-
lint Kenyeres), spaniolă („Crematorio”),
italiană („Mar Nero”, de Federico Bondi),
rusă (Serghei Loznitsa) sau slovacă („The
Disciple”, de Ivan Ostrochovský).

În anul 2017, Vlad Ivanov a primit
rolul principal masculin în filmul ma-
ghiar „Apusul”, al regizorului László Ne-
mes (premiat cu Oscar în anul 2016 pen-
tru „Son of Saul”). Filmul, care a avut
premiera la prestigiosul festival din Ve-
neţia, unde a fost distins cu premiul cri-
ticii FIPRESCI pentru Cel mai bun film
din competiţie, poate fi văzut de vineri,
21 iunie, pe ecranele din România.

Anul acesta, Vlad Ivanov s-a întors
în competiţia oficială de la Cannes,
având rolul principal în filmul „La Go-
mera” de Corneliu Porumboiu, film pen-
tru care actorul a învăţat El Silbo, un
limbaj non-verbal fluierat, folosit în in-
sula spaniolă numită La Gomera. Filmul
va fi distribuit începând cu 13 septem-
brie.

Vlad Ivanov a devenit cel mai renumit actor român de film

Elevii preg[ti\i de profesoara Mariana Moga ;i diplomele cucerite la concursul “Ofrand[ sunetului” de la Ia;i

Consacrarea internaţională a lui Vlad
Ivanov a venit odată cu rolul principal
interpretat în filmul „4 luni, 3 săptă-
mâni și 2 zile”

Tinerii piani;ti de la Palatul Copiilor, 
succes str[lucit la Ia;i ;i Bucure;ti
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În urma Diktatului de la Viena
din 30 august 1940, unul din sem-
natatarii prezentului studiu, îm-
preună cu familia și alte sute de mii
de români din Transilvania, am fost
obligați de regimul Ungariei Hor-
thyste să ne refugiem în România.
Familia noastră și alte familii din
județul Satu Mare, am găsit adăpost
în Bucovina, începând cu toamna
anului 1940 și până în vara anului
1945, în comuna Măzănăești, plasa
Ilișești, județul Suceava.

Perioada șederii noastre în Bucovina,
a avut un puternic impact asupra întregii
noastre familii, în special asupra copiilor.
Noi copiii ne-am adaptat foarte ușor la
frumoasa limbă românească cu accente
moldovenești, la portul popular, cânte-
cele și jocurile populare, precum și la
obiceiurile de Crăciun, Anul Nou, Paști
și la alte sărbători creștinești. Unii din
frați și-au continuat studiile elementare,
alții au pășit cu sfială pragul școlii unde
învățătoarea Maria era și ea din refugiu.
Mai mult că doi frați, sora Zâna și un bă-
iat Aurel s-au născut în Măzănăești, fi-
indu-le nași de botez familia Buzabric,
despre care discutăm deseori cu multă
dragoste și respect.

Drumeție prin Bucovina

Dorul de a revedea comuna Măză-
năești și pe locuitorii ei, în special pe
nașii fraților noștri, a determinat ca în
timpul concediului, după 25 de ani, să
plecăm împreună într-o excursie în Bu-
covina. Am plecat cu trei Dacii, luându-
ne cu noi și copiii, ca să cunoască și ei ce
a însemnat refugiul pentru românii tran-
silvăneni și cum am fost primiți de bu-
covineni și în special de cei din Măză-
năești. 

Din Ilișești am parcurs un drum în-
gust prin pădure, cu mult dorita umbră
pe timp de vară. Pomii făceau plecăciune
până aproape de șosea și parcă ne urau
bun venit, îndemnându-ne să urmăm
calea aleasă. După ce drumul a părăsit
pădurea, în fața noastră s-a deschis un
peisaj mirific, așa că nu puteam să nu ne
oprim și să facem fotografii, pe care le
păstrăm ca un talisman pentru fiecare
dintre noi.

Pe drum pe un deal micuț am întâlnit
un sat ca o pictură, cuprins în calea ra-
zelor de soare. Pe tabla de la intrare scria<
Stupca. În centrul satului era un indica-
tor< Muzeul Ciprian Porumbescu. Am
fost întâmpinați de o doamnă profesoară,
al cărei prenume îl pronunța o săteancă
“Doamna Elena”, cu un zâmbet de “Bine
ați venit !”.

