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       Margrethe a II-a a Danemarcei,
singura regină domnitoare din Europa şi
totodată monarhul cu cea mai lungă
domnie de pe continentul nostru, a retras
titlurile princiare deţinute de cei patru copii
ai fiului ei Joachim, pentru a le permite
acestora să aibă o viaţă cât mai normală, a
anunţat miercuri Casa Regală Daneză,
informează AFP. "Începând de la 1 ianuarie
2023, urmaşii Alteţei Sale Regale Prinţul
Joachim nu vor mai putea să îşi folosească
titlurile de conte şi contesă de Montpezat,
titlurile lor anterioare de prinţ şi prinţesă
a Danemarcei devenind caduce", a anunţat
Casa Regală a Danemarcei într-un
comunicat.
       Fiul cel mic al suveranei daneze, prinţul
Joachim, în vârstă de 53 de ani, are patru
copii cu vârste cuprinse între 10 şi 23 de
ani, născuţi din două căsătorii: Nikolai,
Felix, Henrik şi Athena.
       "Prin această decizie, Majestatea Sa
Regina doreşte să creeze un cadru în care
cei patru nepoţi vor putea să îşi
construiască propriile vieţi într-o manieră
mai liberă, fără să fie limitaţi de
consideraţiunile şi de obligaţiile speciale
pe care le implică o afiliere formală la Casa
Regală", precizează acelaşi comunicat.
       Mama celor doi fii mai mari ai
prinţului Joachim şi-a exprimat deja
perplexitatea şi s-a declarat "şocată" de
decizia suveranei daneze.
       “Anunţul a venit ca un fir de păr în
supă. Copiii se simt excluşi. Ei nu pot să
înţeleagă de ce le-a fost luată identitatea",
a declarat contesa Alexandra de
Frederiksborg pentru cotidianul danez B.T.
       Ceilalţi patru nepoţi ai reginei
Danemarcei, copiii prinţului moştenitor
Frederik, în vârstă de 54 de ani, îşi vor
păstra titlurile, dar, la vârsta majoratului,
doar cel mai mare dintre ei va primi o
prerogativă în cadrul casei regale, conform
unei decizii din 2016. 

Acuzată că a sustras 14,5 milioane de
euro de la fiscul spaniol între 2012 și
2014, cântăreaţa columbiană Shakira va
fi judecată pentru fraudă fiscală, au
anunţat autorităţile judiciare din Spania,
citate de AFP.

Data acestui proces, care se va ţine la
Tribunalul provincial din Barcelona, nu
a fost deocamdată fixată.

Declarându-și nevinovăţia, Shakira,
în vârstă de 45 de ani, a anunţat la
sfârșitul lunii iulie că refuză să semneze
un acord cu Parchetul spaniol și că
preferă organizarea unui proces decât
acea procedură în care ar fi trebuit să
pledeze vinovată.

Avocaţii cântăreţei Shakira au
declarat că, până în 2014, veniturile
artistei proveneau în principal din
turneele sale internaţionale și din
participarea ei la emisiunea de
televiziune "The Voice" din Statele Unite,
iar vedeta pop nu locuia mai mult de
șase luni pe an în Spania - condiţia
cerută pentru stabilirea rezidenţei fiscale
în această ţară.

În plus, Shakira a anunţat că a plătit
deja 17,2 milioane de euro fiscului
spaniol și că din punctul ei de vedere nu
mai are nicio datorie faţă de această
instituţie.

Shakira va fi judecat[
pentru fraud[ fiscal[

O monedă care datează din timpul
unei rebeliuni evreiești împotriva
stăpânirii romane de acum aproape
2.000 de ani a fost înapoiată de SUA
Israelului, în urma unei anchete
comune care a vizat un caz de
contrabandă. Bătută în anul 69 d.Hr.,
moneda „extrem de rară” de un sfert
de șekel valorează peste 1 milion de
dolari, potrivit biroului procurorului
districtual din Manhattan, care
organizat la începutul acestei
săptămâni un eveniment care să
marcheze repatrierea obiectului care
are o valoare istorică și mai mare. În
urmă cu 20 de ani, autoritățile
israeliene au aflat prin intermediul
unor informatori că niște traficanți de
antichități au descoperit moneda din
argint în Valea Ella, la sud de
Ierusalim. Se presupune că a fost doar
una din monedele găsite în zona
respectivă, care găzduiește numeroase
situri arheologice importante, potrivit
CNN.

O moned[ extrem de
rar[, care valoreaz[

peste 1 milion $,
s-a întors în Israel

O carte
dedicat[
melosului
o;enesc

Regina Margrethe 
a II-a a Danemarcei 

a retras titlurile
princiare de\inute 

de nepo\ii ei

PAGINILE 4-5

Înainte de a consemna câteva păreri despre
volumul recent tipărit de Bianca Angela Cionca,
„Repertoriul de nuntă”, consider că merită felicitări
pentru acest studiu științific, pentru succesul ei
universitar, dar și pentru determinarea de a începe
niște cercetări noi într-un domeniu generos, dar și
dificil. 

Autoarea s-a născut la 24 septembrie 1998 la Satul
Mare, din părinți originari din Valea Seacă, este
referent cultural la CJCPCT Satu Mare și a absolvit

Colegiul Național „Doamna Stanca” Satu Mare. Este
licențiată a Academiei Naționale de Muzică
„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca și doctorand la
aceeași instituție. 

Supratitlul cărții, „Monografia Țării Oașului”,
poate fi înțeles ca o intenție< continuarea cercetării în
multitudinea de aspecte ale spiritualității Oașului.
Autoarea a fost atrasă prioritar de ceremonialul nunții,
mai tineresc, mai ofertant, obicei care vine din
adâncuri de timp, nunta, al doilea PRAG al existenței

umane, reprezentând până azi un laborator al
strigăturilor și al danțurilor. 

Pentru a utiliza un termen din vestul Oașului, voi
spune că autoarea ne propune o hostínă spirituală
(„ospăț”, „petrecere”> cf. prof. Doina Molnar), un
popas cu narațiuni despre scenariul nunții, dar și cu
multe fructe lirice, culese de autoare. 

“The Crown”, serialul 
de televiziune despre domnia 

reginei Elisabeta a II-a
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Octombrie este zisă şi
Brumărel, căci atunci începe să
cadă bruma. Sunt multe superstiţii
legate de această lună, cele mai
multe legate de prevestirea
timpului, astfel< dacă în Octombrie
cade multă brumă şi zăpadă, luna
Ianuarie va fi moale şi călduţă>
dacă bubuie în Octombrie, sunt
semne de iarnă uşoară> cu cât
frunzele arborilor cad mai curând,
cu atât mai roditor va fi anul
următor.

Sunt şi alte superstiţii şi obiceiuri,
multe legate de cele două mari
sărbători ale lunii< 14 Octombrie –
Sfânta Cuvioasa Parascheva şi 26-27
Octombrie – Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie şi Cuviosul Dimitrie cel Nou.

Prima zi a lui Brumărel, aşa cum
este cunoscută luna octombrie în
tradiţia populară, era consacrată, în
vechime, unui sfânt aproape
necunoscut< Sfântul Procoavă, cel care
le dă păr frumos şi atrăgător tinerelor
nemăritate.

De aceea, Sărbătoarea Procoavelor
mai este considerată şi Sărbătoarea
Părului. De altfel, mai peste tot în
spaţiul românesc sărbătoarea
Procoavelor era socotită una a
femeilor. Despre originalul sfânt
Procoavă se credea că Dumnezeu l-a
sfinţit printre primii, dându-i sarcina
de a acoperi pământul cu un prim
strat de zăpadă. 

Conform credinţei populare,
fecioarele care duceau lipsă de păr i se
închinau cu mare evlavie de ziua sa
pentru a le acoperi capul cu păr, astfel
devenind mai plăcute flăcăilor care nu
le băgau mai deloc în seamă. Tinerele
credeau că în acest mod ursitul va veni
mai repede, iar ele se vor căsători.

Acoperământul Maicii 
Domnului este sărbătoarea 
rânduită de Biserică, în 
amintirea arătării Maicii 
Domnului în biserica 
din Vlaherne

Pe 1 octombrie 911 se făcea
priveghere în această biserică, pentru
salvarea cetăţii care era asediată. La
ora patru dimineaţa, Maica Domnului
s-a arătat înaintea poporului, stând în
vâzduh şi rugându-se cu lacrimi.
Sfântul Acoperământ era ţinut în
mâini deasupra capetelor
credincioşilor. În jurul ei se aflau
apostolii, sfinţii şi mucenicii.

Sfântul Andrei a zis către ucenicul
său, Epifanie< „O vezi, frate, pe
Împărăteasa şi Doamna tuturor cum
se roagă pentru întreaga lume?”. Iar
Epifanie a zis< „O văd, Parinte, şi mă
minunez!”. Acesta este evenimentul pe
care îl prăznuieşte Biserica astăzi, spre
a ne aminti că, prin nevoinţă şi
rugăciune, putem primi şi noi, în
greutăţile vieţii noastre, neîncetatul
ajutor al Maicii Domnului.

Dacă frunzele cad repede, anul
viitor e roditor. Specialiştii în
Etnografie şi Folclor de la Muzeul
Dunării de Jos din Călăraşi spun că de
luna octombrie se leagă multe
superstiţii. “Bătrânii mai cred şi acum
că, dacă frunzele pomilor se
îngălbenesc şi cad repede, e semn că
anul care urmează va fi roditor.
Tradiţia populară spune că, dacă în
luna octombrie este multă brumă sau
zăpadă, frig sau ger, luna ianuarie va fi
blândă şi mai caldă”, spun specialiştii

de la Muzeul Dunării de Jos.
Prima ninsoare în ţara noastră în

această lună, conform meteorologilor,
a fost înregistrată la 15 octombrie
1970, iar primul strat de zăpadă s-a
aşternut la 26 octombrie 1988. 

Luna octombrie este luna în 
care ţăranii se preocupă în 
special de treburile 
gospodăriei

Se culeg poamele, se strânge
porumbul, cartofii, napii, se răsădesc
zmeura şi căpşunii. Este, de asemenea,
luna în care se fac arăturile şi
însămânţările de toamnă, se curăţă
pomii şi grădina.

Pentru creştinii ortodocşi, luna
octombrie abundă în sărbători şi în
ritualuri importante. Prima şi cea mai
importantă este sărbătoarea Sf.
Cuvioasa Parascheva, celebrată pe 14
octombrie. Se spune că, aşa cum va fi
vremea în această zi, aşa va fi până la
Sf. Dumitru şi aşa va fi şi în celelalte
sărbători ale anului.

Se mai spune în tradiţia populară
că, dacă până acum n-a plouat, iarna
va veni curând. Tot în această zi se
organizează târguri pentru
valorificarea produselor oilor.

O altă sărbătoare importantă a
lunii este Sfântul Mucenic Dimitrie
Sâmedru. La 25 octombrie se
sărbătoreşte „Focul lui Sumedru”
(Ajunul Sf. Dumitru). Se fac focuri
peste care sar copiii, ca să fie sănătoşi,
sau tinerii, ca să se căsătorească. Dacă
recolta de gutui şi nuci este bogată,
iarna va fi grea. La 26 octombrie se
sărbătoreşte Sumedru, patronul
pastorilor şi soroacelor (Sf. Mare
Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir). 

Cad frunzele arborilor şi cum este
ziua aşa va fi iarna< dacă este lună
plină şi senin, iarna va fi mănoasă, iar
dacă bate vântul şi plouă, vor fi zăpezi
mari. La 27 octombrie se sărbătoresc
Poitra lui Sumedru, Câinii lui
Sumedru, Filip Şchiopul (Cuv.
Dimitrie cel Nou din Basarabi).
Sfânta Cuvioasa Parascheva este pe 14

Octombrie> în această zi, la sate, se
face “îngroparea” verii> se face o masă
comună la biserică, cu bucate multe şi
alese, dar mulţi gospodari postesc cu
desăvârşire în această zi, pe care
poporul o numeşte şi Vinerea Mare,
indiferent în ce zi cade această
sărbătoare, căci se spune că Sfânta a
fost chinuită de păgâni într-o zi de
Vineri. Nu se mănâncă nuci sau alte
poame care au cruce, în această zi.
Superstiţia spune că dacă toamna nu
plouă până la Cuvioasa Parascheva,
atunci se pune iarna curând> cum va fi
această zi, aşa va fi mereu până la
Sfântul Dumitru.

