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Cupa Mondială la fotbal are loc `n perioada
20 noiembrie - 18 decembrie `n Qatar

Shigeru Nakamura, considerat cel
mai în vârstă bărbat din Japonia, a murit
pe data de 15 noiembrie 2022 la vârsta de
111 ani într-un cămin de bătrâni din
prefectura Hiroshima, unde a locuit,
relatează Kyodo.

Născut pe 11 ianuarie 1911 în
Jinsekikogen, în prefectura Nakamura
din vestul Japoniei, Nakamura a fost
expus efectelor ulterioare ale
bombardamentului atomic de la
Hiroshima, lansat pe 6 august 1945 de
forţele americane la sfârşitul celui de-al
Doilea Război Mondial, după ce a mers
să ajute la operaţiunile de curăţare a
dărâmăturilor în oraşul devastat în urma
atacului.

Nakamura a devenit cel mai în vârstă
bărbat din Japonia după ce fostul
deţinător al titlului a murit la vârsta de
112 ani în prefectura Nara, pe 9
septembrie 2022. Într-un interviu pentru
Kyodo, Nakamura a declarat că secretul
sănătăţii sale este "iubirea faţă de
oameni".

El a participat la lucrări în domeniul
ingineriei civile timp de mulţi ani şi şi-a
amintit că era "cel mai fericit" când lucra
la construcţia de drumuri în regiunea
muntoasă în care s-a născut.

Potrivit Guinness World Records, în
mai 2022 venezueleanul Juan Vicente
Perez, în vârstă de 113 ani, a devenit cel
mai în vârstă bărbat din lume. El s-a
născut pe 27 mai 1909, potrivit Guinness.

Cel mai în vârstă bărbat din Japonia
este acum Gisaburo Sonobe, 111 ani, din
prefectura Chiba, lângă Tokyo, în timp ce
cea mai în vârstă persoană din ţară este
Fusa Tatsumi, o femeie de 115 ani din
prefectura Osaka, potrivit Ministerului
nipon al Sănătăţii.

Cel mai în vârst[
b[rbat din Japonia, 
a murit la vârsta de

111 ani
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Spectacol omagial
`n sala Teatrului de Nord

28 noiembrie 2022  
Ora 17.00

Concert extraordinar
Grigore Leșe

Teatru< Răscolitorul 
de suflete. Scene din viața 
dr. Vasile Lucaciu
Regia Andrei Mihalache

Mesaje din partea>                                                                             
Președinției
Guvernului                                                                                    
Ministerului Culturii                                                                             
Academiei Române                                                                                                                                         
Muzeului Național                                                                                                                        
al Literaturii Romane
Autorităților locale,
Instituțiilor de cultură
;i asociațiilor culturale
din județul Satu Mare

Organizatori

Consiliul Jude\ean Satu Mare

Centrul Județean 
pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii 
Tradiționale Satu Mare

Prim[ria Municipiului Satu
Mare
Teatrul de Nord Satu Mare

Centrul Multicultural Poesis 
Informația Zilei, Informația TV

Înscrierile pentru locuri GRATUITE se fac la redacția Informația Zilei, Str. Mircea cel Bătrân nr. 15, 
Birou Mica Publicitate, 

din data de 21 noiembrie până în data de 25 noiembrie, zilnic între orele 10.00 - 18.00
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Numărul zilelor de muncă
ale iobagilor ajunsese la patru la
săptămână cu brațele, trei cu
animalele și două pentru jeleri.
Asupra țăranilor apăsau și o
serie de dări< zeciuiala din
produsele agricole și animale,
plocoanele, cărăușiile, cazarea
funcționarilor ce încasau
birurile, încartiruirea
militarilor. 

Nobilimea deținea monopolul
vânatului, morăritului şi pescuitului,
cotropise păduri, păşuni şi multe
terenuri agricole ceea ce îi
nemulțumea pe țărani. Au mai fost
supuşi unor obligații privind
mineritul, construirea de cuptoare,
transportul lemnului şi al minereului,
ca şi la plata unor impozite. Iobagii
aveau voie să se căsătorească numai cu
aprobarea nobililor.

Deşi împărăteasa Maria Tereza
emite decretul de toleranță pentru
românii de religie ortodoxă sau
neunită din Transilvania şi le permite
numirea unui episcop ortodox,
măsurile nu au imediat efectele
scontate. Fiul ei, Iosif al II-lea,
coregent, a ajuns prima oară în
Transilvania pe când era asociat la
tron, în 1773. În timpul călătoriei a
adunat un număr impresionant de
petiții, cam 19.000, la fel întâmplându-
se şi cu prilejul celei de-a doua
călătorii, din 1783. 

Conducătorul răscoalei, 
Horea, a fost de patru ori la 
Viena pentru a-i prezenta 
împăratului nedreptățile la 
care sunt supuși țăranii 
români din Transilvania, 
ultima audiență fiind 
în aprilie 1784

În vara anului 1784 s-a dispus de
către împăratul Iosif al II-lea o
conscripție militară, în cadrul
regimentelor de graniță> cei înrolați
urmau să primească arme şi să nu mai
facă slujbe iobăgeşti, iar pământurile şi
casele pe care le aveau în folosință vor
deveni ale lor. Numărul celor care
doreau să se înscrie a depăşit însă cu
mult aşteptările autorităților.
Conscripția a fost anulată de
guvernatorul Transilvaniei Samuel von

Brukenthal, sub presiunea nobililor
maghiari care îşi simțeau amenințate
privilegiile de clasă, ceea ce i-a
nemulțumit şi mai mult pe țărani.

În ziua de 28 octombrie 1784, la
târgul săptămânal din Brad, a venit
Crişan cu vestea că Horea a adus noi
porunci de la împărat, pe care le va
comunica în duminica viitoare (31
octombrie 1784), la biserica din
Mesteacăn, îndemnându-i pe iobagi ca
în acea zi să vină cât mai mulți, sau cel
puțin 4-5 din fiecare sat. Duminică se
întruniră circa 500- 600 de țărani
iobagi, iar Crişan le arătă o cruce
aurită, susținând că a fost primită de
Horea de la împărat ca semn că este
împuternicit să îndrume pe iobagi să-
şi hotărască singuri soarta de a rămâne
în continuare iobagi sau de a se înscrie
grăniceri în regimentele împărăteşti.
Iobagii, la îndemnul lui Crişan, se
hotărâră să plece la Alba Iulia pentru a
se pune în slujba împăratului.

Oamenii pornesc spre Alba Iulia
peste munte, ocolind oraşul Brad, ca să
nu fie opriți de nobilii maghiari, şi
înnoptează în satul Curechiu. În
timpul nopții sunt atacați de trupele de
husari, pe care însă le înving şi le
dezarmează. Atacul a schimbat
planurile răsculaților, care s-au întors
spre Brad. Ei au atacat, în ziua de 3
noiembrie 1784, curtea nobiliară
Kristyory din Crişcior. Apoi, o parte
din ei au urcat în amonte, spre Abrud,
prin Mihăileni, iar o altă grupă a
coborât în aval, cucerind Bradul, Baia
de Criş, Ribița, Hălmagiu, Hălmăgel,
Ociu Aciuta şi Pleşcuța.

Mișcarea începută 
în comitatul Zarandului 
se întinde și în comitatul 
Hunedoarei

În ziua de 4 noiembrie 1784, cete
de țărani ard castelul baronului Anton
Iosika din Brănişca pe valea Mureşului,
iar în cele 2 zile următoare țăranii
distruseră şi arseră toate curțile
nobililor din comunele Sulighet,
Bretea, Ilia, Sârbi, Gurasada, Tătăreşti,

Leşnic, Dobra, Roşcani, Geoagiu de Jos
etc. O mulțime de nobili, preoți şi civili
au fost batjocoriți şi ucişi de răsculați.
Țăranii veniți din Zarand îi pun în
mişcare şi pe iobagii de pe Valea
Streiului şi din Țara Hațegului, unde de
asemenea mulțimea țăranilor răsculați
devastează şi dă foc edificiilor nobililor
din aproape toate comunele până la
granița cu Țara Românească.Înaintarea
cetelor de răsculați a fost însoțită de
jafuri, violuri şi omoruri.

