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Westminster Abbey, una dintre 
cele mai notabile cl[diri religioase 

din Regatul Unit

Înainte de anul
1166, cre;tinii 
posteau numai
7 zile în Postul

Cr[ciunului

Apa cu semin\e de chia, un
preparat devenit celebru Augustin 

Feren\iu, un
primar al

S[tmarului
interbelic

Halloween, o s[rb[toare
preluat[ ast[zi de 

multe popoare
Comediantul şi actorul american

Leslie Jordan, care s-a remarcat prin
rolurile sale din serialele „Will & Grace”
şi „American Horror Story”, dar şi prin
postările sale încurajatoare de pe
Instagram din timpul pandemiei, a în-
cetat din viaţă în urma unui accident
de maşină, luni, la Hollywood, infor-
mează marţi DPA/TCA.

Jordan, în vârstă de 67 de ani, a
câştigat un Emmy în 2006 pentru in-
terpretarea rolului Beverley Leslie din
serialul de succes „Will & Grace”.

El se afla la volanul unui BMW
când s-a izbit de o clădire, a declarat
pentru Los Angeles Times ofiţerul
Lizbeth Lomeli de la departamentul
de poliţie din Los Angeles. Actorul şi
scriitorul a fost declarat decedat la faţa
locului.

Elon Musk a intrat miercuri în
sediul Twitter din San Francisco cu o
chiuvetă în brațe, transmițând un
mesaj prin acest gest chiar pe contul
său de Twitter. Chiuveta a fost
folosită într-un joc de cuvinte dintr-
o expresie din limba engleză care se
referă la un proces de analiză și
acceptare a lucrurilor care se
întâmplă. Miliardarul va cumpăra
Twitter ;i a anunțat că intenționează
să concedieze o mare parte din
angajații companiei.

”Este singura fotografie cu Avram
Iancu, în rest sunt tot felul de
butaforii sau de gravuri…
Fotografia originală se află,
acum, la noi”, a dezvăluit
Cezar Florea, proprietarul
Casei de Licitații ”Historic”,
în exclusivitate pentru
Gândul.

Fotografia lui Avram
Iancu a fost adjudecată,  în
timpul licitației ”Istoria ro-
mânilor între Principate și
Regat”, pentru suma de
7.500 de euro.

”Fotografia lui Avram
Iancu s-a vândut – incluzând
și taxele – cu 7.500 de euro.
Din punctul meu de vedere, cred
că este cea mai scumpă fotografie
și cea mai mică din punct de vedere
al dimensiunii (10 x 6) care s-a vândut vreodată.

Noi am mai avut recorduri pe fotografii, cu Regina
Maria, cu George Enescu, dar niciodată nu s-a ajuns, în
România, la un astfel de preț pentru o singură fotografie.
Este posibil să fie existat ceva asemănător, în materie
fotografică, sau poate chiar un preț mai mare, la
Constantin Brâncuși, dar dimensiunea fotografiei era
mult mai mare decât aceasta”, scriu cei de la Ziarul
Unirea.

S-a vândut singura 
fotografie a lui Avram Iancu
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Elon Musk 
a intrat în sediul

Twitter cu o
chiuvet[
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Actorul Leslie
Jordan a murit

într-un accident 

Halloween este serbat prin parade și carnavaluri

Există unele cercetări care arată că semințele de 
chia pot ajuta la gestionarea sănătoasă 
a zahărului din sânge.

Num[r finan\at de

Marilyn Monroe, femeia-simbol care 
influen\eaz[ societatea actual[
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Lupii, strigoii și alte ființe
fantastice benefice sau malefice
erau celebrate, de către țărani, în
vremuri de mult uitate, pentru a fi
feriți de pagubă în culturi, sau în
gospodărie. Potrivit calendarului
tradițiilor și obiceiurilor
poporului român, luna noiembrie,
sau brumărel, este presărată cu zile
dedicate unor asemenea sărbători
precreștine, care se îmbină cu
numeroase praznice creștine. În
numărul de astăzi vom reda câteva
aspecte din viețile sfinților
pomeniți de Biserica Ortodoxă în
săptămânile următoare.

Chiar în prima zi a lui Brumărel,
în 1 noiembrie, îi sărbătorim pe sfinții
Cosma și Damian Vracevul, pentru ca
în 8 noiembrie să avem Soborul
Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.
În a unsprezecea zi a lui Brumărel este
celebrată așa numita sărbătoare a
tâlharilor, precum și Sfânta Mina,
pentru ca în 13 noiembrie să fie
marcată Ziua Lupului.

În 14 noiembrie, se obișnuia ca
țăranii să se adune laolaltă, fiind
ultima zi când se putea mânca de
dulce. Urmează postul mare al
Crăciunului, și timp de 6 săptămâni,
credincioșii lăsau la o parte orice fel de
aliment de origine animală,
consumând doar roadele pământului.

Lăsatul secului era mare
eveniment în fiecare sat din România
și, de obicei, se marca printr-o
petrecere mare.

Praznicul Intrării în Biserică a
Maicii Domnului este marcat la 21
noiembrie, pentru ca ciclul srbătorilor
religioase imporante din luna lui
Brumărel să se încheie cu pomenirea
Sfântului Apostol Andrei.

1 noiembrie este ziua
dedicată sfinților Cosma
și Damian Vracevul

Supranumiți și doctorii fără de
arginți, sfinții Cosma și Damian, sunt
celebrați în calendarul tradițional și în
luna iulie, fiind invocați prin
rugăciuni pentru tămăduirea bolilor.

Ei au viețuit în secolul al patrulea,
fiind copiii unei mame creștine și ai

unui tată păgân, din Asia Mică. Au
dăruit oamenilor pe care i-au întâlnit
numeroase vindecări, prin credința
nestrămutată în Hristos.

Cu toate acestea, au refuzat să ia
vreo plată de la pacienții lor, prin
minunile săvârșite. 

Soborul Sfinților Mihail și 
Gavril, o sărbătoare care a 
pornit de la o simplă 
aniversare a sfințirii unei 
biserici a Sfântului Mihail

Încă din secolul al cincilea, această
sărbătoare a luat ființă, pornidu-se de
la o aniversare a sfințirii unei biserici,
a Sfântului Mihail, ridicată lângă
termele lui Arcadius din
Constantinopol.

În iconografie, Sfântul Arhanghel
Mihail este reprezentat purtând haine
de ostaș, și având asupra sa o sabie de
foc.

Este îngerul pe care l-a
împuternicit Dumnezeu ca dreptatea
Sa să biruiască în istoria mântuirii. În
același timp, este unul dintre acei
vestitori care i-au prezis lui Lot
pieirea Sodomei și Gomorei.

Potrivit credinței, la glasul
trâmbiței sale morții vor învia la
judecata de la sfârșitul chipului acestei
lumi.

Sfântul Arhanghel Gavriil a avut
importanta misiune de a vesti
Nașterea Domnului Iisus Hristos,
prin întruparea din Fecioara Maria.
De asemenea, el a anunțat și venirea
pe lume a celui mai important
prooroc, în persoana Sfântului Ioan
Botezătorul.

Trebuie menționat faptul că acest
înger a fost cel care i-a tâlcuit
viziunile proorocului Daniel, dar și
cel care a dat la o parte piatra de la
mormântul lui Iisus Hristos.

Acest important înger a purtat și
vestea milei dumnezeiești față de
pământeni, fiind redat în icoane cu
acoperăminte sacerdotale. Pentru că
este considerat a fi mesagerul

mântuirii umanității, de cele mai
multe ori are în mâini un crin, care
este și semn al veștilor bune, sau o
sferă cu însemnele Mântuitorului.

Cei doi arhangheli, Mihail și
Gavril, sunt îngerii cei mai populari,
pentru că apar foarte des în textele
Bibliei.

La 11 noiembrie este
celebrat Sfântul Mina

Biserica Ortodoxă Română îl
prăznuiește pe Sfântul Mina la 11
noiembrie. A viețuit în secolul III,
rămânând de tânăr orfan de mamă și
de tată. A văzut lumina zilei la
Nakiyos, în apropiere de Memphis.
De tânăr a decis să se alăture armatei
imperiale, însă a fost nevoit să o
părăsească, în momentul în care
Dioclețian a persecutat creștinii.
Astfel, în data de 3 februarie 303,
ajunge în deșert, unde se ascunde, și
se dedică vieții ascetice. Ajunge să
îndeplinească profeția Sfântului
Macarie, cel care a prevestit faptul că
Mina va părăsi deșertul, astfel că
ajunge în Cotyaeum, cel mai apropiat
oraș de locul în care stătuse ca
pustinc.

Sfântul Mina a mărturisit faptul că
el este creștin și nu dorește să se
lepede de credința creștină. Drept
urmare, a fost luat de soldați și dus în
fața prefectuli Pyrrhus. Nu a dorit
nicio clipă să treacă la o credință
politeistă, astfel că i s-a tăiat capul. 

Datorită unei minuni săvârșite de
Sfântul Mina, creștinii văd în el și un
ocrotitor al celor păgubiți. De aceea,
în această zi fetele și femeile se duc la
biserică și aprind lumânările la
celălalt capăt, pentru ca în acest fel să
se întoarcă lucrurile pierdute, dar și
dragostea flăcăilor. Este sfântul care îi
ocrotește pe păgubiți, se arată grabnic
ajutător al celor nedreptățiți în
procese și al celor ce au pierdut ceva
sau au fost înșelați. Mii de oameni,
fiecare cu durerea pierderii a ceva,
sunt prezenți în 11 noiembrie la

Biserica ”Sfântul Mina”, din București,
cu credința că vor recăpăta ce au
pierdut, dacă se roagă la moaștele
mucenicului Mina. Sf. Mina este și cel
care îi apără pe călători de hoți.

Postul Crăciunului este
primul post din anul
bisericesc

Din seara zilei de 14 noiembrie,
creștinii nu mai consumă nimic de
dulce, până la Crăciun. Primele
mențiuni despre ținerea acestui post
provin din secolele IV-V, de la
Fericitul Augustin și episcopul Leon
cel Mare al Romei. Hotărârea ca toți
credincioșii să postească timp de 40
de zile s-a luat la Sinodul local din
Constantinopol, ținut în anul 1166, în
timpul patriarhului Luca
Chrysoverghi. Amintim că înainte de
acest sinod, creștinii posteau diferit<
unii numai șapte zile, iar alții șase
săptămâni.

În Postul Crăciunului avem
dezlegare la pește sâmbăta și
duminica. Dar trebuie menționat că
prima săptămână a acestui post, până
în 21 noiembrie, la sărbătoarea
Intrării în Biserică a Maicii
Domnului, precum și ultima
săptămână, în perioada 20-24
decembrie, sunt perioade cu post mai
aspru, zilele de sâmbătă și duminică a
acestor săptămâni a Postului nu au
dezlegare la pește, ci doar la
untdelemn și vin.

Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului se prăznuiește
la 21 noiembrie

În tradiția populară, acest praznic
mai este denumit și Vovidenia,
Obrejenia, Ovidenia, sau sărbătoarea
Luminii.

Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului comemorează aducerea
Fecioarei Maria la Templu de către
părinții ei, Sfinții Ioachim și Ana.

Arhiereul Zaharia a închinat-o pe
Maica Domnului în Sfânta Sfintelor,
locul cel mai sfânt din Templu, unde
numai arhiereul intra o singură dată
pe an. Fecioara Maria a stat în
Templu, timp de 12 ani.

Deși nu a fost instituită oficial,
sărbătoarea a existat înainte de sec. al
VI-lea. Exista astfel o mențiune a ei
din secolul al IV-lea, făcută de Sfântul
Grigorie de Nyssa.

