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Cel mai bătrân om din lume, ja-
ponezul Chitetsu Watanabe, a murit
la vârsta de 112 ani, potrivit autori-
tăților locale din municipiul japonez
Niigata. Bărbatul, care trăia într-un
azil de bătrâni din Niigata, s-a născut
pe 5 martie, în 1907. El fusese con-
firmat de Cartea Recordurilor
Guinness ca ;i cel mai bătrân om din
lume, pe 12 februarie, anul acesta.
Bărbatul a murit însă la scurt timp,
pe 23 februarie.

El s-a născut în Niigata şi apoi s-
a mutat în Taiwan, unde a lucrat la o
plantație de trestie de zahăr. Watanabe
s-a întors însă în Japonia şi a lucrat
în domeniul agriculturii, de data
aceasta la birou, până când a intrat la
pensie.

Într-un interviu pentru presa lo-
cală, în ianuarie 2019, Watanabe a
spus că secretul pentru o viață lungă
este să „nu te enervezi şi să îți păstrezi
zâmbetul”. 

Acum britanicul Robert Weighton,
născut pe 29 martie 1908, este cel
mai bătrân om din lume, iar bucu-
reşteanul Dumitru Comănescu, în
vârstă de 111 ani şi 3 luni, este al
doilea cel mai bătrân om din lume.

Unele submarine naziste
au trecut în proprietatea
marinei argentiniene

O pictură a lui Van Gogh, care a
fost vândută în anii '60 cu echivalentul
a 5 euro, va fi scoasă la licitație cu un
preț ce porneşte de la 13 milioane de
lire sterline după ce i-a fost confirmată
autenticitatea. „Țărancă din fața fer-
mei”, pictată în 1885, când artistul
avea 33 de ani, ar fi una dintre primele
lucrări pe care Van Gogh le-a scos la
vânzare. Tabloul a fost vândut cu
doar 4 lire sterline în 1967, pentru
că licitatorii s-au îndoit de autentici-
tatea lui întrucât purta semnătura
simplă „Vincent”.

În 1873 a apărut holera asiatică, în fața căreia măsurile
de prevenire au demarat deja în 1872. Această epidemie
cruntă a avut multe victime. Până la data de 7 septembrie,
dintre cei 18.000 de locuitori ai oraşului s-au îmbolnăvit
981, din care au murit 550. Tragerea clopotelor a fost inter-
zisă, spitatele de epidemie s-au umplut şi dincolo de pod.
Episcopul numit dr. Schlauch Lőrincz a trimis o sumă de
800 forinți ajutor, iar oraşul a solicitat 5000 de forinți de la
guvern. 

Holera a apărut şi în 1891, epidemia a ținut patru luni
şi a cauzat multe pagube industriei şi comerțului. Secretarul
de stat, contele Adrássy Gyula a vizitat oraşul cu această
ocazie. Cu ocazia acestei epidemii au avut o mare angajare
la conducerea lucrărilor de salvare Rogozi Pap Géza, atunci
consilier, şi Jéger Kálmán, medicul şef al oraşului.

~n 1873 holera asiatic[ 
a lovit S[tmarul

Cineastul Steven Spielberg a renunţat să mai regizeze
noul film din seria "Indiana Jones", pentru prima oară în
39 de ani din existenţa acestei saga de aventuri, şi care în
2021 va fi prezentă pe marile ecrane cu cel de-al cincilea
său lungmetraj.

Spielberg va rămâne implicat în proiect ca producător,
dar va preda ştafeta regiei cineastului James Mangold, care
a primit multe aprecieri pentru filmul său nominalizat la
Oscar "Ford vs Ferrari". 

Surse apropiate lui Spielberg au relevat că decizia a fost
luată personal de regizor, cu scopul de a aduce o privire
mai proaspătă asupra francizei şi de a atrage publicul mai
tânăr. Totuşi, Harrison Ford, protagonistul acestei saga de
aventuri din 1981, rămâne prezent în acest film.

