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Vinetele au propriet[\i 
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Legenda 
sportului,

Ivan
Patzaichin,

`nmorm]ntat
cu onoruri 
militare

Marele actor
Ion Caramitru 

a p[r[sit 
scena 

vie\ii la 
79 de ani

În ziua atacurilor, 
primarul orașului New
York Rudy Giuliani a

declarat< „Vom reconstrui.
Vom reveni mai puternici
decât înainte, din punct

de vedere politic, din
punct de vedere

economic. Conturul
orașului va fi reîntregit.”

Cine a fost Gheorghe
Foc;a, cel care a scris

cel mai profund ;i
frumos despre Oa;?

Gheorghe Foc;a `n anul 1926, la absolvirea
Liceului din Huși

Au trecut 20 de ani 
de la atentatele din 

11 septembrie

Festivalul Interna\ional
de Carte Transilvania 

va avea loc `n perioada
16-19 septembrie

O nouă ediţie a Nopţii Literaturii
Europene, reunind sesiuni de lectură şi
perfomance-uri a avut loc sâmbătă 11
septembrie, la Muzeul Naţional al Literaturii
Române, Librăria Humanitas Kretzulescu,
Muzeul Naţional de Istorie a României şi
Piaţa Odeon. Evenimentul a adus în faţa
publicului opere literare din opt ţări
europene, proaspăt traduse în limba

română, fragmente din aceste cărţi, de la
proză la poezie, fiind lecturate de
personalităţi cunoscute ale scenei culturale
din România. Ediţia din acest an s-a \inut în
aer liber, în patru spaţii de pe Calea
Victoriei. Contextul a permis ca acest
eveniment literar să fie accesibil unui public
larg, format din trecătorii de toate vârstele,
şi nu doar pasionaţilor de literatură.

Actorul a fost cunoscut ;i iubit de genera\ia t]n[r[ pentru interpretarea 
rolului profesorului Socrate din filmul “Liceenii”

Patzaichin a fost un canoist român, cvadruplu laureat cu aur la Jocurile
Olimpice de vară din 1968, 1972, 1980 și 1984 și triplu laureat cu argint 

În loc să stabilizeze Republica Romană, asasinatul l-a aruncat
într-un alt război civil, în timp ce susținătorii lui Cezar s-au luptat
cu asasinii și apoi unul cu celălalt. Temându-se de concentrarea
puterii absolute într-un singur om amenință instituțiile
democratice ale republicii, zeci de senatori care și-au spus
„Liberatorii” au complotat să-l omoare pe dictator. 

Festivalul Internațional de Carte Transilvania (FICT)
revine în Piața Unirii din Cluj-Napoca în perioada 16-19
septembrie 2021 cu mesajul „Ne revenim împreună!”. 

Festivalul Internațional de Carte Transilvania este
organizat de Asociația Culturală Eikon și realizat cu
sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și a
Consiliului Local Cluj-Napoca și susține cultura scrisă
română și universală. În cadrul ediției din acest an vor
participa cele mai importante edituri din România, vor
avea loc lansări de carte, colocvii și conferințe cu invitați
speciali din Franța, Italia, Belgia, SUA, Portugalia. FICT
își propune, prin evenimentele sale, să atragă atenția
tinerilor asupra necesității lecturii, să promoveze
responsabilitatea socială și culturală, diversitatea și
implicarea civică.
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Etnograful și muzeograful
Gheorghe Focșa a avut o
contribuție fundamentală la
aprofundarea cercetărilor
etnografice despre viața satului
românesc. A participat la
ctitorirea muzeală și a
sistematizat dezvoltarea
muzeografică, de fiecare dată
când profesia i-a permis acest
fapt.

A contribuit semnificativ la
dezvoltarea muzeografiei etnografice,
prin participarea la alcătuirea unor
expoziții în urma cercetărilor efectuate
la sate între anii 1934 și 1935.

În anii 1936 - 1938 a elaborat și a
propus o tematică pentru dezvoltarea
expozițiilor din cadrul Muzeului
Satului din București, ajungând astfel
să devină un adevărat muzeu
permanent al culturii populare.

Din 1948 i s-a încredințat direcția
acestei instituții, punând la temelia
muzelui o nouă bază științifică,
realizând o sinteză care cuprinde
construcții autentice și alte obiecte
expuse.

Copilăria și studiile efectuate

Etnograful și muzeograful
Gheorghe Focșa și-a petrecut copilăria
şi anii de şcoală au fost trăiţi în satul
natal, Rășcani, unde a văzut lumina
zilei la 15 octombrie 1903.

Clasele primare au fost frecventate
de copilul Gheorghe în satul Jigălia,
dar dintr-a cincea, tot Ion Focşa,
animat de gândul „luminării” copiilor,
a pus la dispoziţie gratuit o cameră din
casa proprie de locuit, care a servit
câţiva ani drept sală de clasă, astfel
încât fiul său a terminat şcoala medie
în localitatea natală.

Studiile liceale au fost începute la
un liceu particular din Vutcani,
improvizat în condiţii vitrege de
profesori, ofiţeri sau refugiaţi şi apoi
continuat, ca să nu se întrerupă
învăţătura, la Bârlad. Studiul serios şi
aprofundat este atestat oficial prin
următoarele cinci clase, încheiate cu
susţinerea examenului de bacalaureat,
pe care le-a urmat la Liceul „Cuza-
Vodă” din Huşi.

În urma absolvirii cursurilor din

anul şcolar 1925-1926, i se acordă de
către Liceul „Cuza-Vodă”, Huşi –
Premiul I cu laudă elevului Focşa I.
Gh., clasa a VIII-a, pentru învăţătură
şi bună purtare.

Terminând liceul, Gh. I. Focşa şi-a
susţinut bacalaureatul la 28 iunie 1926.

Student la Facultatea de Filozofie şi
Litere, Gheorghe I. Focşa îşi începe
concomitent, în 1929, cercetarea
ştiinţifică, înscriindu-se ca participant
la seminariile de introducere în
sociologie. Aici a fost invitat de
celebrul profesor Dimitrie Gusti de la
Catedra de sociologie să participe în
cadrul echipelor studenţeşti pentru
cercetarea monografică a satelor
româneşti din perioada interbelică,
prima dintre acestea (la care a
participat Gh. Focşa) desfăşurându-se
în 1930 – Runcu (Gorj). La astfel de
cercetări complexe Gh. Focşa a activat,
între anii 1930-1942, ca membru
component (coechipier) sau
conducător-cercetător de echipă
studenţească, revenind apoi în mod
individual pentru cercetare
aprofundată la Runcu (Gorj), Cornova
(Orhei, Basarabia), Drăguş (Făgăraş),
Ţara Oltului, Moişeni (Ţara Oaşului),
Satu-Mare, Cuhea (Maramureş),
Dioşti (Romanaţi) etc. Din 1932 a
început să publice în revistele de profil
articole despre aspecte ale
spiritualităţii şi civilizaţiei rurale
interbelice.

Între anii 1935-1942 a fost angajat
al Fundaţiei Culturale „Principele
Carol”, cumulând mai multe funcţii şi
având diferite responsabilităţi< a fost
inspector cultural şi inspector general
al căminelor culturale şi al şcolilor
ţărăneşti (1935-1937), a fost bibliotecar
(1934), apoi bibliotecar-şef al
Fundaţiei Regale „Principele Carol”
(1940), a organizat cursuri de
perfecţionare cu îndrumătorii de
cămine culturale şi biblioteci din satele
româneşti (1942), a fost inspector şi
inspector general al Fundaţiei „Regele
Mihai I” (din 1940), a condus lucrările
de (re)construire a satului Dioşti –
Romanaţi, distrus de un incendiu

devastator, a participat la organizarea
expoziţiilor pavilionare cu obiecte
etnografice şi documente achiziţionate
de echipele studenţeşti în timpul
cercetărilor monografice (1935-1939),
propunând ulterior Fundaţiei
organizarea unei expoziţii permanente
de artă populară.

Activitatea de cercetător
și muzeograf

A fost participant la Seminariile
pregătitoare pentru realizarea
monografiilor sociologice la sate, pe
vremea aceea fiind student în anul I la
Facultatea de Filosofie și Litere -
Catedra de Sociologie, condusă de
profesorul Dimitrie Gusti. Gheorghe
Focșa s-a numărat printre cele 70 de
persoane care au fost invitate să facă
parte din întreg colectivul de specialiști
și studenți care au inișiat și dus
campania din satul Runcu, județul
Gorj, din vara anului 1930.

Cercetătorului i s-au delegat sarcini
de a studia mentalitatea satului
respectiv, faptele și concepțiile morale
după care se ghidau localnicii la acea
vreme. Astfel, a ajuns să fie desemnat
să efectueze cercetări monografice și în
localitatea Cornova, din Basarabia, în
anul 1931, resepctiv la Drăguș, în
Făgăraș, un an mai târziu. În cea din
urmă localitate menționată s-au
efectuat cercetări de mare amploare,
care mai apoi s-au exins asupra întregii
zone a Țării Oltului, până în 1938.

"Între timp, amploarea acestor
cercetări s-a lărgit, trecând de la
studierea în colectiv a unui singur sat,
la analiza a 12, 25 și 60 de sate din zone
distincte de pe cuprinsul țării, prinse
deodată în campaniile de cercetări din
anii 1934, 1935, 1936. În acest timp,
am primit sarcina să organizez și să
conduc direct colective mixte pentru
cercetări complexe de sociologie
rurală, cu multiple implicații
etnografice, întreprinse în satele
Moișeni - Țara Oașului, în trei
campanii consecutive (anii 1935 -

1937), Cuhea - Maramureș (1936 -
1937), Dioști - Romanați (1938 -
1939)", a precizat cercetătorul
Gheorghe Focșa.

Aceste localități menționate au fost
luate ca obiective centrale pentru
studiul modului complex de viață,
respectiv desfășurarea activităților
culturale, sociale și spirituale.
Analizele concrete, precum și
informațiile științifice colectate din
centrele menționate s-au extins asupra
zonelor etnografice din care fac parte
aceste sate< Țara Oașului, Țara Oltului,
zona Romanați etc. În aceeași
perioadă, cercetările sale au vizat și alte
zone precum Valea Bistriței
Moldovene, zona Suceava, Țara
Hațegului, Mărginimea Sibiului și
altele.

Gheorghe Focșa a ales să-și
îndrepte atenția spre cercetarea vieții
morale, a tradițiilor, ceremoniilor cu
manifestările lor complexe, riturile de
trecere, concepțiile magico-religioase,
mentalitatea localnicilor, unitățile și
subunitățile sociale constituite.

Printre toate elementele care
constituiau o parte din ceea ce
însemna viața satului la acea vreme, s-
au aflat și "cetele de feciori", intens
studiate de către Gheorghe Focșa.

