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Culesul viei în clac[ se sf]r;ea
cu petreceri, jocuri ;i pove;ti

Primele imagini din sezonul
5 al serialului “The Crown”

PAGINA 2

Charlie Watts, bateristul trupei The
Rolling Stones, a murit pe 24 august, la
vârsta de 80 de ani, a anunţat marţi
agentul său, potrivit BBC.

La începutul lunii august a fost
anunţat că muzicianul nu va participa la
turneul american al formaţiei, programat
pentru toamna aceasta, pentru că se
recuperează în urma unei proceduri
medicale care nu a fost specificată. În
2004, el a fost tratat pentru cancer la gât.
Watts a fost supus „unei operaţii care a
fost un succes, dar medicii au
concluzionat că are nevoie de odihnă şi
recuperare”, a spus un purtător de cuvânt
al trupei. „Cu imensă tristeţe anunţăm
moartea iubitului nostru Charlie Watts”,
se arată în comunicat. „A murit în linişte,
la un spital din Londra, astăzi, înconjurat
de familie”. În aceeaşi declaraţie a fost
precizat că este făcut apel la respectarea
intimităţii familiei, membrilor trupei şi a
prietenilor apropiaţi. The Rolling Stones,
înfiinţată la Londra în 1962, este una
dintre cele mai apreciate formaţii rock din
lume. Până în prezent, grupul britanic a
lansat 30 albume de studio, care au fost
vândute în aproximativ 200 de milioane
de copii pe plan mondial.

Bateristul trupei 
The Rolling Stones 
a `ncetat din via\[
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Un nume pe o nou[ plac[ 
de marmur[< ILIE S{LCEANU

Bucureştiul a fost a treia capitală
europeană (după Paris şi Londra) care a
fost bombardată de aviația germană.
Zeppelinul LZ101 a primit ordin să
execute un atac de noapte asupra
Bucureştiului. La o oră după miezul
nopții de 28/29 august (15/16 august pe
stil vechi) bateriile antiaeriene ale
oraşului au deschis focul fără să poate
atinge dirijabilul care survola la 3000 de
metri.

Papa Francisc a numit-o pe călugăriţa
italiană Alessandra Smerilli în funcţia de
secretar interimar al Departamentului
pentru promovarea dezvoltării umane
integrale şi în cea de delegat în Comisia
Vaticanului pentru COVID-19, a anunţat
vineri biroul de presă a Vaticanului. 

Este pentru prima dată când o femeie
este numită secretar al unui departament
al Curiei Romane.

Potrivit portalului Vatican News,
aceasta preia funcţiile de la monseniorul
Bruno Marie Duffe şi de la părintele
Augusto Zampini, care au revenit în
diocezele lor. Smerilli a fost subsecretar al
departamentului din martie 2021.

“Sunt recunoscătoare Sfântului
Părinte pentru misiunea dificilă pe care
mi-a încredinţat-o şi mă rog la Dumnezeu
să mă ajute să cinstesc această sarcină în
spiritul ascultării faţă de Biserică, cu
umilinţa, pasiunea, creativitatea şi
abilitatea de a asculta necesare”, a declarat
Smerilli, potrivit Vatican News, citat de
Agerpres. 

Curia Romană este aparatul
administrativ al Sfântului Scaun, care
coordonează şi realizează organizarea
necesară Bisericii Catolice pentru corecta
împlinire a misiunii sale.

S[pt[m]na aceasta, la 26 august, s-a amplasat o plac[ de aducere aminte pe zidul cl[dirii de pe strada Mircea cel B[tr]n nr.15
pe care este scrijelit `n marmur[ un singur nume - ILIE S{LCEANU

29 august 1916, ziua
c]nd Bucure;tiul 
a fost bombardat

Istoricul
Bisericii
Sfântul

Gheorghe
din Satu

Mare

O femeie de\ine
dou[ func\ii 
importante 

`n Curia Roman[ 
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Numele lunii septembrie vine
de la cuvântul latinesc ”septem”,
șapte, pentru că era a șaptea lună
în vechiul calendar roman. În
România, luna septembrie are
mai multe denumiri populare<
Răpciune, Brumar cel mic,
Vinicel, Viniceriu și Vinișel.

Luna septembrie ne aduce
perioada în care oamenii încep să
culeagă livezile şi via. De asemenea,
femeile şi fetele care doresc să mai
culeagă plante medicinale, mai pot
face acest lucru până în data de 8 ale
lunii, deoarece după această zi plantele
tămăduitoare îşi pierd puterile de
vindecare.

Perioada dintre cele două
Sântămării este considerată optimă
pentru semănăturile de toamnă, şi
anume Sântămăria Mare din 15 august
şi Sântămăria Mică din 8 septembrie.
Tot în acest interval se încheie şi
văratul oilor la munte, este interzis
scăldatul în apa râurilor, deoarece se
consideră că este spurcată de cerb, dar
este interzis şi dormitul pe târnaț.

În tradiția populară, este timpul de
recoltat şi de adunat provizii pentru
iarnă.

Acum se face magiunul de
toamnă, iar de Ziua Crucii se bat
nucii, prilej de petreceri, mai ales
pentru cei tineri. De la această zi, până
la Sfânta Parascheva, au loc, în funcție
de zonă, ceremonialurile numite
ostrovul viilor, adică începerea
culesului la struguri. Ostrovul viilor
este un fel de clacă, prilej de
socializare, de trecere dincolo de
legăturile de familie. Pe lângă părțile
bune, acest tip de practică aduce
pentru capul familiei şi o grijă în plus,
pentru că, deşi aceste invitații la
culesul viei se bazează pe reciprocitate,
ele presupun şi un soi de petrecere. Se
cheamă lăutari, se spun poveşti, se fac
diferite jocuri, se petrece în toată
regula. Pe vremuri, exista obiceiul ca
din primul must care se storcea, să se
facă ofrandă şi, din ulcele noi, să se
dea acesta de pomană. De asemenea,
din primul must se aruncă pentru
morți, ca să se bucure şi ei de recoltă
şi să fie împăcate cele două lumi.

Anul Nou Bisericesc începe
la 1 septembrie

Luna lui Răpciune, sau
septembrie, după cum o cunoaştem
cu toții, este bogată în sărbători laice
şi religioase. Anul Nou Bisericesc
începe la 1 septembrie, practic, în
prima zi a lunii avem Indictionul şi
este zi de hram. Legat de această
sărbătoare există câteva prevestiri de
timp care spun că după cum este
prima zi a lunii care vine, aşa va fi tot
restul anului< dacă dimineaţa plouă,
primăvara va fi ploioasă> dacă la
amiază este senin şi soare, anul va fi
bun.

Răpciune ne aduce şi alte sărbători
religioase foarte importante, precum
Sfânta Maria Mică, la 8 septembrie,
sau Înălțarea Sfintei Cruci, la 14
septembrie. Avem şi alte praznice de
mai mică importanță, dar pe care
creştinii le respectă cu sfințenie,
pentru a fi protejați. Tradițiile şi
superstițiile care vin cu a treia

sărbătoare a Sfântului Foca - Macinica
Foca, din 22 septembrie, îşi au
originile în vremuri demult uitate, dar
care au rămas vii în conştiința
țăranului român.

De asemenea, în 24 septembrie
avem praznicul Teclele Berbecilor,  în
perioada 26-28 septembrie sunt
marcați Filipii de toamnă, iar Nunta
oilor sau Vara lui Mioi se celebrează la
29 septembrie.

Deşi Anul Nou Bisericesc începe la
1 Septembrie, în tradiția populară se
consieră că prima zi de toamnă o
avem la Sfânta Maria Mică, la 8
septembrie, şi durează până în 6
decembrie.

Data aceasta de 1 septembrie
pentru începutul anului bisericesc a
fost împrumutată de la evrei care
sărbătoreau atunci anul civil, potrivit
Sinaxarului din Mineiul zilei de 1
septembrie.

Evreii încep calendarul cu luna
Tişri, adică cu septembrie. În prima zi
din luna septembrie, evreii aveau zi de
odihnă şi aduceau Domnului ardere
de tot.