Steven Spielberg renun\[
la ”Indiana Jones“
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~n Monografia ora;ului Satu
Mare coordonat[ de Borovsky Sa-
mu la capitolul dedicat culturii este
prezentat[ ;i presa s[tm[rean[.
Sunt enumerate ziarele ;i revistele
care au apărut p]n[ `n anul 1908,
în ordinea cronologică a înființării
lor.

Szatmári Értesítő. Tárogató. (Curier
Sătmărean. Taragot). Săptămânal cu con-
ținut mixt care a fost pornit în 1861 de
către Ábrai Károly sub redacția lui Bör-
key Imre. El a fost colaborator principal
;i în 1862 când el a transformat ziarul
într-unul social ;i mixt cu două apariții
pe săptămână cu numele de Tárogató,
angajând pe Zombori Gedő, el rămânând
colaborator principal. Ziarul a încetat să
apară în 1869, după ce a fost redactat
scurt timp ;i de către avocatul Unger
Gusztáv. A fost tipărit de către Kovács
Márton, care, prin soția lui, a avut o ti-
pografie deja în 1856. Această primă ti-
pografie din Satu Mare a fost mo;tenirea
soției lui Kovács de la tatăl ei Fuchs Ig-
nácz, proprietar de tipografie din Újvidék
(Novi Sad, Serbia).

Szamos (Some;). A fost lansat în 1
ianuarie 1869 de către Bihari Péter. La
început a apărut o dată pe săptămână,
apoi de două ori pe săptămână.  Inițial a
fost tipărit de către Kremper Károly ;i
Nagy Lajos, din 1870 de către Kovács
Márton. În acel an, Bihari a predat re-
dacția către Palásthy Sándor, care l-a re-
dactat împreună cu Majoros Endre timp
de ;apte ani. Din 1 ianuarie 1876, ziarul
a fost redactat o jumătate de an de către
Jeney György care a cumpărat tipografia
lui Kovács, dar în acela;i an atât tipogra-
fia cât ;i ziarul a fost cumpărat de către
Gönyei József ;i Litteczky Endre. Până
în 1877 redactorul ziarului a fost Polyán-
szky Endre, apoi timp de un an Hérmán
Mihály ;i Nagy József, între 1879-1884
Rácz István, între 1884-1986 Kótai Lajos.
În 1896 Litteczky Endre a fost responsa-
bilul ziarului care a devenit proprietatea
lui, iar din 1. noiembrie 1896, timp de
zece an fost redactat de către dr. Hantz
Jenő. Din 1907, sub responsabilitatea lui
Litteczky Endre jr., redactorul ziarului a
fost Osváth Elemér. Colaboratori prin-
cipali ai ziarului în decursul anilor au
fost< Péterffy István, Ferenczy János, Tan-
kóczi Gyula, Majdik Árpád, dr. Veréczy
Ernő, Körösmezei Antal, Erdélyi Imre,
Ferencz Ágoston (Augustin Ferențiu).
Din 1895 este un ziar politic.

Szatmár (Sătmar). Săptămânal so-
cial. A fost fondat în 1875 de către tipo-
graful Nagy Lajos. Redactorii lui au fost<
dr. Tomcsányi Imre, medic, de la început

până în 18 mai 1878> Egry Ferenc până
31 august 1880 (el având ca redactor ad-
junct pe Kótai Lajos). După Egry, Cso-
may Imre a fost redactorul ziarului până
în 31 ianuarie 1882. De atunci ;i până în
30 aprilie 1883, ziarul a avut trei redac-
tori< Sarmaságh Géza, Hofbauer Ignácz
;i Haraszthy Tamás. Între 1883-1888 ia-
ră;i Egry Ferenc a redactat ziarul, urmat
pe scurt timp de Kupár Rezső ;i Nagys-
zombati Mázsáry József. Între 15 nov
1888 ;i 31 dec. 1889 redacția a fost com-
pusă din 4 membri, ;i anume< Uray Géza,
Nagy Vincze, Nagy Elek ;i Aczél Ferenc.
Între 1890-98, Nagy Lajos a fost redactor.
În acest timp au funcționat alternativ la
ziar Fodor György ;i Gönczy Ignácz ca
redactori ;ef. În 1898 au devenit redactori
Jékey Károly jr. ;i Steuer Dezső, apoi Na-
gy Lajos din nou până 1901, după decesul
căruia Tasi Nagy Lajos a preluat ziarul ;i
l-a condus până-n 1. iunie 1901 când ti-
pografii Kalik ;i Szerémy au cumpărat
tipografia ;i ziarul. Mai departe au fost
redactori dr. Teörseök Károly cu princi-
palul colaborator Marosán János, până-
n 5. aprilie 1902, când ziarul a fost preluat
de dr. Hadady Lajos care însă a demisio-
nat repede. A urmat Bottyán Pál până-n
4. mai 1904 care a fost urmat de dr. Nagy
Barna cu colaboratorii Inczédy Márton,
Unger Béla ;i dr. Török Árpád. Ziarul
are azi un caracter politic, conducătorul
lui fiind Luby Béla, iar redactor respon-
sabil dr. Vajna Géza.