Articole, volume
publicate sau manuscrise
despre Țara Oașului

Cercetările de teren, efectuate în
perioade diferite de timp, au avut
rezultate fructuoase și pentru zona
Țării Oașului. Acestea au fost publicate
fie sub forma unor ample volume, fie
sub forma unor articole, în diferite
publicații: Arta populară din Țara
Oașului, în "Săteanca", București,
1968; seria de articole apărute în
publicația Roumanie d'aujourd'hui:
Coafura femeii din Țara Oașului. Un
moment etnografic. Ouăle pictate.
Bisericile de lemn. Costumul de
Muscel. Ceramica de Horezu. Pieptare
și cojoace. Lada de zestre. Ștergarele

dobrogene. Costumul pădurenilor.
Portul Popular din Rucăr> Țara
Oașului - Studiu Etnografic. Cultura
Materială - 1975> Roata Feciorilor din
Țara Oașului (film etnografic) - 1968.

Gheorghe Focșa are și câteva
manuscrise importante, care însă nu
au văzut lumina tiparului. Între
acestea se regăstește și Monografia
etnografică a Țării Oașului.

Gheorghe Focșa a participat la
alcătuirea unor expoziții pavilionare
organizate în cadrul și ca urmare a
cercetărilor monografice efectuate la
sate în anii 1934 și 1935, precum și la
alcătuirea celei dintâi expoziții în Aer
Liber a Muzeului Satului, în 1936. A
adus atunci gospodăria Moișeni din
Țara Oașului, cu 4 construcții și 360
de obiecte diferite în inventarul său,
alcătuind un valoros și original
monument de cultură populară.

Un alt domeniu de activitate
destinat reliefării și valorificării
tezaurului artistic al poporului nostru
la care Gheorghe Focșa a contribuit
concret în calitate de “consultant
științific” îl constituie seria filmelor
documentare în culori, între care<
Scoarțe românești (1963), Muzeul
Satului (1964), Ceramica din Oboga
(1966), Tradiții și meșteșuguri
artistice în Munții Apuseni (1968),
Roata Feciorilor din Țara Oașului
(1968), Nuntă pe Valea Izei (1969),
realizate de studioul  "Al. Sahia".

Cea mai interesantă unitate 
din cadrul Muzeului Satului< 
Gospodăria din Moișeni

“Am contribuit la alcătuirea
muzeului Satului în 1936, aducând în
acest muzeu cea mai interesantă
unitate, gospodăria din Moișeni -
Satu Mare. Am propus un plan de
muncă pentru completarea,
dezvoltarea și îndrumarea lui
științifică pentru a realiza un mare
muzeu etnografic în are liber,
consacrat tehnicii și artei noastre
rurale. Ca director al acestui Muzeu
din 1948, sub îndrumarea
Comitetului pentru Artă, am elaborat
un plan de muncă științifică pentru
completarea, dezvoltarea și
reorganizarea acestei instituții de
cultură, făcând studii și achiziții de
obiecte caracteristice”, a declarat
Gheorghe Focșa după ce a fost
recunoscut ca director al Muzeului
Satului, printr-o decizie a ministrului
Artelor și Informațiilor.

Sala Gheorghe Focșa
din cadrul Muzeului
Satului Românesc Dimitrie

Pentru toate realizările sale,
Muzeul Satului Românesc Dimitrie
Gusti are în componența sa o sală
dedicată expozițiilor de artă vizuală,
care îi poartă numele.

Sala Gheorghe Focșa are 150 de
metri pătrați, respectiv 35 de metri
lungine de expunere. În acest sens, în
spațiul respectiv se organizează
frecvent vernisaje și expoziții de
icoane, artă populară sau diverse
tipuri de artă vizuală cu motive și
influențe tradiționale populare sau
religioase.

A consemnat Carolina Lup

PERSONALIT~}I
Student la Facultatea de Filozofie şi Litere, Gheorghe I. Focşa îşi începe concomitent,

în 1929, cercetarea ştiinţifică, înscriindu-se ca participant la seminariile de introducere
în sociologie. Aici a fost invitat de celebrul profesor Dimitrie Gusti de la Catedra de
sociologie să participe în cadrul echipelor studenţeşti pentru cercetarea monografică
a satelor româneşti din perioada interbelică, prima dintre acestea (la care a participat
Gh. Focşa) desfăşurându-se în 1930 – Runcu (Gorj).

Acum 81 de ani (1936) se deschidea oficial Muzeul Satului din Bucure;ti, `n prezen\a regelui Carol al II-lea

Cine a fost Gheorghe Foc;a, cel care a scris cel
mai profund ;i frumos despre |ara Oa;ului?

Și-a dedicat o bună parte din studii și cercetări sudierii acestei zone etnografice, în special localității Moișeni
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EVENIMENT
În ziua atacurilor, primarul orașului New York Rudy Giuliani a declarat< „Vom reconstrui. Vom reveni mai puternici
decât înainte, din punct de vedere politic, din punct de vedere economic. Conturul orașului va fi reîntregit.” Pe locul
uneia dintre clădirile distruse total, World Trade Center 7, se află astăzi un nou zgârie-nori, terminat în 2006. 

La 11 septembrie 2001 - o zi,
însorită, la sfârșitul verii - teroriștii
din Al Qaeda la bordul a trei
avioane de pasageri deturnate au
efectuat atacuri sinucigașe
coordonate împotriva World Trade
Center din New York City și
Pentagonul din Washington, DC,
omor]nd pe toți cei de la bordul
avioanelor și aproape 3.000 de
oameni la sol. 

Un al patrulea avion s-a prăbușit într-
un câmp lângă Shanksville, Pennsylvania,
ucigând pe toți la bord, după ce pasagerii
și echipajul au încercat să smulgă
controlul de la pirateri.

Majoritatea covârșitoare ale celor
morți erau civili, inclusiv cetățeni din 90
de țări. În plus, moartea de cancer
pulmonar a cel puțin a unei persoane a
fost considerată de un medic legist a fi
cauzată de expunerea la praful ridicat în
urma prăbușirii World Trade Center.

Unele burse americane de acțiuni au
rămas închise în toată săptămâna
atacurilor, și au anunțat pierderi enorme
după redeschidere, mai ales în industriile
transporturilor aeriene și de asigurări.
Distrugerea spațiilor de birouri în valoare
de miliarde de dolari a cauzat pagube
serioase economiei districtului Lower
Manhattan. Statele Unite au răspuns la
aceste atacuri lansând un „Război
împotriva terorismului”, invadând
Afganistanul pentru a înlătura de la
putere regimul dictatorial al Talibanilor,
care adăpostea teroriști al-Qaeda, și
adoptând legea USA PATRIOT Act.
Multe alte țări și-au întărit și ele legislația
antiteroristă și au extins puterile forțelor
de aplicare a legii. 

Victime ;i distrugerile 
provocate

2.993 de oameni și-au pierdut viața,
inclusiv cei 19 teroriști< 246 în cele patru
avioane (din care nu a supraviețuit
nimeni), 2.603 în New York în clădiri și
la sol, și 125 la Pentagon. Încă 24 de
persoane rămân încă date dispărute. 

Toți cei morți erau civili, cu excepția
a 343 de pompieri, 72 de ofițeri de
aplicare a legii, 55 de militari, cei 19
teroriști care au pierit în atacuri. Peste 90
de țări și-au pierdut cetățeni în atacurile
de la World Trade Center. În 2007,
instituția de medicină legală din New
York a adăugat-o pe Felicia Dunn-Jones
la lista victimelor atacurilor din 11
septembrie. Dunn-Jones a murit la cinci
luni după 9/11 în urma unei boli de
plămâni legată de expunerea la praf în
timpul prăbușirii World Trade Center.

La câteva săptămâni după atacuri,
numărul estimat al morților era de peste
6.000. Municipalitatea a putut identifica
rămășițele doar a aproximativ 1.600
dintre victimele de la World Trade
Center. Medicii legiști au colectat
„aproximativ 10.000 de fragmente
neidentificate de os și țesut care nu au
putut fi legate de niciuna din persoanele
de pe lista morților”. În 2006 încă se mai
găseau fragmente de oase în timpul
pregătirilor pentru demolarea clădirii
Deutsche Bank.

Și Michael Jackson putea fi o victimă
a acestui incident pentru că a avut la
această dată o întâlnire la etajele
superioare ale unuia dintre turnuri, dar,
pentru că la hotel, Michael a stat la
pălăvrăgeli cu mama lui și una dintre
surori, Rebbie Jackson, până la ora 3, iar
dimineața, el nu s-a mai putut trezi. 

Pe lângă Turnurile Gemene de câte

110 etaje din World Trade Center,
numeroase alte clădiri din zona World
Trade Center au fost distruse sau grav
avariate, inclusiv World Trade Center 7,
World Trade Center 6, World Trade
Center 5, World Trade Center 4, Marriott
World Trade Center (WTC 3), și
complexul World Financial Center și
biserica ortodoxă greacă Sfântul Nicolae.

Clădirea Deutsche Bank de vis-a-vis
de complexul World Trade Center peste
strada Liberty a fost demolată ulterior din
cauza condițiilor toxice din interiorul
turnului de birouri. Alte clădiri
învecinate, printre care West Street nr. 90
și clădirea Verizon au suferit avarii
majore, dar au fost restaurate. Clădirile
World Financial Center, One Liberty
Plaza, Millenium Hilton, și Church Street
nr. 90 au suferit avarii moderate.
Echipamentul de comunicații de pe
Turnul de Nord inclusiv antenele radio și
de televiziune au fost distruse, dar stațiile
media au rerutat rapid semnalele și au
reluat emisia. În comitatul Arlington, o
parte din Pentagon a fost grav avariat de
incendiu și o secțiune a clădirii s-a
prăbușit.

Ideea atacurilor de la 11 
septembrie i-a venit lui Khalid 
Sheikh Mohammed, care i-a 
prezentat ideea lui Osama bin 
Laden în 1996

La acel moment, Bin Laden și al-
Qaeda erau într-o perioadă de tranziție,
mutându-se înapoi din Sudan în
Afganistan. Atentatul cu bombă de la
ambasada SUA din Sudan din 1998 a lui
bin Laden au marcat un punct de
cotitură, bin Laden intenționând acum să
atace Statele Unite.

La sfârșitul lui 1998 sau la începutul
lui 1999, bin Laden i-a dat lui
Mohammed aprobarea de a începe
organizarea atacului. În primăvara lui
1999 au avut loc o serie de întâlniri între
Khalid Sheikh Mohammed, Osama bin

Laden, și secundul său Mohammed Atef.
Mohammed a furnizat suportul
operațional al atacului, inclusiv la selecția
țintelor și cu aranjamentele de călătorie
ale teroriștilor.

Bin Laden a obiectat la unele idei ale
lui Mohammed, respingând unele ținte
potențiale cum ar fi Turnul US Bank din
Los Angeles, deoarece „nu era destul
timp de pregătire pentru o asemenea
operațiune”.