După ce ne-am prezentat ca foști re-
fugiați, ne-a spus că și la Stupca au fost
refugiați din Transilvania. Oamenii din
Stupca și acum își aduc aminte de familia
Piersic, medic veterinar. El a ajutat țăranii
pentru tratarea animalelor și vindecarea
lor. După o perioadă scurtă de ședere,
familia lui Florin Piersic s-a mutat în lo-
calitatea Corlata. 

Apoi, am fost invitați să vizităm mu-
zeul. În camera din față era un pian, o
masă cu șase scaune, un pat, o bibliotecă
cu cărți, iar deasupra pianului era expusă
o vioară. De asemenea, se mai aflau multe
documente și note muzicale, aparținând
compozitorului Ciprian Porumbescu. În
interiorului muzeului se mai afla și o car-
te de impresii, în care vizitatorii își scriau
părerile și impresiile. Am scris și noi în
acel document, pe care l-am semnat atât
părinții, cât și copiii. Despre localitatea
Măzănăești vom scrie un material sepa-
rat.

Un mare muzician 
și patriot român

Ciprian Porumbescu s-a născut la 14
octombrie 1853 la Șipotele Sucevei, în
Imperiul habsburgic, într-o casă modestă
de țară. Părinții lui erau Emilia și preotul
ortodox Iraclie Golembiovski (Golemb,
Galamb, Porumbel). În 1881 își schimbă
numele de familie în Porumbescu. A co-
pilărit și învățat la Stupca.

Ciprian Porumbescu a început stu-
diul muzicii la Suceava și la Cernăuți,
apoi a continuat la „Konservatorium für
Musik und Darstellende Kunst” în Viena
cu Anton Brukner și Franz Kren. În
această perioadă îl frecventează la Viena
pe Eusebius Mandyezewski, compozitor
bucovinean, cu care se perfecționează,
în particular, la teoria muzicii. Între 1873
și 1877, a studiat teologia ortodoxă la
Cernăuți. A fost unul dintre cei mai fai-
moși compozitori din vremea sa. 

Printre cele mai populare lucrări sunt
Balada pentru vioară și orchestră, Crai
Nou, pusă în scenă pentru prima dată în
sala festivă a Gimnaziului Românesc din
Brașov, unde pentru scurtă vreme a fost
și profesor (1881 – 1883). Ciprian Po-
rumbescu a compus muzica pentru ce-
lebrul cântec Pe-al nostru steag e scris
Unire, muzică ce este folosită de către
Albania pentru imnul național (Hymni
Flamurit). Cu ajutorul unei burse își con-
tinuă studiile la Viena, unde a dirijat co-
rul Societății Studențești “România Jună”.
În anul 1880, a scos 20 de piese corale și
cântece la unison, reunite în Colecțiunea
de cântece sociale pentru studenții ro-
mâni, Cântecul Gintei Latine, Cântecul
Tricolorului, Imnul Unirii, Pe-al nostru
steag..., prima lucrare de acest gen din
literatura română. După acea perioadă,
crează și alte lucrări : Rapsodia Română
pentru orchestră, Serenada, La malurile
Prutului, Altarul Mănăstirii Putna, Inimă
de român, Odă ostașilor români, Crai
Nou și altele.

Cea mai frumoasă etapă a vieții lui
Ciprian Porumbescu a fost în 1882, odată
cu premiera operei sale Crai Nou, la Bra-
șov, piesă în două acte pe textul poeziei
lui Vasile Alecsandri. Succesul a fost im-
ens, ceea ce a făcut reluarea spectacolului
în 12 și 23 martie  (Vezi filmul artistic de
lung metraj, Ciprian Porumbescu de
Gheorghe Vitanidis, cu Vlad Rădescu în
rolul compozitorului Ciprian Porumbes-

cu ).
Ciprian Porumbescu s-a stins din

viață la 6 iunie 1883, în casa familiei din
Stupca, sub ochii tatălui său Iraclie și a
surorii sale Mărioara, la vârsta de 29 de
ani. Localitatea Stupca se numește azi
Ciprian Porumbescu. Mormântul lui Ci-
prian Porumbescu se află în cimitirul sa-
tului, în apropiere de altarul Bisericii
“Sfântul Dumitru”. Mormântul și statuia
compozitorului au fost incluse pe lista
monumentelor istorice din județul Su-
ceava.