La 5 noiembrie răscoala ajunse la
marginea oraşului Deva, dar eşuează
în încercarea de a cuceri oraşul. La 11
noiembrie, Horea adresează nobilimii
refugiate în oraş un ultimatum, care
rezuma ideile politice şi sociale ale
răscoalei (deşi istoricii au arătat că
documentul nu a putut să fie redactat
de liderii răscoalei, care nici nu erau în
zona respectivă şi nici nu ştiau să scrie>
mai mult, documentul este identic cu
un act redactat la curtea imperială de
la Viena, o propunere a consilierului
Borie, trimisă Mariei Tereza)< 

„Nobilul comitat, împreună cu toți
stăpânii de moşii şi cu toată seminția
lor, să jure pe cruce> nobili să nu mai
fie, ci fiecare dacă va putea găsi o slujbă
să trăiască din aceea. Nobilii stăpâni pe
moşii să părăsească odată pentru
totdeauna moşiile nemeşeşti. Și ei să
plătească dare ca poporul de rând.
Dacă comitele şi nobilii stăpâni de
moşii se vor învoi la aceasta, țăranii le
făgăduiesc pace, iar în semnul păcii să
ridice pe cetate, pe la marginile
oraşului, pe prăjini cât mai înalte,
steaguri albe”

Programul cerea şi eliberarea
țăranilor arestați, preconiza eliberarea
națională şi organizarea, după
planurile lui Horea, a unei „republici
populare”.

Răscoala s-a întins, ajungând şi în
părțile Aradului şi Sibiului, la ea
participând şi țărani saşi şi maghiari.
Pentru a câştiga timp, autoritățile
militare şi civile au semnat armistiții
cu răsculații la Tibru, Valea Bradului şi
Sălciua. La Brad (27 noiembrie 1784),
Lupşa şi Râmeț (29 noiembrie) au avut
loc lupte grele între răsculați şi trupele

imperiale, succesul favorizându-i pe
țărani. Dar, la 7 decembrie, țăranii au
fost învinşi la Mihăileni, iar peste o
săptămână, Horea a cerut oamenilor să
se retragă la casele lor pe timp de iarnă.

Pentru a-l prinde pe Horea, 
nobilii au pus pe capul lui 
un premiu de 300 de galbeni

Pasurile de trecere în Țara
Românească şi Moldova erau riguros
supravegheate, ca nu cumva capii
revoluției să fugă acolo. Guvernul din
Viena a intervenit şi la Constantinopol,
pentru ca turcii să nu dea azil
răsculaților transilvani. Prin trădare, la
27 decembrie 1784, de către pădurarul
Anton Melzer din Abrud, Horea şi
Cloşca au fost prinşi în pădurea
Scoruşetului din Munții Gilăului.
Academicianul David Prodan aminteşte
că, în momentul prinderii, „Horea
scoase o mînă de hîrtii din sîn şi le
aruncă în flăcări. Țăranii, ocupați fiind
cu legarea, nu le-au putut salva”. Este
vorba despre țăranii Ștefan Trif şi Nuțu
Matieş, alături de alți 5 țărani care au
participat la prinderea lui Horea. În 30
ianuarie 1785 a căzut prizonier şi
Crişan, vândut de nouă țărani din
Cărpeniş, căpeteniile lor fiind preoții
ortodocşi din acel sat, tată şi fiu (Popa
Moise/ă şi Popa Moise/ă cel Tânăr).
Arestații au fost depuşi la Alba Iulia.

S-a constituit o comisie de anchetă,
condusă de baronul Anton Iankovic,
care a cercetat desfăşurarea răscoalei şi
pe cei trei conducători ai acesteia.

Crişan s-a spânzurat în închisoare,
iar Horea şi Cloşca au fost supuşi celei
mai grele pedepse prevăzută de
Constitutio Criminalis Theresiana, prin
frângerea cu roată. În ziua de 28
februarie, orele 9.00, a început
procesiunea execuției. Horea şi Cloşca
au fost transportați în două care
separate, având alături până în
momentul execuției pe preotul Rațiu din
Maierii Bălgradului. Procesiunea era
încadrată de un escadron de cavalerie de
Toscana şi aproximativ de 300 de
pedestraşi şi husari. Pe Dealul Furcilor

(astăzi Dealul lui Horea), în jurul
podiumului amenajat, au fost aduşi cu
forța între 2.500-3.000 de iobagi
români, câte trei tineri şi trei bătrâni,
din peste 400 de sate din cele patru
comitate apropiate, unde s-au
desfăşurat principalele evenimente ale
răscoalei.

Execuția prin tragere pe roată s-a
desfăşurat după un ritual dinainte
stabilit. Mai întâi a fost executat Cloşca
care a primit 20 de lovituri, în timp ce
Horea asista în picioare. A urmat
Horea, căruia i-au dat 4 lovituri prin
care i-au zdrobit picioarele, apoi călăul,
pe nume Grancea Rakoczi din Alba
Iulia, i-a zdrobit pieptul şi după alte 8-9
lovituri şi-a dat sufletul. Conform
sentinței, organele interne au fost
îngropate pe Dealul Furcilor, iar
corpurile le-au fost tăiate în 4 părți şi
puse în țeapă în cele mai importante
localități din comitatele Alba şi
Hunedoara pentru intimidarea
poporului. Corpul lui Crişan a fost
tratat în aceeaşi manieră.

Răsplata promisă şi dată de
împăratul de la Viena pentru cei care s-
au implicat în prinderea conducătorilor
răscoalei a fost imediată. Din lucrarea
academicianului David Prodan,
„Răscoala lui Horea“, volumul II, reiese
că cei şapte țărani moți care i-au prins
pe Horea şi Cloşca urmau să primească
600 galbeni (n.r. monedă de aur) şi să
fie eliberați din iobăgie, iar pădurarul
responsabil de planul prinderii 100 de
galbeni. Premiați urmau să fie şi țăranii
români care l-au trădat pe Crişan, cu 30
de galbeni, dar şi o medalie de aur
pentru protopopul ortodox Iosif
Adamovici şi 70 de galbeni pentru cei
care au participat de prinderea lui
Crişan. „Dar pentru ca această
recompensă să-şi atingă în cel mai înalt
grad scopul, se ştie că împărțirea
premiilor s-a efectuat cu solemnitatea
necesară, în prezența mulțimii care se
adună obişnuit în zilele de târg“, notează
David Prodan. 

Conform ordinului 
împăratului, ca “toți românii 
care vor fi neîndoios 
cunoscuți că au comis 
maltratări, să fie mutați cu 
vitele și ustensilele lor”, sute 
de moți au fost strămutați 
în Banat și Bucovina

Moților li se acordă libertatea
păşunatului, scutirea de cărăuşie,
desființarea servituții personale şi a
legării de glie (august 1785), căsătorii
fără consimțământul nobilului şi
dreptul la învățătură.

Răscoala a avut un larg ecou în
străinătate. Din Austria până în
Portugalia, din Germania până în Italia
s-au publicat broşuri, calendare, articole
de presă, rapoarte diplomatice, gravuri
privind liderii răscoalei. Unii oameni de
cultură şi filosofi au apărat şi explicat
acțiunea țăranilor. Lui Horea i s-a
atribuit, cu precădere de către presa
europeană, gândul de a reface Dacia,
fiind chiar numit "Rex Daciae".

În îndepărtatul Stockholm, revolta
țăranilor ardeleni conduşi de Horea a
fost urmărită prin dese corespondențe
cu Viena, Sibiu şi alte centre
europene.Decenii mai târziu, povestea
răsculaților a fost transpusă într-o piesă
de spectacol, numită Horia şi Cloşca
sau banda lotrilor din Ardeal, jucată în
mai multe oraşe suedeze.

EVENIMENT
La r[scoal[ au participat iobagi români, maghiari, saşi de pe domeniile nobililor şi statului, mineri din Munții Apuseni
şi ocnele din Maramureş, meşteşugari, preoți etc. Răscoala a pus în discuție statutul de tolerați în Transilvania imperială
al românilor, ceea ce i-a conferit şi un caracter național. A izbucnit la 2 noiembrie 1784, în satul Curechiu, Hunedoara,
şi s-a încheiat la sfârşitul lui decembrie 1784, când Horea şi Cloşca au fost capturați de către autorități. 

Execuția prin tragere pe roată s-a desfăşurat după un ritual stabilit. Cloşca a primit 20 de lovituri. A urmat Horea, căruia
i-au dat 4 lovituri prin care i-au zdrobit picioarele, apoi călăul, i-a zdrobit pieptul şi după alte 8-9 lovituri şi-a dat sufletul

R[scoala lui Horea, Clo;ca ;i Cri;an< revolta \[r[nimii
iobage din Transilvania împotriva constrângerilor 

feudale la care era supus[
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CENTENARCONSILIUL JUDE|EAN SATU MARE
MUZEUL JUDE|EAN SATU MARE

PRIM{RIA SATU MARE

ORGANIZEAZ{

CONSILIUL JUDE|EAN MARAMURE:
MUZEUL JUDE|EAN DE ISTORIE :I

ARHEOLOGIE MARAMURE:

Personalitatea cea mai
proeminentă şi mai
reprezentativă a luptei pentru
emanciparea naţională, politică
şi culturală, din partea de nord-
vest a ţării, preotul greco-catolic
dr. Vasile Lucaciu s-a născut în
localitatea Apa (comitatul Satu
Mare) la 22 ianuarie 1852.