Se pare că data de 21 noiembrie
reprezenta data sfințirii unei biserici
cu acest hram în anul 543 (biserica
ridicată de Iustinian cel Mare lângă
zidul ruinat al Templului). Biserica a
rânduit ca pe 21 noiembrie sa fie
dezlegare la pește.

Sfântul Apostol Andrei
închide ciclul sărbătorilor
religioase din luna noiembrie

În 30 noiembrie este celebrat
sfântul care a creștinat poporul
român, și anume Apostolul Andrei.
Acesta a fost fratele Sfântului Petru și
împreună au fost primii ucenici ai lui
Hristos. După Pogorârea Sfântului
Duh, prin tragere la sorți, Apostolii au
primit teritoriile unde să predice.
Astfel, Sfântul Apostol Andrei a
predicat în Scythia și Asia Mică.

Sfântul Apostol Andrei a fost
martirizat la Patras, în Grecia. Nu se
cunoaște cu exactitate anul morții
sale, se presupune că ar fi fost în
timpul uneia dintre persecuțiile lui
Nero (54-68) sau Domițian (81-96).
Potrivit tradiției, a fost răstignit pe o
cruce în formă de "X".

În anul 1995, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Romane a hotărât
ca ziua Sfântului Andrei să fie
însemnată în calendarul bisericesc cu
cruce roșie, iar în 1997, Sfântul
Andrei a fost proclamat "Ocrotitorul
României".

Numele Andrei este de origine
grecească< Andreas stă în legătură cu
andreia, "bărbăție, îndrăzneală" (de la
aner, andros, "bărbat").

RELIGIE
Chiar în prima zi a lui Brumărel, în 1 noiembrie, îi sărbătorim pe sfinții Cosma și Damian Vracevul,

pentru ca în 8 noiembrie să avem Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. În a unsprezecea zi
a lui Brumărel este celebrată așa numita sărbătoare a tâlharilor, precum și Sfânta Mina, pentru ca în
13 noiembrie să fie marcată Ziua Lupului.

Cei doi arhangheli, Mihail și Gavril, sunt îngerii cei mai populari, pentru că 
apar foarte des în textele biblice
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ESEU
Incontestabil însă, Augustin Feren\iu a fost unul dintre intelectualii români care și-au pus amprenta
pe dezvoltarea comunității locale, indiferent de epoca în care a trăit, cu deosebire, desigur, în anii în
care a fost edil-șef al orașului Satu Mare.

S-a născut în 28 august 1872 la
Mădăras, în familia avocatului
Alexandru Ferențiu și a Tereziei
Szeremi. Nașterea a avut loc în casa
bunicului său matern, paroh
greco-catolic de Mădăras și
protopop al locului, Ioan Szeremi. 

Atât clasele gimnaziale cât și cele
liceale le-a urmat la Liceul Catolic
Regesc din Satu Mare, absolvind în anul
1890. A studiat dreptul la Academia
regală din Oradea, și la Budapesta. În
1895 s-a aflat în comitetul de organizare
a unui bal al tinerimii române din
Oradea. A fost unul dintre dăruitorii
pentru emanciparea națională a
românilor.

A lucrat în administraţia oraşului
Satu Mare începând din 1902. Din 1908
a fost numit notar („magistratual”) al
consiliului orăşenesc, iar mai târziu a
fost consilier economic. A redactat
capitolul economic din monografia
orașului Satu Mare, coordonată de
Borovszky Samu.

Datorită faptului că cunoştea foarte
bine limba română, a fost desemnat de
primarul Lenárd István ca translator în
relaţiile sătmărenilor cu generalul Lascăr
Davidoglu. A fost numit primar al
orașului Satu Mare la 19 aprilie 1919,
funcţie pe care o va deţine până în 1
septembrie 1929. Apoi, i se va mai
încredinţa un mandat de primar în
perioada 1930-23 mai 1931. Încă din
iunie 1931 se spunea în presa,
neprietenoasă cu formațiunea național-
țărănistă, despre mandatele sale de
primar că nu au fost pe deplin reușite. 

Pe de altă parte însă, iată o
caracterizare a sa de la îngemănarea
anilor 1928 și 1929, de unde
reproducem și fotografia sa< „Animat
totdeauna numai de spiritul de dreptate
a satisfăcut pe toți acei ce l-au solicitat>
a lucrat cu tragere de inimă pentru
interesul obștesc și a urmărit dezvoltarea
gospodăriei comunale cu cel mai viu
interes. 

Sub primariatul s[u fața orașului s-
a schimbat. Treptat, centrul murdar și
ruinat, moștenit de la vechiul regim a
fost transformat. Un parc frumos plantat
a luat locul pieții cu bălți de noroi.
Străzile centrale pavate curat, iluminate
și canalizate au schimbat întreg aspectul
orașului. Nici periferia n-a fost neglijată.
Canalul de scurgere ce trecea pe unele
străzi era un veșnic pericol pentru
locuitori, a fost cimentat și acoperit. De

asemenea a fost transformată piața
Latinității. N-a fost neglijată nicio
lucrare menită să aducă îmbunătățiri
orașului”.
S-a remarcat prin priceperea sa, buna sa
gospodărire contribuind substanţial la
înflorirea economică şi sub aspect
edilitar a oraşului de pe Someş. A lăsat
posterităţii pagini memorialistice de o
deosebită valoare documentar-istorică,
și ne referim aici la intrarea armatei
române în Satu Mare. În perioada
interbelică a activat în cadrul Partidul
Național Ţărănesc, fiind o perioadă
preşedinte al organizaţiei orăşeneşti.

Ani îndelungaţi a fost şi prim-
curatorul bisericii greco-catolice din
Satu Mare, preocupat fiind și de scrierea
unei istorii a parohiei române greco-
catolice din orașul Satu Mare. A donat
foarte mult pe seama construirii bisericii
greco-catolice „Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavril” din municipiul Satu
Mare. Sprijinul dat Bisericii i-a fost
răsplătit cu Ordinul Sf. Grigorie cel
Mare în rang de cavaler, dăruit de către
Papa Pius al XI-lea. Despre construcția
bisericii, Anton Davidescu scria într-o
publicație bucureșteană că „Un
important factor inițial a fost d.
Augustin Ferențiu prim corator, fost
primar al municipiului Satu Mare. D-sa
a muncit mult pentru ridicarea acestui
templu”. Vă prezentăm imaginea care
însoțește textul, catedrala fiind în plină
construcție.

A fost căsătorit cu Ida Toth
(romano-catolică). Anul 1930 aduce o
mare întristare în familia Ferențiu,
pentru că în toamna acestui an, la 15
septembrie, a murit Dițica, unica fiică a
lui Augustin Ferenţiu, care era la doar 9
anișori> aflăm din presa vremii că era o
școlăriță cuminte și silitoare. Nu au fost
prezenți la înmormântare doar
cunoscuții familiei, ci întreaga
populație, rezultând „o ceremonie cum
n-a mai văzut orașul. 

Între mii de flori albe, simbolul
primăverii vieții, a fost așezat sicriul
acestui îngeraș. Cât de mișcător a apărut
această înmormântare, cu fetițele
îndoliate, în albul imaculat al jelei, cu
figuri triste, ce conduceau la mormânt
pe micuța Dițica!”.
A fost membru fondator al Fabricii de
vagoane „Unio”. În timpul mandatului
său a fost dezvelită statuia „Soldatul
român”, în 1 decembrie 1922. A fost
decorat cu „Steaua României” în grad de
comandor în anul 1930. S-a spus, pe

drept cuvânt, că la baza începuturilor
noii culturi sătmărene au stat strădaniile
intelectualilor Dariu Pop, Augustin
Szilaghi şi Augustin Ferenţiu. Faptele lor
dovedesc acest lucru și înființarea
ziarului „Satu Mare”, cu apariție bi-
săptămânală este cea mai elocventă
dovadă. Avea o voce deosebit de
frumoasă, în 1899 participând la un
concert organizat la Seini, alături de
pianista Laura Borbola și de Desideriu
Borbola Jun. A fost primul președinte al
Reuniunii de Cântări „Vasile Lucaciu”.
Buna cunoaștere a limbii și culturii
maghiare l-a făcut să fie printre
militanții pentru buna înțelegere între
români și maghiari. Astfel, în 21 iunie
1922 s-a ajuns la un acord în privinţa
înfiinţării Asociaţiei scriitorilor şi
artiştilor româno-maghiari la Satu
Mare. Primarul Ferenţiu a fost desemnat
preşedinte, iar secretari au fost aleşi
Barna János şi Anton Davidescu.

A pus bazele Clubului Sportiv
Olimpia, alături de avocatul Ştefan
Cherecheş (viitor primar liberal al
municipiului Satu Mare, ceva mai târziu,
cu numele din familia strămoșilor,
Benea), ales preşedinte executiv şi Virgil
Bălibanu, care a fost ales secretar. Din
istoricul Olimpiei știm că primul meci
amical al galben-albaștrilor s-a disputat
în luna august a anului 1921, în
compania unei alte echipe sătmărene,
Torekveş, iar lovitura de începere i-a
aparţinut tocmai primarului Augustin
Ferenţiu. În primăvara anului 1926, a
fost ales un nou consiliu de conducere al
clubului Olimpia Satu Mare, avându-l ca
preşedinte de onoare pe primarul
Augustin Ferenţiu şi preşedinte executiv
pe Teofil Demeter, o altă figură
marcantă a interbelicului sătmărean.

A decedat, după toate probabilitățile,
în 23 martie 1960. Aflăm acest lucru din
jurnalul pictorului Aurel Popp, care nota
în jurnalul său că fuseseră prieteni, la
bine și la rău. Acum, la cei 150 de ani de
la naștere, personalitatea lui Augustin
Ferențiu, credem că trebuie avută în
vedere în întregul ei, ținând seama și de
contextele politice, interne și interna-
ționale, în care acesta și-a desfășurat
viața. Incontestabil însă, a fost unul
dintre intelectualii români care și-au pus
amprenta pe dezvoltarea comunității
locale, indiferent de epoca în care a trăit,
cu deosebire, desigur, în anii în care a
fost edil-șef al orașului Satu Mare.

Dr. Viorel Câmpean, Biblioteca
Județeană Satu Mare

Deseori, în zilele caniculare, au fost
auziți prin cartiere zgomotocositorii
orașului tăind iarba pălită și frunzele
rebele ale gardurilor vii. Frunzele le
tăiau la câini. Unde vedeau o frunză, un
fir de iarbă supraviețuitor, haț! pe biata
creatură. Se știe că în cartiere, un covor
verde fixează praful și absoarbe fumul
motoarelor, deturnându-l din plămânii
oamenilor. Se mai știe că dacă nu uzi
iarba în timp de secetă, ea se usucă… Iar
apa nu e scumpă la noi, ca în alte țări,
dacă o iei din lacuri și râuri cu sacaua,
cu damigeana, sau, mai bine, cu
cisterna… Dar nu!, ei taie tot ce e verde,
cu rădăcină cu tot, și ridică nori de praf
de calitate super-super. Deși, cu benzina
consumată, ar putea aduce apă de
undeva și să înstruneze coasele numai
după o ploaie, sau pe rouă, când coasele
taie mai bine. După niște ploi
abundente, locul se va mocirli și se va
ivi, în fașă, o mlaștină.

Asta e! 
Dar nu cred că sunt puțini cei ce

observă că în cetatea noastră simțul civic
este deficitar.