Revista Catolică. A fost o revistă re-
ligioasă în limba română, redactată la
sfâr;itul anilor 1880 de către dr. Vasile
Lucaciu, azi deputat de Beiu;. S-a desfi-
ințat după cca. trei ani de la apariție. S-
a tipărit la tipografia Szabadsajtó (Presa
libeară) a lui Litteczky Endre. (n. red.
Primul num[r al Revistei Catolice a
ap[rut `n septembrie 1885. Revista a
ap[rut, cu ̀ ntreruperi, p]n[ ̀ n anul 1905)

Szatmár és Vidéke (Sătmarul ;i îm-
rejurimile), săpt[mânal. A pornit la
drum în data de 1. iulie 1884 sub redacția
redactorului responsabil Sarmaságh Gé-
za. La fondarea ziarului au participat dr.
Fejér István ;i Bodnár Gáspár care i-au
fost colaboratori pricipali, la fel ;i tipo-
graful Molnár János, editor ;i proprietar.
Dr. Fejes István a preluat redacția în 1.
ian. 1890, rămânând redactor responsa-
bil până în 1908. Colaboratorii principali
i-au fost dr. Schönpflug Jenő, dr. Tanody
Endre ;i Erdőssy Vilmos. Nu a fost cola-
borator oficial, dar a fost ;i este ;i acum
un colaborator de prim rang dr. Tanódy
Márton. Ziarul este editat de către Mor-
vai János. Redactor ;ef din ianuarie 1908
este dr. Fejes István, redactor responsabil
Erdőssy Vilmos, colaborator principal
Csomay Győző.

Téli Esték (Seri de iarnă). Fondat în
1886 de către Bodnár Gáspár. Această
publicație a apărut numai în semestrele
de iarnă. Scopul lui a fost mai ales repre-
zentarea intereselor meseria;ilor. Locul
acestei publicații a fost preluat în 1897
de către Magyar Földmivelő (Agriculto-
rul Maghiar). Apare o dată în două săp-
tămâni. Redactorul amândurora a fost şi
este Bodnár Gáspár, care de 11 ani re-
dactează ;i revista Katholikus Család (Fa-
milia catolică).

Heti Szemle (Revista săptămânii).
Săptămânal politic şi social. Apare o dată
în două săptămâni, miercurea. A fost
fondat în 1891 de către cenaclul diecezei
Sătmarului. Editor< Pázmány-Sajtó (Pre-
sa Pázmány). Primul redactor a fost dr.
Buza Sándor, din 1895 Báthory Endre.
Are o orientare catolică, este independent
din punct de vedere politic.

Reformátusok Lapja (Foaia refor-
maților). Săptămânal religios. În 1891-
92 a fost redactat de către protopopul ref.

Biki Károly ;i tipărit la tipografia lui Lit-
teczky, însă s-a desființat.

Rendőri Lapok (Foile Poliției). Or-
gan de specialitate pentru corpul de ofi-
țeri al poliției ;i pentru trupele poliției ;i
jandarmeriei. Mai înainte a apărut în data
de 1 ;i 15 a ficărei luni, acum apare în
data de 1 a fiecărei luni, exclusiv pentru
ofițerii ;i pentru trupa de poliție ;i jan-
darmerie. A ajuns la anul IV de apariție.
Este redactat de către corpul ofițeresc al
poliției sub supravegherea căpitanului
;ef Tankóczi Gyula (a;a a fost numit la
vremea respectivă inspectorul ;ef al po-
liției – n. red.)