Bin Laden a fost liderul operațiunii,
aducând și ajutor financiar, și a fost
implicat în alegerea participanților la
atacuri. Bin Laden îi alesese inițial pe
Nawaf al-Hazmi și pe Khalid al-Mihdhar,
ambii jihadiști cu experiență, care
luptaseră în Bosnia. Hazmi și Mihdhar au
sosit în SUA la jumătatea lui ianuarie
2000, după ce au călătorit în Malaezia să
participe la summitul al-Qaeda de la
Kuala Lumpur. În primăvara lui 2000,
Hazmi și Mihdhar au luat lecții de zbor
în San Diego, California, dar ambii nu
prea vorbeau engleză și nu au învățat bine
să zboare și în cele din urmă au folosit
doar ca teroriști de „forță” și nu ca piloți.
Spre sfârșitul lui 1999, un grup de oameni
din Hamburg, Germania, printre care
Mohamed Atta, Marwan al-Shehhi, Ziad
Jarrah și Ramzi Binalshibh au sosit în
Afganistan.

Bin Laden a ales acești oameni
pentru atacuri deoarece erau educați,
vorbeau engleză și aveau experiență cu
traiul în Occident. Noii recruți au fost
căutați după capacități speciale, ceea ce a
permis liderilor al-Qaeda să-l identifice
și pe Hani Hanjour, care avea deja licență
de pilot comercial.

Hanjour a sosit la San Diego în ziua
de 8 decembrie 2000, și i s-a alăturat lui
Hazmi. Curând după aceea, ei au plecat
în Arizona, unde Hanjour s-a mai
reantrenat. Marwan al-Shehhi a sosit la
sfârșitul lui mai 2000, Atta a sosit la 3
iunie 2000, iar Jarrah la 27 iunie 2000.
Binalshibh a cerut de mai multe ori viză
pentru Statele Unite, dar, fiind yemenit,
viza i-a fost respinsă pe motiv că ar fi

putut depăși perioada de ședere și ar fi
rămas ca imigrant ilegal. Binalshibh a
rămas la Hamburg, ocupându-se de
coordonare dintre Atta și Khalid Sheikh
Mohammed. Cei trei membri ai celulei
de la Hamburg au învățat să piloteze în
Florida de sud. În primăvara lui 2001, au
început să sosească în Statele Unite și
teroriștii de forță. În iulie 2001, Atta s-a
întâlnit cu Binalshibh în Spania, unde și-
au coordonat detaliile atacurilor, inclusiv
alegerea finală a țintelor. Binalshibh a
transmis și dorința lui Bin Laden ca
atacurile să aibă loc cât mai curând cu
putință.

Khalid Sheikh Mohammed a fost
arestat la 1 martie 2003 în Rawalpindi,
Pakistan de oficiali ai for\elor de
securitate pakistaneze în colaborare cu
CIA, și este deținut la Guantanamo.

În timpul audierilor din martie 2007,
care au fost „criticate de avocați și de
grupurile de susținere a drepturilor
omului ca fiind tribunale aranjate”,
Sheikh Mohammed a recunoscut
responsabilitatea pentru atacuri, spunând
că „am fost responsabil de operațiunea
9/11, de la A la Z.”

Atentatele de la 11 septembrie 
au avut efecte majore imediate 
asupra americanilor

Numeroși polițiști și lucrători ai
serviciilor de urgență din toată țara au
venit la New York City pentru a ajuta la
recuperarea cadavrelor dintre resturile
contorsionate ale Turnurilor Gemene. 

Donațiile de sânge din toată țara au
avut o creștere în săptămânile de după
9/11. Pentru prima dată în istorie, toate
avioanele civile care nu fac zboruri de
urgență din SUA și din mai multe state,
inclusiv Canada au fost oprite imediat,
ținând în loc zeci de mii de pasageri din
toată lumea. Toate zborurile
internaționale din spațiul american au
fost oprite de Administrația Federală a
Aviației, aproape cinci sute de zboruri

fiind întroarse din drum sau direcționate
spre alte țări. Canada a primit 226 dintre
aceste zboruri și a lansat Operațiunea
Panglica Galbenă pentru a trata numărul
mare de avioane aflate la sol și de pasageri
opriți din drum.

Imediat după atacuri, administrația
Bush a anunțat un război împotriva
terorismului, cu scopul declarat de a
aduce pe Osama bin Laden și organizația
al-Qaeda în fața justiției și de a preveni
apariția altor rețele teroriste. Aceste
scopuri urmau să fie îndeplinite prin
diverse metode, inclusiv sancțiuni
economice și militare împotriva statelor
suspecte de adăpostirea teroriștilor și prin
creșterea colaborării între serviciile de
informații și supraveghere. A doua cea
mai mare operațiune a războiului global
american împotriva terorismului în afara
Statelor Unite, și cel mai mare legat direct
de terorism, a fost răsturnarea regimului
dictatorial taliban din Afganistan de o
coaliție sub conducere americană. 

Comemorarea victimelor

În zilele imediat următoare
atentatelor, s-au ținut numeroase
comemorări ale victimelor în toată
lumea. Au fost puse numeroase fotografii
la Ground Zero. Un martor a declarat că
nu poate să uite „chipurile victimelor
nevinovate care au fost ucise. Fotografiile
lor sunt peste tot, pe cabinele telefonice,
stâlpii de iluminat, pereții stațiilor de
metrou. Totul îmi amintea de o uriașă
înmormântare, oamenii tăcuți și triști,
dar și foarte drăguți. Înainte, New York
îmi dădea o senzație rece> acum oamenii
își întind mâinile să se ajute unii pe alții.”

Unul dintre primele monumente
dedicate victimelor a fost Tribute in
Light, o instalație de 88 de reflectoare
pusă la picioarele turnurilor World Trade
Center care proiectau pe cer două
coloane verticale de lumină. În New
York, s-a ținut un concurs pentru
proiectarea unui monument potrivit la
locul atentatelor. Proiectul câștigător,
Reflecting Absence, a fost ales în august
2006, și constă din două bazine la
picioarele turnurilor împreună cu o listă
a numelor victimelor într-un spațiu
memorial subteran. Planurile pentru
construirea unui muzeu au fost puse în
așteptare din cauza abandonării
proiectului International Freedom
Center în urma plângerilor familiilor
multora dintre victime.

Monumentul de la Pentagon a fost
terminat și s-a deschis publicului la 11
septembrie 2008, la 7 ani după atacuri.

El constă dintr-un parc cu 184 de
bănci așezate cu fața spre Pentagon. Când
Pentagonul a fost restaurat în 2001–2002,
s-au construit o capelă și un monument
interior, în locul în care zborul 77 a căzut
în clădire.

La Shanksville, se va construi un
monument permanent cu niște copaci
sculptați formând un cerc în jurul locului
prăbușirii, tăiat de calea avionului, iar
numele victimelor vor fi scrise pe clopote
de vânt.

Un monument temporar se află la
450 m de locul prăbușirii. Pompierii din
New York City au donat un monument
pompierilor voluntari din Shanksville.
Este o cruce din oțel din World Trade
Center montată pe o platformă în formă
de pentagon. A fost instalat lângă sediul
pompierilor la 25 august 2008.

În alte locuri, se construiesc
numeroase alte monumente, și familiile
victimelor au înființat societăți de caritate
și burse împreună cu numeroase alte
organizații și persoane.

Printre cei aproape trei mii de oameni care şi-au pierdut viaţa în atentatele de la 11 septembrie sunt şi patru români
stabiliţi de mai mulţi ani în Statele Unite. Este vorba de soţii Alexandru şi Corina Stan, de 34 şi 31 de ani, de Joshua
Poptean, 37 de ani, şi Eugen Lazăr, 27 de ani. Toţi lucrau în turnurile World Trade Center

Se `mplinesc 20 de ani de la atentatele
care au schimbat lumea

Aproape 3.000 de oameni, printre care ;i patru români, au murit pe 11 septembrie 2001, în urma atentatelor 
care au declan;at ”Războiul împotriva terorii”, comise de Al Qaeda la New York și Washington
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RE}ETE
Cele mai recente studii demonstrează că efectele dietei cu vinete asupra organismului depășesc

așteptările. Datorită conținutului bogat de acid clorogenic, vinetele au proprietăți anticancerigene,
antimicrobiene, anticolesterol și antivirale. Acidul clorogenic accelerează metabolismul și inhibă
aportul de glucoză în intestine.

 Datorită conținutului bogat de
acid clorogenic, vinetele au
proprietăți anticancerigene,
antimicrobiene, anticolesterol ;i
antivirale. Majoritatea populației
percepe vinetele drept un aliment
delicios. Sunt prea puțini cei care
cunosc ;i valențele terapeutice ale
acestei legume, efectele benefice
pentru s[n[tate.

Preparate într-o manieră
sănătoasă, vinetele sunt deosebite
pentru sănătatea organismului uman.
Asigurarea vine din partea medicilor
;i a nutriționi;tilor.

Pe lângă faptul că aceste legume
sunt sățioase și potolesc, rapid,
foamea, vinetele conțin doar 23 kcal la
100 g parte comestibilă.

Efectele dietei cu vinete

Cele mai recente studii
demonstrează că efectele dietei cu
vinete asupra organismului depășesc
așteptările. Datorită conținutului
bogat de acid clorogenic, vinetele au
proprietăți anticancerigene,
antimicrobiene, anticolesterol și
antivirale. Acidul clorogenic
accelerează metabolismul și inhibă
aportul de glucoză în intestine.

Aceste cercetări clasează vinetele
pe locul doi după varză, în terapia de
prevenire a cancerului. Principalii
constituenți ai vinetei< conținutul
foarte ridicat de apă (93 la sută), multe
vitamine (A, B1, B2, C-6 mg) și
minerale (potasiu, calciu, sulf, fosfor,
mangan și de iod) recomandă vinetele
în curele de detoxifiere, în dieta
diabeticilor, astmaticilor,
supraponderalilor și a celor cu
bronșită, deoarece aceste legume
fluidizează secrețiile.

De asemenea, substanțele amare
din compoziția vinetelor întăresc
sistemul imunitar și creează o stare de
liniște și de relaxare. Specialiștii
recomandă persoanelor neliniștite și
agitate să includă în meniul lor măcar
de două ori pe săptămână preparate cu
vinete< salate, mâncare și musaca. Și
diabeticii se pot bucura de efectele
acestei legume, cu conținut scăzut de
zaharuri (4 g/100g).

Sucul vinetelor este foarte bun
pentru curățarea ficatului și
pancreasului, pentru prevenirea
cancerului și pentru încetinirea
procesului de îmbătrânire prematură.
Mai mult, s-a constatat că vitaminele
din unele legume, dar mai ales din
compoziția vinetei (A, B1, B2 și C),
sunt mai eficiente decât cele care se
găsesc în fructe.

Datorită unui fitonutrient numit
nasunin, vinetele protejează
membranele celulelor împotriva
efectelor radicalilor liberi. În testele
efectuate pe animale, s-a constatat că
acest nutrient protejează și lipidele din
membranele celulelor creierului.

Cum păstrăm vinetele 
în sezonul rece?

Nutriționiștii recomandă
conservarea vinetelor prin coacere. S-
a constatat că preparatele culinare cu
vinete prăjite conțin substanțe toxice
și cancerigene. 

Vinetele coapte, curățate și tocate,
unse cu un strat de ulei, sunt provizii
sănătoase de iarnă, care se păstrează în
pungi la congelator. 