În dimineaţa acestei zile, ciobanii
caută să vadă cum s-au culcat oile<
dacă stau grămadă, iarna va fi grea;
dacă stau împrăştiate, va fi uşoară. Din
superstiţie nu se lucrează, fiind
primejdie de boli> nu se coase căci va
fi rău de traznet, de grindină, de boli
de ochi sau de cap. Cine va coase sau
va toarce, va face negi pe mâini. Acum
se slobozesc berbecii la oi, pentru ca
mieii să fie născuţi înainte cu două
săptămâni de Paşte> superstiţia spune
ca mieii ce se vor naşte vor fi frumoşi
şi pestriţi. 

Din această zi, până la 27 
Octombrie nu e bine să se 
semene secară, deoarece este 
pericol de moarte 
pentru semănător

După Sfânta Parascheva, urmează
17 Octombrie, când este o nouă
sărbătoare consacrată lupilor, care
vine şi ea cu superstiţii şi se ţine
pentru a fi feriţi de lupi. În această zi
se încleştează dinţii de la darac
(pieptenul cu care scarmănă lâna) şi se
interzice orice activitate legată de
prelucrarea lânii, părului şi pieilor de
animale, de teamă lupilor.

Pe 18 Octombrie este Ziua
Lupului, Lucinul, care deschide un
ciclu de trei Filipi de Toamnă> în
această zi e rău de lupi şi se spune că
Lucinul se ţine tot de vite, ca să nu se

stingă de boale. Şi, în sfârşit, ziua de
25 a lunii, când este Ajunul Sfântului
Dumitru, o sărbătoare cu caracter
funerar, care conţine< pomeni, ruguri
şi veghea rituală.

Acum se face “focul lui Sâmedru”>
superstiţia cere ca peste foc să sară
copiii ca să fie sănătoşi tot anul, sau
tinerii, cei care reuşesc să sară se vor
căsători în decursul anului. Când
focul este aproape stins, fiecare
gospodar ia câte un tăciune, care este
aruncat apoi în livadă, pentru ca
pomii să rodească şi în anul care vine. 

De altfel, focuri rituale se pot face
şi în livadă. Se spune că iarnă grea este
prevestită de abundentă nucilor şi
gutuilor.

Sfântul Dumitru, sărbătorit la 26
Octombrie, este asociat cu moartea
naturii, cu sosirea iernii şi a frigului,
este patronul păstorilor şi garantul
soroacelor. În această zi începe “Vara
Samedrului” care ţine patru zile.
Această zi este zis[ a soroacelor> pe
vremuri se refăceau contractele de
închiriere şi chiriaşii se mutau> tot
acum se împart oile. Toamna, la
Sfântul Dumitru, se spune că “se
slobod sărindarele”, adică se desfac
învoielile şi se face pomană mare la
biserică. Semnele superstiţioase sunt
numeroase< se tunde coama cailor, ca
să aibă păr frumos> oamenii nu se
piaptănă, că-i primejdios de lupi. Se
spune că la Sâmedru morţii se fac
moroi, vârcolaci şi strigoi, necăjindu-
i pe oameni.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou,
Basarabov, ocrotitorul Bucureştilor,
ale cărui moaşte sunt la Patriarhia
Română, este sărbătorit la 27
Octombrie, a treia zi a sărbătorii Sf.
Dumitru, zisă Poitră lui Sâmedru
(poitra este prânzul din a doua zi de
praznic), sau Caii lui Sâmedru, sau
Filip Şchiopul. Câinii lui Sâmedru
sunt lupii lui Sfântul Dumitru> se ţin
spre a fi feriţi de lupi, spre a nu se
câinii (înrăi) inima oamenilor şi ca să
fete bine oile. Există superstiţia că
privighetoarea este apărată de căpuşe
de către Câinii lui Sâmedru.

În fiecare an, pe 1 octombrie, este
sărbătorită cea mai consumată băutură
din lume, dar și cei care se implică
zilnic în procesul de producere a ei<
fermieri, specialiști în prăjire,
proprietari de cafenele. Boabele negre
de cafea provin dintr-un fruct a cărei
culoare este roșu aprins. După petrol,
cafeaua este cea mai vândută marfă.

Dacă este consumată între orele
09.30 și 11.30, cafeaua este mult mai
eficientă și energizantă pentru
organism.

În întreaga lume, în fiecare zi sunt
consumate, în medie, 2,5 miliarde de
cești de cafea.

Cei mai mari consumatori de cafea
sunt olandezii. Aceștia consumă în jur
de 2,4 cești de cafea pe cap de locuitor,
zilnic.

Principalul compus amar din cafea
nu este cafeina, ci și antioxidanții.

Cafeaua neagră, fără lapte ori alte
ingrediente, nu conține calorii.

Potrivit legendei, cafeaua a fost
descoperită de un păstor etiopian pe
nume Kaldi, cândva în secolul IX d. Hr.
Acesta a observat efectele pe care le
aveau boabele de cafea asupra caprelor
sale, așa că a dus boabele unor călugări
Sufi care locuiau în apropiere.
Cercetătorii cred însă că povestea este
una apocrifă, pentru că apare pentru
prima oară în secolul al XVII-lea, în
scrierile lui Antoine Faustus Nairon,
autorul unuia dintre primele tratate
despre cafea.

Lăsând la o parte legenda, primele
dovezi documentate istoric despre
consumul de cafea apar în scrierile
unor autori arabi, la jumătatea
secolului al XV-lea. Boabele de cafea
sunt folosite pentru prima oară într-un
mod similar celui de astăzi de călugării
Sufi din Yemen, care consumau
băutura obținută din boabele prăjite și
râșnite, ca energizant în timpul
ritualurilor religioase.

În doar câteva zeci de ani, cafeaua
se răspândește din Peninsula Arabică
în regiunile înconjurătoare, din Persia
până în Turcia și în Africa de Nord. 

În Europa, cafeaua apare prima
dată în Veneția, în a doua parte a
secolului al XVI-lea, de unde se
răspândește în celelalte colțuri ale
continentului. Prima cafenea apare în
Roma, în 1645.

Olandezii sunt cei care  încep să
importe la scară mare cafeaua în
Europa și chiar încep să o cultive
extensiv în coloniile lor - culturile din
insula Java devin unele dintre
principalele surse de cafea pentru piața
europeană.

În secolul al XVIII-lea, cafeaua este
exportată în Lumea Nouă și tot acum
sunt înființate principalele culturi din
America Centrală și din Brazilia. În
secolele următoare, cafeaua va deveni
una dintre cele mai căutate și mai
populare băuturi.

Ziua interna\ional[ a
cafelei, s[rb[torit[ 

la 1 octombrie

TRADI}II
Numele lunii Octombrie vine de la cuvântul latinesc octo, opt, pentru că luna octombrie era a opta
lună în calendarul roman. Grecii numeau luna octombrie Pyanopsion. În România, luna octombrie,
popular, se numește Brumărel. În această lună cad frunzele din copaci, țăranii se ocupă mai mult de
treburile gospodăriei< acum se fac însămânțările de toamnă.

~n fiecare an, la 14 octombrie, Biserica Or todoxă de pretutindeni prăznuiește pe Cuvioasa Maică Parascheva. Ea este
cinstită în Moldova, întrucât de mai bine de 350 de ani moaștele ei se găsesc la Iași, fiind izvor de bine cu vân ta re pentru 
toți cei care o cheamă în rugăciune

~n luna lui Brum[rel, octombrie, \[ranii
se preocup[ de treburile gospod[riei

Director general - D. P[curaru

Redactor ;ef 
suplimente - Adriana Zaharia

(Informa\ia Zilei de Duminic[ 
;i S[n[tate ;i Frumuse\e, 

Informa\ia TV)

Redac\ia Satu Mare<
str. Mircea cel B[tr]n nr. 15

Satu Mare, cod 440012 
Telefon< 0261-767300

e-mail< redactiasm@informatia-zilei.ro

ISSN 1222-4715

www.informatia-zilei.ro

Director editor< Ilie S[lceanu



2 octombrie 2022/Informa\ia de Duminic[ 3

RECENZII
De remarcat câteva noutăți adunate în cartea Biancăi Angela Cionca. Nu e esențial o interpretare a celor

scrise de alți cercetători. E o carte care rezultă dintr-o atentă cercetare pe teren, din cunoașterea pe viu a des-
fășurării unei nunți. Pagini întregi reprezintă consemnări din memoria proprie, relatări desprinse din familia
autoarei, inclusiv observații proprii, pe care, din modestie, a ezitat să și le asume sub nume propriu, în note
de subsol.

Urmare din pagina 1

Reproduc doar patru versuri,
caracteristice pentru felul de a gândi al
tinerelor din Oaș< „Dă-mă, mamă,
mândrului / Șî de n-are casa lui,/ Dă-mă,
mamă, dacă-mi place,/ N-are casă da ne-
om face”. Strigătura ilustrează concepția
fetei despre căsătorie, criteriul de selecție
al tinerei fiind întemeiat pe frumusețe și
vrednicie. 

S-a putut observa că, după 1989, a
existat un interval când se părea că Oașul
s-a golit de talente, că strigăturile și
danțurile nu se vor mai auzi, ca altădată.
A fost, mai degrabă, neglijat, din
concurență neloială a altor zone, și din
alte dramatice puncte de vedere… Dar
iată că, deodată a răsunat strigătul sau
strigătura Biancăi Cionca, o voce de la
marginea țării, din hotarul Tarnei Mari,
prin care parcă se transmitea mesajul că
Oașul e viu și folclorul este încă activ. 

Oașului i s-au dedicat 
numeroase studii

Mai trebuie să ne amintim ceva. Că
Oașul s-a bucurat încă din secolul al XIX-
lea de atenția cercetătorilor. Au apărut
studii esențiale despre spiritualitatea
Oașului, despre folclor, danțuri, despre
grai sau broderii. Câțiva cercetători merită
să fie pomeniți, Weigand, Eugen Barbul,
I.A.Candrea, Béla Bartók, I. Mușlea, C.
Brăiloiu, V. Scurtu, Tancred Bănățeanu, G.
Focșa, I. Velcea, Speranța Rădulescu etc.
C. Noica s-a oprit și el asupra strigăturii
din Oaș. Chiar și M. Sadoveanu a fost
impresionat de folclorul literar cules de I.
Mușlea. În ultimii ani, maestrul Grigore
Leșe i-a acordat atenția sa autorizată.

Folclorul muzical l-a impresionat
profund pe scriitorul și compozitorul
Dariu Pop, care a prelucrat motive
specifice și a dăruit Oașului trei Suite
corale. Una dintre ele a impresionat
publicul pe scena Filarmonicii, grație
corului dirijat de dna prof. Maria Chiș.

Toate aceste considerații veneau din
exteriorul Oașului, din partea unor
cercetători fascinați de tezaurul conservat
aici, în acest „ghimpe” înfipt prin vremuri
ostile în orgoliul agresiv al unor neamuri
învecinate.

Dar au existat și cercetători născuți în
Oaș, care au interpretat muzica locului
sau au scris despre ea< Ioan Chioreanu-
Oaș, Ion Someșan, Iacob Dance, Ovidiu
Suciu, Iacob Pop etc. Despre obiceiuri și
datini, a scris și Lenuța Bura Pop, din
nefericire trecută în eternitate, autoarea
unei cărți demne de atenție, tipărită în
2022 de dl Remus Vârnav. Referiri mai
ample, exhaustive, cu alt prilej… 

Trebuie amintiți și alți autori
preocupați de spiritualitatea diversă a
Oașului< Ștefan Haiduc, Ana Cicio,
Mihaela Grigorean, Doina Molnar,
Remus Țiplea (un continuator meritoriu
al artei fotografice a lui I. G. Andron) și
mulți alții… În domeniul muzical, trebuie
amintite eforturile lui Dan Variu (un
apropiat al ținutului), care a fructificat
motive muzicale oșenești în compozițiile
proprii.

Avantajul tuturor acestor abordări
este că se fructifică exigențele
specialistului în consonanță cu
sensibilitatea nativului. 