Potrivit tradiţiei, Mântuitorul Iisus
Hristos şi-a început activitatea publică
în ziua de 1 septembrie, când a intrat
în sinagogă şi a citit cuvintele
prorocului Isaia care profeţeau despre
Persoana Sa dumnezeiască<

“Duhul Domnului este peste
Mine, pentru că M-a uns ca să
binevestesc săracilor> M-a trimis să
vindec pe cei zdrobiţi cu inima> să
propovăduiesc robilor dezrobirea şi
celor orbi vederea> să slobozesc pe cei
apăsaţi. Şi să vestesc anul plăcut
Domnului“ (Isaia 61, 1-2 şi Luca 4, 18-
19).

Un alt motiv al sărbătoririi anului
bisericesc în prima zi a lunii
septembrie este tradiţia moştenită din
Legea Veche, potrivit căreia în această
zi a început creaţia lumii.

Începutul Anului Nou bisericesc a
fost instituit de Sfinții Părinți la

Sinodul I de la Niceea. Ei au stabilit să
se sărbătorească data de 1 septembrie
ca un început al mântuirii creştinilor,
în amintirea intrării lui Hristos în
mijlocul adunării evreilor vestind
tuturor anul bineplăcut Domnului.

Tot în ziua de 1 septembrie,
Biserica a rânduit să fie pomenit
Sfântul Cuviosul Dionisie Exiguul, din
Dobrogea, care a alcătuit cronologia
creştină, numărând pentru întâia oară
anii începând de la Hristos.

Sfântul Prooroc Zaharia, tat[l 
Sf]ntului Ioan Botez[torul

În 5 septembrie, biserica îl
prăznuieşte pe Sfântul Prooroc
Zaharia. A fost fiul lui Varahie şi s-a
căsătorit cu Elisabeta, sora Anei, maica
Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu.

Sfânta Evanghelie spune despre
Zaharia şi Elisabeta că se aflau întru
toate faptele bune, petrecându-şi calea
vieţii fără prihană. Au fost drepţi
înaintea Lui Dumnezeu, iar dovadă a
vieţii lor a fost Sfântul Ioan,
Înaintemergătorul şi Botezătorul
Domnului.

Zaharia a fost preot în Ierusalim, pe
vremea împăratului Irod, fiind din
neamul lui Avia. Când slujea el înaintea
Lui Dumnezeu, în Templul Domnului,
fiind adunată la rugăciune mulţime
mare de popor, i s-a arătat îngerul
Domnului stând în partea dreaptă a
altarului tămâierii. Văzîndu-l, Zaharia
s-a temut, dar îngerul i-a spus< “Nu te
teme, Zaharia!” şi l-a mângâiat,
spunându-i că rugăciunea lui este
bineprimită înaintea Lui Dumnezeu.
Îngerul a mai spus că Dumnezeu a
cercetat-o pe Elisabeta, femeia lui,
dezlegându-i legăturile nerodirii şi
dându-i să nască fiu pe Ioan, cel care,
prin naşterea sa, a făcut bucurie nu
numai părinţilor, ci şi multor popoare.
Şi mulţi se vor bucura de naşterea sa.

Îngerul i-a vestit lui Zaharia că fiul

său va fi mare înaintea Domnului. Atât
de înfrânat şi de postitor a fost Sfântul
Ioan, încât Cuvântul Lui Dumnezeu a
mărturisit despre dânsul< “A venit Ioan
Botezătorul, nici pâine mâncând şi nici
vin bând. Şi se va umple de Duhul Sfânt
din pântecele maicii sale şi pe mulţi din
fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul
Dumnezeul lor. Acela va fi mergător
înaintea Lui Mesia, cu Duhul şi cu
puterea lui Ilie, aducând Domnului
popor desăvârşit”.

Acestea auzindu-le Zaharia, se
mira, de vreme ce Elisabeta era
neroditoare şi amândoi erau bătrâni.

Şi a zis către înger< “După ce voi
cunoaşte aceasta? Pentru că eu sunt
bătrân şi femeia mea trecută în zilele
ei”. Şi răspunzând, îngerul i-a zis< “Eu
sunt Gavriil, cel ce stau înaintea Lui
Dumnezeu şi sunt trimis să grăiesc
către tine şi să-ţi vestesc aceasta. Şi iată,
vei fi mut şi nu vei putea grăi până în
ziua în care se vor împlini acestea,
fiindcă nu ai crezut cuvintele mele, care
se vor împlini la vremea lor”. Zăbovind
Zaharia în altar, oamenii care aşteptau
în templu se minunau. Ieşind, Zaharia
le făcu semn că era mut şi poporul a
cunoscut că preotul a avut o vedenie.
Apoi, săvârşindu-şi slujba, Zaharia s-a
întors la casa sa, pe care o avea în partea
muntelui, la Hebron, cetatea Iudeei.

Împlinindu-se vestirea îngerească şi
născându-se Ioan, Zaharia i-a scris
numele pe tăbliţă şi astfel i s-a dezlegat
limba şi grăia, binecuvântând pe
Dumnezeu.

Alături de Sfântul Ioan Botezătorul,
în 5 septembrie mai sunt comemorați
Sfinții Mucenici Urban, Teodor şi
Medimn, Sfântul Laurențiu Iustiniani,
episcop şi Maica Tereza de Calcutta,
călugăriță.

Despre celelalte sărbători
importante din luna septembrie,
precum şi tradițiile şi obiceiurile care
le însoțesc puteți citi în numerele
următoare ale suplimentului
Informația de Duminică.

Lucreția F.

Una dintre cele mai importante
sărbători ale creştinătății este marcată
chiar în ultima zi a lunii în curs. Este
vorba despre punerea în raclă a
Brâului Maicii Domnului, pomenită în
calendarul ortodox la 31 august.

Potrivit tradiției, Apostolul Toma
este cel care a primit Sfântul Brâu,
deoarece nu a putut fi prezent la
înmormântarea Maicii Domnului,
după ce aceasta a înviat şi s-a înălțat la
ceruri, obiectul constituind o dovadă
a celor petrecute.

Brâul Maicii Domnului a ajuns
chiar în România, după ce a trecut
prin mai multe lăcaşuri de cult, din
nenumărate țări. Însuşi Fecioara
Maria l-a țesut din păr de cămilă, după
care s-a păstrat ani la rând la
Ierusalim.

Trebuie menționat că Arcadie, fiul
împăratului Teodosie cel Mare (379-
395) l-a ținut o bună perioadă de timp
la Constantinopol.

În urma unei vindecări
miraculoase, împărăteasa Zoe a luat
brâul şi l-a brodat cu fir de aur, după
care l-a reaşezat în racla dăruită de
împăratul Arcadie. Evenimentul
petrecut în secolul al X-lea este cel
pomenit de Biserica Ortodoxă la 31
august, însă data aceasta ne aminteşte
şi de puterile sale miraculoase, ca de
exemplu vindecări aparent imposibile
de cancer, sau ajutarea femeilor care
nu puteau să dea naştere copiilor.

Astfel, Brâul Maicii Domnului a
devenit cunoscut în întreaga lume,
oameni din diverse țări fiind interesați
să îl vadă. Acesta mai era recunoscut
pentru că avea puterea de a opri
diferite pandemii.

În Țara Românească a reuşit chiar
să îndepărteze ciuma, în anul 1813.
Holera din Turcia a alungat-o în anul
1971, câțiva ani mai târziu. De
asemenea, a pus capăt bolilor care au
afectat grav plantațiile de portocali şi
lămâi din Kios.

În prezent, pelerinii care ajung la
Mânăstirea Vatoped de pe Muntele
Athos primesc din partea călugărilor
câte o panglică atinsă de racla sfântă.
Această panglică este binecuvântată şi
aşezată timp de 40 de zile pe Sfântul
Brâu. Bolnavul trebuie să se încingă cu
brâulețul o anumită perioadă de timp,
vreme în care trăieşte în pocăință, se
spovedeşte, se roagă şi se împărtăşeşte
cu Sfintele Taine.

A consemnat L. Filip

În 31 august se
pr[znuie;te punerea

în racl[ a Brâului
Maicii Domnului,
cunoscut pentru

oprirea pandemiilor

TRADI}II
Acum se face magiunul de toamnă, iar de Ziua Crucii se bat nucii, prilej de petreceri, mai ales

pentru cei tineri. De la această zi, până la Sfânta Parascheva, au loc, în funcție de zonă, ceremonialurile
numite ostrovul viilor, adică începerea culesului la struguri. Ostrovul viilor este un fel de clacă, prilej
de socializare, de trecere dincolo de legăturile de familie. Pe lângă părțile bune, acest tip de practică
aduce pentru capul familiei şi o grijă în plus, pentru că, deşi aceste invitații la culesul viei se bazează
pe reciprocitate, ele presupun şi un soi de petrecere.