Persoanele care țin regim
hiposodic pot prepara pentru iarnă
vinete marinate cu usturoi.

Vinetele au propriet[\i 
anticancerigene

;i antivirale

Tort cu ciocolat[ 
din foi de napolitane

Omlet[ umplut[ 
cu spanac

Mod de preparare<

Se pregătește mai întâi crema de
unt, pentru care untul moale se freacă
cu zahărul, până când cristalele de za-
hăr se topesc complet. Ciocolata se sfă-
râmă și se topește pe aburi, apoi îm-
preună cu nucile se adaugă la crema

de unt, se amestecă bine și se dă la rece.
Fiecare foaie de napolitană se așază de-
asupra unei oale cu apă fiartă pentru a
le înmuia și apoi, dacă doriți un tort
rotund, se decupează cu foarfeca de
bucătărie după forma rotundă a oalei.
Dacă lăsați tortul pătrat, baia de aburi
e bine să faceți pe o tavă. Se așază foile
cu crema între ele, se acoperă cu restul
cremei de ciocolată și se garnisește cu
nuca mărunţită sau cu migdale. Se or-
nează după preferință și se lasă la rece
de pe o zi pe alta.

Ingrediente<

8 foi de napolitane, 400 g de
unt, 150 g de zahăr, 100 g de cio-
colată fină (pentru topit), 100 g
de nuci mărunţite plus încă 100
g de nuci mărunţite sau solzi de

migdale pentru ornat 

Mod de preparare< 

Spanacul se curăță de codițe și se
spală bine. Se fierbe și se strecoară, apoi
se toacă bine cu robotul sau cu blen-
derul. Din făină și ulei se face un rântaș
mai consistent, însă, de data aceasta

fără boia de ardei și călit abia până când
începe să fie gălbui. Se adaugă usturoiul
pisat, apoi pasta de spanac, sare, piper
și treptat și laptele, amestecând în con-
tinuu, iar compoziția se mai fierbe 3-
5 minute. Se ia de pe foc și după ce se
răcește puțin, se adaugă și oul bătut în
prealabil. Se bat bine ouăle pentru om-
letă, se condimentează, se adaugă făina,
cu grijă, să nu facă noduri. Într-un vas
antiaderent se face o omletă, iar aceasta
se umple cu crema de spanac. Dacă
omleta a fost făcută în vas pătrat, sau
tavă, se poate face și ruladă, care apoi
se feliază.

Ingrediente<

Pentru omletă< 4 ouă, puțin
ulei, condimente, o lingură de
făină. Pentru umplutură< 250 g
de spanac proaspăt sau un pachet
de circa 100 g de spanac fiert și
congelat, un ou, un cățel de us-
turoi, circa 100 ml lapte, o lin-
gură cu vârf de făină, ulei, sare,

piper.

Rulad[ din piept de
curcan cu prune uscate

Mod de preparare<

Pieptul de curcan se bătucește pu-
țin, se condimentează cu sare și piper
pe ambele părți, apoi se unge subțire
cu muștar amestecat cu oțet. Prunele

se pun în apă călduță, până se umflă,
se scurg, se taie mărunt, se condimen-
tează cu cimbru, piper și puțină sare.
Usturoiul și ceapa tăiată foarte mărunt
se amestecă cu prunele, pesmetul și
ouăle. Se adaugă vin, până când se ob-
ține consistența dorită. Se așează peste
feliile de carne și se rulează. Se învelesc
în folie de aluminiu și se pun la cuptor
preîncălzit. După circa 25 minute folia
se desface, se unge cu puțin ulei și se
mai prăjește, până când se rumenește.
Se servește după ce se răcește.

Ingrediente<

500 g file de piept de curcan, 2
ouă, o ceapă mare, 200 g prune
uscate (sau 100 g de prune uscate
și 100 g de caise uscate), o lingu-
riță de muștar fin, un cățel de us-
turoi, o linguriță de oțet de mere
sau 2 lingurițe de oțet balsamic,
circa 100 - 150 ml vin roșu sa-
vignon, 4 linguri de pesmet fin,
cimbru uscat și sfărâmat, sare,

piper, ulei pentru stropit.

Sup[ acri;oar[
de pl[mâni

Mod de preparare<

Plămânii bine curățați se taie în bu-
căți mai mari și se opăresc, iar prima
apă se aruncă. Se pune apoi la fiert în
apă ușor sărată și cu 3 linguri de oțet.
Când plămânii s-au întărit, se ia de pe
foc, se spală bine și se taie bucăți mai

mici. Zarzavaturile curățate se taie fe-
liuțe sau cubulețe, și împreună cu bu-
cățile de plămâni se pun la fiert în supa
de carne, la foc mic. Se condimentează
după gust, din ulei și făină se prepară
un rântaș, la care se adaugă o linguriță
de boia de ardei. Când ingredientele s-
au fiert, rântașul se pune în supă, apoi
după ce dă un clocot, se adaugă și smâ-
tâna și se mai lasă câteva minute la
fiert. Se ia de pe foc, apoi se adaugă
oțet, după gust. Se poate servi cu ardei
iute și eventual cu adaos de smântână.

Ingrediente<

1 kg plămâni de porc, 5-600
g de zarzavaturi (morcovi, pă-
trunjei, gulie, țelină), 2 l supă de
oase (se poate prepara și o bază
de supă de carne din cubulețe),
200 g smântână, oțet din vin (du-
pă gust), 3 linguri de făină, 4-5
linguri de ulei, sare, piper, boia

de ardei, delicat (de casă).
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MOD~

Cele mai importante tendințe
`n mod[ pentru sezonul toamn[-
iarn[ sunt caracterizate de
abordări noi și realiste din partea
designerilor. Chiar dac[
spectacolele au fost fară public,
prezentările au fost făcute și prin
intermediul unor filmule\e scurte,
realitatea augmentat[ fiind cea
care a dominat săptămânile modei
pentru aceasta perioada. 

Piese vestimentare purtabile,
potrivite fiecărei siluete și adaptate
propriului stil, care ne fac să vis[m >
majoritatea colecțiilor au fost dominate
de optimismul care ne alimentează
până când totul reintra în normalul
cunoscut de majoritatea.

1. ~mbr[c[minte sport
Una din cele mai importante

tendințe pentru sezonul toamn[-iarn[
2021-2022 este îmbrăcămintea sportiv[,
ce are la baz[ confortul. Haine
matlasate, parka, puffere, având un aer
urban, pentru o protecție elegant[ și
comod[.

2. Animal print-ul `;i face loc 
`n garderoba business

Ținutele de birou din acest sezon
adoptă acest trend ușor riscant, dar care
reușește să exprime putere și
îndrăzneală. O ținută formată doar din
piese cu acest imprimeu nu este
recomandată, însă dacă îl folosești cu
atenție, imprimeul de tip animal print
poate fi acel element care reușește să
transforme o ținută relativ banală într-
una memorabilă.

Încearcă să treci peste preconcepții
și îndrăznește să îți condimentezi
garderoba de birou cu aceste

imprimeuri îndrăznețe, vei obține
combinații care s-ar putea să te
surprindă într-un mod plăcut. O ținută
all black, cum ar fi de exemplu o
pereche de pantaloni negri căreia i-ai
alăturat un pulover negru, pe gât, poate
fi scoasă din anonimat cu ajutorul unui
palton elegant cu imprimeu de tip
animal print ori un kimono.

3. O declara\ie a nonconformit[\ii 
sunt piesele boho chic

O garderobă trebuie să cuprindă
măcar o piesă de această inspirație, iar
sezonul toamnă-iarnă aduce cu sine o
reinterpretare a stilului boho chic
urban, care îl recomandă a fi purtat și
în circumstanțe mai formale.

Aceste motive hippie au fost mai
mereu prezente în vizorul pasionatelor
de fashion, mai ales pentru ținutele de
festival și cele văratice. 

Tendințele spun că piesele de acest
gen sunt un statement al feminității și al
încrederii pentru orice sezon, atât în
ținute urbane și casual, cât și office.
Cămașa albă rămâne o piesă obligatorie
în garderoba office, indiferent cât de
permisivă este ea. 

Din fericire, anul acesta poți să
optezi pentru cămăși cu croiala dreaptă,
cu motive boho chic și print
maxiflowers. Acest stil boho se
potriveste cu lookul tau de zi cu zi.

4. Contrastele nu dau niciodat[ gre;
De cele mai multe ori, ținutele de

toamnă-iarnă par a fi deprinse din
filmele noir. Nuanțe terne și sobre de
griuri și negru, bleumarin și alte nuanțe
foarte închise, care să ne ascundă de
privirile celorlalți. Ei bine, sezonul
acesta încearcă ceva diferit care să-ți
schimbe și ție, dar și celor care te
întâlnesc starea de bine. Adu mai multă

energie, optimism și încredere cu ținute
care surprind prin contraste de culoare,
dar și de mixuri feminine sau de
inspirație culturală. 

5. Culorile calde predomin[
Chiar dacă paleta de culori a acestui

sezon este una vastă care cuprinde atât
culori reci, cât și nuanțe calde,
preferatele rămân tonurile pământii și
nuanțele îndrăznețe de roșu și
portocaliu. Paleta cromatică a acestui
anotimp i-a inspirat pe designeri, care
au împrumutat culorile naturii și le-au
adus în mijlocul tendințelor fashion.

Îndrăznește să experimentezi cu
nuanțe calde, folosite împreună
imprimeuri inedite, chiar și când vine
vorba de ținutele tale office. Nu te limita
la outfituri simple și monocromatice, ci
exprimă-ți nonconformismul prin
ținute de birou pline de personalitate.

6. Geacă de motociclist, nelipsit[ 
Jacheta motociclistă sau haina din

piele de oaie conturează îmbrăcămintea
trebuie să aibă un anumit nivel. Anul
acesta se manifestă cu culori vii, care
conferă o nouă atitudine clasicului
sacou din piele de oaie. Cool,
extravagant, glam și îndrăzneț, acesta
este sacoul pentru toate acele femei care
știu să se remarce cu originalitate.

7. Cizme încrețite, de culoare crem
Păstrează stilul „vălurit” cu acest

gen de cizme care ajung până sub
genunchi și se „mototolesc” la fiecare
pas – vor arăta foarte bine în lunile reci.
Fie că preferi o nuanță caldă de crem
sau alegi mai degrabă ceva care bate
spre alb, ținuta va fi la fel de interesantă.
Complimentează nuanța pală cu un
tricou alb sau cu o rochie neagră și un
blazer oversize.

Unii ar putea spune că
pantofii sunt esențiali, ca oricare
altă piesă vestimentară, și chiar
adaugă un plus de farmec unei
ținute. După ce au apărut în filme
celebre sau au cucerit inimile
femeilor la prezentări de modă,
unele modele de pantofi au
devenit iconice.

Pantofi celebri au devenit piese-
cheie pentru designeri, iar filme și cărți
au devenit sursă de inspirație pentru
propriile creații de modă. 