Nu demult, am asistat la o agresiune
meticuloasă împotriva unui platan. Am
asistat, zic, deoarece nu-mi găseam rolul
în piesă. Locul e gol și acum. Acolo
dorea un investitor, foarte mic, să facă
un butic. Era aproape școala, era vad
comercial. Platanul era uriaș, avea
milioane de frunze care lucrau în
virtutea impulsului inițial, dar omului i-
a cășunat să-l ucidă. Auzise că, la țară,
pomii vecinilor nedoriți se ucid cu apă
clocotită, cu substanțe toxice, cu
blesteme… El a făcut altfel. Cam la o
palmă de la pământ, i-a julit scoarța. Nu
se știe când. Apoi, în fiecare lună, mai
julea câțiva decimetri. Și tot așa, până
când rana a făcut ocolul trunchiului și
toată scoarța până sus a cedat, iar
platanul s-a uscat. Era acolo o mână de

om. Pardon, de neom! Putem spune
asta, dar nu sunt dovezi.

Să mergem mai departe. Grija
locatarilor, și a riveranilor cu magazine,
pentru noii pomi plantați prin cartiere
(cu costuri mari!), este nulă. Vezi în
timpul caniculei cum bieții de ei pălesc,
cum li se pleacă frunzele, cum se
învinețesc și se usucă, încât, la
primăvară, vor da și ei, ca oamenii, ortul
popii. Nimeni nu a venit să ude bietul
pom cu un pet de apă. Într-o minunată
doină interpretată de Tudor Gheorghe,
se spune că busuiocul este atât de verde
și de parfumat deoarece mândruțele „Îi
fac umbră cu țița / Și îl udă cu gurița”.
Nici chiar așa, dar așa zice cântecul și
știe poporul de ce… Pot fi numărate
într-un singur cartier cam cincisprezece
victime. La primăvară, de unde să aduci
puieți noi? Și încă ceva. Am avut intenția
să întreb cucoana de la o crâșmă cum de
n-a udat bietul pom, dar am prevăzut

răspunsul< „Ce, asta e grija mea? Să-l ude
Gábor Kereskényi, că de aia l-am votat!”
Și am tăcut.

Periplul meu civic mai include ceva:
parcările suprarezervate. Cu o
constatare. Se vede că celui hapsân nu-i
este suficient că i s-a rezervat un loc
numerotat și înscris în catastifele
Primăriei, pentru care e în stare să
coboare toți sfinții din cer și să-l ia de
păr pe cel ce a parcat pentru a da fuga
undeva la o toaletă, sau să coboare de la
etaj o bătrână. Lacomul a inventat câteva
tipuri de capcane sofisticate, lăcătuite,
sisteme metalice nichelate, pentru a
străluci și a descuraja orice tentativă de
violare a… proprietății. Care în fond nu
e a lui, e a orașului, dar el se face stăpân
in aeternum pe cei câțiva metri de
pământ. Și astfel, pe cel ce are o
defecțiune la motor, sau o urgență la
stomatolog, îl trimite să parcheze hăt pe
pășunea din Sătmărel. Un an întreg. Și

în acest timp, omul poate pleca la mare,
ori în străinătate, dar, când vine acasă,
bagă cheia și parchează. El. Bosul.
Căruia îi merge… Că doar problema lui
contează pe planetă!

Ioan Nistor

Augustin Ferențiu (28 august 1872 – martie 1960) a fost primul primar român 
de după Unirea din 1918

De la stânga la dreapta< doamna Irina Popp, doamna Ida Ferenţiu, Aurel Popp, 
Augustin Ferenţiu (în centru), Ludovic Matolcsy, Zoltan Tot. Viile Satu Mare 
în anul 1932 (foto< Muzeul Judeţean Satu Mare)

Augustin Feren\iu, un primar 
al S[tmarului interbelic

Hai s[ t[iem frunze...la c]inii comunitari!
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Specific pentru Halloween este dovleacul sculptat care reprezintă Lanterna lui Jack.
Cu ocazia acestei sărbători copiii se maschează în vrăjitori, mumii sau alte personaje

și colindă pe la case întrebând „Trick or Treat?” (Păcăleală sau dulciuri?), ca o 
amenințare că dacă nu li se dau dulciuri, persoanei colindate i se va juca o farsă. 

În alte țări Halloween este serbat prin parade și carnavaluri.

Halloween-ul este o sărbătoare
celebrată în fiecare an pe 31
octombrie, iar Halloween-ul 2022
va avea loc luni, 31 octombrie.
Tradiția își are originea odată cu
vechiul festival celtic Samhain, când
oamenii aprindeau focuri de tabără
și purtau costume pentru a
îndepărta fantomele. 

În secolul al VIII-lea, Papa Grigore al
III-lea a desemnat ziua de 1 noiembrie ca
un moment de onorare a tuturor sfinților.
În curând, Ziua Tuturor Sfinților a
încorporat unele dintre tradițiile lui
Samhain. Cu o seară înainte a fost
cunoscută sub numele de All Hallows
Eve, iar mai târziu Halloween. 

De-a lungul timpului, Halloween-ul a
evoluat într-o zi de activități, cum ar fi
șmecherul, sculptarea felinarelor,
adunările festive, îmbrăcarea costumelor
și mâncarea.

Originile Halloween-ului datează din
vechiul festival celtic Samhain. Celții, care
au trăit acum 2.000 de ani, mai ales în
zona care acum este Irlanda, Regatul Unit
și nordul Franței, și-au sărbătorit noul an
pe 1 noiembrie.

Această zi a marcat sfârșitul verii și
recolta și începutul iernii întunecate și
reci, o perioadă a anului care a fost adesea
asociată cu moartea omului. 

Celții credeau că, în noaptea 
dinaintea noului an, granița 
dintre lumile celor vii și 
ale morților a devenit neclară

În noaptea de 31 octombrie au
sărbătorit Samhain, când se credea că
fantomele morților s-au întors pe pământ.

Pe lângă faptul că provoacă necazuri
și dăunează recoltelor, celții credeau că
prezența spiritelor de pe altă lume a făcut
mai ușor pentru druidi sau preoți celți să
facă predicții despre viitor. Pentru un
popor dependent în întregime de lumea
naturală volatilă, aceste profeții au fost o
sursă importantă de confort în timpul
iernii lungi și întunecate.

Pentru a comemora evenimentul,
druidii au construit focuri de tabără sacre
uriașe, unde oamenii se adunau pentru a
arde recoltele și animalele ca sacrificii
pentru zeitățile celtice. În timpul
sărbătorii, celții purtau costume, de obicei
constând din capete și piei de animale, și
încercau să-și spună

reciproc
averile.

Când
sărbătoarea s-a terminat, și-au aprins din
nou focurile din vatră, pe care le
stinseseră mai devreme în acea seară, de
la focul sacru pentru a-i proteja în timpul
iernii ce urma.

Până în anul 43 d.Hr., Imperiul
Roman cucerise cea mai mare parte a
teritoriului celtic. Pe parcursul celor 400
de ani în care au condus ținuturile celtice,
două festivaluri de origine romană au fost
combinate cu sărbătoarea tradițională
celtică a Samhain.

Prima a fost Feralia, o zi de la sfârșitul
lunii octombrie când romanii
comemorau în mod tradițional trecerea
morților. A doua a fost o zi de onoarea
Pomona, zeița romană a fructelor și a
pomilor. Simbolul Pomonei este mărul,
iar încorporarea acestei sărbători în
Samhain explică probabil tradiția de
bobbing pentru mere care se practică

astăzi de Halloween.
La 13 mai 609 d.Hr., Papa Bonifaciu

al IV-lea a dedicat Panteonul de la Roma
în onoarea tuturor martirilor creștini, iar
în biserica occidentală a fost instituită
sărbătoarea catolică a Zilei tuturor
martirilor. Papa Grigore al III-lea a extins
ulterior festivalul pentru a include toți
sfinții, precum și toți martirii și a mutat
celebrarea de la 13 mai la 1 noiembrie.

Până în secolul al IX-lea, influența
creștinismului s-a extins în ținuturile
celtice, unde s-a amestecat treptat cu
riturile celtice mai vechi și a înlocuit-o. În
anul 1000 d.Hr., biserica a făcut 2
noiembrie Ziua tuturor sufletelor, o zi de
cinstire a morților. Astăzi se crede pe
scară largă că biserica încerca să
înlocuiască festivalul celtic al morților cu
o sărbătoare asociată, sancționată de
biserică.

Ziua Tuturor Sufletelor a fost
sărbătorită în mod similar cu Samhain, cu
focuri mari, parade și îmbrăcăminte în
costume ca sfinți, îngeri și diavoli.
Sărbătoarea Zilei Tuturor Sfinților a fost
numită și All-hallows sau All-hallowmas
(din engleza mijlocie Alholowmesse care
înseamnă Ziua Tuturor Sfinților) și cu o
seară înainte, noaptea tradițională de
Samhain în religia celtică, a început să fie
numită All-Hallows. Eve și, în cele din
urmă, Halloween.

Sărbătorirea Halloween-ului a fost
extrem de limitată în Noua Anglie
colonială din cauza sistemelor rigide de
credințe protestante de acolo. Halloween-
ul a fost mult mai frecvent în Maryland și
în coloniile sudice.

Pe măsură ce credințele și obiceiurile
diferitelor grupuri etnice europene și ale
indienilor americani se amestecau, a
început să apară o versiune distinctă
americană a Halloween-ului. Primele
sărbători au inclus „petrecerile de joacă”,
care erau evenimente publice organizate
pentru a sărbători recolta. Vecinii
împărtășeau poveștile morților, își citeau
viitorul, dansau și cântau.

Festivitățile coloniale de Halloween
au prezentat, de asemenea, povestiri cu
fantome și tot felul de nenorociri. Până la
mijlocul secolului al XIX-lea, festivitățile
anuale de toamnă erau obișnuite, dar
Halloween-ul nu era încă sărbătorit peste
tot în țară.

În a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, America a fost 
inundată de noi imigranți

Acești noi imigranți, în special
milioanele de irlandezi care fugeau de
foametea irlandeză de cartofi, au ajutat la
popularizarea sărbătorii de Halloween la
nivel național.

Împrumutând din tradițiile europene,
americanii au început să se îmbrace în
costume și să meargă din casă în casă

cerând mâncare sau bani, o practică care
a devenit în cele din urmă tradiția „trick-
or-treat” de astăzi. Femeile tinere credeau
că de Halloween puteau ghici numele sau
înfățișarea viitorului lor soț făcând trucuri
cu fire, tăieturi de mere sau oglinzi.

La sfârșitul anilor 1800, a existat o
mișcare în America de a transforma
Halloween-ul într-o sărbătoare mai mult
despre comunități și întâlniri de
vecinătate decât despre fantome, farse și
vrăjitorie. La începutul secolului,
petrecerile de Halloween atât pentru
copii, cât și pentru adulți au devenit cel
mai obișnuit mod de a sărbători ziua.
Petreceri concentrate pe jocuri,
mâncăruri de sezon și costume de
sărbătoare.

Părinții au fost încurajați de ziare și de
liderii comunității să elimine orice
„înfricoșător” sau „grotesc” din
sărbătorile de Halloween. Datorită acestor
eforturi, Halloween-ul și-a pierdut
majoritatea tonurilor superstițioase și
religioase până la începutul secolului al
XX-lea.

În anii 1920 și 1930, Halloween-ul
devenise o sărbătoare seculară, dar
centrată pe comunitate, cu parade și
petreceri de Halloween în întreg orașul ca
divertisment recomandat. În ciuda
eforturilor multor școli și comunități,
vandalismul a început să afecteze unele
sărbători în multe comunități în acest
timp.

Până în anii 1950, liderii orașului au
limitat cu succes vandalismul, iar
Halloween-ul a evoluat într-o sărbătoare
destinată în principal tinerilor. Datorită
numărului mare de copii mici în timpul
baby boom-ului anilor cincizeci,
petrecerile s-au mutat din centrele civice
ale orașului în sala de clasă sau acasă,
unde puteau fi mai ușor adăpostiți.