Din anul 1950, principala instituție
de muzică din România, Conservatorul
i-a purtat numele până în anul 1990. De
ce după 1989, a fost retrasă această de-
numire? Din anul 1998, fostul Conser-
vator Ciprian Porumbescu poartă nu-
mele de Universitatea Națională de Mu-
zică.

Societatea “Arboroasa” 
și activitatea ei

Societatea “Arboroasa”a fost o socie-
tate a studenților români din Cernăuți,
capitala Ducatului Bucovinei din Impe-
riul Austro-Ungar. Această societate a
funcționat între anii 1875 – 1877 și a
atras mai multe zeci de participanți la
activitățile sale, care au fost de natură
culturală și patriotică.

O figură centrală în cadrul societății
a fost compozitorul Ciprian Porumbes-
cu. Societății i s-a dat numele după un
nume vechi al Bucovinei, acela al hat-
manului Luca Arbore (Eugenia Glodea-
nu, Asociațiile culturale ale tineretului
studios român din monarhia habsbur-
gică 1860 – 1918, Muzeul Național de
Istorie a Transilvaniei, 1998).

Asociația a fost înființată la 23 de-
cembrie 1875, la Universitatea din Cer-
năuți. Inițiatorul constituirii societății a
fost Teodor V. Ștefanelli, care a fost și
membru al Societății “România Jună”.
Scopul societății a fost de a îmbunătăți
simțirea patriotică, literară și culturală,
de a dezvolta un spirit național și social
(Dan Jumară, Studențimea Bucovinea-
nă și Marea Unire în Acta Moldaviae
Meridionalis, Anuarul Muzeului Jude-
țean Vaslui, nr. XXI, 1999 – 2000, p. 173
– 181).

Printre liderii Arboroasei s-au aflat
studenții Ciprian Porumbescu, Ghera-
sim Buliga, Ion Topală, Zaharia Voronca,

Orest Popescu și Dimitrie Onciu. Ei do-
reau să consolizeze identitatea și să ridice
prestigiul românilor din Bucovina. Ei au
organizat conferințe referitoare la litera-
tura și istoria națională, precum și serate
muzicale și literare, au organizat biblio-
teci și săli de lectură, au menținut legături
frățești cu societăți din Transilvania și
Vechiul Regat (Ion Nistor, Istoria Ro-
mânilor, vol. II, Biblioteca Bucureștilor,
2002).

Gheorghe Buliga a fost primul peșe-
dinte, urmat de Ciprian Porumbescu.
Motto-ul asociației a fost compus de Va-
sile Alecsandri (Uniți în cuget, uniți în
Dumnezeu). Membrii asociației purtau
o panglică în culorile albastru, galben și
roșu, ale Tricolorului Românesc, iar im-
nul național oficial a fost scris de Stefa-
nelli și a fost pus pe muzică de Ciprian
Porumbescu (Emanuel Turezynski,
Czernowitz, Ein von Bildungs Bürger-
tum... Universitaten in Östlichen... Stat
und Nation).

La 1 octombrie 1877, membrii So-
cietății Arboroasa, au trimis o telegramă
de condoleanțe Primăriei Iași, cu scopul
de a marca 100 de ani de la decapitarea
domnitorului Grigore al III-lea Ghica,
care a refuzat să cedeze teritoriul Buco-
vinei către Austria. O a doua telegramă,
de data aceasta de felicitare la București,
pentru a marca căderea Plevnei, în tim-
pul Războiului de Independență. Auto-
ritățile austriece au considerat că aceste
două telegrame sunt acte de trădare și
au desființat Societatea Arboroasa.

Această acțiune de desființare a So-
cietății Arboroasa a determinat o reacție
puternică în presa de limbă română la
Oradea, Iași și București. C.A. Rosetti a
publicat în mod repetat în ziarul Româ-
nul, încât s-a realizat o notificare din par-
tea guvernului român la Viena.