Până la Sfânta Parascheva, au loc, în funcție de zonă, ceremonialurile numite ostrovul viilor, adică începerea culesului 
la struguri

Culesul viei în clac[ se sf]r;ea
cu petreceri, jocuri ;i pove;ti

La începutul lui septembrie se încheie v[ratul oilor la munte
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IN MEMORIAM
S[pt[m]na aceasta, la 26 august, s-a amplasat o plac[ de aducere aminte pe
zidul cl[dirii de pe strada Mircea cel B[tr]n nr.15 pe care este scrijelit ̀ n marmur[
un singur nume, ILIE S{LCEANU.  Ea semnific[ nu doar trecerea scriitorului,
comentatorului politic, jurnalistului, Ilie S[lceanu prin acest loc, ci a unei ̀ ntregi
pleiade de oameni de cultur[ ;i jurnali;ti care ;i-au `ncheiat treburile cu via\a
`n mod nea;teptat, prea devreme. 

Satu Mare nu este un ora; care se
poate l[uda cu foarte multe pl[ci
comemorative puse pe ziduri. Cu
toate acestea, zeci, sute de cl[diri, au
g[zduit oameni deosebi\i,
personalit[\i culturale, istorici,
profesori, intelectuali tehnici,
politicieni care, la un moment dat,
;i-au adus contribu\ia la trasarea
unui model cultural-civic a
municipului Satu Mare.

Pl[cu\ele lui Vulturescu stau
m[rturie, din p[cate nu o m[rturie
s[pat[ `n marmur[, c[ `n acest loc s-a
f[cut cultur[. :i nu una conjunctural[,
trec[toare, ci una de durat[. 

~n urm[ ce ceva ani, am vorbit cu
un primar s[ se demareze o ac\iune
prin care s[ eviden\ieze casele `n care
au locuit sau au lucrat oameni de
cultur[. Timpul a trecut ;i proiectul a
r[mas `n fa;[.

Nu sunt foarte multe pl[ci 
de marmur[ pe zidurile
cl[dirilor din Satu Mare

Nu este o intreprindere simpl[.
Mai ales c[ presupunea ;i marcarea
locurilor prin care au trecut oameni
de seam[. De exemplu poetul Petofi. 

Sunt locuri `n care au avut loc
;ez[tori literare la care au participat
scriitori, pictori, muzicieni, actori de
marc[. Trebuie s[ te apleci serios
asupra arhivelor, s[ cercetezi presa
vremii, pentru a cunoa;te trecutul
cultural al unei a;ez[ri. 

Printre altele, ac\iunea are o
importan\[ de ordin turistic, pe de alt[
parte, contribuie la educa\ia cultural[
a tinerei genera\ii. 

A;a cum spuneam, nu sunt foarte
multe pl[ci de marmur[ pe zidurile

cl[dirilor din Satu Mare. S[pt[m]na
aceasta la pu\inele pl[ci comemorative
s-a mai ad[ugat una. Este a scriitorului
Ilie S[lceanu. Locul de amplasare< pe
zidul cl[dirii `n care, din anul 1990, `;i
are sediul publica\ia Solsti\iu ;i ziarul
Informa\ia Zilei. Tot aici se fabric[
revista Poesis. Aici a luat fiin\[ revista
Poesis Interna\ional. Aici, `n aceast[
cl[dire,  s-a scormonit prin documente
;i ziare vechi episoade istorice ie;ite din
comun, publicate `n Informa\ia Zilei.
Aici a poposit, pentru o vreme ziarul  de
limb[ maghiar[ Szatmari Hirlap. Tot
din aceast[ cl[dire emite postul de
televiziune Informa\ia TV.  ~ntre
zidurile acestei cl[diri s-au preg[tit
pentru tipar sute de c[r\i de literatur[,
numerose albume de art[. ~n sf]r;it, aici
;i-a scris `n bun[ parte romanele
scriitorul Ilie S[lceanu, f[c]nd ̀ n acela;i
timp ;i pertinente analize politice. 

S[pt[m]na aceasta, la 26 august, s-
a amplasat o plac[ de aducere aminte
pe zidul cl[dirii de pe strada Mircea cel
B[tr]n nr.15 pe care este scrijelit `n
marmur[ un singur nume, ILIE
S{LCEANU.  Ea semnific[ nu doar
trecerea scriitorului, comentatorului
politic, jurnalistului, Ilie S[lceanu prin
acest loc, ci a unei `ntregi pleiade de
oameni de cultur[ ;i jurnali;ti care ;i-
au `ncheiat treburile cu via\a `n mod
nea;teptat, prea devreme. Rubrica din
Informa\ia Zilei "Cultura şi politica
omului de cultur[" cuprinde nume
care, fiecare ̀ n parte, merit[ o plac[ de
marmur[ `n ora;ul pe care l-au iubit ;i
la a c[rui glorie ;i prop[;ire cultural[
au contribuit din plin. 

Aici semnau< Nae Antonescu, Al.
Pintescu, Mihail Fodor, Emil Matei,
Ion Baias, Vasile Savinescu, Ion V[dan,
Gheorghe Todu\, Corneliu Bala, Viorel
Vladimirescu, Ioan Gavrila;, Adrian
|ineghe, Livia M[rcan.

Acestor ilu;tri colaboratori ai
publica\iilor girate de Informa\ia Zilei
;i a editurii "Solsti\iu", li se adaug[
jurnali;tii de mare talent, disp[ru\i `n
plin[ putere creatoare< Iosif |iproc,
Mihai Ghenceanu, Viorel
Vladimirescu, Ion Bala, Gheorghe
Cre\u, Eva Szatmari, Silvia Maier.

Disp[rut la o v]rst[ la care am
mai fi putut scrie, pentru Ilie
S[lceanu stau m[rturie c[r\ile
pe care le-a publicat 

Pe zidul cl[dirii de pe strada
Mircea cel B[tr]n, nu s-a pus doar o
simpl[ plac[ comemorativ[, ci s-a
comemorat o `ntreag[ genera\ie de
creatori. 

Disp[rut la o v]rst[ la care ar mai
fi putut scrie, pentru Ilie S[lceanu stau
m[rturie c[r\ile pe care le-a publicat. 

În 29 august ar fi `mplinit 75 de
ani.  Cu aceast[ ocazie am re-editat
romanul s[u de debut, "Umbra
slugerului Thedor", ap[rut la editura
Dacia `n anul 1988. 

Cronicile care `nso\esc aceast[
carte, toate apreciative, l-au impus ca
pe unul dintre prozatorii importan\i
din Rom]nia. Ilie S[lceanu a fost un
profesionist, ;i ca prozator ;i ca
jurnalist ;i comentator politic. El ;i-a
c];tigat locul `ntr-o prezumtiv[ carte
de aur, deopotriv[ a culturii s[tm[rene
;i culturii na\ionale. 

Cultura, indiferent  de locul `n care
tr[ie;te scriitorul, artistul plastic,
jurnalistul, dac[ este f[cut[ cu
profesionalism, talent ;i d[ruire,
devine cultur[ na\ional[. 

Al[turi de operele altor scriitori de
talent care au tr[it ;i tr[iesc la Satu
Mare,  opera lui Ilie S[lceanu este deja
parte integrant[ a literaturii rom]ne.

D. P[curaru

Ilie S[lceanu ;i Dumitru P[curaru, ̀ ntr-un autobuz la Cluj, ̀ ndrept]ndu-se spre editura Dacia pentru a vedea exemplarul
de semnal al romanului “Umbra slugerului Theodor”

Un nume pe o nou[ 
plac[ de marmur[< 

ILIE S{LCEANU

41 de poeți din 11 țări vor participa
anul acesta, între 31 august şi 5
septembrie, la a VII-a ediție a
Festivalului Internațional ”Poezia la
Iaşi”.