Între 1920 și 1950, a fost reînviată și
practica veche de secole a trick-or-
treating. Trick-or-treating a fost o
modalitate relativ ieftină pentru o
întreagă comunitate de a împărtăși
sărbătoarea de Halloween. În teorie,
familiile ar putea preveni, de asemenea, să
le fie jucate trucuri, oferind mici delicii
copiilor din cartier.

Astfel, s-a născut o nouă tradiție
americană, care a continuat să crească. 

Astăzi, americanii cheltuiesc
aproximativ 6 miliarde de dolari anual de
Halloween, ceea ce o face a doua cea mai
mare sărbătoare comercială din țară după
Crăciun.

Filmele înfricoșătoare de 
Halloween au o istorie lungă 
de a fi hituri de box office 

Filmele clasice de Halloween includ
franciza „Halloween”, bazată pe filmul
original din 1978 regizat de John
Carpenter și cu Donald Pleasance, Nick

Castle, Jamie Lee Curtis și Tony Moran în
rolurile principale. În „Halloween”, un
băiat pe nume Michael Myers își ucide
sora în vârstă de 17 ani și este condamnat
la închisoare, doar pentru a scăpa de
adolescent în noaptea de Halloween și a
căuta vechea lui casă și o nouă țintă. O
continuare directă a filmului original
„Halloween” a fost lansată în 2018, cu
Jamie Lee Curtis și Nick Castle în rolurile
principale. O continuare a acesteia –
„Halloween Kills”, al doisprezecelea film
din franciza „Halloween” – a fost lansată
în 2021.

Considerat un film de groază clasic
până la coloana sa sonoră înfricoșătoare,
„Halloween” a inspirat alte „filme slasher”
emblematice precum „Scream”,
„Nightmare on Elm Street” și „Friday the
13”. Mai multe filme de Halloween pentru
familii includ „Hocus Pocus”, „The
Nightmare Before Christmas”,
„Beetlejuice” și „It’s the Great Pumpkin,
Charlie Brown”.

Tradiția americană de Halloween de
tip trick-or-treating datează probabil de la
primele parade de Ziua Sufletelor din
Anglia. În timpul festivităților, cetățenii
săraci cerșeau mâncare, iar familiile le
dădeau produse de patiserie numite
„prăjituri de suflet” în schimbul
promisiunii lor de a se ruga pentru rudele
decedate ale familiei.

Distribuția de prăjituri de suflet a fost
încurajată de biserică ca o modalitate de
a înlocui vechea practică de a lăsa
mâncare și vin pentru băuturi spirtoase.
Practica, la care se face referire ca „going
a-souling”, a fost în cele din urmă preluată
de copiii care vizitau casele din cartierul
lor și li se dădea bere, mâncare și bani.

Tradiția de a se îmbrăca în costum de
Halloween are rădăcini atât europene, cât
și celtice. Cu sute de ani în urmă, iarna era
o perioadă incertă și înspăimântătoare.
Rezervele de hrană s-au epuizat adesea și,
pentru mulți oameni care se temeau de
întuneric, zilele scurte de iarnă erau pline
de griji constante.

De Halloween, când se credea că
fantomele se întorc în lumea
pământească, oamenii credeau că vor
întâlni fantome dacă își părăsesc casele.
Pentru a evita să fie recunoscuți de aceste
fantome, oamenii ar purta măști atunci
când își părăseau casele după întuneric,
astfel încât fantomele să le confunde cu
alte spirite.

De Halloween, pentru a ține
fantomele departe de casele lor, oamenii
puneau boluri cu mâncare în afara caselor
lor pentru a potoli fantomele și a le
împiedica să intre.

Halloween-ul a fost 
întotdeauna o sărbătoare 
plină de mister, magie 
și superstiție

A început ca un festival celtic de
sfârșit de vară în timpul căruia oamenii
s-au simțit deosebit de apropiați de
rudele și prietenii decedați. Pentru
aceste spirite prietenoase, ei
au stabilit locuri la masă, au
lăsat bunătăți pe pragul ușii
și pe marginea drumului și
au aprins lumânări
pentru a-i ajuta pe
cei dragi să-și
găsească
drumul înapoi
în lumea
spiritelor.

Fantomele
de Halloween
de astăzi sunt
adesea descrise ca
fiind mai
înfricoșătoare și
răuvoitoare, iar obiceiurile și superstițiile
noastre sunt și mai înfricoșătoare. Evităm

să ne încrucișăm cu pisicile negre, de
teamă că ar putea să ne aducă ghinion.
Această idee își are rădăcinile în Evul
Mediu, când mulți oameni credeau că
vrăjitoarele evitau depistarea
transformându-se în pisici negre.

Încercăm să nu mergem pe sub scări
din același motiv. Este posibil ca această
superstiție să fi venit de la egiptenii antici,
care credeau că triunghiurile sunt sacre
(ar putea avea de-a face și cu faptul că
mersul pe sub o scară înclinată tinde să fie
destul de nesigur). Iar în preajma
Halloween-ului, mai ales, încercăm să
evităm să spargem oglinzile, să călcăm pe
crăpăturile drumului sau să vărsăm sare.

Dar cum rămâne cu tradițiile și
credințele de Halloween de care smecherii
de astăzi au uitat complet? Multe dintre
aceste ritualuri învechite se concentrau pe
viitor în loc de trecut și pe cei vii în loc de
morți.

În special, multe au avut de-a face cu
a ajuta tinerele să-și identifice viitorii soți
și să le liniștească că într-o zi, cu noroc,
până la Halloween-ul următor, se vor
căsători. În Irlanda din secolul al XVIII-
lea, un bucătar de potrivire ar putea
îngropa un inel în piureul ei de cartofi în
noaptea de Halloween, sperând să aducă
dragoste adevărată celei care l-a găsit.

În Scoția, ghicitorii recomandau unei
tinere eligibile să numească câte o alună
pentru fiecare dintre pretendenții ei și
apoi să arunce nucile în șemineu. Nuca
care a ars în cenuşă în loc să explodeze sau
să explodeze, spunea povestea, reprezenta
viitorul soţ al fetei. (În unele versiuni ale
acestei legende, opusul a fost adevărat<
nuca care a ars simboliza o dragoste care
nu va dura.)

O altă poveste spunea că, dacă o
tânără ar mânca un amestec de zahăr
făcut din nuci, alune și nucșoară înainte
de culcare, în noaptea de Halloween, ar
visa la viitorul ei soț.

Femeile tinere aruncau cojile de mere
peste umeri, sperând ca acestea să cadă pe
podea sub forma inițialelor viitorului lor
soț> au încercat să învețe despre viitorul
lor uitându-se la gălbenușurile de ou care
pluteau într-un vas cu apă și au stat în fața
oglinzilor din camere întunecate, ținând
lumânări și uitându-se peste umeri după
chipurile soților lor.

Alte ritualuri erau mai competitive.
La unele petreceri de Halloween, primul
invitat care găsește o bavură la o vânătoare
de castane ar fi primul care se căsătorește.
La altele, primul mere-bobber de succes
ar fi primul de pe culoar.

Desigur, fie că cerem sfaturi
romantice, fie că încercăm să evităm șapte
ani de ghinion, fiecare dintre aceste
superstiții de Halloween se bazează pe

bunăvoința acelorași „spirite”
a căror prezență au simțit-

o atât de puternic primii
celți.

Halloween, o s[rb[toare de origine celtic[, preluat[
ast[zi de multe popoare din lumea occidental[

Vrăjitoarele au fost percepute ca ființe malefice de primii creștini din Europa, 
inspirând figura emblematică de Halloween. Imaginile vrăjitoarelor au apărut 
sub diferite forme de-a lungul istoriei – de la femei malefice, cu nasul plin de
negi, care se înghesuiau peste un cazan cu lichid clocotind
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La na;tere purta numele de
Norma Jeane Mortenson. Mama
ei, Gladys Pearl Baker (născută
Monroe), s-a născut în Piedras
Negras, Coahuila, Mexic într-o
familie săracă din Vestul Mijlociu
care a migrat în California la
începutul secolului. La vârsta de
15 ani, Gladys s-a căsătorit cu
John Newton Baker, un bărbat
abuziv cu nouă ani mai mare
decât ea. Au avut doi copii, Robert
și Berniece. Ea a depus cu succes
divorțul și custodia exclusivă în
1923, dar Baker a răpit copiii la
scurt timp și s-a mutat cu ei în
Kentucky-ul său natal.

Lui Monroe nu i s-a spus că are o
soră până la vârsta de 12 ani și s-au
întâlnit pentru prima dată în 1944, când
Monroe avea 17 sau 18 ani. După
divorț, Gladys a lucrat ca tăietor de
negative de film la Consolidated Film
Industries. În 1924, s-a căsătorit cu
Martin Edward Mortensen, dar s-au
despărțit doar câteva luni mai târziu și
au divorțat în 1928. În 2022, testele
ADN au indicat că tatăl lui Monroe era
Charles Stanley Gifford, colegul lui
Gladys cu care a avut o aventură în
1925.

Deși Gladys era nepregătită mental
și financiar pentru un copil, copilăria
timpurie a lui Monroe a fost una
fericită. Gladys și-a plasat fiica la
părinții adoptivi, Albert și Ida Bolender,
în orașul rural Hawthorne. Ea a locuit
acolo și primele șase luni, până când a
fost nevoită să se mute înapoi în oraș
pentru un loc de muncă. Apoi a început
să-și viziteze fiica în weekend. În vara
anului 1933, Gladys a cumpărat o casă
mică la Hollywood cu un împrumut de
la Home Owners' Loan Corporation și
a mutat-o   pe Monroe, în vârstă de șapte
ani, cu ea. 

În ianuarie 1934, Gladys a avut o
cădere mentală și a fost diagnosticată cu
schizofrenie. Monroe a r[mas `n grija
statului, iar prietena mamei sale, Grace
Goddard, și-a asumat responsabilitatea
asupra afacerilor ei și ale mamei sale. 

În următorii patru ani, situația de
viață a lui Monroe s-a schimbat des. În
primele 16 luni, ea a continuat să
trăiască cu familia Atkinson și este
posibil să fi fost abuzată sexual în acest
timp. Întotdeauna o fată timidă, acum a
dezvoltat și o bâlbâială și a devenit
retrasă. În vara anului 1935, ea a rămas
pentru scurt timp cu Grace și cu soțul
ei Erwin „Doc” Goddard și cu alte două
familii. În septembrie 1935, Grace a
plasat-o în Casa Orfanilor din Los
Angeles. Orfelinatul a fost „o instituție
model” și a fost descris în termeni
pozitivi de colegii ei, dar Monroe s-a
simțit abandonată. 

Încurajată de personalul
orfelinatului care credea că Monroe ar
fi mai fericită să trăiască într-o familie,
Grace a devenit tutorele ei legal în 1936,
dar nu a scos-o din orfelinat decât în   
vara anului 1937. A doua ședere a lui
Monroe cu Goddards a durat doar
câteva luni, deoarece Doc a molestat-o.
Apoi a trăit scurte perioade cu rudele ei
și cu prietenii și rudele lui Grace în Los
Angeles și Compton. 

Experiențele din copilărie ale 
lui Monroe au fost cele care 
au făcut-o pentru prima dată 
să-și dorească să 
devină actriță

„Nu mi-a plăcut lumea din jurul
meu pentru că era cam sumbră... Când
am auzit că asta e actorie, am spus că
asta vreau să fiu. ... Unele dintre
familiile mele adoptive mă trimiteau la
film să mă scoată din casă și stăteam
acolo toată ziua, până noaptea. Sus, în
față, acolo cu ecranul atât de mare, un
copil mic. singur și mi-a plăcut la
nebunie.”