Szatmári Ellenőr (Controlor sătmă-
rean). Fondat în data de 1 mai de către
Papp Lajos, preot gr. cat. de Sătmar. A
fost tipărit de către Pázmány-Sajtó. A
apărut în fiecare sâmbătă. A avut o orien-
tare socială. Publicația a fost interzisă de
către Episcopia greco-catolică de Gherla
din data de 15 nov. 1897 din cauza orien-
tării ei laice.

Szatmár-Németi (Sătmar-Mintiu).
(n. red). După unificarea celor două
ora;e vecine Sătmar ;i Mintiu în 1715,
despărțite de o ramură a Some;ului, nu-
mele ora;ului nou regal a devenit în lb.
magh. Szatmárnémeti, care se folose;te
;i azi de către populația maghiar[) A por-
nit ca un săptămânal în data de 14 dec.
1897, astfel acum î;i trăie;te al 11-lea an
de apariție. A avut următorii redactori<
Mátray Lajos, profesor la gimnaziul ref.
principal pănă-n 1 ian. 1905. În acest
timp colaboratorii pricipali i-au fost<
Bakcsy Gergely, Nagy Károly, Ferencz
Ágoston (Augustin Ferențiu) care la în-
ceputul anului 1905 a condus ziarul îm-
preună cu Shik Elemér. Apoi a devenit
editor Boros Adolf, iar redactor dr. Rácz
Endre. În data de 5 martie a venit la acest
ziar deputatul dr. Kelemen Samu în ca-
litate de conducător, care l-a transformat

într-un organ oficial al Partidului 1848,
care apare de atunci de două ori pe săp-
tămână, miercurea ;i duminica. Sub di-
recțiunea lui Kelemen, dr. Komáromy
Zoltán a fost redactorul responsabil, care
a decedat în 23 februarie 1907. Apoi re-
dacția a fost preluată de dr. Havas Miklós
;i Ferenczy János. În ultimii doi ani au
fost colaboratori principali Nagy Vincze,
Csomay Győző, Dénes Sándor ;i dr. Viz-
solyi Manó. Publicația a fost până în 26
ian. 1904 în proprietatea fraților Wein-
berger. De atunci este în proprietatea lui
Boros Adolf.

Tanügyi Értesitő (Curierul învăță-
mântului). Organ specializat pe teme de
educație ;i învățământ. Este organul ofi-
cial al Inspectoratului regal de învăță-
mânt al comitatului Sătmar ;i al Asocia-
ției generale a învățătorilor din comitatul
Sătmar. Apare în ziua de 25 a fiecărei
luni. A fost fondat în 1901 de către aso-
ciația învățătorilor. În primii ani a fost
redactat de către directorul de ;coală ele-
mentară Kótai Lajos, acum este redactat
de către Mihály Ferencz, director de
;coală elementară de stat.

Szatmári Hirlap (Gazeta de Sătmar).
Cotidian politic independent. A ap[rut
între 9 noiembrie 1902 ;i 31 ianuarie
1904. A fost redactat de către Harsányi
Sándor, colabor principal i-a fost Balassi
Sándor. A apărut la tipografia „Szabad-
sajtó” (a lui Litteczky – n. red.)

Szatmárvármegyei Politikai Hirlap
(Ziarul Politic al Comitatului Sătmar).
Fondat ;i redactat din 1 ian de către We-
chsler Gyula. A fost un săptămânal. După
câteva luni s-a desființat. A fost tipărit la
tipografia lui Litteczky.

Szatmár Vármegye (Comitatul Săt-
mar). Săptămânal social. Fondat ;i re-
dactat din 1 ian. 1902 de Pozsonyi Gábor.
A trăit câteva luni. A fost tipărit la fel la
tipografia lui Litteczky.