După absolvirea gimnaziului, în
1868 a câştigat concursul pentru o

bursă de studii la Colegiul
grec „Sf. Atanasie” din Roma,

ulterior urmând şi cursuri de
filosofie la Colegiul „De

Propaganda Fide”. A revenit în țară
în 1874, un an mai târziu devenind
preot în mica parohie Sâncraiul
Eriului. Din octombrie 1878 a predat
la Gimnaziul din Satu Mare, unde a
intrat în conflict cu autorităţile locale,
fiind mutat în calitate de preot în
parohia Şişeşti (1885). 

În septembrie 1887 a fost
condamnat pentru calomnie şi
întemniţat la Satu Mare timp de un an
şi jumătate. În mai 1892 a făcut parte
din delegaţia memorandistă de la
Viena. În ianuarie 1893 a avut un nou
proces la Satu Mare, fiind apărat de
avocatul Iuliu Coroianu. În timpul
procesului intentat la Cluj, în mai

1894, a fost condamnat la închisoare
pentru cinci ani şi jumătate, dar a fost
închis la Seghedin doar până la 15
septembrie 1895. 

Odată cu izbucnirea războiului, a
trecut în România, după care a plecat
în Italia, S.U.A. şi Franţa, militând
pentru cauza dezrobirii naţionale a
românilor ardeleni. A revenit la Satu
Mare în 1919, fiind însă bolnav. Aici
s-a stins din viaţă la 28 noiembrie
1922. 

A fost înmormântat, potrivit
dorinţei sale, în biserica din Şişeşti,
ctitorită de el după modelul bazilicii
Sf. Petru din Roma. În ultimii ani
petrecuţi la Satu Mare, a avut
satisfacţia de a se plimba pe o stradă
centrală ce-i purta numele (actuala
stradă Horea din municipiul Satu
Mare). 

Conferin\a< „Dr. Vasile Lucaciu,
un erou al na\iunii rom]ne”

24 noiembrie 2022

Înregistrarea participanţilor

Conferinta „Dr. Vasile Lucaciu un erou al națiunii române”. Sala mare de
şedinte a Prefecturii Satu Mare (str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 11).

→ Dr. Liviu Marta, manager Muzeul Judeţean Satu Mare, Deschiderea oficială a
conferinţei.

→ Cuvânt de salut din partea autorităţilor locale.
→ Alocuţiuni în plen<
→ Prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta, decanul Facultăţii de Istorie, Universitatea “Babeş-

Bolyai” Cluj Napoca al Academiei Române, Vasile Lucaciu, preot erou.
→ C.S. I dr. Simion Retegan, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj Napoca,

Vasile Lucaciu, profesor la Satu Mare, debut politic.
→ Corul Colegiului Naţional „Doamna Stanca” din Satu Mare, dirijor prof. Sorin

Ursei

Pauză de cafea

Comunicări pe secțiuni – masă rotundă. Centrul Cultural „Poesis” Satu Mare,
str. Mircea cel Bătrân, nr, 11.

Moderatori< 
Conf. univ. dr. Valentin Orga (Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca)
Prof. univ. dr. Claudiu Porumbăcean (Muzeul Judeţean Satu Mare, Universitatea
de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad)

Pauză de prânz. Centrul Cultural „Poesis” Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr, 11.

Comunicări pe secțiuni – masă rotundă. Centrul Cultural „Poesis” Satu Mare,
str. Mircea cel Bătrân, nr, 11.

Moderatori<
Prof. univ. dr. Blaga Mihoc (Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca)
Conf. univ. dr. Ion Cârja (Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca)

Spectacol de teatru „Răscolitorul de suflete. Scene din viaţa lui Vasile Lucaciu”,
scenariu dramatic după Dan Tărchilă, în regia lui Andrei Mihalache, susţinut de
actorii Teatrului de Nord din Satu Mare. 
21.00

Cina festivă

25 noiembrie 2022

Vizitarea expoziției „Dr. Vasile Lucaciu un erou al națiunii române”, Secţia de
Artă a Muzeului Judeţean Satu Mare, P-ţa Libertăţii, nr. 21 

Pe urmele lui Vasile Lucaciu (Vizitarea Casei Memoriale dr. Vasile Lucaciu din
comuna Apa şi a Bisericii greco-catolice şi a Complexului Muzeal din Șişeşti, unde
va avea loc lansarea volumului „Dr. Vasile Lucaciu – Pro sancta unione omnium
romanorum”).

Pauză de prânz. 

Prof. univ. dr. Blaga Mihoc, (Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca), Dr. Vasile
Lucaciu (1852-1922) memorandistul exemplar.

Prof. univ. dr. Claudiu Porumbăcean (Muzeul Județean Satu Mare, Universitatea de Vest
”Vasile Goldiș” din Arad), Dr. Vasile Lucaciu în memoria colectivă.

Pr. Gabriel Augustin Horţ (Parohia Greco-Catolică Şişeşti), Comemorarea unui martir al
României Pr. Dr. Vasile Lucaciu.

Conf. Univ. dr. Valentin Orga (Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca), Ioan Moţa
alături de Vasile Lucaciu şi Vasile Stoica în SUA pentru cauza naţională.

Prof. univ. dr. Doru Radosav (Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca), Cele două
chipuri ale Dr. Vasile Lucaciu (1852-1922): omul – idee şi omul – statuie.

Lector univ. dr. Lucian Turcu, (Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca), Un vis
neîmplinit a lui Vasile Lucaciu după Marea Unire: unirea religioasă a românilor.

Viorel Rusu, Lucia Pop (Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş), Patrimoniu
şi excelenţă. Dr. Vasile Lucaciu în colecţiile Muzeului băimărean.

C.S. III dr. Daniela Bălu, Diana Kinces (Muzeul Judeţean Satu Mare), Imaginea şi
memoria părintelui dr. Vasile Lucaciu. Incursiune istorico-muzeografică.

Conf. univ. dr. Ion Cârja, C.S. II dr. Cecilia Cârja (Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-
Napoca), Vasile Lucaciu şi Legiunea română din Italia.

Prof. univ. dr. Claudiu Porumbăcean, C.S. III dr. Paula Virag (Muzeul Judeţean Satu
Mare), Vasile Lucaciu în paginile revistei „Afirmarea”.

Cristian Mareş (Revista de Istorie Tactica şi Strategia), Vasile Lucaciu şi voluntarii
transilvăneni.

Dr. Marta Cordea (Biblioteca Judeţeană Satu Mare), Dr. Vasile Lucaciu şi „Misiunea
Patriotică Română” din SUA.

Mihaela Sălceanu (Muzeul Judeţean Satu Mare), Vasile Lucaciu și lupta memorandiștilor
reflectată în ziarul „Lupta”.

Dr. Viorel Câmpean (Biblioteca Judeţeană Satu Mare), Paulina Şerbac, jumătatea vieţii
„Leului” de la Şişeşti.

C.S. III dr. Paula Virag (Muzeul Judeţean Satu Mare), Activitatea diplomatică susținută
de Vasile Lucaciu în perioada refugiului în România.

Dr. Adriana Zaharia (Informaţia Zilei Satu Mare), Dr. Vasile Lucaciu, deputat în
Parlamentul din Budapesta.

C.S. III dr. Marin Pop (Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău), Activitatea politică a
lui Vasile Lucaciu după Marea Unire.

Dr. Augustin Ţărău Muzeul Ţării Crişurilor-Complex Muzeal Oradea), Vasile Lucaciu,
mişcarea memorandistă şi românii bihoreni.

Drd. Lorincz Norbert, Drd. Szabo Zsolt (Muzeul Judeţean Satu Mare), Dr. Vasile Lucaciu
în presa maghiară.

Dr. Marius Câmpeanu (Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş), Şişeştenii
în Marele Război.

Ioan Ţiplea (Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare), Pr. dr. Vasile Lucaciu:
ultimul cărturar cruciat al unității și latinității valahe.

PROGRAM CONFERINŢĂ
Dr. Vasile Lucaciu un erou al națiunii române

Numele participanţilor 
şi titlurile comunicărilor

9.00-9.30

10.30-11.45

11.45-12.00

14.00-15.00

15.00-19.00

19.00-20.00

21.00

12.15-14.00

9.00-10.00

10.00-14.30

14.30-16.00
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GG RRUU PPAA   AA

Qatar
Ecuador 
Senegal
Olanda

20 noiembrie
18<00 Qatar - Ecuador

21 noiembrie
18<00 Senegal - Olanda

25 noiembrie
15<00 Qatar - Senegal
18<00 Olanda - Ecuador

29 noiembrie
17<00 Ecuador - Senegal
17<00 Olanda - Qatar

CLASAMENT

1. ...........................................................