Monroe a semnat un contract cu o
agenție de actorie în iunie 1946. După
un interviu nereușit la Paramount
Pictures, ea a primit un test de ecran de
către Ben Lyon, un director executiv al
20th Century-Fox. Directorul executiv
Darryl F. Zanuck nu a fost entuziasmat
de asta, dar i-a dat un contract standard
de șase luni pentru a evita ca ea să fie
semnată de studioul rival RKO Pictures. 

Contractul lui Monroe a început în
august 1946, iar ea și Lyon au ales
numele de scenă „Marilyn Monroe”.

Primul nume a fost ales de Lyon,
care a amintit de vedeta de la Broadway
Marilyn Miller> ultimul a fost numele de
fată al mamei lui Monroe. 

Monroe și-a petrecut primele șase
luni la Fox învățând actorie, canto și
dans, și observând procesul de realizare
a filmului. Contractul ei a fost reînnoit
în februarie 1947 și i s-au oferit primele
roluri de film, părți mici în Anii
periculoși (1947) și Scudda Hoo!
Scudda Hay! (1948). Studioul a înscris-
o și la Teatrul Laboratorului Actorilor,
o școală de actorie care preda tehnicile
teatrului de grup> ea a declarat mai
târziu că a fost „primul meu gust despre
ceea ce ar putea fi actoria reală într-o
dramă adevărată și am fost cucerit”.

În ciuda entuziasmului ei, profesorii
ei au considerat-o prea timidă și
nesigură pentru a avea un viitor în
actorie, iar Fox nu și-a reînnoit
contractul în august 1947.

Monroe a jucat în trei filme,
lansate în 1953, ;i 
care i-au sporit popularitatea

Primul a fost filmul noir
Technicolor Niagara, în care a jucat o
femeie fatală care intrigă să-și ucidă
soțul, interpretat de Joseph Cotten.
Până atunci, Monroe și make-up
artistul ei Allan „Whitey” Snyder  au
dezvoltat machiajul care a caracterizat-
o pe actri\[< sprâncene întunecate
arcuite, piele palidă, buze roșii
„sclipitoare” și un semn de frumusețe.

În timp ce Niagara a făcut din
Monroe un simbol pasional și i-a
stabilit „aspectul”, cel de-al doilea film
al ei din 1953, comedia muzicală
satirică Gentlemen Prefer Blondes, i-a
consolidat personajul pe ecran ca o
„blondă proastă”. Bazat pe romanul
Anitei Loos și pe versiunea sa de pe
Broadway, filmul se concentrează pe
două showgirl-uri „care caută aur”,
interpretate de Monroe și Jane Russell.
Rolul lui Monroe a fost inițial destinat
lui Betty Grable, care fusese cea mai
populară “blondă” a lui 20th Century-
Fox în anii 1940> Monroe a eclipsat-o
rapid ca o vedetă care ar putea atrage
atât publicul masculin, cât și publicul
feminin.

În septembrie, Monroe și-a făcut
debutul în televiziune în Jack Benny
Show, jucând femeia fantezie a lui Jack
în episodul „Honolulu Trip”. Ea a jucat
împreună cu Betty Grable și Lauren
Bacall în al treilea film al anului, How
to Marry a Millionaire, lansat în
noiembrie. A prezentat-o   pe Monroe ca
un model naiv care face echipă cu

prietenii ei pentru a-și găsi soți bogați,
repetând formula de succes Gentlemen
Prefer Blondes. A fost al doilea film
lansat vreodată în CinemaScope, un
format cu ecran lat despre care Fox
spera să atragă publicul înapoi în
cinematografe, deoarece televiziunea
începea să provoace pierderi
studiourilor de film. În ciuda
recenziilor mixte, filmul a fost cel mai
mare succes de box office al lui Monroe
la acel moment al carierei sale.

În septembrie 1954, Monroe a
început să filmeze comedia lui Billy
Wilder, The Seven Year Itch, cu Tom
Ewell în rolul unei femei care devine
obiectul fanteziilor sexuale ale
vecinului ei căsătorit. Deși filmul a fost
filmat la Hollywood, studioul a decis să
genereze publicitate în avans, punând
în scenă filmările unei scene în care
Monroe stă pe un grătar de metrou cu
aerul ridic]ndu-i rochia alb[ pe
Lexington Avenue din Manhattan.
Filmarea a durat câteva ore și a atras
aproape 2.000 de spectatori. „Scena
grătarului de metrou” a devenit una
dintre cele mai faimoase ale lui
Monroe, iar The Seven Year Itch a
devenit unul dintre cele mai mari
succese comerciale ale anului după
lansarea sa în iunie 1955. 

Cascada publicitară a plasat-o pe
Monroe pe primele pagini
internaționale și a marcat, de
asemenea, sfârșitul căsătoriei ei cu
DiMaggio, care a fost înfuriat de
aceasta. Uniunea fusese tulburată încă
de la început de gelozia și atitudinea lui
de control> a fost și abuziv fizic. După
ce s-a întors din New York la
Hollywood în octombrie 1954, Monroe
a cerut divorțul, după doar nouă luni
de căsătorie.

De la început, Monroe a jucat 
un rol semnificativ în crearea 
imaginii sale publice

Spre sfârșitul carierei ei a exercitat
un control aproape deplin asupra
acesteia. A conceput multe dintre
strategiile ei de publicitate, a cultivat
prietenii cu editorialisti de bârfe
precum Sidney Skolsky și Louella
Parsons și a controlat utilizarea
imaginilor ei. Pe lângă Grable, ea a fost
adesea comparată cu o altă blondă
emblematică, starul de film din anii
1930, Jean Harlow.

Comparația a fost determinată
parțial de Monroe, care a numit-o pe
Harlow drept idolul copilăriei, a vrut să
o interpreteze într-un film biografic și
chiar a angajat stilistul lui Harlow
pentru a-și vopsi părul.

Personajul lui Monroe s-a
concentrat pe părul ei blond și pe
stereotipurile care au fost asociate cu
acesta, în special prostia, naivitatea,
disponibilitatea sexuală și
artificialitatea. Folosea adesea o
voce respirabilă, copilărească în filmele
ei, iar în interviuri dădea impresia că
tot ceea ce spunea este „complet
inocent și necalculat”, parodiându-se
cu sensuri duble care au ajuns să fie
cunoscute sub numele de
„Monroeisms”.

Rolurile ei au fost aproape
întotdeauna fete de cor, secretare sau
modele< ocupații în care „femeia este în
spectacol, acolo pentru plăcerea
bărbaților.” Mersul ei distinctiv, care
balansează șoldurile, a atras, de
asemenea, atenția asupra corpului ei și
i-a câștigat porecla „fata cu mersul
orizontal”.

Monroe purta adesea alb pentru a-
și sublinia p[rul blond și a atras atenția
purtând ținute revelatoare care îi
scoteau în evidență silueta. 

Deși personajul lui Monroe pe
ecran, ca o blondă slabă, dar atractivă
din punct de vedere sexual, a fost un
act realizat cu atenție, publicul și criticii
de film au crezut că este adevărata ei
personalitate. Acest lucru a devenit o
piedică atunci când dorea să urmeze
alte tipuri de roluri sau să fie respectată
ca femeie de afaceri. 

Academica Sarah Churchwell a
studiat narațiunile despre Monroe și a
declarat< “Cel mai mare mit este că era
proastă. A doua este că era fragilă. Al
treilea este că ea nu putea acționa. Era
departe de a fi proastă, deși nu era
educată formal și era foarte sensibilă la
asta. Dar ea era într-adevăr foarte
inteligentă – și foarte dură. A trebuit să
fie ambele pentru a învinge sistemul
studiourilor de la Hollywood în anii
1950. Blonda proastă era un rol — era
actriță, pentru numele lui Dumnezeu!
O actriță atât de bună, încât nimeni nu
crede acum că era altceva decât ceea ce
a portretizat pe ecran.”

În Gentlemen Prefer Blondes, unul
dintre filmele în care a jucat rolul unei
blonde proaste arhetipale, Monroe a
adăugat la replicile personajului ei
propoziția „Pot fi deșteaptă când este
important, dar celor mai mulți bărbați
nu le place”.

Potrivit The Guide to United States
Popular Culture, „ca o imagine a
culturii populare americane, puținii
rivali ai lui Monroe în popularitate
includ Elvis Presley și Mickey Mouse...
nicio altă stea nu a inspirat vreodată o
gamă atât de largă de emoții – de la
poftă la milă. , de la invidie la
remuşcări.”

Istoricul de artă Gail Levin a
declarat că Monroe ar fi putut
fi „cea mai fotografiată
persoană a secolului al XX-
lea”, iar Institutul American
de Film a numit-o “a șasea
cea mai mare legendă
feminină a ecranului
american, istoria
filmului”. Instituția
Smithsonian a inclus-o pe
lista lor cu „100 de
americani cei mai importanți
din toate timpurile” și atât
Variety, cât și VH1 au plasat-o în
topul zece în clasamentul celor mai
mari icoane ale culturii populare
ale secolului al XX-lea.

Despre Monroe s-au
scris sute de cărți. Ea a fost
subiectul a numeroase
filme, piese de teatru, opere
și cântece și a influențat
artiști și animatori
precum Andy Warhol
și Madonna. Ea
rămâne, de asemenea,
o marcă valoroasă
imaginea și numele ei
au fost licențiate
pentru sute de produse
și a fost prezentată în
reclame pentru mărci
precum Max Factor, Chanel,
Mercedes-Benz și Absolut
Vodka.

Popularitatea de durată a lui
Monroe este legată de imaginea
ei publică conflictuală. Pe de o
parte, ea rămâne un simbol, o
imagine a frumuseții și una
dintre cele mai faimoase
vedete ale
cinematografiei

clasice de la Hollywood. Pe de altă
parte, ea este amintită și pentru viața ei
privată zbuciumată, copilăria instabilă,
lupta pentru respectul profesional,
precum și moartea ei și teoriile
conspirației care au înconjurat-o. Unii
au văzut-o ca pe o victimă a sistemului
de studio.Alții au subliniat în schimb
rolul proactiv al lui Monroe în cariera
ei și participarea ei la crearea
personajului ei public.

Datorită contrastului dintre
celebritatea ei și viața privată tulbure,
Monroe este strâns legată de discuții
mai ample despre fenomene moderne,
cum ar fi mass-media, faima și cultura
consumatorului. Potrivit academicului
Susanne Hamscha, Monroe a continuat
să fie relevantă pentru discuțiile în curs
despre societatea modernă și „nu este
niciodată complet situată într-un timp
sau într-un loc”, ci a devenit „o
suprafață pe care narațiunile culturii
americane pot fi (re)construite” , și
„funcționează ca un tip cultural care
poate fi reprodus, transformat, tradus
în contexte noi și pus în aplicare de
către alți oameni”. În mod similar,
Banner l-a numit pe Monroe „eternul
schimbător de forme” care este recreat
de „fiecare generație, chiar și fiecare
individ... după propriile specificații”.

Monroe rămâne un simbol, dar
criticii sunt împărțiți cu privire la
moștenirea ei ca actriță. David
Thomson și-a numit lucrarea
„nesubstanțială” , iar Pauline Kael a
scris că nu poate juca, ci mai degrabă
„și-a folosit lipsa de abilități de actriță
pentru a amuza publicul. actorie — și
invers> ea a făcut ceea ce alții aveau
„bunul gust” să nu facă”. În schimb,
Peter Bradshaw a scris că Monroe a fost
un comediant talentat care „a înțeles
cum comedia își atinse efectele”, iar
Roger Ebert a scris că „excentricitățile

și nevrozele lui Monroe pe platouri
au devenit notorii, dar studiourile

au suportat-o   mult timp”. 
În mod similar,

Jonathan Rosenbaum a
declarat că „ea a subtilizat
conținutul sexist al

materialului ei” și că
„dificultatea pe care
o au unii oameni în

a discerne inteligența
lui Monroe ca actriță

pare să aibă rădăcini în
ideologia unei epoci

represive, când femeile
super feminine nu

trebuiau să facă. Fii
inteligent”.