Bulgaria - Vanina Bozhikova>
Finlanda - Helena Sinervo>
Franța - Jean Poncet, Jean Portante>
Italia - Claudio Pozzani>
Luxemburg - Serge Basso>
Portugalia - Jose Manuel de

Vasconcelos Medes Ferreira>
Republica Moldova - Nicolae

Spătaru>
România - Radu Andriescu,

Gheorghe Bârlea, Gabriel Chifu, Adi

Cristi, Daniel Corbu, Vasile Dan,
Nichita Danilov, Gellu Dorian, Ioana
Diaconescu, Radu Florescu, Ovidiu
Genaru, Paul Gorban, Emilian Marcu,
Ion Mureşan, Andrei Novac, Nicolae
Panaite, Dumitru Păcuraru, Gheorghe
Pârja, Ioan S. Pop, Adrian Popescu,
Mircea Platon, Nicolae Sava, Nicolae
Scheianu, Liviu Ioan Stoiciu, Valeriu
Stancu, Cassian Maria Spiridon, Aurel
Ștefanachi, Valentin Talpalaru, Varujan
Vosganian>

Turcia - Metin Cengiz>
Ucraina - Valerii Țibulenco>
Ungaria - Balasz Attila, Pal Daniel

Levente.

Festivalul Interna\ional de Poezie
de la Ia;i, 31 august - 5 septembrie
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Situată în nord-vestul
municipiului Satu Mare, pe strada
Gheorghe Barițiu, Biserica
Ortodoxă cu hramul Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe, își are
începuturile în anul 1993. Parohia
numărat 400 de familii la acel
moment, care erau păstorite de
părintele Doru Lostun.

Trei ani mai târziu, în anul
1996, preot paroh a fost numit
părintele Cornel Pop, pentru ca în
1997 să fie sfințită piatra de
temelie a noii biserici, în cadrul
slujbei de Vecernie, de către
Preasfințitul Iustinian Chira.

În anul 1998, s-au întocmit proiectul
şi documentația, pentru a putea fi
demarate lucrările şi pentru a se putea
începe turnarea fundației.

În 4 aprilie 1998, prima lopată de
beton s-a pus de către preotul ctitor,
Cornel Pop.

Prima cărămidă s-a pus în anul 2000,
în data de 4 aprilie, la ora 8<30, pentru ca
în anul 2006, în 17 decembrie să se
sfințească noul lăcaş de cult.

În anul 2000, a fost adus un mare
policandru, 5 candele au fost montate pe
iconostas, dar s-au achiziționat şi mai
multe aplice, precum şi 15 candelabre
mici. Toate acestea au fost produse în
mai multe ateliere specializate din
Grecia.

De asemenea, s-a introdus şi sistemul
de încălzire centrală pe gaz, tot în acel
an, când a şi fost realizat branşamentul
la rețeaua de energie electrică.

S-a înfrumusețat biserica cu mai
multe covoare şi traverse, precum şi cu
trei clopote aşezate în turnul bisericii.

Preasfințitul Iustin Sigheteanul a
binecuvântat lucrările care s-au făcut,
precum şi pe toți credincioşii prezenți.

În data de 17 decembrie 2007 a fost
săvârşită prima Sfântă Liturghie, în noua
Biserică, de către ÎPS Iustinian Chira,
ocazie cu care s-au binecuvântat toate
lucrările care s-au mai efectuat până la
acel moment.

Biserica a fost înzestrată cu iconostas

sculptat din lemn de tei, realizat în anul
2006, de către meşterul Nicolae
Câmpeanu din Dej, cu două tetrapoade,
un analog, strane, scaune în Sfântul
Altar, dulapuri în diaconicon, pentru
păstrarea în bune condiții a veşmintelor
preoțeşti. Toată biserica s-a placat cu
granit, s-a reorganizat masa Sfântului
Altar, au fost instalate vitralii la toate
geamurile bisericii, realizate de către
pictorul Răzvan Costea din Cluj.

Pictura bisericii a fost realizată de
către Neculae Andonaş, care a folosit
tehnica fresco, între anii 2009 - 2021.

Târnosirea este unul dintre
cele mai importante momente 
din istoria unei biserici

Târnosirea este un moment
important în istoricul unei parohii, dar
şi pentru întreaga comunitate, deoarece
se întâmplă o singură dată, la punerea
moaştelor în Sfânta Masă. Biserica
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe va fi
târnosită în data de 4 septembrie 2021,
de la ora 8<30, de către Preasfințitul
Iustin Sigheteanul, Episcopul
Maramureşului şi Sătmarului, de
Preasfințitul Părinte Timotei
Sătmăreanul, Arhiereu Vicar şi de către
Preafințitul Părinte Timotei al Spaniei şi
Portugaliei. Vor fi înconjurați de un
frumos sobor de preoți şi diaconi din
țară şi din străinătate. De asemenea, vor
fi prezenți episcopi nu doar din județul
Satu Mare, ci şi din afara țării.

Este un eveniment important nu
doar pentru că în masa lăcaşului de cult
se vor pune sfinte moa;te, ci şi pentru că
momentul coincide cu pensionarea
părintelui Cornel Pop, ctitorul acestui
lăcaş de cult. Consiliul Parohial
împreună cu preoții slujitori îi aşteaptă
cu mare drag pe toți creştinii care aparțin
de parohia Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe, dar şi de la alte biserici. Ca la
oricare alt mare praznic, enoriaşii care au
haine populare, indiferent că sunt din
zona Codru, sau Țara Oaşului, ori
Maramureş, vor fi îmbrăcați în straiele
tradiționale, onorând şi prin acest mod
evenimentul mult aşteptat.

Mirela F.

În anul 2001, se ridicau zidurile din cărămidă ale sfintei biserici

Istoricul Bisericii Sfântul Gheorghe din municipiul Satu Mare
Până la finalizarea noului lăcaș de cult, credincioșii participau la programele liturgice într-o clădire care a aparținut Fabricii de Cărămidă

La 29 aprilie 2019, în a doua zi de Paști, PS Iustin Sigheteanu a săvârșit Sfânta Liturghie Sfânta Liturghie Arhierească a fost săvârșită în 2019, după o tradiție deja cunoscută de multă vreme

Pictura a fost realizată de către Neculae Andronaș, în tehnica fresco

Timp de 24 de ani, părintele paroh Cornel Pop s-a îngrijit zi de
zi pentru ca lăcașul de cult să fie construit

Între anii 2009 - 2021, pereții lăcașului ;i cupolele au fost frumos
decorate cu icoanele sfinților, după cum cere rânduiala

“Bunul Dumnezeu, Maica Domnului ;i to\i sfinții să răsplătească
dragostea și osteneala donatorilor și tuturor celor care ne vor fi alături în

această zi de sărbătoare” (Pr. paroh Cornel Pop)
Mozaicul “Sfântul Gheorghe”, executat de pictorul Gătu Emanuel din Gherla

Preotul ctitor Cornel Pop pe turla din fața lăcașului de cult, în anul 2004

Au fost instalate vitralii la toate geamurile bisericii, realizate de
către pictorul Răzvan Costea din Cluj

În 15 decembrie 2004 s-au finalizat turnurile din față și s-a pus Sfânta Cruce

În 17 decembrie 2006, PreaSfințitul Iustinian Chira a rostit cuvântul de învățătură la acest lăcaș
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PERSONALIT~}I
În calitate de preşedinte, Taylor şi-a păstrat distanța față de Congres şi cabinetul său, chiar dacă
tensiunile partizane amenințau să împartă Uniunea. Dezbaterea asupra statutului sclaviei în Cesiunea
mexicană a dominat agenda politică şi a condus la amenințări cu secesiunea din sudici. În ciuda faptului
că era el însuşi sudic şi deținător de sclavi, Taylor nu a presat extinderea sclaviei şi a căutat armonie
secțională mai presus de toate celelalte preocupări.

Zachary Taylor a fost un lider
militar american care a servit ca al
12-lea președinte al Statelor Unite
din 1849 până la moartea sa din
anul 1850. 

Taylor a fost anterior ofițer de
carieră în armata Statelor Unite, a
primit rangul de general-maior şi a
devenit erou național ca urmare a
victoriilor sale în războiul mexico-
american. Drept urmare, a câştigat
alegerile pentru Casa Albă, în ciuda
vagilor sale credințe politice. 

Prioritatea sa de preşedinte a fost
păstrarea Uniunii. A murit la
şaisprezece luni de la `nceputul
mandatului său, fără să fi făcut
progrese în cea mai divizivă problemă
din Congres, sclavia.