Membrii Comitetului de conducere,
Ciprian Porumbescu, Zaharia Voronca,
Constantin Murariu, Orest Popescu și
Eugen Sireteanu au fost arestați. Procesul
a avut loc la Cernăuți și după ținerea lor
unsprezece săptămâni la închisoare, Ci-
prian Porumbescu s-a îmbolnăvit de tu-
berculoză. În ciuda achitării conducerii
Societății, conducătorii ei au fost plasați
sub o strictă supraveghere. În decembrie
1878, studenții români au constituit un
nou grup sub numele “Societatea Aca-
demica Junimea”, care a continuat obiec-
tivele stabilite de Societatea Arboroasa.

După desființarea U.R.S.S., Societa-
tea Arboroasa a fost reînființată în anul
1990 de istoricul și jurnalistul român Du-
mitru Covalciuc, care a devenit și preșe-
dintele asociației. Societatea funcționea-
ză și în prezent la Cernăuți, promovând
păstrarea identității naționale a români-
lor din nordul Bucovinei.

Sărbătoarea de la Putna 
din anul 1871

În anul 1870, împlinindu-se 400 de
ani de la sfințirea Mănăstirii Putna, stu-
denții români de la Viena au decis să
transforme acest eveniment într-o mare
sărbătoare.

Izbucnirea războiului franco-prusac
a determinat amânarea sărbătorii până
în anul 1871. Motivând Mihai Eminescu
a consemnat că... “a pornit dintr-un sen-
timent de pietate către trecutul nostru
pe cât de glorios, pe atât de nefericit”.

La 18 martie 1871, studenții români
din Viena au ales un comitet pentru or-
ganizarea sărbătorii de la Putna. Din acel
comitet au făcut parte< Ioan Slavici pre-
ședinte, Mihai Eminescu secretar, pre-
cum și alți studenți ca Petru Pitei, Pamfil
Dan, Sterie Ciurcu, Vasile Morariu, Ion
Cocineschi și Elie Luția. Au mai fost an-
trenați prefectul Oreste Renney și Arca-
die Ciupercovici, egumenul Mănăstirii
Putna.

La Putna s-a organizat o activitate
amplă, pe lângă parada costumului na-
țional, iar prin grija colonelului Boteanu,
pe mormântul lui Ștefan cel Mare, s-a
depus o urnă de argint cu pământ din
toate teritoriile românești. Prin muzica
celor 30 de lăutari conduși de vestitul
Grigore Vindireu și prin entuziasmul lui
Ciprian Porumbescu, s-a realizat o at-
mosferă emoționantă. După ce a cântat
la vioară cu lacrimi în ochi, Ciprian Po-
rumbescu s-a adresat tatălui său, spu-
nând< “Tată, am cântat Daciei întregi”.

În ziua de 14/26 august 1871 seara,
în atmosfera creată de dangătul clopote-
lor Mănăstirii Putna, a avut loc prive-
gherea religioasă la mormântul lui Ștefan
cel Mare. Printre cei prezenți s-au aflat
Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri,
Grigore Tocilescu, Constantin Istrate și
o delegație din partea Mitropoliei Mol-
dovei.

A doua zi, participanții s-au adunat
în fața porticului festiv și în prezența a
peste 4000 de oameni, A.D. Xenopol a
rostit cuvântarea festivă. Au rămas me-
morabile cuvintele< “Tu, umbră măreață
a lui Ștefan cel Mare, coboară-te în su-
fletul poporului tău și cu puterea ta de
fier, încoardă-ți voința pentru împlinirea
acelor datorii pe care natura le impune
oricărui popor ce năzuiește spre nemu-
rire”. Mihai Eminescu a socotit că “ser-
barea de la Putna a avut un rol deosebit,
se va ridica simțul național aproape ador-
mit până acum și va lua alt avânt, iar stu-
denții ce-au sosit din toate părțile și-au
făcut cunoștințe și legături de prietenie
și frăție între dânșii, vor fi propagatorii
cei mai zeloși ai ideii, vor contribui la
deșteptarea și mărirea neamului lor în
provincile de unde se trag... Deși despăr-
țiți prin hotare politice, toți știu că sunt
unul și același neam și această convingere
va mări puterea lor de rezistență și îi va
oțeli în lupta pentru neam, lege și țară”.