Multe femei frumoase s-au născut de la Marilyn Monroe încoace, însa, vrem să 
recunoaștem sau nu, actrița rămâne și un simbol pentru generațiile de femei care au
fost și care vor veni. Și-a condus viața cu o mână  de fier îmbrăcată în catifea și a fost
idolul tuturor femeilor și al bărbaților.Actrița și cântăreața Marylin Monroe avea 
o filozofie care îi permițea să zâmbească mereu și să defileze cu capul sus indiferent
de vreme. A fost mereu în centrul atenției, chiar și atunci când viața ei nu avea doar
sare, ci și piper.

Marilyn Monroe , simbolul anilor ’50,
influen\eaz[ ;i   societatea actual[
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S~N~TATE
La o primă vedere, dacă ar fi să dăm crezare ambalajului, toate produsele ar trebui să fie sănătoase, hrănitoare, delicioase, 
absolut necesare și care ne aduc doar beneficii pentru sănătate. Și astfel, în cazul în care nu ai o listă de cumpărături 
pe care să o urmezi cu stricteţe și dai frâu liber poftelor, te trezești la ieșirea din magazin cu o mulţime de produse 
absolut necesare, presupus sănătoase și cu un buget deficitar

Să citești etichetele alimentare
poate fi în sine o știință. Asta
pentru că sunt foarte multe
denumiri prea puțin cunoscute
sau complet necunoscute. În plus,
consumatorii sunt mai conștienți
ca niciodată de importanța unei
diete sănătoase, așa că unii
producători de alimente folosesc
tot felul de trucuri pentru a
convinge oamenii să cumpere
produse foarte procesate și
nesănătoase. 

Este important s[ ;tim ce scrie pe
etichetele alimentelor pe care le
cumpărăm pentru sănătatea noastră.
De fapt, când eticheta cu informații
nutriționale a fost stabilită pentru
prima dată în 1990, aceasta a fost
concepută ca un instrument pentru a
informa cosumatorii despre
ingredientele și nutrienții pe care le
conțin alimentele.

Mai mult, etichetele cu informații
nutriționale sunt deosebit de utile
pentru cei care trăiesc cu afecțiuni de
sănătate care necesită modificări ale
dietei. Multor oameni li se dau
parametri foarte specifici cu privire la
cantitățile de anumiți nutrienți pe care
le pot consuma. Persoanele cu boli de
rinichi care trebuie să-și monitorizeze
sodiul, de exemplu, sau persoanele cu
diabet care își numără glucidele, pot
vedea pe etichete dacă un anumit
aliment se poate încadra în dieta lor.

Unul dintre cele mai bune 
sfaturi poate fi ignorarea 
completă a afirmațiilor 
de pe fața ambalajului

Etichetele din față încearcă să vă
ademenească să cumpărați produse,
făcând mențiuni despre anumite
beneficii și proprietăți care, de cele
mai multe ori, sunt doar un
instrument de marketing.

De fapt, cercetările arată că
adăugarea beneficiilor pentru sănătate
pe etichetele din față îi face pe oameni
să creadă că un produs este mai
sănătos decât același produs care nu
enumeră aceste beneficii – afectând
astfel alegerile consumatorilor.
Producătorii sunt adesea necinstiți în
modul în care folosesc aceste etichete.
Ei tind să folosească mențiuni despre
beneficii și ingrediente care induc în
eroare și, în unele cazuri, sunt de-a
dreptul false. 

Exemplele includ multe cereale
pentru micul dejun bogate în zahăr,
despre care se scrie că au miere și
prezintă numeroase beneficii. În
ciuda a ceea ce poate implica eticheta,
aceste produse nu sunt sănătoase. 

Promovarea produsului cu
mențiuni pe fața ambalajului face
dificil pentru consumatori să facă
alegeri sănătoase fără o inspecție
amănunțită a listei de ingrediente.

Ingredientele produselor sunt
listate în funcție de cantitate — de la
cea mai mare la cea mai mică
cantitate. 

Primul ingredient este cel din 
care producătorul a folosit 
cel mai mult

O regulă de bază este să vedeți
primele trei ingrediente, deoarece ele
reprezintă cea mai mare parte a ceea

ce mâncați.
Dacă primele ingrediente includ

cereale rafinate, un tip de zahăr sau
uleiuri hidrogenate, puteți presupune
că produsul este nesănătos. În schimb,
încercați să alegeți articole care au
alimente integrale enumerate ca
primele trei ingrediente. În plus, o
listă de ingrediente care depășește
două-trei rânduri sugerează că
produsul este foarte procesat și, deci,
nesănătos.

Etichetele nutriționale indică câte
calorii și nutrienți sunt într-o cantitate
standard de produs – adesea o singură
porție. 

Cu toate acestea, aceste porții
menționate sunt adesea mult mai mici
decât ceea ce consumă oamenii într-o
singură porție. De exemplu, o porție
poate fi jumătate de cutie de suc, un
sfert de prăjitură, jumătate de baton
de ciocolată sau un singur biscuit.
Procedând astfel, producătorii
încearcă să înșele consumatorii să
creadă că alimentele au mai puține
calorii și mai puțin zahăr. Tocmai de
aceea este bine să vă uitați la numărul
de calorii și valoarea celorlalți
compuși și nutrienți raportați la 100
de grame.

Afirmațiile și mențiunile de
pe etichetele alimentelor 
ambalate sunt concepute 
pentru a vă atrage atenția și a 
vă convinge că produsul 
este sănătos

Iată câteva dintre cele mai comune
afirmații – și ce înseamnă acestea< 

→ Light – Produsele light sunt
procesate pentru a reduce fie caloriile,
fie grăsimile. Unele produse sunt pur
și simplu diluate. Verificați cu atenție
pentru a vedea dacă a fost adăugat
ceva în schimb – cum ar fi zahărul. 

→ Multicereale. Acest lucru sună
foarte sănătos, dar înseamnă doar că
un produs conține mai multe tipuri de
cereale. Acestea sunt cel mai probabil
cereale rafinate – cu excepția cazului
în care produsul este marcat ca cereale
integrale. 

→ Natural. Acest lucru nu
înseamnă neapărat că produsul este

cu adevărat natural. Pur și simplu
indică faptul că la un moment dat
producătorul a lucrat cu o sursă
naturală precum merele sau orezul. 

→ Organic. Această etichetă
spune foarte puțin dacă un produs
este sănătos. De exemplu, zahărul
organic este încă zahăr. 

→ Fără zahăr adăugat. Unele
produse sunt în mod natural bogate în
zahăr. Faptul că nu au zahăr adăugat
nu înseamnă că sunt musai și
sănătoase. În plus, este posibil să fi
fost adăugați și înlocuitori nesănătoși
de zahăr. 

→ Nivel scăzut de calorii.
Produsele cu conținut scăzut de
calorii trebuie să aibă cu o treime mai
puține calorii decât produsul original
al mărcii. Cu toate acestea, versiunea
cu conținut scăzut de calorii a unei
mărci poate avea calorii similare cu
cea originală a altei mărci. 

→ Conţinut scăzut de grăsimi.
Această etichetă înseamnă de obicei
că grăsimea a fost redusă cu prețul
adăugării mai multor zaharuri. Fiți
foarte atenți și citiți lista de
ingrediente. 

→ Sărac în carbohidrați. Recent,
dietele sărace în carbohidrați au fost
legate de îmbunătățirea sănătății. Cu
toate acestea, alimentele procesate
care sunt etichetate cu conținut scăzut
de carbohidrați sunt, de obicei,
alimente foarte procesate, similare
alimentelor procesate cu conținut
scăzut de grăsimi. 

→ Cu cereale integrale. Produsul
poate conține foarte puține cereale
integrale. Verificați lista de
ingrediente – dacă cerealele integrale
nu sunt în primele trei ingrediente,
cantitatea este neglijabilă. 

→ Fortificată sau îmbogățită cu
anumite vitamine. Asta înseamnă că
au fost adăugați unii nutrienți la
produs. De exemplu, vitamina D este
adesea adăugată în lapte. Cu toate
acestea, doar pentru că ceva este
fortificat nu îl face neapărat sănătos. 

→ Fără gluten. Fără gluten nu
înseamnă neapărat și sănătos.
Produsul pur și simplu nu conține
grâu, speltă, secară sau orz. Multe
alimente fără gluten sunt foarte
procesate și încărcate cu grăsimi

nesănătoase și zahăr. 
→ Aromă de fructe. Multe

alimente procesate au un nume care
face referire la o aromă naturală, cum
ar fi iaurtul cu căpșuni. Cu toate
acestea, produsul poate conține doar
substanțe chimice concepute să aibă
gust de fructe. 

→ Zero grăsimi trans. Această
expresie înseamnă „mai puțin de 0,5
grame de grăsimi trans per porție”.
Astfel, dacă porțiile sunt înșelător de
mici, produsul poate conține în
continuare grăsimi trans.

Zahărul poartă nenumărate
denumiri, multe pe care s-ar putea să
nu le recunoașteți. Producătorii de
alimente folosesc acest lucru
adăugând în mod intenționat multe
tipuri diferite de zahăr în produsele
lor pentru a ascunde cantitatea reală. 

Procedând astfel, ei pot pune un
ingredient mai sănătos în partea de
sus, menționând zahărul mai jos.
Deci, chiar dacă un produs poate avea
un conținut ridicat de zahăr, nu apare
neapărat ca unul dintre primele trei
ingrediente. Pentru a evita consumul
exagerat de zahăr, ai grijă la
următoarele nume de zahăr din listele
de ingrediente<

Tipuri de zahăr< zahăr din sfeclă,
zahăr brun, zahăr din trestie, zahăr
tos, zahăr de cocos, zahăr de curmale,
zahăr auriu, zahăr invertit, zahăr
muscovado, zahăr brut organic, zahăr
raspadura, suc evaporat din trestie. 

Tipuri de sirop< sirop de roșcove,
sirop de porumb cu conținut ridicat
de fructoză, miere, nectar de agave,
sirop de malț, sirop de arțar, sirop de
ovăz, sirop de tărâțe de orez și sirop
de orez. 

Alte zaharuri adăugate< malț de
orz, melasă, cristale de suc de trestie,
lactoză, îndulcitor de porumb,
fructoză cristalină, dextran, pudră de
malț, etil maltol, fructoză, concentrat
de suc de fructe, galactoză, glucoză,
dizaharide, maltodextrină și maltoză.
Există multe alte nume pentru zahăr,
dar acestea sunt cele mai comune.
Dacă vedeți oricare dintre acestea în
primele locuri pe listele de
ingrediente, sau mai multe tipuri de-
a lungul listei, atunci produsul are un
conținut ridicat de zahăr adăugat.

Citirea etichetelor alimentare
poate fi în sine o ;tiin\[

De multe ori nu dăm o importanţă adecvată citirii etichetelor, chiar dacă acestea conţin toate datele prevăzute de lege. 
Acest lucru se întâmplă datorită dificultăţilor în decriptarea și diferenţierea informaţiilor înscrise, practic în diferenţierea
publicităţii de realitatea produsului

Apă cu semințe de chia este un
preparat devenit celebru datorită
conținutului ridicat de nutrienți pe
care aceste semințe îl au. Chia au
capacitatea unică de a absorbi
lichidul și de a lua o consistență
gelatinoasă. Cu toate acestea, deși
semințele de chia pot fi un aliment
deosebit de nutritiv pentru
majoritatea, pot provoca și unele
efecte secundare.

Semințele de chia provin din planta de
deșert Salvia hispanica, parte a familiei
mentei. Originea sa se crede a fi în
America Centrală, unde sămânța era un
element de bază în dieta aztecă antică.
Semințele unei plante înrudite, Salvia
columbariae (chia aurie), au fost folosite
în principal de nativii americani din sud-
vestul Statelor Unite.