Modelele de succes au devenit
clasice și sunt imitate constant pentru
a produce replici mai accesibile.
Influența unor anumiți pantofi a fost
atât de puternică încât au lansat
adevărate tendințe în modă, care
continuă până în zilele noastre.

1. Pantofiorii roșii ai lui 
Judy Garland în The Wizard of Oz

Pantofiorii de rubin ai lui Dorothy
sunt o piesă crucială în fimul clasic din
1939, Vrăjitorul din Oz. Când fata
ajunge în țara ciudată a lui Oz după o
tornadă, personajul interpretat de Judy
Garland își dă seama că trebuie să se
răsucească pe călcâie de 3 ori, purtând
faimoșii pantofiori și să repete fraza
„nu există loc ca acasă” pentru a se

întoarce înapoi în Kansas.
Mai multe perechi din acești pantofi au
fost fabricați pentru film, iar valoarea
lor exactă nu este cunoscută. 5 perechi
au supraviețuit, dintre care una a fost
furată dintr-un muzeu din Minnesota
în 2005 și recuperată 13 ani mai târziu.
Pantofiorii roșii emblematici au fost
confecționați din materiale mixte
precum fire de mătase, plastic, sticlă,
pulpă de celuloză, etc. Paiete roșii
acoperă pantofii și tocurile
adăugându-le strălucire și culoare.

Celebritatea pantofiorilor a dus la
imitarea lor și introducerea în diferite
colecții de încălțăminte. O pereche
pentru adulți din aceste imitații costă
în jur de 40 de dolari.
2. Pantofii stiletto „Pigalle”
semnate 
Christian Louboutin

În acest caz, designerul francez
Christian Louboutin nu s-a inspirat
dintr-un film când a creat acești
pantofi, ci mai degrabă au fost
celebritățile care au popularizat Pigalle

– pantofi stiletto clasici caracterizați de
talpă roșie și toc înalt și subțire.
Louboutin a conceput perechea de
pantofi nu doar pentru a lansa o
tendință ci a devenit o piesă de bază în
garderoba multor vedete dar și femei
obișnuite.
Pigalle este unul dintre cele mai căutate
modele de pantofi Louboutin și au
devenit o adevărată emblemă a firmei.
Pantofii au fost lansați spre vânzare în
2004, iar la scurt timp au devenit
pantofii preferați de multe vedete, nu

numai pe covorul roșu, ci și la alte
evenimente și chiar în viața lor de zi cu
zi.

3. Pantofi de sticlă ai lui Lily James 
în Cenușăreasa

În 2015, în timpul filmărilor la «
Cenușăreasa», Lily James, actrița
principală, a fost într-adevăr
impresionată de pantofii ei decorați cu
cristale Swarovski. Era conștientă că
valorau foarte mulți bani, menționând
chiar că acești pantofi au costat mai
mult decât apartamentul ei.

Femeia de afaceri austriacă Nadja
Swarovski, liderul mărcii, a declarat că,
din moment ce pantofiorii de sticlă
erau o piesă centrală în povestea
Cenușăresei, încălțămintea trebuia să
fie „perfectă”. Așadar, pentru a crea
legendarii pantofiori de sticlă din
basmul clasic, o echipă de 8 persoane
a proiectat 6 versiuni diferite.
Designerii au sfârșit alegând o pereche
rafinată, realizată folosind 221 de
cristale, ca model final.

Apoi, piața a fost încurajată să
producă mai multe replici, dar mai
accesibile, folosind acril, deoarece este
mai ieftin. De asemenea, pantofii
Cenușăresei au inspirat apariția de tot
felul de produse cum ar fi lanțurile
pentru chei, brelocuri, mici
decorațiuni agățate, cadourile de nuntă
etc.

Moda înseamnă echilibrarea gustului personal cu cel unanim acceptat, înseamnă 
a adopta într-o notă personală arta de a alege, dintre elementele invariabile, 
pe cele ce se armonizează cu personalitatea fiecăruia, la locul potrivit, la timpul 
potrivit

Pantofi care au revolu\ionat lumea modei

Moda în îmbrăcăminte reprezintă nu în ultimul rând grija pentru corectitudinea hainelor, a gustului, a atitudinii. Moda
este şi ea o artă, la fel ca pictura, muzica, literatura> ea îmbină tradiţia cu inovaţia, clasicismul cu modernismul, ceea ce
am moştenit de la înaintaşi cu ceea ce modelăm în contemporaneitate.

C]teva idei pentru
\inutele de toamn[
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ISTORIE
Celebrul discurs al lui Antoniu din piesa de teatru a lui Shakespeare, „Prieteni, Romani, concetățeni, acordați-mi atenția voastră!“ poate că nu
a avut echivalent în realitate, însă reflectă fidel atitudinea publică la moartea lui Cezar. Antoniu, care de un timp se distanțase de Cezar, s-a
folosit de supărarea mulțimii romane și a amenințat cu dezlănțuirea ei asupra optimaților, poate în intenția de a prelua el însuși controlul asupra
Romei. Însă Cezar îl numise pe nepotul său Gaius Octavius (Octavian) ca moștenitor unic al vastei sale avuții, oferindu-i atât puterea imensă
asigurată de numele lui Cezar, cât și controlul asupra uneia dintre cele mai mari averi din republică.

În momentul în care Iulius
Cezar a pășit în fața Senatului
Roman pe Idurile din martie în 44
î.Hr., Republica Romană de
aproape 500 de ani suferea de ani
de zile. Inegalitatea bogăției,
blocajul politic și războaiele civile
au slăbit republica în secolul
anterior ascensiunii lui Cezar la
putere.

Domnia din ce în ce mai autocratică
a lui Cezar a amenințat și mai mult
republica. El a ocolit Senatul în chestiuni
importante, a controlat trezoreria și a
câștigat loialitatea personală a armatei
republicii prin angajamentul de a da
soldaților care se retrageau proprietăți
de pe terenurile publice sau de a folosi
averea personală pentru a o cumpăra el
însuși, potrivit Edward Watts, autorul
Mortal Republic< “Cum a ajuns Roma în
tiranie”. 

El și-a pus imaginea pe monede și
și-a rezervat dreptul de a accepta sau
respinge rezultatele alegerilor pentru
funcțiile inferioare. În timp ce Cezar
tranzacționa afacerile publice de pe un
tron   din aur și fildeș, zvonurile se
învârteau că se va declara rege.

În primele săptămâni ale anului 44
î.e.n., Cezar a fost proclamat „dictator
pe viață”. Cu toate acestea, viața lui nu va
dura mult mai mult.

Temându-se de concentrarea puterii
absolute într-un singur om amenință
instituțiile democratice ale republicii,
zeci de senatori care și-au spus
„Liberatorii” au complotat să-l omoare
pe dictator. La 15 martie, în 44 î.e.n.,
Cezar a fost înjunghiat de 23 de ori de
conspiratori care se credeau salvatori ai
libertății și ai democrației. În schimb,
pumnalele pe care le-au băgat în Cezar
au dat o lovitură fatală Republicii
Romane deja rănite.

Asasinarea lui Caesar 
a dezl[n\uit o luptă brutală 
pentru putere

Unul dintre principalii planificatori
ai asasinatului, Marcus Junius Brutus, se
pregătise să țină un discurs care
sărbătorește restaurarea Republicii
Romane imediat după asasinarea lui
Cezar. El a fost șocat când a constatat că
scandalul, mai degrabă decât laudele, a
salutat știrile despre uciderea
dictatorului. Dacă Cezar ar fi fost un
autocrat, clasele de jos și de mijloc nu
păreau să se deranjeze, deoarece au
beneficiat de reformele sale radicale,
cum ar fi anularea datoriilor și ajustarea
codului fiscal.

În loc să stabilizeze Republica
Romană, asasinatul l-a aruncat într-un
alt război civil, în timp ce susținătorii lui
Cezar s-au luptat cu asasinii și apoi unul
cu celălalt. Deși fostul deputat Marc
Antoniu s-a poziționat ca succesor de
drept al lui Cezar prin pronunțarea unei
puternice oratoriuni funerare,
conducătorul ucis a anticipat acest
rezultat. În testamentul său, Cezar îl
numise pe moștenitorul său nepot,
Octavian, bolnav, `n v]rst[ de 18 ani, ca
prim-moștenitor și a prevăzut adoptarea
sa.

Octavian a adunat rapid o armată
privată și l-a întrecut pe Antoniu pentru
sprijinul mai multor legiuni. Forțele
celor doi lideri concurenți s-au ciocnit
până când Octavian și Antoniu au f[cut
un armistițiu și au fost de acord să
împartă puterea cu un alt dintre foștii
adjuncți ai lui Cezar, Lepidus, în al
doilea triumvirat. „A fost un politician
viclean, nemilos, care a știut să joace

ambele părți”, spune despre Octavian
Barry Strauss, autorul cărții Zece cezari<
împărați romani de la August la
Constantin.

Mary Beard, autorul cărții SPQR< A
History of Ancient Rome, scrie că
principala realizare a triumviratului a
fost o „nouă rundă de crimă în masă”. 

Octavian și Antoniu au purificat
brutal conducerea republicii prin
uciderea dușmanilor și a potențialilor
rivali. După ce a vorbit rău despre
Antoniu, Cicero a fost ucis de soldații
fideli adjunctului lui Caesar, iar capul și
mâna dreaptă au fost expuse în Forumul
Roman. Răzbunând uciderea lui Cezar,
Octavian și Antoniu au colaborat pentru
a învinge forțele liderilor complotului de
asasinat Brutus și Gaius Cassius
Longinus în 42 î.Hr. la Filipi din nordul
Greciei. Zeci de mii au murit în bătălia
sângeroasă, iar înfrânții Brutus și
Cassius s-au sinucis.

Triumviratul s-a întors în cele din
urmă unul pe celălalt. Octavian l-a
trimis pe Lepidus în exil și a luat armele
împotriva lui Antoniu, a cărui relație cu
conducătorul egiptean Cleopatra VII i-
a afectat reputația la Roma și a umilit-o
pe soția sa, care era sora lui Octavian. 

Octavian s-a poziționat ca singurul
apărător al Romei de influența estică a
Egiptului, iar marina sa a învins flota
combinată a lui Antoniu și Cleopatra la
bătălia de la Actium din nordul Greciei
în 31 î.Hr. după care Antoniu și
Cleopatra și-au pus cap[t zilelor.

După ce și-a eliminat rivalii și 
a văzut sprijinul acordat lui 
Cezar de către mase, Octavian 
a stabilit o conducere absolută 
asupra fostei republici 

Octavian a aprobat toți candidații
care s-au prezentat la alegeri, în timp ce
neputinciosul Senat i-a aprobat deciziile.

Prin asigurarea pensionării
soldaților, le-a asigurat loialitatea
personală față de el. Cetățenii din
orașele din Italia și Marea Mediterană de
vest au fost obligați să-și jure loialitatea
personală față de Octavian. În toate
teritoriile romane, monedele, statuile și
chiar argintăria îi purtau imaginea.