Tânăra Bianca Angela Cionca se află
la vârsta debutului și ne propune un
studiu interesant despre repertoriul
muzical care însoțește nunta, dar extinde
cercetările și asupra altor obiceiuri
complementare.

În legătură cu nunta, pot afirma că am
trăit și eu pe viu nunțile de altădată, de la
șapte ani, când am stat în poala unei
mirese, un obicei care simbolizează rostul
căsătoriei și aspirația mirilor de a aduce în
lume, pentru început, un cocon (băiat
fain!). Vreau să spun că am văzut, am trăit

și am acumulat impresii. În ultimii ani,
valorile satului tradițional au suferit
transformări… Deși m-am născut la
ceastălaltă extremitate a Oașului,
obiceiurile investigate îmi răscolesc
amintirile. Le confirm și afirm unitatea
oșenilor, de la Valea Talnei la Valea Tarnei. 

Nunțile oșenești de altădată și
nunți de tip nou

În Oaș se poate vorbi de două tipuri
de nunți. Mai întâi, e vorba de nunta
tradițională, așa cum a fost până în
deceniul al VII-lea al secolului trecut,
nuntă consemnată  în detaliu în volumul
lui G. Focșa, sau în documentarul
Elisabetei Bostan (cu un scenariu destul
de amputat, dar bine că a rămas). Acest
tip de nuntă a fost consacrat de câteva
fotografii celebre datorate lui Ioniță G.
Andron. 

Al doilea tip este nunta modernizată
excesiv, opulentă, vastă, ilustrată în
numeroase filme difuzate la televiziunile
informative, amatoare de spectaculos.
Sunt nunțile momentului, reale,
ostentative, în care vedem o revanșă a
oamenilor împotriva unor condiții
modeste de altădată. Vizual au fost și sunt
imortalizate magistral în fotografiile
realiste ale lui Remus Țiplea. Grandoarea
acestor nunți nu ne oprește să nu vorbim
de influențe moderne rău asimilate, de
exagerări din care rezultă un melanj
apropiat de kitsch. 

Nunțile tradiționale erau mai
modeste, dar mai firești, iar trăirile
participanților erau sincere și fiecare
moment era încărcat de simboluri care
veneau din adâncuri. Protagoniștii făceau
una sau alta pentru că „așa a făcut și
mama, și tata”… Tradiția era
preponderentă, funcționau cutume
stricte. După 1965, dar mai accentuat
după 1989, ritualul nunții a suferit
modificări. Bune și rele. 

Investigând psihologia nuntașilor, am
constatat că o nuntă de două mii de
nuntași, comercială și trufașă, nu mai are
intimitatea dorită. Cât despre
îmbrăcămintea miresei, care a renunțat la
articolele ușoare, care-i pun în evidență
farmecul feminin și armonia trupului, în
favoarea zorzoanelor de multe kile, fac o
digresiune și mă solidarizez cu bieții miri,
care au nevoie de un agregat cu lift pentru
a ajunge să-și sărute mireasa. Spun asta

conștient că nu voi mai fi invitat la vreo
nuntă de tip nou… 

Complexitatea folclorului 
muzical oșenesc

De remarcat câteva noutăți adunate în
cartea Biancăi Angela Cionca. Nu e
esențial o interpretare a celor scrise de alți
cercetători. E o carte care rezultă dintr-o
atentă cercetare pe teren, din cunoașterea
pe viu a desfășurării unei nunți. Pagini
întregi reprezintă consemnări din
memoria proprie, relatări desprinse din
familia autoarei, inclusiv observații
proprii, pe care, din modestie, a ezitat să
și le asume sub nume propriu, în note de
subsol. Autoarea nu este o alogenă, ci o
nativă. Desigur, extinderea investigațiilor
poate deveni un obiectiv al viitoarelor
studii. 

Volumul înregistrează texte literare
inedite, strigături, un bulciug din Valea
Seacă   toate admirabile, precum și o
legendă insolită, in nuce, intitulabilă
„Rod-Părască, rod…”

Pe de altă parte, autoarea ne aduce
aminte că muzica din Oaș e mai complexă
decât se crede. Mult timp, a fost cultivată
de mass-media doar strigătura cu un
volum înalt, susținut electronic frapante
pentru auditoriul din alte zone folclorice.

E un stil mai comercial, desigur, dar e
subestimată completitudinea. Alte zone
folclorice, cu resurse identice, și-au trimis
în lume mult mai eficient reprezentanții. 

De asemenea, volumul include piese
muzicale transcrise pe portativ, cu
descrieri riguros științifice. Este o
activitate bine venită, care merită să fie
susținută. Alături de danțuri (a se vedea
comparativ cele două sute de piese incluse
în culegerea lui Ioan Chioreanu-Oaș),
Bianca Angela Cionca analizează și
descrie științific tot ce reprezintă melos
populat al locului, cântecul de leagăn,
strigăturile de dragoste, doina specifică
locului, acea hore lungă, complementară
celei cultivate cu succes de interpreții din
Maramureșul vecin. Cu instrumentele
specialistului, descrie linia melodică a
bulciugului, colindelor, a bocetului, (pe
urmele lui C. Brăiloiu), sărbătorile de
peste an. Nu lipsește cântecul miresei
„care-și cântă amarul”. „Incursiunile
analitice” rămân în atenție specialiștilor în
muzicologie, dar e de salutat faptul că,
după volumul „Din răsputeri”, partea a
doua a studiului investighează științific
creația muzicală oșenească, utilizându-se
terminologia adecvată. 

O precizare< termenul „danț” trebuie
înțeles în sensul specific Oașului (joc,
melodie, glas, hore, țâpuritură, cântec). El

s-a impus mai ales prin culegerea lui Ioan
Chioreanu-Oaș și este explicat pe larg în
glosarul volumului menționat< „El
(danțul) desemnează realizările vocale sau
instrumentale ale acestor melodii
ceterașul sau fluierașul <cântă> sau <zice> un
danț, în timp ce cântărețul horește un
danț” (Jacques Bouët, Bernard Lortat-
Jacob, Speranța Rădulescu< „Din răsputeri
– Glasuri și cetere din Țara Oașului”, ICR
2006, p. 253).

Bianca Angela Cionca – un 
nume pentru viitor…

Oricâte cărți i s-ar dedica Oașului, tot
mai e loc pentru altele, noi. Și fiecare autor
își are locul lui. Cred, de asemenea, că
volumul, drei Bianca Angela Cionca este
un început și o promisiune pentru noi
cercetări, cred că Bianca Angela Cionca
poate deveni o voce a Țării Oașului, care
se va impune. 

Ca sugestii< la o nouă ediție, cartea ar
putea fi dublată de CD-uri sau DVD-uri
diverse. Poate să provoace o campanie de
înregistrare video și de arhivare a unor
nunți, a relatorilor în vârstă, care mai pot
fi intervievați. De asemenea, să nu uite
ceterașii rămași neînregistrați. Aceștia
dispar fără veste și, după opinia
sussemnatului, fiecare ceteraș e unicat, are
stilul, nuanța, sunetul lui irepetabil, așa
cum vocea unor artiști nu mai poate fi
repetată de nimeni. Sunt ceterași cu talent
înnăscut, care au cântat toată viața, de
mici, singuri, și au acumulat danțuri care
se pot pierde. Au locul lor, alături de cei
mai vestiți la cei mai tineri de prin satele
Oașului. Ei formează o orchestră care are
nevoie de un semnal sau de un dirijor… 

În sfârșit, cred că autoarea va dărui
mai departe ceea ce a dobândit de la
interpretele consacrate, cu deosebire de la
dna Maria Petca Poptean. Fetele din Oaș,
cu glasurile cristaline și cu talentele lor, o
așteaptă, inclusiv pentru a fi prezentate în
emisiuni TV. 

Desigur, studiul prezent suportă și
câteva accente critice privind redactarea
textului, utile unei eventuale reeditări. Se
constată neconcordanța dintre titlu și
structura cărții, probabil din dorința de a
cuprinde dintr-o ochire într-un studiu de
dimensiuni reduse, mai multe aspecte,
care merită mai multă zăbavă. La fel,
bibliografia poate fi extinsă. Desigur, au
rămas și unele neatenții de ordin filologic,
dar cred că proiectul amplu și
determinarea autoarei, dublată de energia
sa tinerească, de acumulările științifice
universitare, trezesc speranțele unui nume
cu autoritate în domeniu. 

Autoarea este și realizatoarea unor
emisiuni TV, și o apreciată interpretă a
danțurilor oșenești, cu un timbru mai
apropiat de doină. Ea nu a învățat să
țâpurească, ci s-a născut cu ritmurile în
sânge. Presupun că, dacă mama ei ar fi
întrebată, ar declara că a țâpurit încă din
leagăn… 

Bianca Angele Cionca își face datoria
față de Țara Oașului, de unde-și trage
sevele energetice, această insulă de
arhaicitate care încă nu și-a epuizat
surprizele și, mai nou, de o paradoxală și
orgolioasă modernitate. Ea demonstrează
că are suficiente resurse pentru a
continua, în ciuda dificultăților de tot
felul. 

Mai presus de toate, rămâne
aprecierea de pe coperta IV a dlui Conf.
univ. dr. Lucian Ghișa de la Academia de
Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-
Napoca< „Bianca Angela Cionca pune sub
lumina tiparului un repertoriu de o
frumusețe distinctă, așa cum este în
totalitate Țara Oașului.” Sunt cuvinte cu
greutate, care contează și obligă.

Ioan Nistor

La lansarea de la Poesis au avut loc o serie de momente artistice susținute de Ansamblul Folcloric „Florile Tărnii”,
menite a sublinia anumite pasaje incluse în partea a doua a volumului 

Ioan Nistor< “Cred că autoarea va dărui mai departe ceea ce a dobândit de la 
interpretele consacrate”

O carte dedicat[ melosului o;enesc, 
semnat[ de interpreta Bianca Angela Cionca
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Deși a apărut abia în anul 2016,
povestea incredibilă a Regiei
Elisabeta a II-a a adus serialului
,,The Crown” numeroase premii. 7
premii Globul de Aur a câștigat
faimosul serial din 2016 și până în
prezent, iar acestora li s-a mai
adăugat încă 7 premii Emmy.

„Suntem cu toţii încântaţi. Sunt foarte
mândru. Sunt foarte recunoscător. Vom
merge la o petrecere”, a declarat Peter
Morgan, creatorul serialului „The Crown”,
într-o transmisiune video de la Londra.

Serialul ,,The Crown” a ieșit în
evidență și prin actorii incredibili ce joacă
personajele principale, câștigând și aceștia
numeroase premii.

Anul 2018 a fost singurul în care
faimosul serial ce spune povestea Reginei
Elisabeta a II-a, ca proaspăt căsătorită în
vârstă de 25 de ani, care se confruntă cu
perspectiva descurajantă de a conduce cea
mai faimoasă monarhie din lume, nu a
primit un premiu Globul de Aur.

Primul episod al seriei începe cu
nunta suveranei, când avea doar 21 de ani. 

Vedem apoi cum a ajuns să fie Regină,
care a fost relația ei cu tatăl său, George al

VI-lea, dar și cum se înțelege cu toți
ceilalți membri ai familiei Regale.

Se pare că nu a dus o viața atât de
ușoară precum pare. Din acest serial aflăm
și că ea nu și-a dorit să fie Regină. Faptul
că și-a asumat acest statut și a încercat să-
și facă cât mai bine treaba e ceea ce face
întreg serialul să aibă ceva aparte.

Din serial nu lipsește nici cunoscutul
Winston Churchill, prim – ministru al
Marii Britanii în aceea perioadă.  

Povestea serialului este o adevărată
lecție de istorie, chiar dacă au mai fost
momente în care poate nu toate detaliile
sunt exact cele ce au avut loc în realitate,
esența întâmplărilor este reală, probabil
observată din perspective diferite și destul
de controversate. 

Popularitatea serialului „The 
Crown” a crescut vertiginos 
după moartea reginei 
Elisabeta a II-a

Vizionările serialului de pe platfoma
Netflix au înregistrat o creștere cu până la
800% în Marea Britanie în ultimele zile. O
tendință similară a fost observată și în

SUA, Franța și Australia, relatează The
Guardian.