2. ...........................................................

3. ...........................................................

4. ..........................................................

GRUPA B

Anglia
Iran
SUA

Țara Galilor

21 noiembrie
15<00 Anglia - Iran
21<00 SUA - Țara Galilor

25 noiembrie
12<00 Țara Galilor - Iran
21<00 Anglia - SUA

29 noiembrie
21<00 Iran - SUA
21<00 Țara Galilor - Anglia

CLASAMENT

1. ...........................................................

2. ...........................................................

3. ...........................................................

4. ...........................................................

GRUPA C

Argentina
Arabia Saudită

Mexic
Polonia

22 noiembrie
12<00 Argentina - Arabia Saudită
18<00 Mexic - Polonia

26 noiembrie
15<00 Polonia - Arabia Saudită
21<00 Argentina - Mexic 

30 noiembrie
21<00 Polonia - Argentina 
21<00 Arabia Saudită - Mexic

CLASAMENT

1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................

4. ....................................................

GRUPA D

Franța
Australia

Danemarca
Tunisia

22 noiembrie
15<00 Danemarca - Tunisia
21<00 Franța - Australia

26 noiembrie
12<00 Tunisia - Australia
18<00 Franța - Danemarca

30 noiembrie
17<00 Tunisia - Franța
17<00 Australia - Danemarca

CLASAMENT

1. ...........................................................

2. ...........................................................

3. ...........................................................

4. .....................................................

23 noiembrie
15<00 Germania - Japonia
18<00 Spania - Costa Rica

27 noiembrie
12<00 Japonia - Costa Rica
21<00 Spania - Germania

1 decembrie
21<00 Japonia - Spania
21<00 Costa Rica - Germania

CLASAMENT

1. ...........................................................

2. ...........................................................

3. ...........................................................

4. .....................................................

23 noiembrie
12<00 Maroc - Croația
21<00 Belgia - Canada

27 noiembrie
15<00 Belgia - Maroc
18<00 Croația - Canada

1 decembrie
17<00 Croația - Belgia 
17<00 Canada - Maroc

CLASAMENT

1. ...........................................................

2. ...........................................................

3. ...........................................................

4. .....................................................

24 noiembrie
12<00 Elveția - Camerun
21<00 Brazilia - Serbia

28 noiembrie
12<00 Camerun - Serbia
18<00 Brazilia - Elveția

2 decembrie
21<00 Serbia - Elveția
21<00 Camerun - Brazilia

CLASAMENT

1. ...........................................................

2. ...........................................................

3. ...........................................................

4. ......................................................

24 noiembrie
15<00 Uruguay - Coreea de Sud
18<00 Portugalia - Ghana 

28 noiembrie
15<00 Coreea de Sud - Ghana
21<00 Portugalia - Uruguay

2 decembrie
17<00 Coreea de Sud - Portugalia
17<00 Ghana - Uruguay

CLASAMENT

1. ...........................................................

2. ...........................................................

3. ...........................................................

4. .....................................................

GRUPA E

Spania
Costa Rica
Germania

Japonia

GRUPA F

Belgia
Canada
Maroc

Croația

GRUPA G

Brazilia
Serbia
Elveția

Camerun

Grupa H

Portugalia
Ghana

Uruguay
Coreea de Sud

Cupa Mondială la fotbal, 20 noiembrie - 18 decembrie, Qatar

Ține scorul cu Informația Zilei

3 decembrie
17<00 1A - 2B (49)

................................................................
4 decembrie

21<00 1B - 2A (51)

.................................................................

3 decembrie
21<00 1C - 2D (50)

................................................................
4 decembrie 

17<00 1D - 2C (52)

.................................................................

5 decembrie
17<00 1E - 2F (53)

.................................................................
6 decembrie

17<00 1F - 2E (55)

................................................................

5 decembrie
21<00 1G - 2H (54)

................................................................
6 decembrie

21<00 1H - 2G (56)

................................................................

9 decembrie
21<00 Învingători 49 -50 (57)

................................................................

10 decembrie
21<00 Învingători 51 - 52 (59)

.................................................................

9 decembrie
17<00 Învingători 53 - 54 (58)

................................................................

10 decembrie
17<00 Învingători 55 - 56 (60)

................................................................

13 decembrie
21<00 Învingătorii meciurilor 57-58

...................................................................................................
14 decembrie

21<00 Învingătorii meciurilor 59-60

...................................................................................................

FINALA
18 decembrie

17<00 (Lusail Iconic Stadium)

..............................................................................................................................

Finala mică
17 decembrie

17<00 (Khalifa International Stadium)

................................................................................................................................

Optimi Optimi

Optimi Optimi

Sferturi Sferturi

Semifinale
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PERSONALIT~}I „Sincer, draga mea, nu-mi pasă” este o replică din filmul din 1939 Gone with the Wind, cu Clark Gable şi
Vivien Leigh. Linia este rostită de Rhett Butler, ca ultimele sale cuvinte către Scarlett O'Hara, ca răspuns la
întrebarea ei plină de lacrimi< „Unde mă duc? Ce să fac?”

Gable a abandonat liceul la
16 ani și a plecat să lucreze la o
fabrică de anvelope din Akron,
Ohio. Într-o seară a văzut o
piesă și i-a plăcut atât de mult
încât a decis să devină actor. A
încercat să-și dezvolte o slujbă
neremunerată la o companie de
teatru, dar visul i-a fost
temporar deraiat când mama
lui vitregă a murit în 1919 și s-a
dus să-și ajute tatăl în câmpurile
petroliere din Oklahoma.

După trei ani acolo, s-a alăturat
unei companii de teatru ambulant,
care a dat rapid faliment, lăsându-l
pe Gable blocat în Montana. A făcut
autostopul în Oregon şi s-a alăturat
unei alte companii, unde a cunoscut-
o pe Josephine Dillon, managerul
teatrului. Dillon, o fostă actriță şi
profesor de teatru respectat cu 17 ani
mai mare decât el, s-a interesat de
Gable. Ea a devenit antrenorul lui de
actorie şi a plătit pentru a-i repara
dinții şi a-i coafa părul şi
sprâncenele. În scurt timp au fost
căsătoriți, iar Gable şi Dillon s-au
mutat la Hollywood, California.

Gable a lucrat ca figurant la
Hollywood înainte de a-şi îndrepta
atenția către teatru, mai întâi în
producții itinerante şi apoi în piesa
de pe Broadway Machinal, pentru
care a primit recenzii bune. După ce
sa încheiat, s-a întors înapoi în
California şi a apărut într-o
producție de scenă din The Last
Mile.

El şi-a schimbat numele de scenă
din W. C. Gable în Clark Gable. A
jucat câteva filme mute, dar, cum nu
i s-au oferit roluri importante s-a
întors pe scenă. Între 1927-28 a jucat
multe roluri în Huston a câştigat
multă experiență şi a devenit un idol
local. Gable s-a mutat apoi în New
York şi Dillon i-a găsit de lucru pe
Broadway. A primit critici pozitive în
Machinal> '' E tânăr, viguros şi brutal
de masculin '' a scris criticul de la
Morning Telegraph. 

Primul său rol principal a
fost în Dance, Fools, Dance, 
alături de Joan Crawford

Înapoi la Hollywood, Gable a fost
respins la testele pe ecran, deoarece
agenții de distribuție au crezut că
urechile lui sunt prea mari pentru un
om de frunte. A reuşit să obțină
primul său rol vorbitor într-un film
din Deşertul pictat în 1931, iar după
ce l-a văzut pe marele ecran, MGM
i-a oferit un contract. 

Gable a fost un hit, iar studioul a
început să-l atribuie ca un răufăcător
aspru, alături de starlete precum Jean
Harlow, Greta Garbo şi Norma
Shearer. Până la sfârşitul anului, a
făcut o duzină de filme şi şi-a lansat
cariera ca un om de frunte. În cele
din urmă, totuşi, s-a săturat să joace
rolul tipului rău şi şi-a făcut
cunoscută nemulțumirea.