Senatul în 27 î.e.n. a acordat titlul de
„August” lui Octavian, care, potrivit
istoricului roman Cassius Dio, a
însemnat „că era mai mult decât om”.
August a domnit ca primul împărat al
Romei - deși nu a luat niciodată acest
titlu pentru el însuși. “Era un politician
foarte șiret”, spune Strauss. “Avea o
mulțime de trucuri și unul dintre ei era
să pretindă că ceea ce se întâmplă nu se
întâmplă cu adevărat. El a spus că a
restaurat republica și nu a folosit
niciodată termenii de dictator. sau rege,
numindu-se în schimb „primul cetățean
al Romei”.

Când o criză de inundații, foamete
și ciumă a pus st[p]nire pe Roma în
anul 22 î.Hr., cetățenii nu au agitat
pentru restaurarea republicii, ci au
închis un grup de senatori și au
amenințat că îi vor arde în viață dacă
Augustus nu va fi numit dictator. Ei
credeau că numai Augustus îi poate
salva. Libertatea pe care o căutau era
una de război, foamete și haos.

Domnind aproape jumătate de
secol, Augustus a devenit cel mai
longeviv conducător din istoria romană
și a inaugurat două secole de pace și
prosperitate cunoscute sub numele de
Pax Romana. Prin înființarea Imperiului
Roman, Augustus a îndeplinit sarcina pe
care a început-o tatăl său adoptiv. „Este
o mare ironie”, spune Strauss despre cei
care au complotat crima lui Cezar. „Au

crezut că eliberează Roma, dar în
schimb au pus cuiul în sicriul republicii
libere.

Adevăratul trădător al lui 
Cezar era un prieten mult 
mai apropiat

După cum știu cititorii lui William
Shakespeare, Cezar, pe moarte, s-a
întors către unul dintre asasini și l-a
condamnat cu ultima suflare. A fost
prietenul lui Cezar, Marcus Junius
Brutus.

„Et tu, Brute?” - „Și tu, Brutus?” este
ceea ce Shakespeare a scris în Tragedia
lui Iulius Cezar. Cu excepția faptului că
Cezar nu a spus niciodată aceste cuvinte. 

Iar Brutus nu a fost nici prietenul
său cel mai apropiat, nici cel mai mare
trădător al său, nici măcar de la distanță.

Cel mai rău trădător a fost un alt
bărbat< Decimus Junius Brutus Albinus.
Decimus era un văr îndepărtat al lui
Marcus Brutus. Deoarece Shakespeare
aproape `l elimin[ din poveste, Decimus
este asasinul uitat. De fapt, el era
esențial.

Shakespeare pune doi bărbați la
conducerea complotului pentru
uciderea lui Caesar, Brutus și Gaius
Cassius Longinus (el al celebrului
„aspect slab și flămând”). Shakespeare îl
menționează pe Decimus, dar îi scrie
greșit numele drept Decius și îi
minimizeaz[ rolul. Dar sursele antice,
adesea trec cu vederea, arată clar că
Decimus a fost un lider al conspirației.

Decimus era mai apropiat de Cezar
decât era Brutus sau Cassius. De fapt, s-
au opus lui Cezar în timpul sângeroasei
sale urcări la putere într-un război civil. 

Numai când a început să câștige
războiul, ei și-au defectat cauza. Cezar i-
a iertat pe Brutus și Cassius și i-a
răsplătit cu funcții politice, dar el nu
avea încredere în ei. Decimus era diferit. 

A luptat mereu pentru Cezar,
niciodată împotriva lui, așa că a ocupat
un loc în cercul interior al lui Cezar.

Decimus aparținea nobilimii
romane, elitei înguste care conducea atât
Roma, cât și un imperiu de zeci de
milioane de oameni. Bunicul său a
extins stăpânirea Romei la Atlantic, în
Spania. Dar tatăl lui Decimus a avut o
carieră mediocră, iar mama sa s-a
implicat în revoluție. Apoi Cezar a venit
și i-a oferit lui Decimus șansa de a
restaura numele casei sale.

Decimus era soldat, educat, dar dur
și ambițios, după cum arată
corespondența sa care a supraviețuit. 

„Soldații mei au experimentat
generozitatea și curajul meu”, a scris
Decimus. „Am purtat război împotriva
celor mai războinice popoare, am
capturat multe cetăți și am distrus multe
locuri.” El a făcut toate acestea, a scris el,
pentru a-și impresiona oamenii, pentru
a servi publicul și pentru a-și avansa
reputația.

Decimus s-a apropiat de Cezar, un
mare comandant și un erou de război.

La mijlocul anilor douăzeci,
Decimus s-a alăturat forțelor lui Cezar
care luptau pentru a adăuga Galia
(aproximativ, Franța și Belgia) la
imperiul Romei. Decimus a câștigat o
importantă bătălie navală în afara
Bretaniei și a servit împreună cu Cezar
în asediul de la Alesia (în Burgundia de
astăzi) care a sigilat victoria Romei în
Galia.

Mai târziu, dușmanii săi din senatul
roman au încercat să-l elimine pe Cezar
de putere, dar el a luptat înapoi. A fost
război civil și Decimus l-a ales pe Cezar.
Încă o dată, Decimus a câștigat o
victorie pe mare, de data aceasta pe

coasta mediteraneană a Galiei. Un Cezar
recunoscător l-a numit pe Decimus
guvernator al Galiei, în timp ce Cezar a
plecat să-și provoace dușmanii în altă
parte. După mai bine de patru ani de
lupte grele, Cezar s-a întors la Roma
triumfător în 45 î.Hr., cu Decimus
alături. Atunci de ce a ridicat Decimus
un pumnal împotriva lui Cezar doar
nouă luni mai târziu?

Mulți romani se temeau de puterea
pe care Cezar o aduna. În teorie, Roma
era o republică constituțională. În
practică, Roma a zburat timp de decenii
pe marginea dictaturii militare. Acum,
Cezar a fost primul dictator al Romei pe
viață - un rege în toate, cu excepția
numelui. A luat chiar o regină ca
amantă, Cleopatra Egiptului. În martie
44 î.e.n. locuia în vila lui Cezar, la
periferia Romei. Fiul ei mic era, susținea
ea, copilul nelegitim al lui Cezar. Toate
acestea au fost prea mari pentru
tradiționaliștii romani.

Dar ambiția, mai degrabă decât
principiul politic, l-a întors pe Decim
împotriva lui Cezar. Scrisorile lui
Decimus sugerează un om căruia îi pasă
mai mult de onoare decât de libertate. El
dorea distincția unui triumf sau o
paradă oficială a victoriei la Roma, dar
Cezar a negat-o, deși a acordat
privilegiul generalilor mai mici. Fără
îndoială, dictatorului îi plăcea să-și
împartă favorurile încet pentru a-și
menține oamenii pe picioare. El l-a
răsplătit pe Decimus în alte moduri, dar
ușoara încă se pricepea.

Apoi a existat apariția tânărului
nepot al lui Cezar, Gaius Octavius, doar
un adolescent, dar un politician
înzestrat și viclean. Lui Decimus nu i-ar
fi plăcut să-l vadă pe Octavius   
înlocuindu-l pe Cezar. O altă posibilă
influență asupra lui Decim a fost soția
sa, care provenea dintr-o familie care se
opunea lui Cezar.

Iarna 44 î.e.n. Cassius a creat
conspirația pentru uciderea lui Cezar. La

fel ca Decimus și Brutus, Cassius
aparținea nobilimii. Era un soldat
profesionist, ca Decimus, dar și un
intelectual ca Brutus. Om de acțiune,
Cassius l-a inspirat pe Brutus să se miște.
Brutus nu era un soldat, dar era un
filosof și orator și foarte admirat la
Roma. Decimus s-a alăturat și
complotului, la fel ca peste 60 de romani
proeminenți.

Dup[ asasinat, Decimus a părăsit în
curând Roma pentru a conduce o armată
în nordul Italiei și pentru a apăra ceea ce
a văzut drept cauza republicii. Deși a
început puternic, a fost depășit de
Octavius. Numit ca moștenitor al lui
Cezar și fiu adoptiv în testamentul lui
Cezar, Octavius   s-a aliat mai întâi cu
Decimus și apoi s-a întors spre el. La un
an și jumătate după Idurile din martie,
Decimus a fost abandonat de soldații săi,
capturat de dușmani și executat. Un an
mai târziu, Brutus și Cassius au pierdut o
bătălie și s-au sinucis. În schimb,
Octavius   și-a continuat sângeroasa
ascensiune la putere și, în cele din urmă,
a ajuns ca primul împărat al Romei. În
cele din urmă, s-a numit Augustus.

Dacă Decimus a fost atât de
important pentru asasinarea lui Caesar,
de ce nu este mai cunoscut? În parte,
pentru că Brutus monopoliza publicitatea
favorabilă. Prietenii și familia lui și-au
lustruit imaginea în publicații după
moartea sa. Mai târziu, romanii s-au uitat
înapoi la Brutus cu admirație și au pus
bazele pentru elogiul lui Shakespeare
despre Brutus ca „mai nobil roman dintre
toți”. Nu chiar Decimus. Spre deosebire
de Brutus, Decimus nu era un zăcământ
de cuvinte și nici nu avea admiratori cu
fler literar care să-și spună povestea. Cu
toate acestea, rolul său apare în anumite
relatări antice mai puțin cunoscute. Deși
Shakespeare le-a folosit puțin, ei
supraviețuiesc astăzi. Astfel, înregistrarea
ne permite să recuperăm povestea
asasinului uitat al lui Cezar.

Raluca D.

Moartea lui Iulius Cezar a avut loc `n Senatul Roman

Brutus și alți conspiratori după uciderea lui Iulius Cezar

A influen\at asasinarea lui
Cezar c[derea 

Republicii Romane? 
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IN MEMORIAM
“Nimic nu se compară cu măreţia celui mai tânăr pământ românesc, apărut în ultimii 20.000 de ani, unde există cea
mai mare colonie de pelican-comun din Europa, şi peste 15 situri de patrimoniu, castre romane, cetăţi dace, greceşti,
bizantine. Delta, ca orice loc binecuvântat, a avut norocul să nu se ajungă prea uşor la ea, ceea ce a dat, pentru o vreme
şansa, ca viaţa să fie aici aproape ca la începuturi, în perfectă comuniune cu natura. Şi oamenilor de aici pe aceea de a
se păstra inocenţi, departe de mulţimea dezlănţuită care-şi spune modernă.” - Ivan Patzaichin 

Ivan Patzaichin a fost fără doar
și poate unul dintre cei mai
mari campioni români din toate
timpurile. O legendă cu povești
incredibile care l-au
transformat într-un simbol
național. A știut să se facă
mereu respectat și admirat, nu
a supărat pe nimeni, cel puțin
în afara arenelor sportive. În
competiții o mai fi „supărat”
câțiva adversari, din moment ce
a avut „abonament” la medalii,
cele mai multe fiind de aur. 

Prezent la cinci ediții ale
Jocurilor Olimpice, canoistul Ivan
Patzaichin a cucerit nu mai puțin de
șapte medalii olimpice, patru de aur
și trei de argint și a participat la 11
ediții ale campionatelor mondiale,
cucerind 22 de medalii dintre care
opt de aur. În probele de canoe
dublu i-a avut coechipieri pe Serghei
Covaliov, Petre Capusta și Toma
Simionov.