Regina Elisabeta a II-a a murit pe 8
septembrie a.c., la 96 de ani. Între 9 și 11
septembrie, audiența „The Crown” a
crescut cu peste 800% în Regatul Unit,
comparativ cu perioada anterioară de
vineri până duminică, potrivit datelor
Whip Media, o companie americană de
tehnologie. În SUA, audiența a crescut de
peste patru ori în acest interval de timp,
iar în Franța, „The Crown” a înregistrat de
trei ori mai multe vizionări decât în
weekendul de dinainte de moartea
suveranei.

La nivel global, audiența a fost de
aproape patru ori mai mare în sfârșitul de
săptămână de după decesul reginei decât
în weekendul precedent. Netflix a
confirmat săptămâna trecută, la scurt timp
după moartea reginei Elisabeta a II-a că va
întrerupe producția celui de-al cincilea
sezon al serialului, care urma să prezinte
familia regală până la începutul anilor
2000. Între timp, sezonul cinci al „The
Crown” va avea premiera în noiembrie și
va prezenta povestea familiei regale
britanice de la începutul până la mijlocul
anilor 90.

Serialul „The Crown” prezint[ via\a celui mai longeviv monarh britanic
Debutul serialului ,,The Crown”, din anul 2016, a fost așteptat de toată planeta, fiind o producție cinematografică extrem de dorită. 

Serialul a ajuns la sezonul cu numărul 5, iar „73 de milioane de conturi din întreaga lume au făcut din „The Crown” un adevărat fenomen global.
Sezonul cu num[rul 5 al `ndr[gitului serial va avea loc pe data de 9 noiembrie 2022.

Când a devenit regină la doar 25
de ani, regina Elisabeta a II-a a fost
văzută de mulți drept “noua față
modernă a monarhiei”. Claire Foy a
jucat rolul reginei în primele două
sezoane ale serialului.

Olivia Colman este genială ca o
regină mai în vârstă, mai sigură de
sine, care se luptă să-și conducă
națiunea.

Cunoscută pentru rolul ei de
Dolores Umbridge din Harry Potter,
Imelda Staunton o va interpreta pe
Regina Elisabeta în urm[toarele
două sezoane ale serialului a c[rui
ac\iune va avea loc în anii 1990.

Regina Elisabeta a II-a

Matt Smith a fost un element de
bază al filmului „The Crown” de la
Netflix în primele două sezoane, c]nd
a jucat rolul Prințului Philip alături de
Regina Elisabeta a II-a, personaj
interpretat de Claire Foy.

~n sezonul 3 ;i 4, rolul ducelui de
Edinburgh a fost preluat de Tobias
Menzies care a declarat pentru New
York Times că Philip „părea un rol
interesant”. Jonathan Pryce, cel care l-
a jucat pe Papa Francisc ̀ n filmul “Cei
doi Papi”, `l va juca pe Philip `n
sezoanele 5 ;i 6. „Sunt încântat să
lucrez din nou cu Netflix”, a spus
Pryce într-un citat distribuit pe
contul de Twitter al The Crown anul
trecut.

Prin\ul Philip

Când avea 22 de ani, singura sor[ al
Reginei Elisabeta, Prințesa Margareta,
s-a îndrăgostit în mod scandalos de
consilierul tatălui ei, căpitanul Peter
Townsend, un bărbat divorțat cu 16 ani
mai mare decât ea.

Claire Foy

~ncoronarea Reginei Nunta lui Elizabeth ;i Philip ~nt]lnirea cu fam. Kennedy

Olivia Coleman Imelda Staunton

Matt Smith Tobias Menzies Johnathan Pryce

Prințesa Diana a fost al patrulea
dintre cei cinci copii ai lui John Spencer,
vicontele Althorp (1924-1992) și
Frances Spencer, vicontesa Althorp
(1936-2004).

Familia Spencer era o familie
aristocratică, care fusese aliată cu
familia regală britanică timp de
generații. În tinerețe, Diana era
cunoscută informal ca „Duch”, în
referire la atitudinea ei de „ducesă” și
aspirațiile timpurii de a se căsători cu
familia regală.

Emma Corrin a interpretat rolul
Prin\esei Diana `n sezonul patru al
serialului. Corrin a primit multe
aprecieri pentru interpretarea ei,
câștigând chiar și un premiu Globul de
Aur pentru cea mai bună actriță într-un
serial de televiziune.

Filmările pentru sezonul 5 The
Crown sunt în desfășurare – și au
apărut noi fotografii în care Elizabeth
Debicki arată exact ca prințesa Diana.

Dar dacă fotografiile timpurii sunt
vreo indicație, asemănarea lui Debicki
cu regretata prințesă este izbitoare.

Prin\esa Diana

Charles al III-lea este rege al
Regatului Unit și al mai multor alte
țări începând cu 8 septembrie 2022,
în urma decesului mamei sale,
Elisabeta a II-a. 

Josh O'Connor l-a interpretat pe
tânărul Prinț Charles în drama
Netflix The Crown (2019–2020),
pentru care a câștigat premiul Globul
de Aur pentru cel mai bun actor –
serial dramă de televiziune și premiul
Primetime Emmy pentru cel mai bun
actor principal într-un serial dramă și
a primit nominalizări pentru două
premii de televiziune ale Academiei
Britanice.

Dominic West a dezvăluit că a fost
surprins când a primit apelul prin
care a confirmat că a obținut rolul
moștenitorului tronului în drama de
succes Netflix The Crown.

În urma unor căutări la nivel
național, „The Crown” l-a găsit  ;i pe
prințul William. Senan West, care este
fiul lui Dominic `l va juca pe t]n[rul
prin\.

Charles al III-lea, Rege al Regatului Unit

Prin\esa Margaret

Vanessa Kirby Helena Boham

Lesley Manville

Un fotograf elegant care s-a căsătorit
cu Prințesa Margaret în 1960,
Armstrong-Jones a fost un boem care a
intrat brusc într-o viață de privilegii,
petreceri, certuri și infidelități care s-a

încheiat cu divorț 18 ani mai târziu. 
Matthew Goode a preluat mantaua

acestui personaj dezbinător în cel de-al
doilea sezon al serialului The Crown.

Antony Armstrong-Jones, Earl de Snowdn

Matthew Goode

Camilla Shand (mai târziu Parker-
Bowles), femeia care în cele din urmă
avea să intervin[ între Charles și Diana,

a fost prezentată în sezonul 3. Ea este
interpretată de actrița engleză Emerald
Fennell. Actri\a a continuat să joace
rolul în al patrulea sezon și a câștigat o
nominalizare la Primetime Emmy
pentru cea mai bună actriță în rol
secundar într-un serial.

Camilla Parker-Bowles, Regină Consoartă a Regatului Unit

Emerald Fennell

Regele George al VI-lea nu trebuia
deloc să fie rege. Fratele său, Edward al
VIII-lea, a fost destinat tronului, până
când a abdicat de la coroană pentru a
se căsători cu Wallis Simpson. George
a fost îngrozit de vorbitul în public, dar

în cele din urmă a depășit-o cu ajutorul
logopedului și prietenului său Lionel
Logue. Actorul Jared Harris, cel care l-
a interpretat pe rege `n primul sezon al
serialului a declarat< “A fost o
oportunitate grozavă.”

Regele George al VI-lea

Jared Harris

Regele Edward al VIII-lea este cel
mai bine cunoscut pentru că aproape a
distrus monarhia după ce a cerut-o în
căsătorie lui Wallis Simpson. Decizia
lui de a se căsători cu o femeie cu doi
foști soți în viață ar fi creat o criză

constituțională în Marea Britanie, așa
că Edward a renunțat la tron   pentru a
se căsători cu Simpson. Cuplul a plecat
ulterior în exil în Franța, unde și-au
petrecut o mare parte din restul vieții.

Edward, duce de Windsor

Wallis, ducesă de Windsor,
cunoscută sub numele de Wallis
Simpson, a fost o persoană socialistă
americană și soția ducelui de Windsor,

fostul împărat-rege Edward al VIII-lea.
Intenția lor de a se căsători și

statutul ei de divorțată au provocat o
criză constituțională care a dus la
abdicarea lui Edward.

Wallis Simpson, duces[ de Windsor

Louis Mountbatten, Primul Conte
Mountbatten de Burma a fost un amiral
și om politic britanic, unchi al Prințului
Philip, Duce de Edinburgh. A fost

ultimul vicerege al Indiei Britanice
(1947) și primul Guvernator General al
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Louis Mountbatten, Primul Conte Mountbatten de Burma

Elisabeth Bowes-Lyon a fost soția
regelui George al VI-lea al Regatului
Unit. După decesul soțului său, i s-a
spus Regina-Mamă Elisabeta pentru a
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Ducesă de York.
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TURISM
România are multe biserici fortificate, iar unele ele aparțin patrimoniului Mondial UNESCO. Sunt răspândite în întreaga
țară, însă majoritatea lor se află în Transilvania. Au o istorie fascinantă și o valore arhitecturală imensă. Transilvania
este unul dintre cele mai bune locuri de vizitat în România. De altfel, satele transilvănene cu biserici fortificate oferă o
imagine plină de viață a peisajului cultural din zonă.

Sașii transilvăneni au fondat
satele cu biserici fortificate din
Transilvania. Aceștia din urmă
erau populații germane care s-au
stabilit în zonă încă din secolul al
XII-lea. 

Coloniștii s-au bucurat de un statut
special, iar comunitățile pe care le-au
creat au prosperat. Întreaga regiune a
fost invadată continuu de otomani și
tătari. Prin urmare, oamenii au trebuit să
găsească modalități de a se proteja de
aceste invazii frecvente. Cele mai
importante orașe aveau fortificații de
mari dimensiuni și cetăți impresionante,
cum ar fi Râșnov, în Transilvania. Fiecare
sat săsesc din Transilvania a creat
fortificații puternice în jurul bisericii
principale a așezării. 

Situată chiar în inima localității și, de
obicei, în vârful unui deal, aceasta din
urmă a fost astfel transformată în nucleul
unui sistem defensiv elaborat, cu turnuri
de pază și poduri turnante. 

De asemenea, oamenii au avut grijă
să construiască depozite mari pentru a
păstra în siguranță bunurile comunității
în timpul perioadelor lungi de asediu. În
trecut, existau aproximativ 300 de
biserici fortificate. 

În zilele noastre, aproape 150 de
biserici fortificate bine conservate încă
mai împânzesc zona rurală a
Transilvaniei, printre care cele șapte
magnifice au primit statutul de
patrimoniu mondial UNESCO în 1993.

UNESCO a decis să includă cele
șapte sate cu biserici fortificate din sudul
Transilvaniei pe lista Patrimoniului
Mondial, deoarece acestea reprezintă un
model de locuire care a rămas
neschimbat din Evul Mediu. Toate cele 7
sate sunt dominate de bisericile lor
fortificate construite între secolele XIII
și XVI.

Biserica fortificată din Viscri

Probabil cel mai popular dintre toate
satele din Transilvania cu biserici
fortificate este Viscri (1), un sat pitoresc
și colorat în care timpul pare să se fi oprit
de secole întregi. Biserica fortificată din
Viscri este poate cea mai frumoasă din
întreaga regiune. Biserica în stil gotic are
o capelă minunată și un mic muzeu la
fața locului care prezintă modul de viață
săsesc. În muzeu sunt expuse obiecte
precum îmbrăcăminte tradițională,
mobilier, unelte lucrate manual și piese
de broderie rafinate. 

Biserica se mândrește, de asemenea,
cu priveliști magnifice ale satului și ale
zonei rurale din jur din vârful unuia
dintre turnurile sale de veghe. Viscri în
sine este unul dintre cele mai frumoase
sate din România. Nu există străzi
pavate, ci doar străzi de pământ care sunt
mărginite de căsuțe medievale pitorești.

Regele Charles al III-lea s-a
îndrăgostit de sat și a decis să cumpere și
să restaureze o casă săsească din secolul
al XVIII-lea în 2006 pentru a promova
turismul durabil într-un loc care respectă
și onorează valorile călătoriei
responsabile.

Viscri este situat aproape la
jumătatea distanței dintre Brașov și
Sighișoara.