În timpul filmărilor Dancing
Lady în 1933, Gable a dezvoltat

pioree, o infecție la gingii care a
necesitat îndepărtarea imediată a
aproape toți dinții. Infecția s-a
răspândit prin corp şi a ajuns la
vezica biliară, iar el a fost internat.
Din cauza întârzierilor în filmări şi a
reînregistrărilor necesare din cauza
bolii lui Gable, filmul a depăşit
bugetul cu 150.000 de dolari. Când
s-a întors la muncă, MGM l-a
împrumutat la Columbia Pictures, cu
buget redus de atunci, pentru o
comedie Frank Capra, It Happened
One Night. S-a zvonit pe scară largă
că ar fi fost o pedeapsă fie pentru
atitudinea lui proastă față de părțile
sale, fie pentru dificultatea de a filma
ultimul său film, dar, de fapt, MGM
pur şi simplu nu avea un proiect
pentru el. A ajuns să câştige un
premiu Oscar pentru It Happened
One Night şi, după ce şi-a arătat
gama, a început să fie distribuit într-
o varietate mai mare de roluri.

Până acum, Gable era unul dintre
cele mai mari vedete de la
Hollywood şi a produs o serie de
filme de succes precum Boomtown,
San Francisco şi Mutiny on the
Bounty. În 1939, a apărut în rolul lui
Rhett Butler în cel mai cunoscut film
al său, epopeea războiului civil Gone
with the Wind. A fost supranumit
„Regele Hollywoodului” şi a fost un
simbol al masculinității, admirat de
bărbați şi adorat de femei.

Apoi, în timpul filmărilor pentru
Somewhere I’ll Find You cu Lana
Turner în 1942, tragedia a lovit.
Carole Lombard, a treia soție a lui
Gable şi iubirea vieții sale, a murit
într-un accident de avion. A fost

devastat. Nemulțumit, s-a înrolat în
Forțele Aeriene ale Armatei la vârsta
de 41 de ani. A servit ca pistoler la
coadă în cinci misiuni de
bombardare asupra Germaniei şi a
făcut un film de propagandă pentru
Armată.

~n 1944, a revenit pe marele 
ecran în Adventure

Deşi a fost un film lipsit de
strălucire, revenirea lui Gable la film
a făcut ca oamenii să vină la box
office. A continuat să facă filme cu
MGM, inclusiv Mogambo cu Ava
Gardner şi Grace Kelly, dar cariera sa
nu şi-a recăpătat niciodată acelaşi
impuls. 

Totuşi, când contractul său de
studio a expirat în 1954, a devenit cel
mai bine plătit actor independent al
zilei sale.

Statutul lui Gable de legendă l-a
purtat şi a făcut în mod constant cel
puțin un film pe an, în special
Soldier of Fortune şi The Tall Men.
A oferit ceea ce este considerat a fi
una dintre cele mai bune spectacole
ale sale în The Misfits cu Marilyn
Monroe şi Montgomery Clift, dar nu
a ajuns niciodată să se bucure de
succesul său.

Pe 6 noiembrie 1960, Gable a fost
trimis la Hollywood Presbyterian
Medical Center din Los Angeles,
unde medicii au descoperit că a
suferit un atac de cord. Rapoartele
din ziare de a doua zi au enumerat
starea lui ca fiind satisfăcătoare. Până
în dimineața zilei de 16 noiembrie, el

părea să se îmbunătățească, dar a
murit în acea seară, la vârsta de 59 de
ani, din cauza unui al doilea atac de
cord cauzat de o infecție. Personalul
medical nu a efectuat resuscitare
cardiopulmonară de teamă că
procedura îi va rupe inima lui Gable,
iar un defibrilator nu era disponibil.

Gable este înmormântat în Great
Mausoleum, Memorial Terrace, la
Glendale's Forest Lawn Memorial
Park, lângă Carole Lombard şi mama
ei. Au fost prezenți o gardă de onoare
şi purtători Spencer Tracy şi James
Stewart. Douăzeci şi doi de ani mai
târziu, Kay Gable a murit şi a fost
înmormântat `n acela;i loc.

Cel mai cunoscut rol 
al carierei sale

În ciuda reticenței sale de a juca
acest rol, Gable este cel mai bine
cunoscut pentru interpretarea sa
nominalizată la Oscar din cel mai
bun film câştigător al Oscarului
Gone with the Wind (1939). Carole
Lombard a fost prima care i-a
sugerat să îl interpreteze pe Rhett
Butler (şi ea să o interpreteze pe
Scarlett) când i-a cumpărat o copie a
best-seller-ului, pe care el a refuzat
să o citească.

Ultima replică a lui Butler din
Gone with the Wind, „Sincer, draga
mea, nu-mi pasă”, este una dintre
cele mai faimoase replici din istoria
filmului. Gable a fost un favorit
aproape imediat pentru rolul lui
Rhett atât cu publicul, cât şi cu
producătorul David O. Selznick. 

Deoarece Selznick nu avea vedete
masculine sub contract pe termen
lung, a trebuit să negocieze cu un alt
studio pentru a împrumuta un actor.
Gary Cooper a fost prima alegere a
lui Selznick. Când Cooper a refuzat
rolul lui Butler, el a fost citat
spunând< „Gone With the Wind va fi
cel mai mare eşec din istoria
Hollywoodului. Mă bucur că Clark
Gable va fi cel care îi va cădea pe nas,
nu eu. „Până atunci, Selznick
devenise hotărât să-l angajeze pe
Gable şi s-a apucat să găsească o
modalitate de a-l împrumuta de la
MGM. Gable se fereşte să nu
dezamăgească un public care
hotărâse că nimeni altcineva nu
putea juca rolul. Mai târziu a
recunoscut< „Cred că ştiu acum cum
trebuie să reacționeze o muscă după
ce a fost prinsă în pânza de păianjen.”

Din toate punctele de vedere,
Gable s-a înțeles bine cu co-starurile
şi a fost foarte prieten cu actrița
Hattie McDaniel> chiar i-a strecurat
o băutură alcoolică adevărată în
timpul scenei în care sărbătoreau
naşterea fiicei lui Scarlett şi a lui
Rhett.

Potrivit lui Lennie Bluett, un
figurant în film, Gable aproape că a
ieşit de pe platou când a descoperit
că facilitățile studioului erau separate
şi că panourile erau afişate „Alb” şi
„Colorat”. Gable l-a sunat pe
regizorul filmului, Victor Fleming, şi
i-a spus< „Dacă nu dai jos acele
semne, nu-ți vei primi Rhett Butler”.
Semnele au fost apoi date jos. Gable
a încercat să boicoteze premiera
Gone with the Wind din Atlanta
segregată, deoarece afro-americanii
McDaniel şi Butterfly McQueen nu
au avut voie să participe. Se pare că
a mers numai după ce McDaniel l-a
rugat să plece. Au apărut în mai
multe filme, rămânând prieteni de-o
viață şi el a participat mereu la
petrecerile ei de la Hollywood.

Gable nu a vrut să verse lacrimi
pentru scena, după ce Rhett a făcut-
o din greşeală pe Scarlett să avorteze
cel de-al doilea copil. Olivia de
Havilland l-a făcut să plângă,
comentând ulterior< „Oh, n-ar face
asta. Nu ar face-o! Victor (Fleming)
a încercat totul cu el. A încercat să-l
atace la nivel profesional. O făcusem
fără ca el să plângă mai multe ori şi
apoi am avut o ultimă încercare. I-
am spus< „Poți s-o faci, ştiu că poți
s-o faci şi vei fi minunat...” Ei bine,
chiar înainte ca toate camerele de
filmat să ruleze, puteai vedea
lacrimile a venit la ochii lui şi a jucat
scena de neuitat de bine. Și-a pus
toată inima în scena respectiv[.”

Rolul a fost una dintre cele mai
bune performanțe ale lui Gable şi
parțial bazat pe personalitatea
regizorului şi prietenului Fleming.

Ani mai târziu, Gable a spus că
ori de câte ori cariera sa începe să se
estompeze, o relansare a lui Gone
with the Wind i-ar revigora în
curând popularitatea şi a continuat
ca un actor principal de top pentru
tot restul vieții. O reeditare publică
„Clark Gable nu se s[tura să o țină pe
Vivien Leigh aproape.”

Clark Gable este considerat ca fiind unul dintre actorii cu cel mai mare succes în box-office din istorie

Clark Gable, cel care a fost
supranumit „Regele Hollywoodului”

A avut roluri în peste 60 de filme în timpul unei cariere care a durat 37 de ani
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ISTORIE
„Mi-ar plăcea să fiu o regină a inimii oamenilor, în inimile oamenilor, dar nu mă văd fiind regina acestei țări.
Pentru că fac lucrurile altfel, pentru că nu merg după o carte de reguli, pentru că am ales s[ conduc din inimă,
nu din cap, şi deşi asta mă pune în probleme în munca mea, înțeleg asta. Dar cineva trebuie să iasă acolo şi 
s[ iubeasc[ oamenii”, a spus Prin\esa de Wales, Diana, `n cadrul interviului.

Interviul BBC al Prințesei Diana
cu Martin Bashir, „Un interviu cu
ASR Prințesa de Wales”, a fost
difuzat pe 20 noiembrie 1995 în
serialul documentar „Panorama”. 