Patzaichin s-a născut în satul
Mila 23, comuna Crișan, jud. Tulcea,
România, ca fiu al lui Vicol și
Alexandra. S-a născut în ziua în care
în satul său se sărbătorea Hramul
Bisericii din Mila 23, iar părinții săi
au decis să-i dea numele de Ivan,
sfântul zilei respective. Până la
plecarea sa la București, viața lui s-a
petrecut între Mila 23 și Sulina
(unde își petrecea vacanțele la
bunici) și, uneori, Tulcea. Începând
de la vârsta de 16 ani a fost încadrat
ca ajutor de pescar, ajutându-l pe
tatăl său. 

Povestea lui Ivan Patziachin 
a început la Mila 23, un sat în 
Delta Dunării, la 
aproximativ 50 km de Tulcea, 
accesibil numai pe calea apei

“Viața la Mila 23 era simplă și
dură, adică grea. Pe ulițele acelui sat

din deltă am învățat, cred eu, cea mai
importantă lecție. Respectul. Fiind o
comunitate mică, oamenii se salutau
ori de câte ori se întâlneau. Copiii
erau crescuți în acest spirit. Am
înțeles că pentru a fi respectat și
pentru a fi luat în serios, trebuie, la
rândul tău, să fii respectuos. Și să
asculți, să înțelegi pe fiecare în parte,
dacă vrei să fii la rândul tău ajutat.
Bazându-mă pe aceste legi nescrise,
în fond banale, am ajuns să-mi
formez un caracter cu care mă
mândresc și astăzi”, declara Ivan
Patzaichin în 2015.

Patzaichin a intrat în istoria 
olimpismului drept 
„Campionul cu pagaia ruptă”

La Jocurilor Olimpice de la
Munchen, în 1972, în seriile
întrecerilor de la canoe simplu pe
1000 m (C1 - 1000 m), lui Ivan
Patzaichin i s-a rupt pagaia la numai
câțiva metri după start. 

În condițiile în care arbitrii nu au
oprit cursa (potrivit
regulamentului), rom]nul a vâslit cu
ciotul de pagaie și a încheiat cursa,
în aplauzele spectatorilor. 

Descalificat inițial, Ivan
Patzaichin a fost primit în
recalificări, după ce a fost
soluționată favorabil contestația
depusă de conducerea delegației
României.  Ulterior, Ivan Patzaichin
nu numai că s-a calificat în finală,
dar a și câștigat aurul olimpic.

Cea mai mare satisfacție ca
antrenor a avut-o în 2000, la Jocurile
Olimpice de la Sydney. 

Elevii săi Florin Popescu și
Mitică Pricop au devenit campioni
olimpici la C2 – 1000 m,
întrerupând șirul de 16 ani fără aur
olimpic în această proba. Până în
2000, ultimii care urcaseră pe prima
treaptă a podiumului olimpic la C2
– 1000 m, în 1994, la Los Angeles,

fuseseră Ivan Patzaichin și Toma
Simionov. Tot la Sydney, tandemul
Popescu – Pricop a cucerit și
bronzul la C2 – 500 m.

După retragerea din
viațasportivă, Ivan Patzaichin a
înființat Asociația “Ivan Patzachin -
Mila 23” și a dezvoltat proiectul
„Rowmania”, o campania națională
de promovare a patrimoniului local
prin descoperirea României naturale
prin promovarea mișcării în aer
liber.

În anul 1968 a primit titlul de
Maestru Emerit al Sportului, în 1982
pe cel de Maestru Internațional al
Sportului, iar în 1991 pe cel de
Antrenor Emerit. În 1990,
președintele Comitetului
Internațional Olimpic (CIO) Juan
Antonio Samaranch i-a conferit
Ordinul Olimpic de argint.

În 2000 a primit Ordinul
Național “Serviciul Credincios” în
gradul de ofițer , iar în 2008 a primit
Ordinul “Meritul Sportiv” clasa I .

La data de 1 decembrie 2004,
colonelul în rezervă Ivan Patzaichin
din cadrul Ministerul Administrației
și Internelor (MAI) a fost înaintat la
gradul de general de brigada (cu o
stea), în rezervă.

În 2010 a fost distins cu
Decorația Regală “Nihil Sine Deo”.

La Munchen 1972 a construit
doar o parte dintr-o „operă”
remarcabilă, care a continuat și în
deceniul următor cu alte două titluri
olimpice, la Moscova și Los Angeles.
Prin contribuția “Amiralului” (a;a
cum `i spuneau to\i cei care le-au
cunoscut), kaiak-canoe este și azi
între primele patru cele mai
medaliate sporturi din România la
Jocurile Olimpice, alături de
gimnastică, atletism și canotaj.

Mar\i, 7 septembrie, Patzaichin a
fost `nmorm]ntat la Cimitirul Bellu,
acolo unde aproximativ 400 de
persoane au venit pentru a-i aduce
un ultim omagiu “amiralului”.

Ivan Patzaichin, `nmorm]ntat
cu onoruri militare

Marele sportiv a fost înmormântat cu trei focuri de armă, 
în prezența a aproximativ 400 de persoane

Ion Caramitru a
p[r[sit scena vie\ii

la 79 de ani

După ce și-a petrecut toată copilăria pe canalele Dunării, la 18 ani Ivan a început să practice canoea de performanță 
la Clubul Sportiv Dinamo București, club la care a fost legitimat timp de 18 ani că sportiv

Actorul Ion Caramitru s-a
născut în București, la 9 martie
1942, într-o familie de aromâni —
mama născută lângă Salonic, într-
un sat numit Gramatica; tatăl în
partea albaneză a orașului
Korcea, de religie creștin
ortodoxă.

Absolvent al Institutului de Artă
Teatrală și Cinematografică “Ion Luca
Caragiale” București (promoția 1964),
Caramitru a fost actor ;i regizor al
Teatrului “Lucia Sturza Bulandara”. ~n
perioada 1990-1993 a fost și director
general al acestei instituții.

A interpretat peste 60 de roluri în
piese de Shakespeare, Cehov,
Pirandello, Buchner; Bernard Shaw,
Alfred de Musset, Suto Andras, Rolf
Hochhuth și alții. A interpretat roluri
principale în 40 de filme.

Premii ;i distinc\ii pentru o
carier[ greu de egalat

Premii teatrale< în 1975, 1979, 1981
și 1985 a fost desemnat “Cel mai bun
actor al anului”. Premii pentru film<
Premiul revistei “Cinema” pentru
interpretare (1976)> Premiul Asociației
Cineaștilor (1980)> Premiul special al
juriului pentru rolul principal din
filmul “Luchian” la Festivalul Național
al Filmului de la Costinești (1984).

A fost decorat, în 1995, de regina
Elisabeta a Marii Britanii cu titlul de
“Cavaler de Onoare al Ordinului
Imperiului Britanic”. În 2008 a primit
titlul de Doctor Honoris Causa al
Universității de Arte “George Enescu”
din Iași.

~n 1975, 1979, 1981 si 1985 a
ob\inut premiul Cel mai bun actor al
anului.

Ion Caramitru a primit titlul de
Doctor Honoris Causa al Academiei de
Muzică, Teatru și Arte Plastice din
Chișinău, în cadrul Reuniunii Teatrelor
Naţionale. De asemenea, a fost distins
cu Ordinul Soarelui Răsare, cel mai
important ordin japonez destinat
cetăţenilor străini, acordat în numele
Majestăţii Sale Împăratul Japoniei,
2017, și cu Ordinul Naţional Steaua
României în grad de Cavaler, 2017.

Caramitru a jucat în peste 40 de
filme de lung metraj, făcându-și
debutul cu rolul secundar în Pădurea
spânzuraților în regia lui Ciulei (1964). 

Printre cele mai cunoscute roluri
sunt Vive în Diminețile unui băiat
cuminte (1966), Gheorghidiu în Între
oglinzi paralele (1978), Ștefan Luchian
în Luchian (1981) și Socrate în seria
Liceenii (1985-1987). Pentru rolul din
Luchian, regizat de Nicolae
Mărgineanu, i-a fost decernat Premiul
Special al Juriului în cadrul Festivalului
Național al Filmului din 1984. 

Mai târziu, Caramitru a jucat roluri
minore în filme străine< el a fost
anarhist în 1991 în Kafka, Tatevski în
Citizen X (1995), Zozimov în Mission<
Impossible (1996), contele Fontana în
Amen. (2002) și un imigrant bulgar în
Irlanda în Adam & Paul (2004).

Pentru munca sa în stabilirea
legăturilor culturale britanico-române,
Caramitru a fost numit ofițer al
Ordinului Imperiului Britanic. În 1997,
ministerul culturii franceze i-a acordat
titlul de Chevalier des Arts et des
Lettres.

În mai 2005, el a câștigat concursul
pentru funcția de director al Teatrului
Național București, înlocuindu-l pe
Dinu Săraru. Ca semn al aprecierii
pentru întreaga sa activitate, în 2012 a
primit o stea pe Aleea Celebrităților –
Walk of Fame, din Piața Timpului din
Bucuresti. 

La Opera Naţională din București a
montat< „Evgheni Oneghin" de Piotr
Ilici Ceaikovski, după romanul în
versuri scris de Aleksandr Sergheevici
Pușkin, 2009, „Micul coșar" de
Benjamin Britten și „Eminescu" de Paul
Urmuzescu. La Teatrul muzical
Constanţa< „My Fair Lady" de
Frederick Loewe, iar la Teatrul
Ţăndărică din București - „Bastiene și
Bastienne” de Mozart.

Caramitru a lucrat și la Opera din
Belfast< „Evghenii Oneghin” de Piotr
Ilici Ceaikovsky și „The Tragedy of
Carmen”, versiunea lui Peter Brook
după „Carmen” de Georges Bizet.

Era președinte UNITER - Uniunea
Teatrală din România - din 1990, a fost
ministru al Culturii între anii 1996 -
2000, director general al Teatrului
Lucia Sturdza Bulandra din București
între 1990 și 1993, președinte al
Academiei Europene a Balcanilor din
2017 iar din 2005 era manager al
Teatrului Naţional “I.L. Caragiale” din
București.

Actorul a primit la 28 martie 2011
Premiul de excelenţă al Uniunii
Teatrale din Republica Moldova
(UNITEM).

“Bucuria sufletului și a minţii într-o sală de teatru poate compensa supărările 
diurne, pentru că  Teatrul rămâne interesant, bogat, semnificativ și cald. 
Indiferent de context, Teatrul se reface prin el însuși. El nu va dispărea, 
va fi mereu în căutare”, spunea actorul Ion Caramitru.
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Actri\a australian[ Emily
Browning și-a făcut debutul la
Hollywood în „O serie de
evenimente nefericite” de Lemony
Snicket în 2004, după ce a jucat în
principal în filme și emisiuni de
televiziune realizate în Australia. 