Zachary Taylor s-a născut pe 24
noiembrie 1784, într-o plantație din
Orange, Virginia, dintr-o familie
proeminentă de plantatori de origine
engleză. Locul său de naştere ar fi
putut fi Hare Forest Farm, casa
bunicului său matern William
Strother, deşi acest lucru nu a fost
stabilit cu certitudine. El era al treilea
din cei cinci fii supraviețuitori ai
familiei sale (un al şaselea a murit în
copilărie) şi avea trei surori mai mici.
Mama lui era Sarah Dabney (Strother)
Taylor. Tatăl său, Richard Taylor, a
servit ca locotenent colonel în
Revoluția americană.

Cariera militar[

La 3 mai 1808, Taylor s-a alăturat
armatei SUA, ca prim-locotenent al
Regimentului al şaptelea de infanterie
Kentuckian. 

El a fost printre noii ofițeri
comandați de Congres ca răspuns la
afacerea Chesapeake-Leopard, în care
o fregată americană fusese îmbarcată
de echipajul unei nave de război
britanice, provocând apeluri la război. 

Taylor a petrecut o mare parte din
1809 în taberele dărăpănate din New
Orleans şi Terre aux Boeufs din
apropiere, pe teritoriul Orleans. Sub
comanda lui James Wilkinson, soldații
de la Terre aux Boeufs au suferit foarte
mult de boli şi lipsă de provizii, iar lui
Taylor i s-a acordat un concediu
prelungit, întorcându-se la Louisville
pentru recuperare.

Taylor a fost promovat la funcția de
căpitan în noiembrie 1810. În această
perioadă, sarcinile sale de armată erau
limitate şi el îşi îngrijea finanțele
personale. În următorii câțiva ani, a
început să cumpere o mare parte din
acțiunile bancare din Louisville. De
asemenea, a cumpărat o plantație în
Louisville, precum şi plantația Cypress
Grove din comitatul Jefferson,
teritoriul Mississippi. Aceste achiziții
includeau sclavi, crescând în număr la
peste 200.

În iulie 1811 a fost chemat în
Teritoriul Indiana, unde a preluat
controlul asupra Fort Knox după ce
comandantul a fugit. În câteva
săptămâni, a reuşit să restabilească
ordinea în garnizoană, pentru care a
fost lăudat de guvernatorul William
Henry Harrison. Taylor a fost chemat
temporar la Washington pentru a
depune mărturie pentru Wilkinson ca
martor într-o curte marțială, aşa că nu
a luat parte la bătălia de la Tippecanoe

din noiembrie 1811 împotriva forțelor
lui Tecumseh, un şef Shawnee. 

În timpul războiului din 1812, în
care forțele SUA s-au luptat cu
Imperiul Britanic şi cu aliații săi
indieni, Taylor a apărat cu succes Fort
Harrison în Teritoriul Indiana de la un
atac indian comandat de Tecumseh. 

Bătălia din septembrie 1812 a
reprezentat prima victorie terestră a
războiului pentru forțele americane,
pentru care Taylor a primit laude largi,
precum şi o brevetă (temporară) de
promovare la gradul de maior. Potrivit
istoricului John Eisenhower, acesta a
reprezentat primul brevet acordat
vreodată în istoria Statelor Unite.

Mai târziu în acel an, Taylor s-a
alăturat generalului Samuel Hopkins
ca asistent în două expediții - prima în
teritoriul Illinois şi a doua către locul
de luptă Tippecanoe, unde au fost
forțați să se retragă în bătălia de la
Wild Cat Creek. Taylor şi-a mutat
familia la Fort Knox după ce violența
s-a potolit.

În primăvara anului 1814, el a fost
chemat din nou în acțiune sub
conducerea generalului de brigadă
Benjamin Howard şi, după ce Howard
s-a îmbolnăvit, Taylor a condus o
expediție de 430 de oameni din St.
Louis, pe râul Mississippi. În bătălia de
pe Insula Creditului, Taylor a învins
forțele indiene, dar s-a retras după ce
indienilor li s-au alăturat aliații lor
britanici.

În octombrie, el a supravegheat
construcția Fort Johnson lângă actuala
Varşovia, Illinois, ultima poziție a
armatei SUA în valea superioară a
râului Mississippi. La moartea lui
Howard câteva săptămâni mai târziu,
lui Taylor i s-a ordonat să abandoneze
fortul şi să se retragă în St. Louis.
Redus la gradul de căpitan la sfârşitul
războiului în 1815, el a demisionat din
armată. El a reintrat un an mai târziu,
după ce a câştigat un comision `n
calitate de maior.

Perioada petrecut[ 
la Casa Alb[

În calitate de preşedinte ales,
Taylor şi-a păstrat distanța față de
Washington, fără să demisioneze din
comanda diviziei occidentale până la
sfârşitul lunii ianuarie 1849. A fost
deliberat şi liniştit cu privire la deciziile
sale, spre frustrarea colegilor săi. În
timp ce disprețuia mecenajul şi
jocurile politice, a îndurat o serie de
progrese din partea persoanelor în
căutarea unui birou care doreau să
joace un rol în administrația sa. 

Deşi nu va numi niciun democrat,
Taylor a dorit `n cabinetul său
refelectarea diverselor interese ale
națiunii şi, astfel, a repartizat locurile
geografice. De asemenea, a evitat să
aleagă whigs proeminenți, evitând
selecții evidente precum Clay. El l-a
văzut pe Crittenden ca pe o piatră de
temelie a administrației sale, oferindu-
i locul crucial de secretar de stat, dar
Crittenden a insistat să servească
guvernarea Kentucky pentru care
tocmai fusese ales. Taylor l-a propus în
schimb pe senatorul John M. Clayton
din Delaware, un apropiat al lui
Crittenden.

Cu ajutorul lui Clayton, Taylor a
ales cei şase membri rămaşi ai

cabinetului său. Una dintre primele
acțiuni ale Congresului de intrare ar fi
fost înființarea Departamentului de
Interne, aşa că Taylor va numi
secretarul inaugural al
departamentului respectiv. 

Thomas Ewing, care a fost anterior
senator din Ohio şi ca secretar al
trezoreriei sub conducerea lui William
Henry Harrison, a acceptat funcția de
secretar de interne. Pentru postul de
Postmaster General, care a servit şi ca
centru de patronaj, Taylor l-a ales pe
congresmanul Jacob Collamer din
Vermont. 

După ce Horace Binney a refuzat
numirea în funcția de secretar al
trezoreriei, Taylor a ales un alt
proeminent filadelfian în William M.
Meredith. George W. Crawford, fost
guvernator al Georgiei, a acceptat
funcția de secretar de război, în timp
ce congresmanul William B. Preston
din Virginia a devenit secretar de
marină. Senatorul Reverdy Johnson
din Maryland a acceptat numirea în
funcția de procuror general, iar
Johnson a devenit unul dintre cei mai
influenți membri ai cabinetului lui
Taylor. Vicepreşedintele Fillmore nu a
fost în favoarea lui Taylor, iar Fillmore
a fost în mare parte exclus pe tot
parcursul preşedinției lui Taylor. 

Taylor şi-a început drumul spre
Washington la sfârşitul lunii ianuarie,
o călătorie plină de vreme rea,
întârzieri, răni, boală. Taylor a sosit în
cele din urmă în capitala națiunii pe 24
februarie şi s-a întâlnit curând cu
preşedintele Polk, care ieşea din
funcție. Democratul în exercițiu a avut
o părere redusă despre Taylor,
considerându-l în mod privat „fără
informații politice” şi „complet
necalificat pentru postul” de
preşedinte.

Taylor a petrecut săptămâna
următoare întâlnindu-se cu elite din
lumea politic[, dintre care unii nu au
fost impresionați de aspectul şi
comportamentul său. Cu mai puțin de
două săptămâni până la inaugurare, s-
a întâlnit cu Clayton şi şi-a finalizat în
grabă cabinetul.

Taylor şi secretarul său de stat, John
M. Clayton, amândoi nu aveau
experiență diplomatică şi au intrat în
funcție într-un moment relativ lipsit de
evenimente în politica internațională
americană. 

Naționalismul lor comun i-a
permis lui Taylor să-i transmită lui
Clayton problemele de politică externă
cu o supraveghere minimă, deşi nu a
fost stabilită nicio politică externă
decisivă sub administrarea lor.

Ca opozanți ai ordinii europene
autocratice, au susținut vocal liberalii
germani şi maghiari în revoluțiile din
1848, deşi au oferit puține ajutoare.