Filmat în sufrageria Dianei de la
Palatul Kensington, interviul exploziv a
făcut istorie datorită modului în care
Diana a divulgat detalii intime despre
viața ca regal şi despre căsătoria ei,
inclusiv luptele ei cu depresia postnatală,
bulimia şi, cel mai şocant, aventura
soțului ei cu Camilla Parker Bowles.

A fost ultima lovitură pentru relația
tulbure a lui Charles şi Diana. În 2021,
dezvăluirile despre felul în care Bashir a
obținut interviul au făcut titluri, aducând-
o pe Diana din nou în lumina
reflectoarelor la 24 de ani de la moartea ei
prematură şi ridicând noi întrebări despre
rolul presei în viața tragic de scurtă a
„prințesei poporului”.

În 2020, directorul general al 
BBC, Tim Davie, și-a cerut 
scuze lui Earl Spencer, fratele 
prințesei, deoarece Bashir a 
folosit extrase de cont 
falsificate pentru a câștiga 
încrederea lui și a Dianei 
pentru a asigura interviul

În interviu, Diana a discutat despre
lipsa de sprijin pe care a primit-o din
partea familiei regale atunci când se
confrunta cu depresia postpartum< „Ei
bine, poate că am fost prima persoană din
această familie care a avut vreodată o
depresie sau a plâns în mod deschis”, a
spus aceasta. „Și, evident, a fost
descurajantă, pentru că, dacă nu ai mai
văzut-o până acum, cum o susții?” Ea a
spus că luptele ei au dus-o rapid la
anularea ei< „A dat tuturor o nouă etichetă
minunată< Diana este instabilă şi Diana
este dezechilibrată mental. Și, din păcate,
asta pare să se fi blocat.”

Diana a recunoscut că s-a tăiat şi a
discutat deschis despre bulimia ei. Ea şi-a
pus durerea de inimă pe seama relației ei
eşuate< „A fost un simptom al ceea ce se

întâmpla în căsnicia mea. Am strigat după
ajutor, dar dădeam semnale greşite, iar
oamenii îmi foloseau bulimia pe post de
haină pe un cuier< a decis că asta era
problema — Diana era instabilă”.

Candoarea ei a fost revoluționară
pentru un regal< „Nimeni nu auzise
vreodată de un regal să vorbească despre
bulimie sau autovătămare. Aceasta a fost
Diana care distruge tabuurile în aceste
dezvăluiri şocante”, spune Katie Nicholl,
autoarea cărții The New Royals Queen
Elizabeth’s Legacy and the future of The
Crown.

Atât Charles, cât şi Diana au colaborat
cu presa în legătură cu ruperea căsătoriei

lor. Diana îi furnizase informații lui
Andrew Morton pentru biografia sa
Diana< Her True Story şi Charles a
mărturisit adulter atunci când a fost
interogat de Jonathan Dimbleby, autorul
cărții The Prince of Wales< A Biography.
Dar aceasta a fost prima dată când Diana
a numit-o direct pe Camilla Parker
Bowles drept „a treia persoană” din
căsnicia ei.

Diana i-a spus lui Bashir< „Am fost
trei în această căsnicie, aşa că a fost puțin
aglomerat”. Ea a continuat să-şi
recunoască propria aventură cu fostul
ofițer de armată James Hewitt, care a
servit ca instructor de echitație al ei şi al

fiilor ei. Ea i-a spus lui Bashir că a fost
„foarte dezamăgită” când Hewitt a
contribuit la o carte care spune totul
despre aventura lor. 

„A fost şocant pentru că aceasta era
Diana în propriile ei cuvinte şi ceea ce
spunea a fost incredibil de exploziv”,
spune Nicholl. „A fost Diana care a
preluat controlul asupra narațiunii în fața
camerei pentru prima dată.”

Când a fost întrebată dacă Charles
vrea să conducă, Diana i-a spus lui Bashir,
„a existat întotdeauna un conflict pe acest
subiect cu el când am discutat despre asta”
şi că „a fi Rege ar fi puțin mai sufocant. Și
pentru că cunosc personajul, aş fi Cred că
postul de top, aşa cum o numesc, i-ar
aduce limite enorme şi nu ştiu dacă s-ar
putea adapta la asta".

„Aruncarea ei la îndoială asupra
capacității lui Charles de a fi un rege bun
a dăunat enorm instituției”, spune Nicholl.
„Există un echilibru fin între utilizarea
televizorului ca un avantaj mediu spre
regal şi a nu lăsa prea multă lumină în
mistica monarhiei.”

Deşi Charles şi Diana fuseseră
separați din 1992, interviul BBC din 1995
a fost ultima lovitură pentru căsătorie.
„Au fost atât considerații personale, cât şi
politice”, spune Carolyn Harris, istoric,
autoare şi comentator regal. „La nivel
personal, a existat o presiune asupra
nepoților reginei, Williams şi Harry. La
nivel politic, Diana critica adecvarea lui
Charles de a fi rege.”

La o lună după ce a fost filmat 
interviul, regina Elisabeta a II-
a a trimis scrisori lui Charles 
și Diana îndemnându-i 
să finalizeze divorțul

„Regina a putut vedea daunele pe care
le provoca monarhiei ca instituție. A fost
cazul în care Elisabeta a II-a a pus
reputația şi conservarea monarhiei mai
presus de orice”, spune Nicholl.

De asemenea, a supărat profund
familia Dianei şi pe cei mai apropiați ei,
inclusiv prințul William. „A fost una
dintre puținele ori când s-a certat cu
William”, spune Nicholl. În 2021, Prințul
William a emis o declarație publică despre

interviu, spunând că „a fost o contribuție
majoră la înrăutățirea relației părinților
mei şi de atunci i-a rănit pe nenumărați
alții”. A cerut să nu mai fie difuzată
niciodată.

Interviul a fost desfăşurat cu cel mai
mare secret, echipamentele introduse
ilegal în palatul Kensington şi Consiliul
guvernatorilor BBC lăsat strategic în
întuneric cu privire la planificarea şi
execuția acestuia. În 2020, BBC l-a angajat
pe judecătorul Lord Dyson să conducă o
investigație asupra acuzațiilor conform
cărora Bashir a indus-o în eroare pe
Diana pentru a obține interviul. Raportul
Dyson a constatat că Bashir a folosit
„metode înşelătoare” pentru a câştiga
încrederea Dianei, inclusiv falsificarea
extraselor bancare care i-au alimentat
paranoia că era sub supraveghere< „Diana
a fost încurajată să creadă că palatul îi
monitorizează cu atenție conversațiile şi
mişcările ei”, spune Harris.

În 2021, Prințul William a condamnat
modul în care a fost obținut interviul,
spunând< „Eşecurile BBC au contribuit în
mod semnificativ la frica, paranoia şi
izolarea ei pe care le amintesc din acei
ultimi ani cu ea”.

„Deşi ea şi-a dorit întotdeauna să
vorbească, modul în care Bashir a rezervat
interviul este atât de discreditat, încât
acțiunile lui trebuie să fie luate în
considerare”, spune Nicholl. „Nu ştim cât
de mult au determinat-o temerile pe care
le-a insuflat în ea să facă interviul sau dacă
ar fi mers atât de departe dacă nu ar fi fost
înşelată – aceasta este marea întrebare.”

Diana a murit într-un accident de
maşină la doar doi ani după interviul
BBC, făcându-şi cuvintele şi mai mari în
amintirile publice despre „prințesa
poporului”.

„Diana a reuşit să se conecteze cu
publicul datorită combinației dintre
glamour şi vulnerabilitate”, spune Harris.
„Unul dintre motivele pentru care mulți
oameni au simțit că se pot relaționa cu
Diana a fost că au simțit că o cunosc,
deoarece ea a vorbit destul de deschis
despre provocările cu care s-a confruntat.”

Regina Elisabeta a II-a a numit
1992 „annus horribilis”, sau anul
oribil, într-un discurs care
marchează cel de-al 40-lea an de
domnie, spunând< „1992 nu este un
an în care să mă uit înapoi cu o
plăcere nediluată. În cuvintele
unuia dintre corespondenții mei
cei mai simpatici, s-a dovedit a fi
un „Annus Horribilis”.

Căsătoriile a trei dintre cei patru
copii ai ei s-au încheiat> a fost un
incendiu la casa ei iubita, Castelul
Windsor, iar publicarea unei cărți şi
conversații telefonice scurse de la
Prințesa Diana şi Prințul Charles către
iubiții lor – cunoscute sub numele de
„Squidgygate Tapes” şi, respectiv,
„Camillagate” – au adăugat scandal unui
an în care contribuabilii puneau la
îndoială costul familiei regale.  Controlul
presei cu privire la aceste chestiuni a
exacerbat durerea privată a Reginei.