Szatmári Friss Újság (Ziar Proaspăt
de Sătmar). Firma de editură din Buda-
pesta a lui Székely Károly a pornit sub
acest nume un cotidian la Satu Mare în
data de 20 septembrie 1902, al cărui re-
dactor a fost jurnalistul sătmărean Maj-
dik Árpád. La sfâr;itul anului 1902 re-
dacția a fost preluată de către Csomay
Imre jr., el a fost redactor până la sfâr;itul
anului 1903, când ziarul a încetat să mai
apară. A fost tipărit în tipografia lui Mor-
vay János.

Szatmári Hirlap II.  A fost lansat din
însărcinarea cenaclului protestant de că-
tre Fülöp Áron la 26 dec. 1903. A fost un
săptămânal. S-a desființat după un an. A
apărut lu literele lui Szabdsajtó a lui Lit-
teczky.

Szatmári Napló (Jurnal de Sătmar).
Cotidian înființat în 25 noiembrie 1904.
Redactor responsabil a fost Kovacs
Ödön, redactor asociat Balassa Sándor.
Ziarul a avut la început o tipografie pro-
prie, însă după scurt timp atât firma cât
;i tipografia s-a închis. În 14 ianuarie
1900 ziarul a fost preluat de către Balassa
Sándor ;i a fost tipărit la tipografia lui
Újvárosi Sámuel. De atunci ziarul a apă-
rut de trei ori pe săptămână, însă din 18
iulie 1905 nu mai apare.

Északkeleti Újság (Ziar de Nord-
Est). A fost în proprietatea firmei tipo-
grafice a lui Újvárosi ;i Nemes. Primul
număr a apărut în 3 iulie 1905. Redacto-
rul ziarului a fost dr. Shik Elemér până
în 14 august al anului amintit, când acesta
a plecat din Satu Mare. După el, redacția
a fost preluată de către Ferenczy János,
care l-a redactat până la sistarea apariției
la 1 febr. 1907. A fost un săptămânal so-
cial, colaborator principal fiind Káldor
Lajos. Din 30 iulie 1906 a fost în pro-
prietatea lui Nemes András.

Szabadság. Iparos Lap. (Libertatea.
Foaia meseria;ilor). Mai înainte a fost
Iparos Lap, un săptămânal pentru susți-
nerea intereselor meseriaşilor individuali
din Satu Mare. A fost fondat cu ocazia
adunării generale a meseriaşilor din 22
martie 1907. Redactor ;ef< avocatul dr.
Glatz József, redactor responsabil ;i edi-
tor< Polónyi Albert, tipărit de către pro-
prietarul de tipografie Nemes András
din Satu Mare. În data de 1 octombrie
ziarul î;i schimbă formatul ;i titlul. La
ora actuală apare cu titlul Szabadság, re-
dactor responsabil ;i editor fiind Polónyi
Albert.

Halmi (Halmeu). Primul an. Pro-
prietar ;i redactor ;ef< dr. Nagy Mihály,
redactor responsabil Dénes Sándor. Săp-
tămânal social. Tipar< tipografia lui Ne-
mes András.  (n. red. Mai târziu, Dénes
Sándor, născut la Micula în 1880 cu nu-
mele de Grosz, a fost timp de 30 de ani
redactor ;i redactor ;ef al ziarului Sza-
mos. A publicat mai multe volume de
beletristică. A pierit în 1944 în urma ho-
locaustului.)

Gazdák Lapja (Foaia Gospodarilor).
Este un săptămânal de economie gene-
rală ;i de economie agrară. Este organul
oficial al Asociației Agricole din Comi-
tatul Sătmar, al Asociației Hipice, al Aso-
ciației de Ogari din Comitatul Sătmar ;i
a Asociației Cooperativelor din Comi-
tatele de Nord-Est. Apare în fiecare zi de
vineri. Este fondat de către Poszvék Nán-
dor în calitate de proprietar ;i redactor
responsabil în 1901, care redactează ;i
azi acest organ de presă. Colaboratori
principali< Pethő György, administrato-
rul domeniilor familiei Vécsey, Bartha
Kálmán, consilier economic al ora;ului
;i Soltész Miklós administratorul
ora;ului. Tipărit de tipografia lui Nemes
András.