Serbarea de la Putna, cu adevărat im-
portantă și grandioasă, a fost pentru ti-
nerii Ciprian Porumbescu și Mihai Emi-
nescu un moment semnificativ în deve-
nirea lor politică și creatoare de valori
inestimabile.

Prof. Dr. Ioan Corneanu, 
Ing. Mircea Pîrlea

După ce a cântat la vioară cu lacrimi în ochi la Putna, în 14/26 august 1871, Ciprian Porumbescu s-a adresat tatălui său,
spunând< “Tată, am cântat Daciei întregi”

Ciprian Porumbescu s-a stins din viață la 6 iunie 1883, în casa
familiei din Stupca, sub ochii tatălui său Iraclie și a surorii sale
Mărioara, la vârsta de 29 de ani. Localitatea Stupca se numește
azi Ciprian Porumbescu. 

Ciprian Porumbescu (1853 – 1883), 
un destin mult prea repede frânt
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Bella Hadid și-a cerut scuze,
după ce mai mulți fani au acuzat-
o de rasism în urma unei postări
făcute pe Instagram Stories.

Unul dintre cele mai apreciate
modele ale momentului, Bella
Hadid, se află în mijloc unei con-
troverse după ce a postat o imagi-
ne care a fost considerată jigni-
toare de către fanii ei.

Bella a postat o imagine pe Insta-
gram Stories în care apare cu un picior
pe un geam al aeroportului. În spate
se pot vedea avione care aparțin com-
paniilor de zbor din Arabia Saudită sau
Emiratele Arabe, iar fanii au fost jigniți
de faptul că talpa pantofului din im-
agine este îndreptată către steagurile
poziționate pe avion, un gest considerat
nepotrivit în cultura arabă.

Fanii jigniți de această imagine au
lăsat numeroase comentarii și au lansat
chiar și un hashtag, #BellaHadidIsRa-
cist, cerând totodată mai multor bran-
duri de lux să renunțe la colaborarea
cu aceasta.

Reprezentantul modelului nu a răs-
puns acestor acuzații, însă Bella Hadid
a postat apoi un mesaj pe Instagram
Stories prin care își cere scuze pentru
imaginea postată.

„Postez asta ca să clarific câteva lu-
cruri pe care le-am avut pe inimă. Pen-
tru a începe, nu aș vrea niciodată ca
imaginile mele sau platforma mea să
fie folosite pentru a transmite mesaje
de ură, mai ales celor din moștenirea
mea frumoasă și puternică. Iubesc și

îmi pasă atât de mult de partea arabă
a familiei mele, precum și de frații și
surorile mele din întreaga lume.

Nu am doar foarte mult respect,
însă întotdeauna am încercat să lupt
pentru ceea ce mi se pare corect, mai
ales în ceea ce privește Orientul Mijlo-
ciu. Nu am fost și nici nu voi fi acea
persoană care va vorbi de rău aceste
țări… Voi vorbi doar ca să aduc iubire
și să arat adevărată lor frumusețe, așa
cum am fost învățată de Teta și de tatăl
meu. Să simt că v-am dezamăgit este
ceea ce mă rănește cel mai tare.

Imaginea cu pantoful meu de ieri
nu are nicio legătură cu politica. Vă
promit. Nu am observat avioanele din
fundal și ăsta este adevărul. Nu aș vrea
vreodată să jignesc aceste companii de
zbor sau țările acestea minunate. Iu-
besc aceste companii, cu cele mai bune
avioane și cei mai buni oameni.”

În finalul mesajului, Bella și-a cerut
scuze, spunând că nu și-a dorit să jig-
nească pe nimeni și speră că vor înțe-
lege că a fost o greșeală nevinovată.
„Voi fi mai atentă când voi aduce la cu-
noștință toate cauzele, inclusiv pe cele
ale comunității mele iubite din Orien-
tul Mijlociu. Vă mulțumesc pentru
timpul vostru. Vă iubesc pe fiecare.”

Chiar și așa, unii fani s-au revoltat
în continuare, lăsând comentarii dure
pe Twitter și pe Instagram. În timp ce
unele persoane cereau în continuare
ca brandurile să renunțe la colaborările
cu faimosul model, altele considerau
că aceste scuze vin doar pentru ca Bella
să se asigure că nu își va pierde statu-
tul.