Taylor a fost ultimul preşedinte care
a deținut sclavi în timp ce era în
funcție. El a fost al treilea din cei patru
preşedinți whig, ultimul fiind Fillmore,
succesorul său. Taylor a fost, de
asemenea, al doilea preşedinte care a
murit în funcție, precedat de William
Henry Harrison, care a murit în timpul
funcției de preşedinte cu nouă ani mai
devreme.

~ncerc[ri de compromis

Clay a preluat un rol central în timp

ce Congresul a dezbătut problema
sclaviei. În timp ce pozițiile sale s-au
suprapus unele cu cele ale lui Taylor,
preşedintele şi-a menținut întotdeauna
distanța față de Clay. Istoricii nu sunt
de acord asupra motivațiilor sale
pentru a face acest lucru. Cu asistența
lui Daniel Webster, Clay şi-a dezvoltat
propunerea de reper, Compromisul din
1850. Propunerea a permis statul
pentru California, oferindu-i
independență în ceea ce priveşte
problema sclaviei, în timp ce celelalte
teritorii ar rămâne sub jurisdicție
federală. Aceasta ar include părțile
disputate din New Mexico, deşi Texas
ar fi rambursat pentru teritoriu.

Sclavia va fi reținută în districtul
Columbia, dar traficul de sclavi va fi
interzis. Între timp, se va promulga o
lege strictă a sclavilor fugitivi, ocolind
legislația nordică care îi restricționase
pe sudici să recupereze sclavi fugari.

Tensiunile s-au aprins pe măsură ce
Congresul a negociat şi discuțiile de
secesiune au crescut, culminând cu o
amenințare din partea lui Taylor de a
trimite trupe în New Mexico pentru a-
şi proteja granița de Texas, conducând
el însuşi armata. Taylor a mai spus că
oricine „luat în rebeliune împotriva
Uniunii, îl va spânzura ... cu mai puțină
reticență decât spânzurat dezertorii şi
spionii în Mexic.” Legea omnibus a fost
un pas major înainte, dar în cele din
urmă nu a putut trece, datorită
extremiştilor de pe ambele părți.

Decesul pre;edintelui Taylor

La 4 iulie 1850, Taylor ar fi
consumat cantități abundente de
fructe crude (şi anume cireşe) şi lapte
înghețat în timp ce participa la un
eveniment de strângere de fonduri de
la Washington Monument, care, la
momentul acela era atunci în
construcție. În decursul mai multor
zile, a devenit grav bolnav cu o
afecțiune digestivă necunoscută. 

Medicul său „a diagnosticat boala
ca fiind holeră morbus, un termen
flexibil la mijlocul secolului al XIX-lea
pentru afecțiuni intestinale la fel de
diverse precum diareea şi dizenteria,
dar care nu au legătură cu holera
asiatică”, aceasta din urmă fiind o
epidemie răspândită în momentul
morții lui Taylor. 

Identitatea şi sursa bolii lui Taylor
fac obiectul speculațiilor istorice, deşi
se ştie că mai mulți dintre membrii
cabinetului său au căzut cu o boală
similară.

Taylor a murit la 22.35, pe 9 iulie
1850, la v]rsta de 65 de ani.

După moartea sa, vicepreşedintele
Fillmore a preluat preşedinția şi a
finalizat mandatul lui Taylor, care s-a
încheiat la 4 martie 1853. La scurt
timp după preluarea mandatului,
Fillmore a semnat în lege
Compromisul din 1850, care a
soluționat multe dintre problemele cu
care se confrunta administrația Taylor. 

Un Comitet special mixt a fost
numit de către Consiliul comun al
oraşului New York, pentru a face
aranjamentele necesare
înmormântării în cinstea regretatului
Taylor, care a avut loc marți, 23 iulie
1850, în New York City.  

Procesiunea a inclus tragerea a trei
salvii de către Regimentul 7 Garda
Națională. Erau treizeci de purtători
de pal, care era numărul de state din
Uniune în acel moment.

Taylor a fost îngropat într-un
sicriu metalic etanş Fisk, cu o fereastră
de sticlă pentru a vedea fața
decedatului.

Taylor a fost înmormântat la
Cimitirul Congresului din
Washington, DC,  (care a fost
construit în 1835 pentru a păstra
rămăşițe de notabili până când s-a
putut pregăti fie locul mormântului,
fie transportul către alt oras). 

Corpul său a fost transportat la
proprietatea familiei Taylor, unde
părinții săi au fost îngropați pe vechea
plantație a gospodăriei Taylor
cunoscută sub numele de
“Springfield” din Louisville, Kentucky.

Politologul Michael Parenti pune
la îndoială explicația tradițională a
morții lui Taylor. Bazându-se pe
interviuri şi rapoarte ale medicilor
patologi medico-legali, el susține că
procedura utilizată pentru a testa
otrăvirea cu arsen este fundamental
defectuoasă. 

O revizuire din 2010
concluzionează< „nu există nicio
dovadă definitivă a faptului că Taylor
a fost asasinat şi nici nu s-ar părea că
există o dovadă definitivă că el nu a
fost.”

Raluca D.

Zachary Taylor, al doilea
pre;edinte american care a

decedat `n timpul mandatului

Datorită mandatului său scurt, nu se consideră că Taylor a fost foarte influent pe
scena politic[. Unii istorici cred că Taylor era prea neexperimentat în politică, în-
tr-un moment în care oficialii aveau nevoie de legături strânse cu agenții politici
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Regele Henry al VIII-lea a
condus Anglia timp de 36 de ani
(1509-1547), prezidând începutul
Renașterii engleze și al reformei
protestante. Dar viața romantică,
extrem de tumultuoasă, a
monarhului, mai degrabă decât
politica sa, este cea care l-a ținut în
centrul atenției.

Henry al VIII-lea este cel mai bine
cunoscut pentru cele şase neveste şi
mai multe amante pe care le-a păstrat
deoparte. Căutarea disperată a
monarhului pentru unificarea politică
şi un moştenitor (b[iat) sănătos l-au
determinat să anuleze două căsătorii
şi să aibă decapitate două soții. Viața
sa amoroasă haotică a provocat o
succesiune instabilă, implicații de
politică externă şi chiar a dus la
ruperea cu Biserica Romei.

Iată o scurt[ prezentare a vieții şi,
în câteva cazuri, a decesului prematur
al soțiilor lui Henry al VIII-lea,
împreună cu impactul pe care
melodrama din viața reală l-a avut
asupra Angliei.

Catherine de Aragon, respins[
pentru că nu a avut fiu (1)

Henry a preluat tronul în anul
1509, la vârsta de 17 ani. Șase
săptămâni mai târziu, s-a căsătorit cu
Catherine de Aragon, fiica regelui
Ferdinand şi a reginei Isabella a
Spaniei. Catherine a fost ;i v[duva lui
Arthur, fratele mai mare a lui Henry
care murise la c]teva luni dup[ nunt[.
Din momentul în care tânărul Henry
s-a c[s[torit, a fost obsedat de
continuarea liniei Tudor. Din sarcini
multiple şi mai multe naşteri, singurul
copil care a supraviețuit a fost fiica lui
Henry şi Catherine, Mary, născută în
februarie 1516.

Catherine a rămas alături de
Henry vreme de 23 de ani şi se crede
chiar că este singura femeie pe care
regele a iubit-o vreodată. „Henry a
privit-o ca o soție model, a respectat-
o, dar ea a e;uat, nu i-a oferit un fiu”,
spune istoricul Tudor, Tracy Borman.
Frustrat de lipsa unui moştenitor
masculin, Henry a `nceput s[ caute. A
avut o scurtă aventură extraconjugală
cu Elizabeth „Bessie” Blount, una
dintre doamnele de onoare ale
Catherinei. În 1519, Bessie a fost dusă
în secret în mediul rural din Essex,
unde l-a născut pe Henry Fitzroy,
singurul copil nelegitim recunoscut de
Henry.

În anii 1520, Henry a dezvoltat o
afecțiune pentru Anne Boleyn, o altă
doamnă de onoare a Catherinei şi a
solicitat în cele din urmă aprobarea
Papei pentru anulare. „A susținut că
mariajul său cu Catherine era invalid,
deoarece căsătoria ei cu fratele său
Arthur fusese consumată, dar ea a
contestat întotdeauna acest lucru”,
explică Borman. Când Papa a refuzat
cererea lui Henry, regele a divorțat de
Catherine împotriva voinței Bisericii
Romano-Catolice şi a înființat Biserica
Angliei - deschizând Reforma.