Unul dintre motivele majore pentru
care oamenii mănâncă semințe de chia
este că sunt foarte hrănitoare. Acestea
oferă o cantitate importantă de fibre,
proteine, grăsimi sănătoase și
micronutrienți. 

Nu există studii concrete despre
beneficiile pentru sănătate ale apei cu
semințe de chia. Cu toate acestea,
consumul de apă cu semințe de chia poate
avea următoarele beneficii care au fost
studiate pentru consumul de semințe de
chia și apă individual< Poate ajuta la
reducerea hipertensiunii arteriale. Un
compus antioxidant din semințele de chia
numit acid clorogenic poate ajuta la
reducerea hipertensiunii arteriale. 

Poate ajuta la reducerea inflamației.
Antioxidantul din semințele de chia
numit acid cafeic poate oferi efecte
antiinflamatorii. Beneficii pentru
sănătatea inimii. Semințele de chia sunt
bogate în fibre și conțin un acid gras
omega-3 numit acid alfa-linolenic (ALA),
care poate oferi beneficii pentru sănătatea
inimii tale. Mențin sănătatea oaselor. ALA
poate juca, de asemenea, un rol în
susținerea oaselor puternice și sănătoase.
Controlul zahărului din sânge. 

Există, de asemenea, unele cercetări
care arată că semințele de chia pot ajuta la
gestionarea sănătoasă a zahărului din
sânge. Beneficii potențiale ale pielii. Acizii
grași din semințele de chia pot ajuta la
ameliorarea pielii iritate, iar apa potabilă
poate sprijini hidratarea pielii. Cu toate
acestea, nu există studii directe asupra
beneficiilor pentru piele ale consumului
de apă din semințe de chia în sine, așa că
sunt necesare mai multe cercetări.

Tot ce trebuie să faci este să amesteci
ușor 1–2 linguri (12–24 grame) de
semințe de chia într-o cană (250 ml) de
apă. Lăsați-le câteva minute. Semințele de
chia încep să absoarbă apa și transformă
apa în gel destul de repede, așa că nu le
lăsați să stea prea mult decât dacă nu vă
deranjează să beți un gel mai ferm. De
asemenea, puteți alege să vă amestecați
semințele și să beți imediat apa din
semințe de chia, în loc să le lăsați să
producă acel gel. Dacă nu ați mai băut
niciodată apă de chia, poate doriți să
începeți cu o cantitate mai mică în apă la
început și să vă dezvoltați toleranța.
Principalul lucru de reținut despre apa cu
semințe de chia este că niciun aliment
singular nu poate lua locul unei diete
sănătoase și echilibrate. Una dintre cheile
pierderii în greutate sănătoase și durabile
este o dietă care acordă prioritate unei
game largi de alimente minim procesate
și bogate în nutrienți. Nu consumați o
cantitate foarte mare de semințe de chia.
În general, o porție de semințe de chia este
de 2 linguri (20 de grame).

Beneficiile apei cu
semin\e de chia 
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MONUMENT
Între anii 1722-1745, arhitectul Nicholas Hawksmoor a reconstruit cele două turnuri gotice înalte de
68 de metri. Până în secolul al XIX-lea, abația Westminster a fost unul dintre cele trei mari centre de
învățământ britanic alături de Oxford și Cambridge. Datorită acestui fapt la Westminster a fost
tradusă în limba engleză prima treime a Vechiului Testament și ultima jumătate a Noului Testament
din celebra King James Bible. New English Bible a fost de asemenea tradusă aici. 

Westminster Abbey, denumită
oficial Biserica Colegiata Sfântul
Petru din Westminster, este o
biserică mare, în principal gotică,
din orașul Westminster, Londra,
Anglia, chiar la vest de Palatul
Westminster. 

Este una dintre cele mai notabile
clădiri religioase din Regatul Unit și
locul tradițional de încoronare și un
loc de înmormântare pentru monarhii
englezi și, mai târziu, britanici. De la
încoronarea lui William Cuceritorul în
1066, toate încoronările monarhilor
englezi și britanici au avut loc în
Westminster Abbey. Șaisprezece nunți
regale au avut loc la Abație din anul
1100.

Potrivit unei tradiții raportate
pentru prima dată de Sulcard în jurul
anului 1080, o biserică a fost
întemeiată sub numele de Thorn Ey în
secolul al VII-lea, pe vremea lui
Mellitus, un episcop al Londrei. 

Construcția actualei biserici
a început în 1245 la ordinul 
regelui Henric al III-lea

Biserica a făcut parte inițial dintr-
o mănăstire benedictină catolică, care
a fost dizolvată în 1539. Apoi a servit
drept catedrală a Diocezei de
Westminster până în 1550, apoi ca a
doua catedrală a Diocezei Londrei
până în 1556. Abația a fost restaurată
Benedictinii de către Maria I în 1556,
apoi în 1559 au făcut o particularitate
regală - o biserică responsabilă direct
față de suveran - de către regina
Elisabeta I.

Abația este locul de înmormântare
a peste 3.300 de oameni, de obicei de
importanță în istoria Marii Britanii< cel
puțin 16 monarhi, opt prim-miniștri,
poeți laureați, actori, oameni de știință,
lideri militari și Războinicul
Necunoscut.

O tradiție târzie susține că Aldrich,
un tânăr pescar de pe râul Tamisa, a
avut o viziune despre Sfântul Petru în
apropierea locului. Aceasta pare să fi
fost citată drept originea somonului pe
care pescarii din Tamisa l-au oferit
mănăstirii în anii următori, un obicei
încă respectat anual de către
Compania Peșterilor. Originile
înregistrate ale Abației datează din anii
960 sau începutul anilor 970, când
Sfântul Dunstan și Regele Edgar au
instalat o comunitate de călugări
benedictini.

Între 1042 și 1052, regele Edward
Mărturisitorul a început să
reconstruiască Abația Sf. Petru pentru
a se asigura cu o biserică funerară
regală. A fost prima biserică din Anglia
construită în stil romanic. Clădirea a
fost finalizată în jurul anului 1060 și a
fost sfințită la 28 decembrie 1065, cu
doar o săptămână înainte de moartea
lui Edward la 5 ianuarie 1066.

O săptămână mai târziu, a fost
înmormântat în biserică iar, nouă ani
mai târziu, soția sa Edith a fost
înmormântată alături de el. Succesorul
său, Harold al II-lea, a fost probabil
încoronat în mănăstire, deși prima
încoronare documentată este aceea a
lui William Cuceritorul mai târziu în
același an.

Singura reprezentare existentă a
mănăstirii lui Edward, împreună cu
Palatul Westminster alăturat, se află în
Tapiseria Bayeux. Unele dintre părțile
inferioare ale căminului monahal, o
prelungire a Transeptului de Sud,

supraviețuiesc în Undercroft normand
al Marii Școli, inclusiv o ușă despre
care se spune că provine de la abația
saxonă anterioară. Înzestrarea sporită
a susținut o comunitate care a crescut
de la o duzină de călugări în fundația
originală a lui Dunstan, până la un
maxim de aproximativ optzeci de
călugări.

Construcția actualei biserici a
început în 1245 de către Henric al III-
lea, care a ales locul pentru
înmormântarea sa. Prima etapă de
construcție a cuprins întregul capăt
estic, transeptele și cel mai estic golf al
naosului. Capela Doamnei construită
în jurul anului 1220 la capătul extrem
de est a fost încorporată în chevetul
noii clădiri, dar ulterior a fost
înlocuită. Această lucrare trebuie să fi
fost în mare parte finalizată în 1258–
60, când a început a doua etapă.
Aceasta a dus naosul pe alte cinci
travee, aducând-o într-un singur trave
dincolo de corul ritual. Aici
construcția s-a oprit în jurul anului
1269, o ceremonie de consacrare a avut
loc la 13 octombrie a acelui an și din
cauza morții lui Henric nu s-a reluat.
Vechea navă romanică a rămas atașată
noii clădiri timp de peste un secol,
până când a fost dărâmată la sfârșitul
secolului al XIV-lea și reconstruită din
1376, urmând îndeaproape designul
original (și depășit acum). Construcția
a fost în mare parte terminată de
arhitectul Henry Yevele în timpul
domniei lui Richard al II-lea.

Henric al VIII-lea și-a asumat
controlul regal direct în 1539 și a
acordat mănăstirii statutul de catedrală
prin hărți în 1540, eliberând simultan
scrisori patente de înființare a
Episcopiei de Westminster. Prin
acordarea statutului de catedrală a
abației, Henric al VIII-lea a câștigat o
scuză pentru a o scuti de distrugerea
sau dizolvarea pe care le-a provocat
majorității abațiilor engleze în această
perioadă.

Starețul, William Benson, a devenit
decan al catedralei, în timp ce priorul
și cinci dintre călugări se numărau
printre cei doisprezece canoane.

Episcopia de Westminster 
a fost dizolvată în 1550, 
dar mănăstirea a fost 
recunoscută  ca a doua 
catedrală a Episcopiei 
Londrei până în 1556

Expresia deja veche „Jefuirea lui
Petru pentru a-l plăti pe Pavel” s-ar
putea să fi primit o nouă viață atunci
când banii destinați mănăstirii, care
este dedicată Sfântului Petru, au fost
deturnați către vistieria Catedralei Sf.
Paul. Abația c. 1711 înainte de
construirea turnurilor vestice

Abația a fost restaurată
benedictinilor sub catolica Maria I a
Angliei, dar aceștia au fost din nou
expulzați sub Elisabeta I în 1559. În
1560, Elisabeta a restabilit
Westminsterul ca „Royal Peculiar” – o
biserică a Bisericii Angliei responsabilă
direct. 

Suveranului, mai degrabă decât
unui episcop diecezan – și a făcut-o
Colegiata Sfântul Petru (adică o
biserică necatedrală cu un capitol de
canoane atașat, condusă de un decan).

La începutul secolului al XVII-lea,
mănăstirea a găzduit două dintre cele
șase companii de biserici, conduse de
Lancelot Andrewes, decanul de

Westminster, care a tradus Versiunea
King James a Bibliei.

A suferit daune în timpul
turbulenților ani 1640, când a fost
atacat de iconoclaști puritani, dar a fost
din nou protejat de legăturile sale
strânse cu statul în perioada
Commonwealth-ului. 

Oliver Cromwell a primit o
înmormântare elaborată acolo în 1658,
doar pentru a fi dezgropat în ianuarie
1661 și a fost spânzurat postum de un
gibet la Tyburn.

Un pronaos (un portic sau hol de
intrare) pentru fața de vest a fost
proiectat de Sir Edwin Lutyens la
mijlocul secolului al XX-lea, dar nu a
fost construit. O anexă temporară a
fost construită în afara Ușii de Vest
pentru încoronarea Elisabetei a II-a în
1953. Imaginile abației înainte de
construirea turnurilor sunt rare, deși
site-ul oficial al abației afirmă că
biserica avea „turnuri care au fost
lăsate neterminate în perioada
medievală”.

În 1750, vârful unuia dintre
digurile de pe latura de nord a
Mănăstirii a căzut, de cutremur, cu
fierul și plumbul care îl fixaseră. Mai
multe case au căzut, iar multe coșuri au
fost avariate. Un alt șoc fusese simțit în
cursul lunii precedente.

La 11 noiembrie 1760,
înmormântarea regelui George al II-lea
a avut loc la mănăstire, iar regele a fost
înmormântat alături de regretata sa
soție, Caroline de Ansbach. El a lăsat
instrucțiuni pentru ca părțile laterale
ale sicrielor sale și ale soției sale să fie
îndepărtate, astfel încât rămășițele lor
să se poată amesteca.