1992 a fost un an prost 
pentru căsătoriile regale

În martie, fiul Reginei, Prințul
Andrew s-a separat de Sarah Ferguson.

În aprilie, singura fiică a reginei,
Prințesa Anne, a divorțat de Mark
Phillips, soțul ei de 18 ani. Și în
decembrie, Prințul Charles,
moştenitorul tronului, s-a separat de
Prințesa Diana după un an de
acoperire tabloid care a transmis lumii
problemele lor conjugale într-un blitz
media cunoscut sub numele de
„Războiul Wales”.

Despărțirile regale şi scandalurile

au devenit hrană pentru criticii
monarhiei, precum deputatul laburist
de atunci Dennis Skinner, care a spus<
„Este timpul să oprim această şaradă
de a jura credință reginei şi
moştenitorilor şi succesorilor ei.”

Diana< Povestea ei adevărată a lui
Andrew Morton a făcut furori când a
fost publicată în 1992. A numit-o pe
Camilla Parker Bowles iubita prințului
Charles şi a detaliat luptele Dianei cu
sănătatea mintală şi bulimia.

„Cartea lui Morton a spulberat
efectiv mistica monarhiei”, spune Carly
Ledbetter, un reporter senior la
HuffPost, care acoperă familia regală.
„S-ar putea concluziona cu uşurință că
Firma era dezordonată, era umană şi
nu era atât de impenetrabilă pe cât
credea toată lumea.”

Abia după moartea Prințesei Diana
în 1997, s-a dezvăluit că aceasta a
cooperat cu Morton la carte,
furnizându-i materiale şi înregistrări
prin Dr. James Colthurst.

La 20 noiembrie 1992, în Castelul
Windsor a izbucnit un incendiu care a
ars timp de 15 ore şi a cauzat pagube

în valoare de aproximativ 47,5
milioane de dolari. Casa regală istorică
a fost construită pentru prima dată de
William Cuceritorul în 1070. Lucrări
de artă şi mobilier valoroase au fost
salvate de la incendiu printr-un lanț
uman care a inclus personalul
palatului şi prințul Andrew.

Incendiul de la Castelul Windsor a
fost devastator pentru Regina, care şi-
a petrecut o mare parte din copilărie şi
din anii formativi ai adolescenței acolo.
„Ea o considera acasă, deoarece a
petrecut cea mai mare parte a celui de-
al Doilea Război Mondial acolo”, spune
corespondentul regal al BBC Michael
Cole. „Nu a fost evacuată în Canada.
Regina-mamă a spus< „Copiii nu vor
pleca fără mine. Nu-l voi părăsi pe
Rege. Iar Regele nu va părăsi niciodată
Anglia.’” Castelul Windsor a fost şi
locul iubitului Royal Windsor Horse
Show al Elisabetei, la care a participat
în fiecare an de la înființarea sa în
1943.

Regina Elisabeta a acționat rapid.
Pentru a finanța reparațiile, ea a
deschis pentru prima dată publicului

părți ale Palatului Buckingham. Într-o
altă mişcare perspicace, ea s-a oferit
voluntar să înceapă să plătească
impozitul pe venit - un impozit de care
suveranul era scutit din 1937. Ea a
redus şi lista civilă, numărul de
membri ai regalilor ale căror cheltuieli
sunt plătite de parlament. Pentru a
compensa diferența, ea şi-a folosit
venitul din ducatul moştenit de
Lancaster. „Ea a crezut întotdeauna că
ține pasul cu vremurile”, spune Cole.
„A fost un efort simbolic de a te alătura
lumii reale.”

„Discursul Annus Horribilis”, aşa
cum a ajuns să fie cunoscut, a marcat
încheierea unui al 40-lea an dificil la
putere pentru Regina Elisabeta a II-a.
Ea a încheiat cu o cerere de
bunăvoință< „Nici o instituție… nu ar
trebui să se aştepte să fie scutită de
controlul celor care îi oferă loialitatea
şi sprijinul lor, ca să nu mai vorbim de
cei care nu o fac. Dar toți facem parte
din aceeaşi țesătură a societății noastre
naționale şi... controlul... poate fi la fel
de eficient dacă este făcut cu o notă de
blândețe, bună dispoziție şi înțelegere.”

De ce a considerat Elisabeta a II-a anul 1992 ca fiind “anul oribil” al domniei sale?

Interviul Prin\esei Diana a zguduit familia 
regal[ ;i a generat empatie `n r]ndul publicului

~n cadrul interviului a vorbit despre s[n[tatea ei mintal[, dar ;i despre c[snicia sa

Interviul lui Martin Bashir cu Diana, Prințesa de Wales, a fost realizat în camera de 
zi a Dianei la Palatul Kensington pe 5 noiembrie 1995> camera a devenit mai târziu 
locul de joacă pentru prinții William şi Harry

La 20 noiembrie 1992 a izbucnit un 
incendiu la Castelul Windsor, care a distrus 
115 camere, inclusiv nouă săli de stat
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Jucătorul de fotbal american
Tom Brady și supermodelul
Gisele Bundchen au confirmat că
au hotărât să divorțeze, relatează
AFP, conform Agerpres.

Anunțul a pus capăt multor
săptămâni de zvonuri cu privire la
tensiunile conjugale provocate de
revenirea lui Brady în activitatea
competițională, după doar o lună şi
jumătate de la anunțul retragerii. 

„În aceste zile, eu şi soţia mea am
finalizat divorţul după 13 ani de mariaj.
Noi am ajuns la această decizie pe cale
amiabilă şi cu recunoştinţă după anii
petrecuţi împreună”, a scris Tom Brady,
în vârstă de 45 de ani, pe Instagram.

Brady a revenit în activitate la echipa
Tampa Bay Buccaneers, după ce în luna
februarie anunţase că se retrage din
activitatea sportivă. 

Giselle Bundchen, în vârstă de 42 de
ani şi unul dintre cele mai bine plătite
top-modele din lume, s-a căsătorit cu
Tom Brady pe 26 februarie 2009. 

Cei doi au împreună doi copii – un
fiu, pe nume Benjamin, născut în luna
decembrie a anului 2009, şi o fiică,
Vivian, născută în anul 2012.
Superstarul fotbalului american mai are
un fiu, care este născut în luna august a
anului 2007, din relația cu actrița
Bridget Moynahan. 

~mpreună joacă la o echipă 
mult mai importantă< cea a 
familiei lor unite, în ciuda 
mai multor încercări

Thomas Edward Patrick Brady Jr. şi
Gisele Caroline Bündchen s-au
cunoscut în decembrie 2006, printr-un
prieten comun care... i-a convocat la un
blind date. „Am ştiut de la început că el
este alesul, de cum l-am văzut“, a
povestit ulterior Gisele pentru Vanity
Fair. „Când mi-a zâmbit, m-am gândit<
«Doamne, nu am mai văzut niciodată
un zâmbet atât de carismatic». Iar din
acel moment, nu am încetat să vorbim.“
Însă lucrurile nu au decurs chiar lin
între ei la început. Tom tocmai încheiase
o relaţie cu actriţa Bridget Moynahan,
iar la două luni după ce Gisele a intrat în
viaţa lui, sportivul a aflat că Bridget era

însărcinată cu el.
„Tom mi-a spus că fosta lui iubită

este gravidă. A doua zi, ştirea apărea
peste tot şi întreaga lume mi-a fost dată
peste cap“, a mărturisit Gisele în
autobiografia sa, Lessons< My Path to a
Meaningful Life. „Nu mai e nevoie să
spun că aceea nu a fost deloc o perioadă
uşoară, dar experienţa ne-a ajutat să
creştem şi să ne maturizăm împreună.
Iar acel copil a devenit pentru mine un
dar şi o binecuvântare de la viaţă“, spune
Gisele cu satisfacţia femeii care a reuşit
să treacă peste o întâmplare ce a fost la
un pas de a-i despărţi. „Simţeam că nu
ştiu ce să fac. Mă gândeam< să fug? Opt
ani mai târziu pot spune că n-aş fi putut
cere un copil de suflet mai bun“, a
declarat Gisele la emisiunea TV CBS
This Morning. John Edward Thomas
Moynahan a venit pe lume în 2007.