Catherine a murit la castelul
Kimbolton, ca prințesă nu regină, la 7
ianuarie 1536.

Chiar şi după ce nou-înființata
Biserică a Angliei i-a acordat lui
Henry al VIII-lea anularea c[s[toriei,
Catherine de Aragon a rămas fidelă
fostului său soț, în parte pentru a-şi

asigura interesele fiicei lor, viitoarea
Mary I.

În ultima sa scrisoare către Henry,
recăsătorit, Catherine, pe moarte, a
scris< „În sfârşit, îmi fac jurământul că
ochii mei te doresc mai presus de toate
lucrurile. R[mas bun.”

După despre moartea lui
Catherine, Henry şi noua sa regină,
Anne Boleyn, au apărut public în
ținută galbenă. Deşi unii istorici susțin
că galbenul ar fi putut fi o culoare de
doliu în curtea spaniolă de la naşterea
lui Catherine, pare probabil că noul
cuplu regal a fost uşurat la moartea lui
Catherine şi s-a bucurat de tonurile
mai vesele ale culorii.

Anne Boleyn, prima regin[ 
decapitat[ (2)

Anne şi sora ei, Mary, şi-au
petrecut o parte din copilărie la curtea
din Franța. Mary s-a întors în Anglia
în jurul anului 1520 şi a avut o scurtă
aventură cu Henry. Henry a devenit
apoi fascinat de Anne, dar ea a refuzat
avansurile regelui. Nu avea niciun
interes să fie amantă. Când Henry a
solicitat anularea primei sale soții
pentru a se căsători cu Anne, Roma a
refuzat. Aşadar, regele s-a desprins de
Biserica Romano-Catolică şi a format
Biserica Angliei.

Henry şi Anne s-au căsătorit în
ianuarie 1533, iar Anne a născut
primul lor copil, Elizabeth, în
septembrie acelaşi an. Henry a rămas
plin de speranță că Anne îi va da un
fiu, dar după o serie de naşteri
premature, Henry şi-a pierdut
interesul pentru soția sa. Când a luat
o amantă, Anne s-a înfuriat. Disperat
să pună capăt relației, Henry a acuzat-
o de adulter şi trădare şi a anulat
căsătoria.

La 19 mai 1536, Anne a fost
decapitată pentru presupusele sale
infracțiuni. Este de departe cea mai
studiată dintre soțiile lui Henric al
VIII-lea, dar o mare parte din viața ei
rămâne un mister, inclusiv termenii
execuției sale. „Deşi ştim că Henry şi-
a anulat căsătoria cu Anne cu două
zile înainte de executarea ei, nici
măcar nu ştim pretextul juridic
specific”, spune Norton.

Mulți istorici cred că Henry a
inventat acuzațiile împotriva fostei
sale so\ii.

Jane Seymour a decedat după
nașterea moștenitorului (3) 

La câteva zile după executarea
Annei, Henry s-a căsătorit cu a treia
soție, Jane Seymour. Jane servise ca
doamnă de onoare atât pentru
Catherine de Aragon, cât şi pentru
Anne Boleyn. Mama lui Anne ;i a lui
Jane au fost veri;oare primare. „Anne
nu a rămas blândă deoparte când a
devenit evident interesul lui Henry
pentru Jane. Știm din surse că au avut
parte de nenum[rate conflicte la
curtea regal[”, spune Norton. La 12
octombrie 1537, Jane l-a născut pe
Edward al VI-lea şi a murit din cauza
complicațiilor naşterii câteva
săptămâni mai târziu. La dorința
regelui, Jane este înmormântată la
capela Saint George alături de el.

Anne de Cleves, o c[s[torie 
care a durat doar ;ase luni (4)

Henry a rămas burlac timp de doi
ani, până când ministrul său şef i-a
sugerat să caute o alianță europeană şi
să se căsătorească cu una dintre
surorile (Anne şi Amelia) ale ducelui
german de Cleves. Henry a cerut
portretele femeilor şi a găsit-o pe
Anne ca fiind cea mai măgulitoare
dintre cele două. Când Anne a sosit în
Anglia la 1 ianuarie 1540, Henry a fost
şocat că nu seamănă nimic cu tabloul. 

El a încercat să oprească nunta, dar
pentru că aranjamentul a progresat
până acum, s-au căsătorit la 6 ianuarie
1540. 

Anne, aşa-numita „soție urâtă”, a
acceptat divorțul şi acordul generos
şase luni mai târziu şi a trăit în pace ca
„Sora regelui” până la moartea ei în
iulie 1557.

Catherine Howard, prețuită, 
dar executată (5)

Henry s-a căsătorit cu Catherine
Howard, în vârstă de 19 ani - o
doamnă de onoare a Annei de Cleves
- în iulie 1540. În acest moment,
devenise supraponderal şi nu mai
putea merge. A spus că a fost încântat
de noua lui mireasă, Henry a acoperit-
o pe Catherine cu daruri şi a numit-o
„trandafirul fără ghimpe”. Dar la mai
puțin de un an de la căsătorie au
apărut zvonuri despre infidelitate. Cu
suficiente dovezi că ar fi fost cel puțin
promiscuă, Catherine a fost executată
pentru adulter şi trădare la Tower
Green la 13 februarie 1542.

Căsătoria a fost fericită timp de
aproape un an, dar tensiunea a crescut
în curând pe măsură ce Catherine a
căutat compania bărbaților mai tineri. 

Zvonurile s-au răspândit rapid în
Curtea Tudor şi, până în septembrie
1541, arhiepiscopul Cranmer a
considerat că este de datoria lui să-l
informeze pe rege cu privire la
suspiciunile ridicate împotriva soției
sale.

Henry a refuzat să creadă
acuzațiile, atât de autentică era
afecțiunea sa pentru Catherine, dar au
apărut dovezi mai înfricoşătoare care
dovedesc promiscuitatea ei - şi chiar
că nu era virgină când s-a c[s[torit cu
regele. Henry a fost devastat.

Catherine Parr, cea care a tr[it 
mai mult dec]t regele (6)

Henry s-a căsătorit cu a şasea
soție, Catherine Parr, în iulie 1543. O
văduvă plină de spirit şi educată, când
Catherine a arătat interes pentru
protestantism, Henry a ordonat
arestarea ei. Aceasta a reuşit să evite
soarta predecesoarelor sale, aducând
stabilitate şi pace instanței, în timp ce
a servit ca mamă vitregă amabilă şi
grijulie pentru copiii lui Henry.

Dintre toate soțiile lui Henry,
Borman spune că Parr a avut cea mai
mare influență asupra celei mai largi
varietăți de domenii, inclusiv cultura
curții, religia, rolul femeilor şi
educația copiilor lui Henry. 

„De asemenea, ea l-a convins pe
Henry să-i readucă pe fiicele sale
Mary şi Elizabeth la ordinea
succesiunii şi a acționat ca regent când
Henry a plecat la război cu Franța”,
explică Borman. Catherine a murit în
1548, la un an după moartea lui
Henry.

Raluca D.

Regele Henry al VIII-lea (1491-1547) a condus Anglia timp de 36 de ani, prezidând schimbări
radicale care i-au adus națiunea în Reforma protestantă. S-a căsătorit cu o serie de şase soții în
căutarea alianței politice, a fericirii conjugale şi a unui moştenitor masculin sănătos. Dorința
sa de a-şi anula prima căsătorie fără aprobarea papală a dus la crearea unei Biserici separate a
Angliei. Dintre căsătoriile sale, două s-au încheiat în anulare, două în decese naturale şi două
cu decapitările soțiilor sale pentru adulter şi trădare. 

Cele 6 so\ii ale regelui
Henry al VIII-lea

Viața amoroasă, extrem de haotică, a monarhului a dus la o succesiune
instabilă, schimbări de politică externă și o rupere cu Roma

O gravură a episcopului Latimer prezentând Biblia regelui Henry al VIII-lea

Procesul lui Catherine de Aragon
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Margot Robbie va face parte
din strălucita distribuţie a
viitorului film al lui Wes Anderson
care va fi turnat în Spania,
dezvăluie revista The Hollywood
Reporter citată de EFE.

Actri\a, care în prezent poate fi
văzută pe marile ecrane în filmul cu
supereroi "The Suicide Squad", va juca
în viitorul film alături de vedete precum
Tom Hanks, Bill Murray, Tilda Swinton
şi Adrien Brody.
Deşi filmul va fi turnat pe pământ
spaniol, “nu va fi vorba despre Spania”, a
dezvăluit Tilda Swinton revistei Variety.
Se aşteaptă ca filmările să înceapă luna
aceasta.