A fost construită de comunitatea
germană, sașii transilvăneni, într-un
moment în care zona aparținea Regatul
Ungariei (1000-1301). Inițial romano-
catolică, biserica fortificată a devenit
luterană după Reformă. Biserica
evanghelică fortificată din Viscri,
comuna Bunești, a fost construită în
secolul XIII pe baza unei vechi bazilici
romane datată din secolul al XII-lea.
Ansamblul bisericii evanghelice
fortificate format din biserică, incinta
fortificată, cu drum de apărare, două
turnuri, două bastioane, turn de poartă

este monument istoric, cod LMI BV-II-
a-A-11843. Din anul 1999 biserica face
parte din patrimoniul mondial
UNESCO. Biserica-sală a fost construită
de secui și ulterior a fost preluată de sași.
Biserica a fost fortificată în secolul al XV-
lea și transformată într-o biserică
fortificată cu turnuri, bastioane și două
ziduri de apărare.

Biserica fortificată din Biertan

Al doilea cel mai vizitat sat cu o
biserică fortificată din Transilvania este
Biertan (2), un oraș construit printre
dealuri și podgorii. Biserica Sfânta Maria
este o construcție medievală ridicată în
vârful unui deal chiar în mijlocul
Biertanului. Biserica din secolul al XV-
lea este un exemplu excelent de
arhitectură gotică târzie. Are o ușă
impresionantă care se mândrește cu un
sistem elaborat de încuietori și lacăte,
care este considerat o minune a
ingineriei vremii sale. Un alt lucru
fantastic de văzut la biserica fortificată
din Biertan este închisoarea maritală,
exact ceea ce sugerează numele său.
Legenda spune că, ori de câte ori un
cuplu căsătorit din Biertan dorea să
divorțeze, trebuia să treacă mai întâi
printr-un test special.

Aceștia erau închiși într-o cameră
între zidurile bisericii fortificate și erau
obligați să folosească un singur pat, un
singur scaun și un singur set de tacâmuri
timp de două săptămâni întregi. După
această perioadă, dacă mai doreau să
divorțeze, erau liberi să o facă. Cu toate
acestea, în 400 de ani, se spune că doar
un singur cuplu ar fi mers până la urmă
până la capăt cu divorțul. Biertan a fost
fondat în 1283 și este considerat unul
dintre cele mai importante bastioane din
Transilvania. Mai mult, satul avea o
lungă tradiție de vinificație, aproape
dispărută în zilele noastre.

Complexul arhitectural medieval din
Biertan este alcătuit din biserica și
centura de fortificații, toate amplasate în
centrul așezării, pe un deal. Biserica de
tip hală ocupa partea centrală a
complexului, fiind construită între anii
1490 și 1520 în stilul gotic târziu, fiind
ultima din Transilvania înălțată în acest
stil. Construcție monumentală, de mari
dimensiuni, are trei hale de înălțimi
egale. Intrarea se face prin trei porți< de
vest, de nord și de sud. Altarul poliptic al
bisericii, cel mai mare din țară cu cele 28
de panouri pictate ale sale, a fost realizat
între 1483 și 1513. Amvonul, sculptat în
piatră, din 1500, este opera meșterului
Ulrich din Brașov, cu o puternică
influență sud-germană. 

Biserica săsească din Prejmer

Biserica fortificată din Prejmer (3)
este cea mai mare de acest fel din sud-
estul Europei. De-a lungul istoriei sale
îndelungate, care se întinde pe parcursul
a cinci secole, și datorită faptului că era
cel mai estic sat săsesc din Transilvania,
Prejmer a fost asediat de cel puțin 50 de
ori. Cu toate acestea, doar o singură dată
a căzut în mâinile inamicului. 

O vizită la Prejmer oferă ocazia de a
te plimba în jurul unei construcții
medievale defensive perfect conservate,
precum și de a păși în interiorul uneia
dintre cele mai vechi biserici gotice din
România. 

Nu în ultimul rând, Prejmer este
probabil cel mai bun exemplu al
modului în care sașii au reușit să atribuie
funcții defensive lăcașurilor lor de cult,
ceea ce, în cele din urmă, le-a cruțat
viețile în fața atacurilor inamice.

Cetatea Câlnic

Construită în secolul al XIII-lea,
biserica fortificată din Calnic (4) este
una dintre cele mai impunătoare
structuri defensive din Transilvania. Cea
mai izbitoare trăsătură a sa este Turnul
Siegfried, o construcție înaltă de cinci
etaje care se profilează deasupra micului
sat. Câlnic este unul dintre cele mai
îndepărtate locuri de vizitat din
România. Pe lângă faptul că te poți
plimba pe terenul bisericii fortificate,
poți vizita și un muzeu de artă medievală
aflat la fața locului în timp ce te afli acolo.

Cetatea are un amplasament
întrucâtva atipic. Fortăreața nu domină
împrejurimile de la înălțimea unei
coline, ci se situează într-un punct de
joasă altitudine, în imediata apropiere a
pârâului Câlnic. Deși aflată la mică
distanță de strada principală și centru,
evoluția urbanistică a localitătii nu a
ajuns să o înglobeze tramei stradale, așa
cum s-a intâmplat în numeroase cazuri
din mediul săsesc. Cetatea, așa cum
poate fi observată astăzi, este constituită
din două rânduri de ziduri (incinte) cu
traseu oval, dispuse concentric și întărite
cu elemente de flancare< două turnuri și
un bastion. Poarta de intrare este apărată
de un coridor fortificat sau barbacană.
Centurile de ziduri protejează curtea
interioară, inima cetătii, în care se află
capela, fântâna și turnul–locuință sau
donjonul. Cel din urmă domină prin
înălțimea și masivitatea sa întregul
complex. Câteva cămări, unele păstrate
mai bine, iar altele ruinate, sunt adosate
incintei interioare. Ansamblul este
construit în cea mai mare parte din

piatră de carieră (calcar), înecată în
mortar. Pe alocuri este folosită și piatra
de râu, iar în jurul multor deschideri
(ferestre de tragere) s-a utilizat cărămida.
Poarta de intrare, galeria de apărare ce
încununează turnul porții și cadrele
deschiderilor de la cămări sunt din lemn.

Biserica unitariană fortificată 
din Dârjiu

Construită inițial în stil roman în
secolul al XIV-lea, biserica principală din
Darjiu (5) a fost reconstruită ulterior în
stil gotic și fortificată în secolul al XVI-
lea. Interiorul bisericii are fresce
impresionante, care se numără printre
cele mai remarcabile piese de artă
medievală din Transilvania. Ceea ce este
fascinant la biserica fortificată din Darjiu
este că localnicii încă mai folosesc
depozitele lor pentru a-și păstra cerealele
și mezelurile. O tradiție unică, care există
de secole, încă mai are loc acolo în
fiecare săptămână. În fiecare miercuri, la
sunetul clopotului bisericii, porțile
fortăreței se deschid pentru ca sătenii să
poată intra înăuntru și să-și ia proviziile
săptămânale. Vizitatorii sunt foarte
bineveniți să asiste la acest fel de
ceremonie.

De pe drumul național dintre 
Brașov și Sighișoara se văd 
două monumente, care 
amintesc bogata istorie 
medievală a Transilvaniei

Primul e cetatea țărănească de la
Rupea, așezată pe un deal, iar altul e
turnul cu ceas din Saschiz (6). Acesta din
urmă e copia turnului cu ceas din
Sighișoara, care apare în orice vedere din
orașul natal al lui Vlad Țepeș. Turnul ne
permite chiar să vedem cum arăta cel din
Sighișoara înaintea unei restaurări de
după un incendiu. Acum turnul cu bază
pătrată e inclus în biserica fortificată,
ridicată în ultimul deceniu al secolului al
XV-lea.
Ambele construcții au sisteme de apărare
solide, guri de tragere, drumuri de strajă
și ziduri foarte groase din piatră.

Biserica are hramul Sfântul Ștefan și
a fost catolică înainte de Reforma lui
Luther, devenind evanghelică după
trecerea la protestantism a comunității
săsești, care a și construit-o.

Aceasta este doar una din
numeroasele biserici fortificate ale
sașilor din Transilvania, cea mai
populară fiind cea de la Prejmer, la circa
30 km de Brașov.

Una dintre legendele fabuloase ale
locului vorbește despre modul în care
saschizenii și-au apărat turnul și biserica
de invidia vecinilor, pe meleagurile
cărora exista la vremea aceea un lăcaș de
cult similar, dar mult mai mic și fără turn
cu ceas. 

Șase la număr erau satele din
împrejurimile bisericii fortificate din
Saschiz< Cloasterf, Archita, Daia, Crit,
Diawaldia și Adamsdorf, ultimele două
dispărute. Chiar dacă negura istoriei nu
poate stabili care dintre sate ar fi atentat
la frumusețea turnului cu ceas din
Saschiz, cert este că localnicii din cătunul
cu pricina ar fi încercat într-o noapte să
fure edificiul. 

Au strâns bine turnul cu sfori și l-au
tras spre tărâmul lor. Nu au făcut-o însă
așa cum trebuie, în liniște deplină, iar
vacarmul i-ar fi trezit din somn pe
saschizeni. Aceștia din urmă nu au stat
cu mâinile în sân. Au luat repede niște
sfori groase, au legat la rândul lor turnul
și, după ce i-au ghonit pe atacatori, l-au
tras înapoi în bătătura satului. De atunci,
spune legenda, localnicii și-au dobândit
renumele de „cei care au legat foarte tare
turnul cu sfori”.

Locuitorii Saschizului se leagăna și

azi cu legenda că Cetatea Uriașilor a fost
sălașul unei așezări preistorice, în care
printre stejari seculari, uriașii așteptau
un semn de necredință din partea
oamenilor pentru a redeveni paznicii
lumii. Sătenii spun că pentru a se feri de
răzbunarea uriașilor, oamenii au adunat
de pe coastele dealurilor pietrele
rotunde, pe care uriașii le foloseau
pentru a-i pedepsi, aruncându-le asupra
lor, și le-au înșirat pe la porțile caselor
lor. Cu aceste pietre oamenii au pavat,
mai apoi, drumurile.

Legenda din Saschiz mai spune că
uriașii, dacă prindeau un om aflat pe
câmp, îl puneau în „surță” (șorț, n. red)
și se jucau cu el, fără a-i pune însă în
pericol viața. Cetatea Uriașilor sau
Huhnenburg, cum o denumeau sașii,
este situată la 4 kilometri nord de
comuna Saschiz, într-o zonă de pășunat
denumită de localnici Volsoc. Cercetările
au scos la iveală că Cetatea Uriașilor are
o formă circulară, este situată pe un
platou înalt de 681,5 metri, epistolar, are
diametrul de 60 de metri, iar la 150 de
metri mai jos de vârf, aceasta este
înconjurată de o terasă bine păstrată pe
laturile de sud-vest și nord-vest. 

Biserica fortificată 
din Valea Viilor

Biserica evanghelică fortificată din
Valea Viilor (7), județul Sibiu, a fost
construită ca biserică romano-catolică în
secolul al XV-lea, cu hramul Sfântul
Petru.Biserica figurează pe lista
monumentelor istorice 2010. 

Localitatea apare menționată pentru
prima oară în istorie în anul 1263 ca
posessio Barwmlak. În 1305, după
moartea comitelui Apafi, proprietarul
comunei, fiii săi Gregor și Iacob și-au
împărțit mai multe posesiuni, între care
și terra Baromlak. În anul 1357 Gebhard
din Vorumloc a fost conducătorul
preoților reclamanți din decanatul Șeica
împotriva episcopului de Alba Iulia, în
chesiunea zeciuielii. În anul 1411 abatele
de la Cluj-Mănăștur a reclamat
localitatea Vorumloc, pe care o considera
posesiune a sa.

În secolul al XIV-lea a fost ridicată o
biserică gotică sală, poate inițial o
bazilică, asemenea celor din satele
învecinate. De la această construcție,
menționată în 1414, nu putem identifica
astăzi nimic. Biserica actuală a fost
ridicată în secolul al XV-lea și
transformată în cetate bisericească în
jurul anului 1500, când biserica a suferit
multe modificări fiind fortificată. În
jurul anului 1520 intrarea principală din
vest, sub clopotniță, a fost zidită. În fața
intrării a fost ridicat un contrafort, care
la o înălțime de 10 metri, legat de alti doi
contraforți, formează un drum de strajă.
Au fost deschise două intrări în biserică,
una în partea de sud, cealaltă în nord.
Fiecare poartă a fost înzestrată cu un
grătar de apărare și un turn cu scară
giratorie. 