Doi ani mai târziu, Tom o cerea în
căsătorie pe Gisele într-un avion privat
care-i ducea de la New Jersey la Boston.
Iar Gisele ştia deja ce avea să urmeze, de
când pusese piciorul în avionul

capitonat cu trandafiri. După doar două
săptămâni, cei doi îşi uneau destinele
într-o ceremonie privată la St. Monica
Catholic Church în California. „Ne-au
trebuit doar 10 zile ca să facem planurile
de organizare şi totul a decurs perfect“,
a povestit Tom fericit pentru revista GQ.
Două luni mai târziu, au reluat
ceremonia pe plaja din Santa Teresa,
Costa Rica, unde au o casă de vacanţă.
„Tom este foarte apropiat de familia lui.
E catolic, iar părinţii lui sunt căsătoriţi
de peste 40 de ani. Stabilitatea asta din
familie şi inima lui pură… au contat
enorm pentru mine. Are cea mai curată
inimă“, spune Gisele. În acelaşi an 2009,
pe 8 decembrie, venea pe lume primul
lor copil, Benjamin Rein Brady. Şi nu
oricum> Gisele a născut băieţelul chiar
în cada din casa lor din Boston.

„Doctorul mi-a spus că este prea
periculos pentru mine să nasc acasă.
Mi-a zis că Benny stă într-o poziţie
neobişnuită în burtica mea şi că am
bazinul prea îngust, aşa că lucrurile nu
erau în favoarea mea. Răspunsul în sinea

mea a fost< «Nu tu decizi asta». Şi nimeni
nu m-a putut convinge să nu nasc la
mine acasă“, a povestit fostul
supermodel în autobiografia sa. Iar
încăpăţânarea lui Gisele i-a făcut astfel
să trăiască o experienţă memorabilă,
care a sudat cuplul.

Trei ani mai târziu, pe 5 decembrie
2012, Gisele o aducea pe lume pe fiica
lor, Vivian Lake Brady. Deveniseră
patru, trecuseră peste ce păruse cel mai
greu, iar acum erau familia perfectă. Dar
liniştea a durat doar trei ani. În 2015,
erau loviţi de un nou scandal. De data
aceasta, unul profesional. 

Campioana Ligii de Fotbal
American, New England Patriots,
echipa lui Tom, a primit o amendă de un
milion de dolari, iar el, quarter- back-ul
echipei, a fost suspendat pentru patru
partide în urma scandalului
„Deflategate“ (Scandalul mingilor
dezumflate) în care s-a descoperit că, la
un meci din play-off-ul sezonului
precedent, Brady ar fi cerut ca mingile
să fie dezumflate.

Avocatul angajat de Liga de Fotbal
American (pentru a investiga acuzaţiile
conform cărora la meciul împotriva
echipei Indianapolis Colts persoane din
anturajul echipei New England Patriots
au dezumflat intenţionat mingile de joc)
a concluzionat că „există o mare
probabilitate ca incidentul să fi existat.“
În fotbalul american, fiecare echipă
foloseşte alt set de mingi atunci când
atacă, astfel că mingile dezumflate au
fost utilizate doar de jucătorii de la
Patriots, cei de la Colts având propriile
mingi. 

O minge mai dezumflată i-ar fi
permis lui Tom Brady o priză mai bună
şi o aruncare mai precisă, mai ales în
condiţiile meteo în care s-a desfăşurat
meciul, în ziua respectivă fiind multă
ploaie şi umiditate.

În casa lui Bündchen unda de şoc a
scandalului s-a simţit puternic. Şi, din
nou, a fost un examen pentru soliditatea
relaţiei lor. „Tata spune mereu<
«Calitatea vieţii tale depinde de calitatea
relaţiei pe care o ai». Iar eu mă gândesc
că, oricât de grea a fost această perioadă,
noi ne-am susţinut reciproc. Iar acesta
este cel mai important lucru pe care îl
poţi avea în viaţă> susţinerea şi iubirea“,
mărturisea Bündchen la CBS. Astfel, cei
doi au rămas uniţi, iar forţa lor a
continuat să crească, anul următor, în
2016, fiind numiţi de Forbes unul dintre
cele mai puternice cupluri, cu o avere de
peste 540 de milioane de dolari.

În acelaşi an, însă, venea o nouă
încercare< Galynn, mama lui Tom, era
diagnositcată cu cancer la sân. 

Iar Gisele s-a dovedit a fi din nou
stânca lui Tom, până când Galynn a
trecut cu bine peste toate problemele.
Între timp, Brady a devenit primul
conducător de joc care câştigă cinci
finale la campionatului profesionist de
fotbal american. Iar acum discuţiile
dintre cei doi sunt legate de…
momentul cel mai potrivit pentru ca
Tom să se retragă. Mai ales că Gisele a
făcut deja asta. S-a retras de pe catwalk
în 2015. „Tot vorbim despre asta. Mereu
îmi spune< «Acum 10 ani, mi-ai zis că
mai joci doar 10 ani. Acum au trecut
anii şi mai vrei încă 5 ani»“, povesteşte
amuzat Tom, care ştie că Gisele nu-şi
doreşte decât… mai mult timp alături de
el. Şi de familia lor, echipa cu care Tom
a câştigat toate meciurile.

Cântăreaţa Celine Dion, un star al
muzicii pop internaţionale, a
anunţat miercuri că va face parte
din distribuţia comediei romantice
“Love again”, care va fi lansată în
cinematografe în 2023 şi în care
artista canadiană va interpreta
propriul rol, informează AFP.

“Ne vedem la cinema!”, a declarat
Celine Dion într-un mesaj publicat pe
reţelele de socializare, în care a precizat
că va juca în acea peliculă alături de o

vedetă a filmelor indiene de la Bollywood,
Priyanka Chopra Jones, şi de actorul
scoţian Sam Heughan, cunoscut pentru
rolul interpretat în serialul dramatic
"Outlander".

De asemenea, Celine Dion a anunţat
că va lansa câteva cântece noi pe care le-a
înregistrat pentru acest film produs de
studioul Sony şi care va ajunge în
cinematografe pe 12 mai.

Filmul "Love again", regizat de Jim
Strouse, prezintă povestea unei tinere
femei care continuă, după moartea
logodnicului ei, să îi trimită acestuia SMS-
uri. O idilă se înfiripă atunci între ea şi

noul titular al numărului de telefon, un
jurnalist, graţie cântăreţei Celine Dion,
căreia el trebuie să îi dedice un portret
jurnalistic.

În aprilie, Celine Dion, în vârstă de 54
de ani, a amânat pentru 2023 toate
concertele programate în acest an în
secţiunea europeană a turneului ei
mondial "Courage World Tour", din cauza
unor probleme de sănătate persistente.

În ultimii ani, vedeta canadiană a fost
nevoită să anuleze sau să amâne
numeroase spectacole din motive
medicale şi din cauza pandemiei de
COVID-19.

Ducele de Sussex îşi va lansa
memoriile la începutul anului 2023,
a anunţat Penguin Random House,
potrivit site-ului publicaţiei britanice
The Independent. Cartea „personală
şi emoţionantă” a prinţului Harry,
intitulată „Spare”, va fi lansată pe 10
ianuarie. Veniturile obţinute din
această carte vor sprijini două
organizaţii caritabile. Prima este
Sentebale, căreia Harry i-a donat 1,5
milioane de dolari (1,29 milioane de
lire sterline). Harry a fondat
organizaţia, care sprijină copiii şi
tinerii vulnerabili din Lesotho şi
Botswana, bolnavi de HIV/SIDA,
împreună cu prinţul Seeiso. A doua
organizaţie este WellChild, aflată sub
patronajul lui Harry de 15 ani, care
va primi o donaţie de 300.000 de lire
sterline. WellChild face posibil ca
tinerii şi copiii cu nevoi complexe de
sănătate să fie îngrijiţi la domiciliu în
loc de spital, ori de câte ori este
posibil.
„A fost una dintre cele mai
sfâşietoare imagini ale secolului XX<
doi băieţi, doi prinţi, mergând în
spatele sicriului mamei lor, în timp
ce lumea privea îndurerată şi
îngrozită”, se indică în descrierea
oficială a cărţii. „În timp ce Diana,
Prinţesa de Wales, era

înmormântată, miliarde de oameni
s-au întrebat ce gândesc şi ce simt
prinţii - şi cum se vor desfăşura
vieţile lor de acum încolo. Pentru
Harry, aceasta este, în sfârşit, acea
poveste”, se precizează în descriere,
potrivit Agerpres. „Cu onestitatea sa
brută şi neabătută, 'Spare' (n.r.
Rezerva) este o publicaţie de
referinţă, plină de informaţii,
revelaţii, autoexaminare şi
înţelepciune greu câştigată despre
puterea eternă a iubirii asupra
durerii”, continuă aceasta. Un
audiobook narat de prinţ va fi, de
asemenea, lansat pe 10 ianuarie.

Celine Dion, pe afi;ul unei comedii 
romantice în 2023

Prin\ul Harry `;i lanseaz[
primul volum de memorii

Gisele Bündchen ;i Tom Brady au divor\at