Cariera lui Browning a explodat de
acolo și a fost văzută în mai multe filme
populare, printre care „Stranded”,
„Suburban Girl” și „Sucker Punch”.

În ciuda succesului actri\ei, luarea
deciziei de a se muta din orașul ei natal
din Melbourne nu a fost ușoară. Într-un
interviu din 2015 cu The Guardian,
Browning a povestit că, după ce s-a
mutat la Los Angeles pentru a filma „O
serie de evenimente nefericite”, ea nu era
înclinată să rămână și să o facă mare la
Hollywood. „Am văzut o lume în care nu
am vrut să fac parte”, a mărturisit
Browning. 

“Am fost cu copiii care cunoșteau
doar industria cinematografică și m-am
speriat. Am avut anumite persoane care
îmi spuneau că, dacă am noroc, aș putea
fi vedeta unui spectacol de la
Nickelodeon. M-am gândit, “Nu, nu pot
face asta. Trebuie să plec de aici”. Și
pentru o vreme, am crezut că nu vreau
să fiu actriță”.

Din fericire pentru fanii ei, Browning
s-a întors în Statele Unite după
terminarea liceului pentru a continua

mai multe proiecte de actorie, dar nu a
fost niciodată complet sigură de ceea ce
își dorea pentru ea. Cariera actri\ei a
suferit din cauza acestei incertitudini,
determinând-o să renunțe la roluri cheie,
precum Bella Swan din franciza
„Amurg”.

Emily Browning a trecut printr-o
perioadă de ani tumultuoși în care s-a
străduit să se împace cu decizia ei de a
urma o carieră de actorie, așa cum a
raportat IndieWire. Nu era un fan al
scenei de la Hollywood și nu era sigură
că voia să se dedice unei vieți în centrul
atenției. În acest timp, ea se gândea să
renunțe la actorie și să se mute înapoi
acasă în Australia natală. 

Autoarea Stephanie Meyer avea în
minte actorul perfect pentru a interpreta
iubita ei Bella Swan și nu era Kristen
Stewart. Meyer dorea inițial ca Browning
să joace rolul. Browning a explicat că nu
a refuzat rolul în sine, ci a ales doar să nu
mearg[ la audi\ii. 

„Stephanie a declarat la un moment
dat că voi fi Bella ei ideală, dar am ales să
nu aud, pentru că eram într-un moment
al carierei mele în care nu eram sigur că
vreau să lucrez, cu siguranță nu voiam să
mă conectez cu o trilogie”, a explicat ea.

Browning contestă de fapt acuzația
că a refuzat rolul Bellei Swan. Ea spune
că nu are nimic de-a face cu rolul în sine
și tot ce are de-a face cu faptul că pur și
simplu nu a vrut să lucreze în acea
perioadă a vieții sale. În mod

surprinzător, acesta nu a fost singurul rol
important pentru care a decis să nu
mearg[ la audi\ii.

„Amurg” nu a fost singura saga
pentru adolescenți în care Emily
Browning a avut opțiunea de a juca.
Potrivit IndieWire, a fost presată și să
audieze pentru un rol în „Jocurile
foamei”, o trilogie distopiană științifico-
fantastică care o are în rolul principale pe
Jennifer Lawrence. „Nu am citit
niciodată cartea ca să fiu sincer - ceea ce
știu că este groaznic pentru mine”, a
recunoscut Browning, adăugând că este
nervoasă în legătură cu audiția pentru
filme.

Browning a continuat să explice că
reacția publicului la refuzul ei încă o altă
franciză pentru adolescenți a fost dură.
„Mereu îmi este greu să vorbesc despre
aceste tipuri de lucruri, pentru că știu că
a existat o mare problemă cu„ Amurg ”și
implicarea mea cu oamenii care doresc
să fac< “Amurg ”, așa că întotdeauna îmi
spun<„ O, oamenilor le place această
carte atât de mult încât nu vreau să mă
implic, nu vreau să vorbesc despre asta!“

Potrivit interviului pe care i l-a
acordat The Guardian, Browning simte
că stilul de viață de la Hollywood nu este
tot ceea ce este spus. Pentru început,
spune ea, „filmele de la Hollywood sunt
făcute pentru bărbații albi și asta e ceva
la care mă gândesc și care mă deranjează
tot timpul”. Drept urmare, Browning este
incredibil de pretențioasă cu privire la
rolurile pe care le joac[.

Este nevoie de o pregătire
minu\ioas[ pentru a-l juca pe Thor,
așa cum poate atesta actorul
australian Chris Hemsworth.
Vedeta a ap[rut prima oară pe
scenă cu „Thor” din 2011 și a
continuat să joace personajul `n
„Thor< Lumea întunecată” și „Thor<
Ragnorok”, potrivit IMDb. 

~nalt, blond, cu ochii albaștri
pătrunzători, Hemsworth s-a născut
aparent pentru a juca super-eroul Marvel.

Cascadorul de multă vreme al lui
Hemsworth, Bobby Holland Hanton, a
declarat pentru Page Six că actorul „o ia
foarte, foarte în serios”. Hanton a adăugat<
“Există un proces real care duce la
atingerea acestor obiective. Dar cred că,
în ultimii 10 ani, am reușit să venim cu
modalități de a face acest lucru”. Și
antrenorul lui Hemsworth, Luke Zocchi,
a fost de acord. „Este doar ridicarea
greutăților , antrenament cel puțin o dată
pe zi, uneori de două ori pe zi”, a spus el,
explicând modul în care Hemsworth își
atinge fizicul. “În mod normal, este un
antrenament intens, greu. Dar, de cele
mai multe ori, termin[m într-o oră,
pentru că tocmai l-am antrenat atât de
tare în acea oră”.

Mâncarea joacă și ea un rol major,
Hemsworth consumând „șase până la
opt mese pe zi”, așa cum a spus Zocchi.
Dar, deși suntem obișnuiți să ̀ l vedem pe
marele ecran, Hemsworth nu este contrar
slăbirii pentru un rol (și, de fapt, a făcut-
o în trecut).

În 2015, Chris Hemsworth a jucat
într-un film numit „În inima mării”, unde
a jucat rolul lui Owen Chase, un bărbat
blocat pe mare timp de 90 de zile. Filmul
s-a bazat pe o poveste adevărată care a
inspirat romanul clasic „Moby Dick”, dar
ar[t]nd ca un personaj atât de disperat a
făcut ca Hemsworth să meargă și într-un
punct extrem în viața reală. Apărând pe
„Good Morning America” pentru a
promova filmul, actorul a vorbit despre
pierderea sa dramatică de greutate și a
împărtășit că experiența de a scăpa de
kilograme a fost mult mai dificilă decât
s[ se preg[teasc[ pentru „Thor”.

“Luarea `n greutate este bună, doar
mănânci mult și ridici greutăți, dar asta a

fost subalimentat, ceea ce a dus la o
existență destul de prost și la emoții
inconsistente”, a spus el.Conform GMA,
dieta lui Hemsworth a fost redusă la
aproximativ 500 de calorii pe zi, dintre
care majoritatea includ ouă fierte și
salate. Cu toate acestea (cel puțin după
spusele actorului) sacrificiul a meritat. 

„Pentru a aduce filmul c]t mai
aproape de realitate, a trebuit să suferim
într-un fel și am făcut-o”, a adăugat el.
“Cu alte cuvinte, nu a fost necesară o
mulțime de actorie. Eram disperați”.

O parte din provocarea dietei
extreme a lui Chris Hemsworth a fost
aceea că a trebuit să slăbească în jur de
30 de kilograme într-un interval scurt
de timp, pentru The Things. Potrivit
regizorului filmului, Ron Howard,
„Actorii trebuiau să se antreneze în
fiecare zi, chiar și în zilele de filmare.
Pentru că trebuiau să piardă în greutate

destul de repede și trebuiau să-l piardă
în siguranță”.

Hemsworth s-a ridicat la înălțimea
provocării. În noiembrie 2015, și-a
arătat noul fizic șocant și părul facial
neîngrijit pe Instagram, scriind>
„Tocmai am încercat un nou program
de dietă / antrenament numit„ Pierdut
la mare ”. Nu l-aș recomanda.”Fanii săi
au crezut cu siguranță că arăta rolul
unui bărbat care fusese pierdut pe mare
și s-au adunat la secțiunea de
comentarii pentru a-l felicita pentru
dedicarea sa. “Uau, a trebuit să faci asta
pentru acel rol? Asta este disciplină”,   a
scris o persoană. Cu toate acestea, este
cu siguranță revelator faptul că
Hemsworth nu a renunțat la acest tip
drastic de greutate pentru un rol de
atunci - se pare că o singură dată a fost
suficient de mult în calea unei diete
extreme.

Actri\a Emily Browning ;i experien\a ei 
cu filmul Twilight

Sacrificiul pe care Chris Hemsworth l-a
f[cut pentru un rol

Actriţa Kate Walsh, care a
debutat ca dr. Addison
Montgomery în finalul primului
sezon al serialul „Anatomia lui
Grey/ Grey’s Anatomy”, în 2005, şi
a fost starul spinoff-ului „Private
Practice”, va reveni în producţia
ABC pentru mai multe episoade
din sezonul 18. 

Reprezentanţi ai ABC au
confirmat revenirea ei, dar nu au dat
detalii despre povestea în care ea va fi
implicată. În trecut, Walsh şi-a
exprimat disponibilitatea şi dorinţa de
a reveni în show. Ea a fost o prezenţă
constantă timp de două sezoane,
înainte de a fi transferată de creatoarea
serialului, Shonda Rhimes, din Seattle
în Los Angeles, unde are loc acţiunea
„Private Practice”, care a avut şase
sezoane.

Addison Montgomery a
interacţionat cu personajele Meredith
(Ellen Pompeo), Richard (James
Pickens Jr.) şi Miranda (Chandra
Wilson), care vor fi prezente şi în al
18-lea sezon.

„Grey’s Anatomy” va reveni la
ABC pe 30 septembrie. 

Kathleen Erin Walsh este o actriță
americană. Printre rolurile sale se
numără Dr. Addison Montgomery în
dramele de televiziune Anatomia lui
Grey și Medici în Santa Monica
realizate de ABC, Rebecca Wright în
serialul realizat de NBC Bad Judge,
Olivia Baker în serialul dramatic
Netflix Cele treisprezece motive și The
Handler în The Umbrella Academy. 

În 2005, ea a fost distribuită în
rolul care a consacrat-o în serialul
realizat de ABC Anatomia lui Grey, în
rolul Dr. Addison Montgomery, soția
înstrăinată al lui Derek Shepherd („Dr.
McDreamy”, interpretat de Patrick
Dempsey).

În februarie 2007, s-a anunțat că
personajul lui Walsh din Anatomia lui
Grey se va afla într-un serial desprins
din acesta, care a început să fie difuzat
în septembrie 2007.

Walsh s-a întors pentru șase
episoade între sezoanele patru și opt
din Anatomia lui Grey, inclusiv în
episodul muzical „Song Beneath the
Song”. 

Surpriz[ pentru fanii 
serialului “Anatomia lui Grey”