Transformări mari a suferit corul,
care a fost îmbrăcat cu zidul masiv al
turnului, care se ridică deasupra în patru
etaje. Deasupra primului acoperiș al
turnului este un drum de strajă, iar
deasupra acestuia un al doilea acoperiș.

În anul 1738, biserica suferă unele
stricăciuni din cauza unui cutremur,
reparațiile fiind gata în 1742. 

Renovări s-au făcut și în 1781 si
1826. În cursul unor lucrări de restaurare
efectuate între 1969-1970 a fost
consolidat zidul de incintă pe latura de
SE și s-a reconstruit drumul de strajă pe
latura de N. În 1987 a fost consolidat
turnul corului, iar între 1996-1997 au
fost reparate drumurile de strajă de la
turnul clopotniță și turnul corului.

Alături de actuala biserică exist[ o
capelă dedicată Sf. Cyriacus (Chiriac sau
Țiriac), atestată în anul 1446.

Bisericile fortificate transilvane sunt specifice satelor săsești și secuiești situate 
în sud-estul Transilvaniei. Odinioară în număr de circa 300, bisericile fortificate 
au jucat atât un rol religios, cât și un rol militar pentru mai mult de cinci secole

Sa;ii din Transilvania au creat fortifica\ii puternice 
în jurul bisericii principale din satele lor
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ISTORIE
În câțiva ani, își pierduse tatăl, Max Joseph (în 1888), singurul ei fiu, Rudolf (1889), sora ei

Ducesa Sophie în Bavaria (1897), Helene (1890) și mama ei, Ludovika (1892). După moartea lui
Rudolf, se credea că s-a îmbrăcat doar în negru pentru tot restul vieții, deși o rochie albastru
deschis și crem descoperită de Muzeul Sisi din Hourg datează de la acea dată.

Elisabeth s-a născut în casa
regală bavareză Wittelsbach.
Poreclit[ Sisi s-a bucurat de o
educație informală înainte de a se
căsători cu împăratul Franz Joseph
I la vârsta de șaisprezece ani. 

Căsnicia a împins-o în viața mult mai
formală a curții habsburgice, pentru care
nu era pregătită și pe care o găsise
nepotrivită. La începutul căsătoriei, a fost
în dezacord cu soacra ei, arhiducesa
Sophie, care a preluat creșterea fiicelor
Elisabetei, dintre care una, Sophie, a
murit în copilărie. Nașterea unui fiu,
prințul moștenitor Rudolf, în cuplul
imperial a îmbunătățit statutul Elisabetei
la curte, dar sănătatea ei a suferit sub
presiune și ea a vizitat adesea Ungaria
pentru mediul său mai relaxat. Ea a ajuns
să dezvolte o rudenie profundă cu
Ungaria și a contribuit la realizarea
monarhiei duale a Austro-Ungariei în
1867.

Moartea singurului fiu al Elisabetei
și a amantei sale, Mary Vetsera, într-o
crimă-sinucidere la cabana sa de
vânătoare din Mayerling, în 1889, a fost
o lovitură din care împărăteasa nu și-a
revenit niciodată. Ea s-a retras din
atribuțiile judecătorești și a călătorit mult,
neînsoțită de familia ei. În 1890, ea a
făcut să construiască palatul Achilleion
pe insula grecească Corfu. 

Palatul a prezentat un motiv
mitologic elaborat și a servit drept
refugiu pe care Elisabeta l-a vizitat des.
Era obsesiv preocupată să-și mențină
silueta tinerească și frumusețea, care erau
deja legendare în timpul vieții ei. În 1897,
sora ei Sophie a murit într-un incendiu
accidental la evenimentul caritabil Bazar
de la Charité din Paris. În timp ce
călătorea la Geneva în 1898, Elisabeth a
fost rănită mortal de un anarhist italian
pe nume Luigi Lucheni. Mandatul ei de
44 de ani a fost cel mai lung dintre orice
împărăteasă austriacă.

Născută Elisabeta Amalie 
Eugenie la 24 decembrie 
1837 la München, 
Bavaria, a fost al treilea 
copil și a doua fiică a 
ducelui Maximilian 
Joseph și a principesei 
Ludovika de Bavaria

Maximilian era considerat a fi destul
de ciudat> avea o dragoste copilărească
pentru circ și a călătorit prin mediul rural
bavarez pentru a scăpa de îndatoririle
sale. Casele familiei erau Herzog-Max-
Palais din München în timpul iernii și
Castelul Possenhofen în lunile de vară,
departe de protocoalele instanței. „Sisi”
și frații ei au crescut într-un mediu foarte
neîngrădit și nestructurat> deseori a sărit
peste lecții pentru a merge la echitație
prin mediul rural.

În 1853, Prințesa Sofia de Bavaria,
mama dominatoare a împăratului Franz
Joseph, în vârstă de 23 de ani, preferând
să aibă o nepoată ca noră decât străină,
a aranjat o căsătorie între fiul ei și fiica
cea mare a surorii sale Ludovika, Helene
("Néné"). 

Deși cuplul nu s-a întâlnit niciodată,
supunerea lui Franz Joseph a fost
considerată de la sine înțeles de către
arhiducesă, care a fost descrisă odată ca
„singurul bărbat din Hourg” pentru
maniera ei autoritara.

Ducesa și Helene au fost invitate să
călătorească în stațiunea Bad Ischl,
Austria Superioară, pentru a primi
cererea sa oficială de căsătorie. 

Sisi, în vârstă de 15 ani, și-a însoțit
mama și sora și au călătorit din Munchen
cu mai multe autocare. Au ajuns târziu,
deoarece ducesa, predispusă la migrene,

a fost nevoită să întrerupă călătoria>
antrenorul cu rochiile lor de gală nu a
sosit niciodată. Familia era încă în doliu
pentru moartea unei mătuși, așa că au
fost îmbrăcați în negru și nu au putut să
se schimbe la haine mai potrivite înainte
de a-l întâlni pe tânărul împărat. În timp
ce negrul nu se potrivea cu culoarea
închisă a tinerei de 18 ani a Helene, a
făcut ca blondul surorii ei mai mici să
arate mai izbitor prin contrast.[4]

Helene era o tânără evlavioasă și
tăcută, iar ea și Franz Joseph s-au simțit
rău în compania celuilalt, dar el a fost
instantaneu îndrăgostit de sora ei mai
mică. 

Nu a cerut-o în căsătorie pe Helene,
dar și-a sfidat-o pe mama și a informat-
o că, dacă nu o poate avea pe Elisabeta,
nu se va căsători deloc. 

Cinci zile mai târziu logodna lor a
fost anunțată oficial. Cuplul s-a căsătorit
opt   luni mai târziu la Viena, la
Augustinerkirche, la 24 aprilie 1854.

După ce s-a bucurat de o copilărie
informală și nestructurată, Elisabeth,
care era timidă și introvertită din fire, și
mai ales printre formalitățile înăbușitoare
ale vieții curții habsburgice, a avut
dificultăți în a se adapta la Hourg și la
protocoalele sale rigide și la eticheta
strictă. 

A fost surprinsă să descopere că era
însărcinată și a născut primul ei copil, o
fiică, Arhiducesa Sofia a Austriei (1855–
1857), la doar zece luni după nuntă.
Arhiducesa cea mai mare Sophie, care
deseori se referea la Elisabeta ca fiind o
„mamă tânără proastă”, nu numai că a
numit copilul (după ea însăși) fără a
consulta mama, dar și-a ocupat complet
copilul, refuzând să-i permită Elisabetei
să alăpteze sau s[ aib[ grijă de propriul
copil. 

Când o a doua fiică, arhiducesa
Gisela a Austriei (1856–1932), s-a născut
un an mai târziu, arhiducesa a luat copilul
de la Elisabeta.

Soacra ei este în general considerată
a fi sursa pamfletului rău intenționat.

Acuzația de amestec politic se referea
la influența Elisabetei asupra soțului ei
în ceea ce privește supușii săi italieni și
maghiari. 

În 1857, Elisabeta a vizitat pentru
prima dată Ungaria împreună cu soțul
și cele două fiice și a lăsat o impresie
profundă și de durată asupra ei, probabil
pentru că în Ungaria a găsit un răgaz
binevenit față de constrângerile vieții
curții austriece. Era „prima dată când
Elisabeta se întâlnea cu oameni de
caracter pe tărâmul lui Franz Joseph și
făcea cunoștință cu o independență
aristocratică care disprețuia să-și ascundă

sentimentele în spatele formelor de
vorbire curtenească... Își simțea sufletul
cel mai interior întinzându-se în simpatie
oamenilor mândri, statornici ai acestui
pământ...”. 

Spre deosebire de arhiducesa, care îi
disprețuia pe maghiari, Elisabeta a simțit
o asemenea afinitate pentru ei, încât a
început să învețe limba maghiară> țara i-
a răspuns în adorarea ei. Scriind despre
vizita sa în Ungaria în 1934, Patrick Leigh
Fermor notează că poza Elisabetei a fost
„încadrată pe birouri, mese și piane cu
cotă” și că dragostea ei pentru Ungaria și
unguri „a fost returnată cu interes și încă
declarată, treizeci și șase de ani. după
asasinarea ei, cu toată ardoarea lui Burke
pentru Maria Antonieta.”

Aceeași călătorie sa dovedit tragică,
deoarece ambii copii ai Elisabeth s-au
îmbolnăvit. În timp ce Gisela și-a revenit
rapid, Sophie, în vârstă de doi ani, a
devenit din ce în ce mai slabă, apoi a
murit. În general, astăzi se presupune că
ea a murit de tifos. Moartea ei a împins-
o pe Elisabeth, care era deja predispusă
la crize de melancolie, în perioade de
depresie grea, care aveau să o bântuie
pentru tot restul vieții. Ea s-a îndepărtat
de fiica ei vie, a început să o neglijeze, iar
relația lor nu și-a revenit niciodată.

În decembrie 1857, Elisabeta a rămas
însărcinată pentru a treia oară, iar mama
ei, care fusese preocupată de sănătatea
fizică și psihică a fiicei sale, spera că
această nouă sarcină o va ajuta să se
recupereze.

La 21 august 1858, Elisabeta a născut
în cele din urmă un moștenitor, Rudolf
(1858–1889). Salutul cu 101 tunuri care
a anunțat vestea binevenită la Viena a
semnalat și o creștere a influenței ei la
tribunal. Acest lucru, combinat cu
simpatia ei față de Ungaria, a făcut din
Elisabeta un mijlocitor ideal între
maghiari și împărat. Interesul ei pentru
politică se dezvoltase pe măsură ce se
maturiza> era liberală și s-a plasat decisiv
de partea maghiară în conflictul crescând
al naționalităților din interiorul
imperiului.

Elisabeth a fost un avocat personal
al contelui maghiar Gyula Andrássy,
despre care se zvonește că ar fi iubitul ei.

Ori de câte ori s-au rupt negocieri
dificile între unguri și instanță, acestea
au fost reluate cu ajutorul ei. În timpul
acestor relații îndelungate, Elisabeta i-a
sugerat împăratului ca Andrássy să fie
numit premierul Ungariei, ca parte a
unui compromis și, într-o încercare
puternică de a-i aduce pe cei doi bărbați
împreună, și-a avertizat ferm soțul<
“Tocmai am avut un interviu cu
Andrássy. El și-a expus părerile clar și
clar. Le-am înțeles destul de mult și am
ajuns la concluzia că, dacă ai avea
încredere în el – și ai avea încredere totală
în el – s-ar putea să fim totuși salvați, nu
doar Ungaria, ci și monarhia.... Vă asigur
că nu aveți de-a face cu un om care
dorește să joace un rol cu   orice preț sau
dorește să obțină o poziție> dimpotrivă,
riscă poziţia sa actuală, care este una
bună. Dar apropiindu-se de naufragiu,
și el este pregătit să facă tot ce îi stă în
putere pentru a-l salva> ceea ce posedă –
înțelegerea și influența lui în țară – va
pune la picioarele voastre. Pentru ultima
dată te implor în numele lui Rudolf să
nu pierzi asta, în ultimul moment...