Veres Istvan, Adriana Zaharia

ISTORIE
Revista Catolică. A fost o revistă religioasă în limba română, redactată la sfâr;itul anilor

1880 de către dr. Vasile Lucaciu, azi deputat de Beiu;. S-a desființat după cca. trei ani de apariție.
S-a tipărit la tipografia Szabadsajtó (Presa liberă) a lui Litteczky Endre.

Revista Catolic[ redactat[ de dr. Vasile Lucaciu, septembrie 1885

O istorie a presei ora;ului Satu Mare, 
din secolul al XIX-lea p]n[ `n anul 1908

Augustin Ferențiu este trecut printre colaboratorii principali ai ziarului Szamos ;i conduc[torii ziarului Szatmár-Németi
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IN MEMORIAM
“Să nu uităm că deşi născută în altă parte (26 octombrie 1949, Feleac, Bistriţa-Năsăud), Livia

Mărcan a venit în Sătmar unde a promovat cultura locului (traducând în italiană o serie de scriitori
ai urbei), prin activitatea exemplară didactică şi a lăsat diamante în scrisul său la care e bine să
revenim, să fim atenţi la mesajul profund uman pe care ni l-a lăsat.”

Bibliografie selectivă (cronologic)<

Debut literar în revista „Echinox”, 1970.
A colaborat cu traduceri din şi în limba
italiană şi spaniolă, eseuri, prezentări de
cărți, comentarii critice la revistele<
„Poesis”, „Poezia”, „Nord Literar”, „Con-
vorbiri literare”, „Citadela”, „Mişcarea li-
terară”, „Caiete Silvane”, „Mărturii cul-
turale”, „Mesagerul, Mesagerul albastru”,
„Bibliotheca Septentrionalis”, „Crono-
graf ”, „Destine literare” (Canada),
„Orizzonti culturali italo-romeni” (Ti-
mişoara-Padova), „Reflex”, „Răsunetul”,
„Conexiuni”, „Boema”, „Informația Zi-
lei”, „Informația de duminică” etc.

Cenacluri< „Echinox”, „Afirmarea”,
„Artfix”, „Cronograf ”.

Volume publicate / proză poetică< 
Mărcan, Livia, Vremea în cântec (poeme
lirice), Satu Mare, Editura Inspirescu,
2014.
Mărcan, Livia, Pasăre de o clipă (proză
lirică virtuală) = Uccello un momento
(prosa lirica virtuale), trad. în italiană
de Livia Mărcan = Traduzione in italia-
no di Livia Mărcan, Cluj-Napoca, Edi-
tura Napoca Nova, 2017.
Volume publicate – traduceri<

Rău, Aurel, Poeme ligure – Poema ligu-
re, ediție bilingvă, Cluj-Napoca, Editura
Napoca Star, 2006.
Pirandello, L., O căsătorie ideală şi alte
nuvele, Cluj-Napoca, Editura Risoprint,
2007.
Collodi, C., Aventurile lui Pinocchio,
Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2008.
Curpaş, T., Poezii=Poesie, ediție bilin-
gvă, Satu Mare, Editura Daya, 2009.
Noaptea nunții< Antologie de povestiri
şi nuvele italiene, trad. din limba italia-
nă, cuvânt înainte, note de Livia Mărcan,
Cluj-Napoca, Risoprint, 2012.
Fătu Nalațiu, Victoria, Frumusete răpi-
toare - într-alt cer de poezie = Raving
beauty - in a different poetry sky = Beau-
té ravissante - dans un autre ciel de poé-
sie = Bellezza affascinante - in altro cielo
di poesia. Trad. în limba engleză, Gabi
Rusu = English version by Gabi Rusu>
Trad. în limba franceză, Marilena Lica-
Masala = Traduit en français par Mari-
lena Lica-Masala> Relecture en français
par Francis Berthelot d'Azay> Trad. în
limba italiană = Traduzione in italiano<
Livia Mărcan. Bistrița, Editura Născut
Liber, 2016.
Cosma, Dorel, Malul tăcerii = La riva
del silenzio, versiune în limba italiană
de = traduzione in italiano di Livia Măr-

can, Bistrița, Editura Nosa Nostra, 2018.
Buzzati, Dino, Sfârşitul lumii, povestiri,
versiune în limba română, postfață de
Livia Mărcan, Cluj-Napoca, Editura Na-
poca Nova, 2018.