Bella Hadid î;i cere 
scuze dup[ăce a fost

acuzat[ă
de fani de rasism

A trecut mai mult de un an de
când Katy Perry a făcut primul
gest de împăcare cu Taylor Swift,
iar acum cele două par din nou
prietene. 

Într-un interviu, Taylor Swift a dez-
văluit că ea și Katy Perry au început să
vorbească din nou după ce Katy Perry i-
a transmis un mesaj adorabil înainte de
un concert, adăugând că au început să
vorbească din nou după ce au petrecut
mai mult timp împreună la o petrecere.
„Când ne-am văzut a fost foarte clar pen-
tru amândouă că totul era diferit, ne-am
maturizat și am trecut peste conflicte și
era foarte foarte clar că ne-am amintit
cât de multe avem în comun. Așa că,
amândouă am fost într-un loc bun al re-
lației, însă cred că niciuna dintre noi nu
era sigură că vom vorbi despre asta pu-
blic”, a declarat aceasta.

Taylor a explicat și cum a ajuns Katy
Perry să apară în noul ei videoclip, „You

Need to Calm Down”< „Când m-am gân-
dit la conceptul acestui video și am scris
scenariul, m-am gândit la această idee și
mi-am spus, “Știi ce, o voi întreba dacă
este interesată și o s[ fiu ok dacă va pre-
fera să rămână totul privat”. Însă, i-am
trimis ideea și ea a spus “Aș vrea să fie
pentru noi un simbol al iertării”. Eu am
simțit la fel.”

Artista a fost întrebată cum a primit
Katy Perry ideea de a apărea costumată
într-un burger, iar aceasta a izbucnit în
râs înainte să povestească cum s-a pe-
trecut totul.

„Nu m-am gândit la un burger și car-
tofi prăjiți până când nu a purtat ea acel
costum Jeremy Scott la petrecerea de du-
pă Gala MET și m-am gândit, “Este ex-
traordinar!”, a povestit Taylor.

În plus, ea a explicat că i-a propus lui
Katy să fie totul un fel de metafor[ pentru
doi oameni care se potrivesc, o pereche
perfectă. „Ea s-a gândit că este o idee
foarte amuzantă, așa că am făcut-o.”

Taylor Swift vorbe;te despre momentul 
în care a redevenit prieten[ cu Katy Perry Zvonurile cu privire la infidelita-

tea Prințului William au schimbat re-
lația dintre acesta și soția lui, Kate
Middleton, însă „într-un mod pozi-
tiv”. Potrivit unei publicaţii străine,
mai multe surse apropiate cuplului
regal au declarat că zvonurile s-au do-
vedit a fi, în final, un lucru pozitiv
pentru ei.

„Kate a considerat zvonurile ca fiind
jignitoare și supărătoare, bineînțeles, și
detestă gândul că, într-o zi, copiii lor
vor putea citi despre ele pe internet”, a
mai precizat sursa. „Situația i-a obligat
pe ea și William să își analizeze relația,
lucru despre care au realizat că ar fi tre-
buit să îl facă mai des”.

O a doua sursă a precizat pentru
aceeași publicație că zvonurile privind
infidelitatea Prințului William nu au
fost deloc pe placul lui Kate, însă cei
doi sunt deciși să depășească acest mo-
ment. „Se descurcă perfect în încercarea
lor de a-și readuce căsătoria pe drumul
cel bun”, a declarat sursa. „Nu este ne-
obișnuit ca într-o căsătorie să existe
unele obstacole, în special după opt ani,
și la fel este și în cazul lui Kate și Wil-
liam.

În continuare au o căsătorie puter-
nică. Indiferent de suișuri și coborâșuri,
se iubesc foate mult, iar copiii sunt cel
mai important lucru din viața lor”.

În urmă cu câteva luni In Touch
Weekly a publicat un material pe prima
pagină despre infidelitatea Prințului
William, zvon potrivit căruia acesta ar
fi înșelat-o pe Kate anul trecut, când
era însărcinată cu Prințul Louis. Potrivit
reportajului apărut în această revistă,
Prințul William ar fi înșelat-o pe Kate
cu vecina lor, Marchiza de Machioness,
Rose Hanbury.

Zvonuri privind infidelitatea Prin\ului William