...Dacă spui „Nu”, dacă în ultimul
moment nu mai ești dispus să asculți
sfaturi dezinteresate. atunci... vei fi
eliberat pentru totdeauna de viitorul
meu... și nu-mi va rămâne nimic decât
conștiința că orice s-ar întâmpla, o să-i
pot spune sincer lui Rudolf într-o zi< "Am
făcut tot ce mi-a stat în putere.
Nenorocirile tale nu sunt asupra
conștiinței mele."

Când Elisabeth a fost încă blocată să
controleze creșterea și educația fiului ei,
ea s-a răzvrătit în mod deschis. Din cauza

atacurilor ei nervoase, a remediilor de
post, a regimului de exerciții sever și a
acceselor frecvente de tuse, starea ei de
sănătate devenise atât de alarmantă încât,
în octombrie 1860, s-a raportat că suferea
nu numai de „boală verde” (anemie), dar
de asemenea, din cauza epuizării fizice.

O boal] gravă a plămânilor de
„Lungenschwindsucht” (tu-berculoză) a
fost temut de dr. Skoda, un specialist în
plămâni, care a sfătuit o ședere în
Madeira.

În acest timp, curtea a fost plină de
zvonuri rău intenționate că Franz Joseph
avea o legătură cu o actriță pe nume Frau
Roll.

Elisabeth a profitat de scuză și și-a
lăsat soțul și copiii, pentru a petrece iarna
în izolare. Șase luni mai târziu, la doar
patru zile după întoarcerea ei la Viena, a
avut din nou crize de tuse și febră. Nu a
mâncat aproape nimic și a dormit prost,
iar doctorul Skoda a observat o recidivă
a bolii ei pulmonare. A fost sfătuită o
nouă cură de odihnă, de data aceasta pe
Corfu, unde s-a îmbunătățit aproape
imediat. Dacă bolile ei erau
psihosomatice, diminuându-se când a
fost îndepărtată de soț și de îndatoririle
ei, obiceiurile ei alimentare îi provocau
și probleme fizice. În 1862, ea nu a mai
văzut Viena de un an când medicul ei de
familie, dr. Fischer din München, a
examinat-o și a observat anemie gravă și
semne de „dropsie” (edem). Picioarele îi
erau uneori atât de umflate încât putea
merge doar laborios și cu sprijinul altora.

La sfatul medicului, ea a mers la Bad
Kissingen pentru un tratament. Elisabeth
și-a revenit repede la spa, dar în loc să se
întoarcă acasă pentru a alina bârfele
despre absența ei, a petrecut mai mult
timp cu propria familie în Bavaria. În
august 1862, după o absență de doi ani,
ea s-a întors cu puțin timp înainte de
ziua soțului ei, dar a suferit imediat de o
migrenă violentă și a vărsat de patru ori
pe drum, ceea ce ar putea susține o teorie
conform căreia unele dintre plângerile
ei erau legate de stres și psihosomatic.

Rudolf avea acum patru ani, iar Franz
Joseph spera ca un alt fiu să protejeze
succesiunea. Dr. Fischer a susținut că
starea de sănătate a împărătesei nu va
permite o altă sarcină și că va trebui să
meargă în mod regulat la Kissingen
pentru un tratament. Elisabeth a căzut
în vechiul ei tipar de a scăpa de plictiseală
și de protocolul plictisitor al instanței
prin mersul frecvent pe jos și călărie,
folosindu-și sănătatea ca scuză pentru a
evita atât obligațiile oficiale, cât și
intimitatea. Păstrarea aspectului ei
tineresc a fost, de asemenea, o influență
importantă în evitarea sarcinilor.

În 1889, viața Elisabetei a fost
spulberată de moartea unicului ei fiu
Rudolf, care a fost găsit mort împreună
cu tânăra lui iubită, baronesa Mary
Vetsera, în ceea ce era suspectat a fi o
crimă-sinucidere din partea lui Rudolf.
Scandalul a fost cunoscut sub numele de
Incidentul Mayerling după locația
cabanei de vânătoare a lui Rudolf din
Austria Inferioară, unde au fost găsiți.

Elisabeth nu și-a revenit niciodată
din tragedie, scufundându-se și mai mult
în melancolie.

În 1898, în ciuda 
avertismentelor  
Elisabeth, în vârstă de 60 
de ani, a călătorit 
incognito la Geneva

Cu toate acestea, cineva de la Hôtel
Beau-Rivage a dezvăluit că împărăteasa
Austriei a fost oaspetele lor.

La 1.35 p.m. sâmbătă, 10 septembrie
1898, Elisabeta și contesa Irma Sztáray de
Sztára et Nagymihály, domnișoara ei, au
părăsit hotelul de pe malul lacului Geneva

pe jos pentru a prinde vaporul cu aburi
Genève spre Montreux. Întrucât
împărăteasa disprețuia procesiunile, ea a
insistat ca acestea să meargă fără ceilalți
membrii ai anturajului ei.

Se plimbau pe promenadă când
anarhistul italian Luigi Lucheni, în vârstă
de 25 de ani, s-a apropiat de ei, încercând
să privească sub umbrela de soare a
împărătesei. Potrivit lui Sztáray, în timp
ce clopotul navei anunța plecarea, Lucheni
părea să se împiedice și făcu o mișcare cu
mâna de parcă ar fi vrut să-și mențină
echilibrul. În realitate, într-un act de
„propaganda faptei”, o înjunghiase pe
Elisabeth cu o pilă ascuțită cu ac de 100
mm lungime (folosită pentru pilirea
urechilor acelor industriale) pe care o
introduse într-un mâner de lemn. 

Lucheni a plănuit inițial să-l omoare
pe Ducele de Orléans> dar Pretendintul la
tronul Franței părăsise Geneva mai
devreme spre Valais. Nereușind să-l
găsească, asasinul a ales-o pe Elisabeta
când un ziar de la Geneva a dezvăluit că
femeia elegantă care călătorește sub
pseudonimul de „contesă de Hohenembs”
era împărăteasa Elisabeta a Austriei.

După ce Lucheni a lovit-o,
împărăteasa s-a prăbușit. Un șofer de
autocar a ajutat-o   să se ridice și l-a alertat
pe concierge austriac al Beau-Rivage, un
bărbat pe nume Planner, care urmărea
progresul împărătesei către Genève. Cele
două femei au mers aproximativ 100 de
metri (91 m) până la pasarelă și s-au
îmbarcat, moment în care Sztáray și-a
relaxat strânsoarea de brațul lui Elisabeth.
Împărăteasa și-a pierdut atunci cunoștința
și s-a prăbușit lângă ea. Sztáray a chemat
un medic, dar numai o fostă asistentă, un
coleg de pasager, era disponibilă.
Căpitanul bărcii, căpitanul Roux, nu
cunoștea identitatea lui Elisabeth și, din
moment ce era foarte cald pe punte, a
sfătuit-o pe contesa să debarce și să-și
ducă însoțitorul înapoi la hotel. Între timp,
barca ieșea deja din port. Trei bărbați au
dus-o pe Elisabeth pe puntea superioară
și au așezat-o pe o bancă. Sztáray și-a
deschis rochia, a tăiat șireturile corsetului
Elisabethei, ca să poată respira. Elisabeth
s-a trezit și Sztáray a întrebat-o dacă o
doare, iar ea a răspuns< „Nu”. Apoi a
întrebat< „Ce s-a întâmplat?”și și-a pierdut
din nou cunoștința.

Când Franz Joseph a primit telegrama
care îl informa despre moartea Elisabetei,
prima lui teamă a fost că moartea ei a fost
cauzată de sinucidere. Abia când a sosit
un mesaj ulterior, care detalia asasinatul,
a fost convins c[ so\ia sa a fost ucis[.
Telegrama a cerut permisiunea de a
efectua o autopsie, iar răspunsul a fost că
ar trebui respectate orice proceduri
prescrise de legea elvețiană.

Trupul Elisabetei a fost transportat
înapoi la Viena la bordul unui tren
funerar. Inscripția de pe sicriul ei scria<
„Elisabeth, împărăteasa Austriei”.
Maghiarii au fost revoltați și cuvintele „și
regina Ungariei” au fost adăugate în grabă.

Întregul Imperiu Austro-Ungar era în
profund doliu< 82 de suverani și nobili de
rang înalt i-au urmat cortegiul funerar în
dimineața zilei de 17 septembrie la
mormântul din Biserica Capucinilor.

În timp ce Geneva s-a cufundat în
doliu, trupul Elisabetei a fost așezat într-
un sicriu triplu< două interioare din
plumb, al treilea exterior din bronz, așezat
pe gheare de leu. Marți, înainte ca sicriele
să fie sigilate, reprezentanții oficiali ai lui
Franz Joseph au sosit pentru a identifica
cadavrul. Sicriul era prevăzut cu două
panouri de sticlă, acoperite cu uși, care
puteau fi glisate înapoi pentru a-i permite
să-i fie văzută fața. La moartea ei, Franz
Joseph a fondat Ordinul Elisabeta în
memoria ei.

În Volksgarten din Viena, există un
monument memorial elaborat cu o
statuie a împărătesei așezată de Hans
Bitterlich, dedicată la 4 iunie 1907.

Elisabeta, împ[r[teasa Austriei a fost 
asasinat[ la 10 septembrie 1898

Mormântul împărătesei Elisabeta
alături de cel al soțului ei Franz Joseph 
în Cripta Imperială din Viena.
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Catherine, Prințesa de Wales,
este un membru al familiei regale
britanice. Ea este căsătorită cu
William, Prințul de Wales,
moștenitor al tronului britanic,
ceea ce o face pe Catherine
următoarea probabilă regină
consoartă.

Născută în Reading, Catherine a
crescut în Bucklebury, Berkshire. Ea a
studiat la St Andrew's School și la
Marlborough College înainte de a studia
istoria artei la Universitatea St Andrews
din Scoția, unde l-a cunoscut pe
William în 2001. Ea a deținut locuri de
muncă în retail și marketing și a
continuat activități de caritate înainte ca
angajamentul lor să fie anunțat în
noiembrie 2010. S-au căsătorit pe 29
aprilie 2011 la Westminster Abbey. 

Catherine deține patronajul a peste
20 de organizații caritabile și militare,
inclusiv Action for Children, SportsAid
și National Portrait Gallery. Ea
desfășoară proiecte prin intermediul
Fundației Regale, activitatea ei de
caritate concentrându-se pe problemele
legate de copiii mici, dependența și arta. 

Pentru a încuraja oamenii să se
deschidă cu privire la problemele lor de
sănătate mintală, Catherine a imaginat
campania de conștientizare a sănătății
mintale „Heads Together”, lansată
împreună cu William și Prințul Harry în
aprilie 2016. Presa a numit impactul
Catherinei asupra modei britanice și
americane „efectul Kate Middleton”. ". În
2011, 2012 și 2013, revista Time a
selectat-o   drept una dintre cei mai
influente 100 de persoane din lume.

La 9 septembrie 2022, ea a 
devenit Prințesă de Wales 
când soțul ei a fost numit prinț 
de Wales de către tatăl său, 
regele Charles al III-lea

Catherine Elizabeth Middleton s-a
născut la Spitalul Royal Berkshire din
Reading la 9 ianuarie 1982 într-o familie
din clasa de mijloc. Ea a fost botezată la
St Andrew's Bradfield, o biserică
parohială locală, pe 20 iunie 1982.

Ea este cea mai mare dintre cei trei
copii a lui Michael Middleton și soției
acestuia, Carole, un fost dispecer de
zbor și respectiv însoțitor de bord, care
în 1987 a fondat Party Pieces, o
companie privată de comandă prin
corespondență care vinde rechizite și
decorațiuni pentru petreceri cu o
valoare estimată la 30 de milioane de lire
sterline.

Până la începutul secolului al XX-
lea, familia Middleton a beneficiat
financiar de fonduri fiduciare pe care le-
au înființat cu peste 100 de ani în urmă. 

Rudele ei din Middleton, inclusiv
străbunicul ei Richard Noël Middleton
și soția sa Olive, au fost gazda
membrilor familiei regale britanice în
anii 1920 până în anii 1940. Familia
mamei ei este descendentă din mineri
de cărbune și a fost descrisă ca fiind din
clasă muncitoare. Ea are o soră mai
mică, Philippa, și un frate mai mic,
James.