În iunie 2009 a fost propusă prima
lucrare majoră de construcție la
mănăstire dup[ 250 de ani. O coroană
a fost sugerată să fie construită în jurul
felinarului peste trecerea centrală,
înlocuind o structură piramidală
existentă care datează din anii 1950.
Aceasta a făcut parte dintr-o
dezvoltare mai largă de 23 de milioane
de lire sterline a mănăstirii finalizată în
2013.

La 4 august 2010, decanul a
anunțat că, „după o cantitate
considerabilă de lucrări preliminare și
de explorare”, eforturile pentru
construirea unei coroane nu vor fi
continuate. 

În 2012, arhitecții Panter Hudspith
au finalizat renovarea magazinului
alimentar din secolul al XIV-lea folosit
inițial de călugării abației,
transformându-l într-un restaurant cu
mobilier din stejar englezesc de către
producătorii de mobilă Luke Hughes
and Company din Covent Garden.
Aceasta este acum cafeneaua și terasa
Cellarium.

La 29 aprilie 2011, nunta Prințului
William și Catherine Middleton a avut
loc la mănăstire. 

Galeriile jubileului de diamant ale
reginei au fost create în triforiul
medieval al mănăstirii. Aceasta este o
zonă de expunere a comorilor
mănăstirii în galeriile sus, în jurul
naosului mănăstirii. Un nou turn de
acces gotic cu lift a fost proiectat de
arhitectul abației și inspectorul fabricii,
Ptolemeu Dean. Noile galerii s-au
deschis în iunie 2018.

La 10 martie 2021, în Poets' Corner
s-a deschis un centru de vaccinare
pentru a administra doze de vaccinuri
COVID-19. 

La 19 septembrie 2022, aici a avut
loc înmormântarea de stat a Elisabetei
a II-a.

Westminster Abbey este locul de `nmorm]ntare 
a peste 3.300 de personalit[\i din Marea Britanie
Cel puțin 16 monarhi, opt prim-miniștri, poeți laureați, actori, oameni de știință, lideri militari `;i dorm aici somnul de veci

Domnia Elisabetei I a fost cunoscută ca epoca elisabetană, a fost epoca de aur a 
dramei, poeziei și muzicii. Ea a domnit 44 de ani și își împarte mormântul cu 
sora ei vitregă, Maria I

Isaac Newton a murit în 1727 la Kensington și este înmormântat la Westminster 
Abbey. Monumentul lui Newton de la Westminster este realizat din marmură albă 
și gri, ilustrând obiecte din opera sa optică și matematică

Morm]ntul celebrului Laurence Olivier, 
unul dintre cei mai mari regizori din 
istorie, a cărui activitate a dominat scena 
britanică în secolul al XX-lea.

Morm]ntul  lui Charles Dickens, un 
renumit autor britanic cu cărți precum 
„Oliver Twist”, „David Copperfield”, „A 
Tale of Two Cities” 
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Familia Halynei Hutchins,
directoarea de imagine ucisă pe
platoul filmului „Rust”, în 2021,
și Alec Baldwin au ajuns la o
înțelegere, în procesul pentru
ucidere din culpă intentat
inclusiv actorului, potrivit unui
comunicat al avocatului
acestuia, citat de CNN.

Procesul, intentat în februarie
împotriva lui Baldwin, a companiilor
de producție a filmului, a
producătorilor săi și a altor membri
cheie ai echipei, a susținut
numeroase încălcări ale standardelor
din industrie.

Matthew Hutchins, soțul lui
Halyna Hutchins care a fost ucisă pe
platourile de filmare, va fi
producător executiv al filmului și va
primi o parte din profit, se adaugă în
declarație.

„Am ajuns la o înțelegere, sub
rezerva aprobării instanței, în
procesul nostru pentru ucidere din
culpă împotriva producătorilor Rust,

inclusiv Alec Baldwin și Rust Movie
Productions, LLC. Ca parte a acestui
acord, cazul nostru va fi respins,
Filmările lui Rust, al cărui

producător executiv voi fi eu, se vor
relua alături de toți cei implicați
inițial, în ianuarie 2023. Nu am
niciun interes în a mă angaja în

reincriminări sau în atribuirea de
vină (producătorilor sau domnului
Baldwin). Cu toții credem că
moartea Halynei a fost un accident
teribil. 

Sunt recunoscător că
producătorii și comunitatea
cinematografică s-au reunit pentru a
aduce un omagiu lucrării finale a
Halynei”, a spus Hutchins într-un
comunicat.

Avocatul lui Alec Baldwin a
muțumit tuturor celor care au
contribuit la rezolvarea acestei
situației.

„De-a lungul acestui proces
dificil, toată lumea și-a menținut
dorința specifică de a face ceea ce
este mai bine pentru fiul Halynei.
Suntem recunoscători tuturor celor
care au contribuit la rezolvarea
acestei situații tragice și dureroase”, a
declarat avocatul lui Alec Baldwin,
Luke Nikas de la Quinn Emanuel.

Regizorul de film Joel Souza, care
a fost și el rănit în timpul filmărilor,
este așteptat să revină la filmări.

Alec Baldwin a împuşcat-o din

greşeală pe Halyna Hutchins în timp
ce filma o scenă pentru Rust, în
octombrie 2021. Actorul a spus tot
timpul că nu a apăsat pe trăgaciul
armei.

Cu toate acestea, expertiza
criminalistică a FBI a stabilit că arma
nu s-ar fi putut descărca fără ca
trăgaciul să fie apăsat fizic, se arată
raportul consultat de Sky News.

Constatările au fost analizate şi
de către Biroul de investigaţii
medicale din New Mexico, iar un
raport post-mortem a clasificat
moartea lui Hutchins drept accident.
„Moartea a fost cauzată de o rană
prin împuşcare în piept.

Examinarea rapoartelor
disponibile ale forţelor de ordine nu
aduce nicio dovadă că arma de foc a
fost încărcată intenţionat cu muniţie
reală pe platoul de filmare.

Pe baza tuturor informaţiilor
disponibile, inclusiv a absenţei
intenţiei evidente de a provoca răul
sau moartea cuiva, decesul poate fi
clasificat drept accident”, se arată în
raport.

Actorul american va fi și
coproducător al peliculei, care
va fi realizată în parteneriat cu
casa de modă Karl Lagerfeld.

Confidenții și prietenii
regretatului creator de modă - Pier
Paolo Righi, Caroline Lebar și
Sébastien Jondeau - vor fi
producători executivi ai filmului.
Timp de peste 35 de ani, Caroline
Lebar a fost consilierul designerului,
iar Pier Paolo Righi este CEO al casei
de modă Lagerfeld. Sebastien
Jondeau a fost timp de 20 de ani
asistent personal și bodyguard al
designerului.

„Karl a fost întotdeauna o
inspirație pentru mine. A fost un
erudit, un artist, un inovator, un
lider și, cel mai important, un om
bun. Când m-am întâlnit cu echipa
lui Karl Lagerfeld, am împărtășit
imediat o viziune creativă comună.

Sunt recunoscător lui Karo, Pier și
Seb pentru că ne-au permis să

mergem împreună în această
călătorie“, a declarat Jared Leto.

Filmul va prezenta relațiile-cheie
din viața lui Lagerfeld, spuse într-o
notă imprevizibilă, așa cum a fost și
creatorul.

„De-a lungul anilor, am fost
abordați de câțiva producători de la
Hollywood care ne-au sugerat să
facem un film despre viața lui Karl.
Abia de când l-am cunoscut pe Jared
am simțit cu-adevărat că povestea va
fi spusă așa cum i-ar fi plăcut lui Karl
să o vadă“, a declarat Pier Paolo
Righi.

Karl Otto Lagerfeld a fost un
designer vestimentar, fotograf,
caricaturist, designer și costumier
german, care a locuit în Paris cea mai
mare parte a vieții sale. 

Lagerfeld a fost directorul creativ
al cunoscutei casei de modă franceze
Chanel, poziție pe care a deținut-o
din 1983 până la decesul său,
survenit în 19 februarie 2019, la
vârsta de 85 de ani, după mai multe
probleme de sănătate.

Karl Lagerfeld a fost de
asemenea, între 1965 și 2019,
directorul creativ al casei de modă
Fendi, specializată în blănuri și haine
de piele, precum și al întregului
brand omonim. 

Lagerfeld a colaborat cu
numeroase alte entități și
personalități din lumea modei
(printre care se numără și marca
Chloé) pe varii subiecte artistice și
de modă.

Fiind unul dintre cei mai
importanți creatori de modă ai
sfârșitului de secol 20 și începutul
secolului al 21-lea, Karl Lagerfeld era
ușor de recunoscut pentru semnele
sale distinctive, păr alb, de obicei
legat la spate într-o coadă „de cal”,
ochelari negri, mănuși de piele
neagră fără degete, cravate negre
lungi și largi, cu noduri mari, lejere,
și cămăși albe cu gulere înalte, albe,
detașabile. 

Fotografii surprinse cu reac\ia actorului Alec Baldwin c]nd a aflat despre 
decesul Halynei Hutchins

Jared Leto va juca într-un film despre Karl Lagerfeld

Alec Baldwin a ajuns la o în\elegere
cu familia Halynei Hutchins

Starul britanic în vârstă de 45 de
ani a uimit publicul și sportivii
atunci când și-a făcut apariția la
un concurs de jiu-jitsu
brazilian.

Cunoscut pentru rolurile sale de
„dur“, Tom Hardy este pasionat de
jiu-jitsu brazilian și deține centura
albastră. „Modest și prietenos“, așa a
fost descris de cei prezenți la
Campionatul de jiu-jitsu brazilian
2022, o competiție organizată de
Ultimate Martial Arts
Championships, în orașul Milton
Keynes, din Marea Britanie. 

Actorul s-a înscris în concurs și,
în final, a câștigat competiția,
potrivit The Guardian.

Diploma a fost completată cu
numele său real, Edward Hardy.
Starul din „Taboo“ și „Mad Max<

Drumul furiei“ s-a aflat la eveniment
doar în calitate de sportiv și i-a uimit
pe cei prezenți cu modestia sa. „

Toți l-au recunoscut, dar a fost
foarte modest și a acceptat să facă
fotografii cu toată lumea. A fost o
adevărată plăcere să-l avem la
evenimentul nostru“, a spus
purtătorul de cuvânt al
organizatorilor.

Adversarul lui Hardy, veteranul
Danny Appleby, a declarat că a fost
foarte surprins când a văzut că
actorul – pe care l-a descris drept
„un tip cu adevărat drăguț“ – este
adversarul său, în semifinală. 

„Am fost șocat, dar el mi-a spus<
«Uită că sunt eu și fă ceea ce ai face
în mod normal»“, a mărturisit
Appleby. 

„Este un tip cu adevărat puternic,
n-ai crede că este o celebritate. Am
făcut vreo șase turnee și am fost pe

podium la fiecare. Dar el este
probabil cel mai dur concurent pe
care l-am întâlnit“, a adăugat
sportivul.

Nu a fost prima dată când Tom
Hardy a participat la o competiție de
arte marțiale. În august, actorul a
câștigat Campionatul REORG Open
Jiu-Jitsu de la Wolverhampton, un
turneu care vizează strângerea de
fonduri pentru personalul militar,
veterani și lucrătorii serviciilor de
urgență. Hardy este administrator al
REORG, o organizație caritabilă care
predă jiu-jitsu celor care au avut răni
grave sau celor care suferă de
depresie.

Tom Hardy este cunoscut pentru
personajele dure pe care le
interpretează. A jucat în pelicule
precum „Inception“, „Legend“, „The
Revenant“, „Dunkirk“ și în serialul
de succes „Peaky Blinders“.

Tom Hardy, apari\ie-surpriz[ la un concurs de arte mar\iale