Nominalizat de şapte ori la premiile
Oscar, deşi nu a câştigat niciodată
preţioasa statuetă, Wes Anderson este
un cineast cu o estetică absolut originală
şi este preferatul publicului de cinema
alternativ.

Filmul, care este un omagiu adus
cinematografiei franceze, spune povestea
unui săptămânal care acoperă subiecte
de politic[, artă şi gastronomie. 
Este totodată o declaraţie de dragoste
pentru jurnalism, plasată în avanpostul
unui ziar american dintr-un oraş fictiv
francez al secolului XX. Murray joacă
rolul unui redactor devotat unui grup de
scriitori expatria\i care trebuie să-şi scrie
ultima colecţie de povestiri.

Britney Spears a câştigat lupta
acerbă pentru a ieşi de sub tutela tatălui
său, după ce Jamie Spears a fost de acord
să renunțe la rolul de tutore, potrivit
Variety. Este o victorie importantă
pentru cântăreaţa care timp de 13 ani s-
a aflat sub controlul tatălui ei, în urma
unei decizii judecătoreşti din 2008.

Tatăl pop-star-ului a depus joi
răspunsul în faţa Curţii superioare din
Los Angeles privind cererea lui Britney
Spears de a-i retrage funcţia.

Dacă, în primă fază, avocatul lui
Jamie Spears a asigurat că „nu există
niciun motiv pentru a-l retrage din
această funcţie”, lupta publică în care s-
a angajat interpreta l-a determinat să ia
hotărârea.

„Este foarte discutabil dacă o
schimbare de tutore în acest moment ar
fi în interesul doamnei Spears. Chiar
dacă domnul Spears este atacat
nejustificat, el nu crede că o luptă
publică privind tutela cu fiica sa este în
interesul ei. El va colabora cu Curtea şi
cu avocatul fiicei sale pentru a pregăti o
tranziţie uşoară în cadrul tutelei”, a spus
avocatul.

Avocatul lui Britney Spears, Mathew
Rosengart, a salutat anunţul într-un
comunicat. „Suntem fericiţi că domnul
Spears şi avocatul său au admis astăzi
într-un document juridic că trebuie să
se retragă. S-a făcut dreptate pentru
Britney”, a spus el.

Avocatul promite „să continue
ancheta asupra comportamentului
domnului Spears şi al altora în aceşti
ultimi 13 ani, timp în care a strâns
milioane de dolari de pe urma fiicei
sale”.

Renunţarea lui Jamie Spears
intervine la o lună după ce Rosengart a
devenit avocatul lui Britney, după
demisia fostului ei avocat desemnat din
oficiu.

Noul avocat investighează totodată
modul în care tatăl lui Britney a
gestionat finanţele fiicei sale, având în
vedere că au apărut plăţi nejustificate
unor promotori de concerte în condiţiile
în care artista s-a retras de pe scenă. Pe
de altă parte, Jamie Spears a negat că ar
exista alte motive pentru renunţarea lui,

asigurând că aceasta se produce din
cauza presiunii publice exercitate asupra
lui.

Rosengart a cerut la 26 iulie ca un
consultant financiar să-l înlocuiască pe
tatăl cântăreţei de la gestionarea
finanţelor, având în vedere că aspectele
medicale sunt supravegheate de avocata
Jody Montgomery. Prin retragerea
tatălui cântăreţei, Montgomery este
singura care mai rămâne implicată în
caz. Anterior s-au retras avocatul
desemnat al lui Britney, impresarul ei
artistic şi un fond de investiţii ce
controla finanţele artistei împreună cu
tatăl acesteia.

„Această tutelă plăteşte salariul
multor oameni”, a fost una dintre
plângerile trecute de Britney în
declaraţia sa din 23 iunie, care a făcut
înconjurul lumii şi a demarat procesul
pentru a pune capăt tutelei legale care îi
controlează viaţa de peste 13 ani, scrie
Agerpres. Cântăreața în vârstă de 39 de
ani se afla sub tutela tatălui ei din 2008.
În luna iunie, vedeta a cerut unui
judecător să pună capăt tutelei „abuzive”
din ultimii 13 ani şi l-a reclamat pe tatăl
ei pentru controlul exercitat asupra vieţii
ei. Ea a dezvăluit că aranjamentul cere
să folosească metode contraceptive şi o
împiedică să se recăsătorească.

Margot Robbie va juca `n filmul
produs de Wes Anderson

Tat[l lui Britney Spears a acceptat 
s[ renun\e la tutel[

Primele imagini din al cincilea
sezon „The Crown” cu Elizabeth
Debicki în rolul prinţesei Diana şi
Dominic West ca prinţul Charles au
fost lansate de Netflix.

Producţia pentru al cincilea sezon
a început luna trecută în Marea
Britanie, iar Debicki - cunoscută din
„Tenet” şi „Guardians of the Galaxy
Vol. 2” - şi West - cunoscut din
„Mona Lisa Smile”, „The Affair” şi
„The Pursuit of Love” - sunt
interpreţii prinţesei Diana şi prinţului
Charles în anii 1990. 

Debicki a preluat rolul de la
Emma Corrin, care a fost Diana în
sezonul al patrulea, când l-a întâlnit
şi s-a căsătorit cu prinţul Charles,
jucat de Josh O’Connor, şi a ajuns în
atenţia lumii. Prinţesa Diana s-a
luptat cu probleme de alimentaţie şi a
avut o aventură cu James Hewitt
(interpretat de Daniel Donskoy) după
ce a aflat că Charles avea o relaţie cu
Camila Parker Bowles (Emerald

Fennel). 
West filmează în prezent şi pentru

„Downton Abbey 2” şi versiunea
britanică a serialului „Call My Agent”. 

În sezonul al cincilea din „The
Crown” joacă Imelda Staunton
(„Harry Potter”) - regina Elizabeth II,
Jonathan Pryce („The Two Popes”) -
prinţul Philip, Lesley Manville
(„Maleficent< Mistress of Evil”) -
prinţesa Margaret şi Jonny Lee Miller
(„Elementary”) - John Major. 

„The Crown” a fost lansat de
Netflix în 2016 şi urmăreşte familia
regală britanică pe parcursul mai
multor decenii, începând cu moartea
regelui George VI şi încoronarea fiicei
lui, Elizabeth, în 1952. 

Nu este clar dacă al cincilea sezon
va include decesul prinţesei Diana,
survenit în 1997, în urma unui
accident rutier, sau dacă acest
eveniment va fi cuprins în al şaselea
sezon, anunţat ca fiind ultimul al
serialului.

Au ap[rut primele imagini
din sezonul 5 al serialului

“The Crown”

Ryan Reynolds, cunoscut pentru
rolul de supererou din pelicula
"Deadpool", interpretează un personaj
secundar dintr-un joc video în cel mai
recent film al său, "Free Guy", care a avut
premiera pe 13 august, relatează EFE.

"Free Guy" este pariul pentru această
vară al 20th Century Studios (preluate
de Disney) şi una dintre puţinele
superproducţii lansate pe marile ecrane
fără să fie bazate pe universul unor
francize precum Marvel, DC Comics
sau Fast &Furious.

Punctul de plecare al acestei
comedii, în regia lui Shawn Levy, este
filmul "The Truman Show" (1998), dar
în loc să parodieze producţiile de
televiziune, face o incursiune în lumea
jocurilor video.

"Free Guy" este o incursiune într-un
joc video de succes, cu elemente atât din
"Minecraft", cât şi din "The Sims", care
simulează un oraş în care jucătorii pot
face tot ceea ce îşi doresc.
Filmul spune povestea lui Guy, un tip
simplu care lucrează într-o bancă şi care
într-o bună zi descoperă, graţie
inteligenţei artificiale, că este de fapt un
personaj non-jucător (NPC).

După ce conştientizează acest lucru,
el îi înfruntă pe ceilalţi jucători şi
provoacă o controversă mondială într-o
lume conectată ireversibil la console.

"Am citit scenariul şi am vorbit cu
Shawn despre acest univers şi despre
cum am putea face să devină mai
relevant pentru lumea în care trăim în
prezent", a declarat Ryan Reynolds la o
videoconferinţă.

Ryan Reynolds, despre cel
mai recent rol al s[u