Familia sa mutat din Bradfield
Southend, Berkshire, la Amman,
Iordania, în mai 1984, unde tatăl ei lucra
pentru British Airways. Middleton a
urmat o grădiniță în limba engleză.

Când familia ei s-a întors în
Berkshire în septembrie 1986, ea a fost
înscrisă la vârsta de patru ani la St
Andrew's School, o școală privată de
lângă Pangbourne din Berkshire. 

În 1995, familia Middleton s-a
mutat în satul Bucklebury. A studiat la
Downe House School. Ea a fost la
Marlborough College, un internat
independent mixt din Wiltshire. 

Middleton a arătat talent în sport și
a fost căpitanul echipei feminine de
hochei pe teren.

În timp ce se afla la Marlborough, ea
a suferit o operație pe partea stângă a
capului, pentru a îndepărta un nodul. 

Ea a obținut trei niveluri A în 2000,
cu un „A” la matematică, un „A” la artă
și un „B” la engleză.

În ciuda faptului că i s-a oferit un loc
la Universitatea din Edinburgh, a luat un
an de pauz[, studiind la Institutul
Britanic din Florența în Italia și
călătorind în Chile pentru a participa la
un program internațional Raleigh.

A lucrat ca pontier la Portul
Southampton în vara dinaintea
universității. Middleton s-a înscris
ulterior la Universitatea St Andrews din
Fife, Scoția, studiind istoria artei. Ea a
studiat pentru scurt timp psihologia
înainte de a se concentra exclusiv pe
istoria artei. Ea a lucrat cu jumătate de
normă ca o chelneriță în timpul
studiilor. Middleton a fost un membru
activ al Clubului Lumsden, care a
organizat strângeri de fonduri și proiecte
comunitare în fiecare an. În 2005,
Middleton a absolvit Universitatea St
Andrews cu un master în istoria artei.

În 2001, Middleton l-a întâlnit 
pe Prințul William în timp 
ce erau studenți 

Se pare că i-a atras atenția la o
prezentare de modă de caritate la
universitate în 2002, când a apărut pe
scen[ purtând o rochie din dantelă
transparentă. Se pare că au început să se
întâlnească în 2003.

În timpul celui de-al doilea an,
Middleton a împărțit un apartament cu
William și alți doi prieteni.

Din 2003 până în 2005, amândoi au
locuit la Balgove House pe moșia
Strathtyrum cu doi colegi de cameră. În
2004, cuplul s-a despărțit pentru scurt

timp, dar și-au continuat relația după
aceea.

După absolvire, Middleton și familia
ei s-au confruntat cu un control intens al
presei tabloide. A fost adesea fotografiată
zilnic de paparazzi în afara
apartamentului ei. Acest lucru a
determinat mai multe avertismente din
partea avocaților Palatului și ai lui
Middleton. Ea a participat la Paradele lui
William de la Academia Militară Regală
Sandhurst pe 15 decembrie 2006.

În aprilie 2007, ei și-au încheiat
relația. Ea și familia ei au participat la
Concertul pentru Diana în iulie 2007,
unde ea și William s-au așezat la două
rânduri unul de celălalt. Ulterior, a fost
raportat că cuplul s-a împăcat.

Pe 17 mai 2008, Middleton a
participat la nunta vărului lui William,
Peter Phillips, cu Autumn Kelly, în locul
lui William, și a întâlnit-o pentru prima
dată pe regina Elisabeta a II-a.

Middleton și Prințul William 
s-au logodit în octombrie 
2010, în Kenya 

Clarence House a anunțat logodna
pe 16 noiembrie 2010. Prințul William
i-a dăruit lui Middleton inelul de
logodnă care i-a aparținut mamei sale,
Diana, Prințesa de Wales. Middleton,
care a fost botezată în copilărie, a decis
să fie confirmată în Biserica Angliei
înainte de nunta ei. Slujba de
confirmare a fost ținută pe 10 martie la
Palatul St James de către Episcopul
Londrei, împreună cu familia ei și
William prezenți.

Cuplul s-a căsătorit în Westminster
Abbey la 29 aprilie 2011 (Ziua Sf.
Catherine), ziua fiind declarată
sărbătoare în Regatul Unit. 

Estimările audienței globale pentru

nuntă au variat în jur de 300 de
milioane sau mai mult, în timp ce 26 de
milioane au urmărit evenimentul în
direct doar în Marea Britanie. Rochia ei
de mireasă a fost concepută de Sarah
Burton la Alexander McQueen. La
căsătorie, Catherine și-a asumat stilul
„Alteța Sa Regală Ducesa de
Cambridge”.  Cuplul a primit casa de la
țară, Anmer Hall, pe Sandringham
Estate, drept cadou de nuntă de la
regine. Catherine ține albine pe terenul
Anmer Hall. După căsătoria lor din
2011, cuplul a folosit Nottingham
Cottage ca reședință din Londra. S-au
mutat în apartamentul 1A cu patru etaje
și 20 de camere de la Palatul Kensington
în 2013. Renovările au durat 18 luni la
un cost de 4,5 milioane de lire sterline.

Palatul Kensington a devenit
reședința principală a lui William și
Catherine în 2017, mutându-se de la
casa lor de la țară, Anmer Hall. În 2022,
a fost anunțat că cuplul, împreună cu
copiii lor, se va muta la Adelaide
Cottage în Windsor.

La 3 decembrie 2012, Palatul St
James a anunțat că ducesa Catherine
este însărcinată cu primul ei copil. 

Anunțul a fost făcut mai devreme în
timpul sarcinii decât este de obicei,
deoarece a fost internată la Spitalul
Regelui Edward al VII-lea, suferind de
hiperemesis gravidarum, o formă
severă de greață matinală. A rămas în
spital timp de trei zile. Prințul George
s-a născut la Spitalul St Mary din
Londra la 22 iulie 2013. Gre\urile severe
de dimineață au revenit odată cu
sarcinile ulterioare, forțând-o pe
Catherine să-și anuleze angajamentele
oficiale. A născut-o pe Prințesa
Charlotte pe 2 mai 2015 și pe Prințul
Louis pe 23 aprilie 2018. Prințul George
a fost al treilea în linia de succesiune la
tronul britanic, în timp ce Prințesa
Charlotte și Prințul Louis au fost al
patrulea și, respectiv, al cincilea, la
momentul nașterii lor. William și
Catherine au deținut doi cocker spaniel
englezi, pe nume Lupo și Orla.

După căsătoria ei, Catherine și-a
asumat îndatoriri și angajamente regale
în sprijinul reginei. 

În martie 2011, William și
Catherine au înființat un fond de
cadouri deținut de Fundația Prințului
William și Prințului Harry pentru a
permite celor care doresc bine să le
ofere un cadou de nuntă să doneze bani
unor organizații de caritate la care țin în
schimb. 

Fondul de cadouri a sprijinit 26 de
organizații caritabile la alegerea
cuplului, încorporând forțele armate,
copii, bătrâni, artă, sport și conservare.

În iunie 2012, Fundația Prințului
William și Prințului Harry a fost
redenumită Fundația Regală a Ducelui
și Ducesei de Cambridge și Prințului
Harry, pentru a reflecta contribuția lui
Catherine la organizație de caritate.

Organizația de caritate este acum
listată ca Fundația Regală a Ducelui și
Ducesei de Cambridge.

Activitatea de caritate a lui
Catherine se concentrează în principal
pe probleme legate de copiii mici,
sănătatea mintală, sportul, dependența
și arta. Impactul ei asupra donațiilor
caritabile și a vizibilității proiectelor a
fost numit „efectul Kate”. Ea are o serie
de patronaje caritabile< Action for
Children, All England Lawn Tennis and
Croquet Club, Anna Freud Centre, East
Anglia's Children's Hospices (EACH),
Evelina London Children's Hospital,
Family Action, Maternal Mental Health
Alliance, National Galeria de portrete,
Muzeul de Istorie Naturală, NHS
Charities Together, Place2Be, Colegiul
Regal al Obstetricienilor și
Ginecologilor, SportsAid, 1851 Trust,
Muzeul Foundling, Asociația Lawn
Tennis, Societatea Regală Fotografică și
Muzeul Victoria și Albert.

Catherine, ca absolventă de istorie
a artei, este interesată de artă și a ales

Art Room, care a ajutat copiii
defavorizați să acceseze terapia prin
artă înainte de închiderea acestora,
precum și Galeria Națională de
Portret.

A dobândit patronajul Asociației
de tenis pe gazon, al clubului de tenis
și croquet All England, al Acțiunii
pentru copii și al Societății Regale de
Fotografie după ce au fost transmise de
regina. În decembrie 2015, și-a asumat
patronajul Royal Air Force Air Cadets
pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între
12 și 19 ani. Ducele de Edinburgh, care
fusese patronul cadeților RAF timp de
63 de ani, a predat oficial în timpul
unei audiențe la Palatul Buckingham.

A devenit patrona Muzeului
Foundling, un muzeu care comemora
Spitalul Foundling, în 2019. Catherine
a fost, de asemenea, lider local
voluntar la Asociația Cercetașilor din
nordul Țării Galilor, al cărei patron
este Regina, înainte de a fi numită co-
președinte în septembrie 2020, alături
de Ducele de Kent.

Prințesa, proeminentă pentru 
stilul ei de modă, a fost plasată 
pe numeroase liste cu „cele 
mai bine îmbrăcate”

Daily Telegraph a selectat-o   drept
„Cel mai promițător nou venit” pe lista
din 2006 a câștigătorilor și învinșilor
stilului. Tatler a plasat-o pe locul opt
pe lista anuală a celor mai bune zece
icoane de stil în 2007. Ea a fost numită
una dintre cele zece Fabulous Fashion
Independents ai lui Richard Blackwell
din 2007. În iunie 2008, Style.com a
selectat-o   ca pictogramă lunară de
frumusețe. În iulie 2008, Vanity Fair a
inclus-o pe lista internațională a celor
mai bine îmbrăcate.

În mai 2011, ea a fost clasată pe
locul nouă în topul 10 al celor mai
frumoase femei din lume a FHM. În
2011, publicația britanică The Beauty
Magazine a numit-o „Cea mai bine
îmbrăcată personalitate din Anglia” și
„Cea mai elegantă femeie din lume”. A
fost desemnată „Cea mai frumoasă
femeie a anului” de The Beauty
Magazine în 2011 și 2012.

A fost numărul unu pe listele
anuale ale celor mai bine îmbrăcate ale
Vanity Fair în 2010, 2011, 2012 și 2013>
a apărut pe copertă în 2012. În 2011,
2012 și 2013, a fost inclusă printre cei
mai influenți 100 de oameni din lume
a revistei Time.

În 2014, a fost lăudată ca o imagine
culturală britanică. Ducesa de atunci a
fost numită în Lista Internațională a
Celebrităților cu cele mai bune
îmbrăcate în același an.

„Efectul Kate Middleton” este
tendința pe care prințesa a avut-o în
vânzările anumitor produse și mărci.
În 2018, cercetarea Brand Finance a
citat-o   pe Catherine drept „Cea mai
puternică influență a modei regale”,
reținând că piesele din garderoba ei
sporesc dezirabilitatea în rândul a 38%
dintre cumpărătorii americani.

După ce regina Elisabeta a II-a a
murit, joi 8 septembrie 2022, prințul
William și Kate Middleton au devenit
Prinț și Prințesă de Wales.

Decesul reginei a fost un moment
extrem de trist pentru membrii
Familiei regale, iar prinţul William,
devenit primul în ordinea succesiunii
la tron, a vorbit despre bunica sa<
„Pentru lume, ea a fost Regina
Elisabeta, dar pentru mine, ea a fost,
de asemenea, 'Grannie'”.

Proaspătul Prinț de Wales a
transmis că va onora memoria bunicii
sale, susţinându-l pe tatăl său, regele
Charles al III-lea, în orice mod posibil.

Regele Charles a spus vineri, 9
septembrie 2022, în timpul primului
său discurs către națiune, că foștii duci
de Cambridge vor primi titlurile de
Prinț și Prințesă de Wales.

Kate Middleton, povestea fascinant[ a
fetei de rând devenit[ prin\es[ de Wales