Premii< 
2006 Diplomă pentru jurnalism cultu-
ral, Consiliul Județean Satu Mare>
2008 Premiul Institutului Italian de Cul-
tură Vitto Grosso, traducerea volumului
O căsătorie ideală şi alte nuvele de L.
Pirandello>
2009 Premiul I, traducere carte copii,
Consiliul Județean Cluj-Napoca>
2010 Diploma della Fondazione Nazio-
nale „Carlo Collodi”, Italia>
2010 Diplomă de participare la Anul
editorial sătmărean>
2011 Diplomă de onoare, în semn de
colaborare şi sprijin acordat Bibliotecii
Județene pentru activități culturale, edu-
cative şi traduceri a scriitorilor sătmă-
reni, Consiliul Județean Satu Mare>
2013 Locul II la Concursul național cu
participare internațională „Dulcea mea
Doamnă, Eminul meu iubit”, Arad> 
2016 Premiul Festivalului Liviu Rebrea-
nu, Bistrița, pentru traducerea în italiană
a volumului Frumusețe infinită = Bel-
lezza infinita, de Victoria Fătu Nalațiu.

Prietenii `i transmit un ultim 
r[mas bun scriitoarei Livia M[rcan

“Ce-am făcut cu singura
mea avuţie adusă pe lume - cu-
vintele?” Se întreabă profesoa-
ra într-unul din volumele ei de
proză.

Acum, LIVIA MĂRCAN şi-
a luat cuvintele şi ne-a lăsat
amintirile.

Nedreaptă şi această prea repede tre-
cere în eternitate a Liviei Mărcan - pro-
fesoară apreciată în Satu Mare (între anii
1972 - 2019), o reputată traducătoare din
şi în limba italiană în plină afirmare.  Poa-
te că volumul de "proze lirice" din 2017
a fost intitulat de autoare premonitoriu
"Pasăre de o clipă"> metafora aspiraţiei, a
omului care se doreşte să se ridice mai
sus i se potriveşte ...

Am cunoscut-o prin familia Claudia
şi Alexandru Pintescu (;i ei lipsindu-ne,
vai, de prea mulţi ani), ne-am intersectat
paşii la activităţile culturale din oraş (un-
de, vă amintiţi, era bună, arzătoare, cu
observaţii ferme şi pertinente), i-am cu-
noscut câteva scrieri (mai ales antologiile
- "Armonii de toamnă" - 2014> "Vremea
în cântec" - 2016> "Roua dimineţilor se-
nine" - 2016> "Caravana culturii" - 2018)
unde îi recunoşteai însemnările calde,
sincere, despre viaţă, oameni şi singură-
tate, cu încărcătura "didactică" şi morală
a profesoarei pe care a onorat-o.

Fără a fi "specialişti " în limba italiană,
am fost bucuros să aflu că traducerile ei
din Pirandello ("O căsătorie ideală şi alte
nuvele " - 2007), din Colodi ("Aventurile
lui Pinocchio" - 2008), din Buzzati,
("Sfârşitul lumii " - 2018) erau apreciate.
Din păcate n-au apărut la edituri consa-
crate, ceea ce, pe nedrept, au dus la o re-
pede uitare. Este condiţia "scriitorului
din provincie" cu care ne luptăm şi la
Satu Mare.

Livia Mărcan scria pentru a se con-
fesa, scria împotriva singurătăţii şi a tre-
cerii vieţii< "Cuvintele scrise de mine sunt
un fel de a vorbi în umilinţa tăcerii. Ne-
având cui să le dau, le înşir pe hârtie...?"
- scrie autoarea.

Să nu uităm că deşi născută în altă
parte (26 octombrie 1949, Feleac,
Bistriţa-Năsăud), a venit în Sătmar unde

a promovat cultura locului (traducând
în italiană o serie de scriitori ai urbei),
prin activitatea exemplară didactică şi a
lăsat diamante în scrisul său la care e bine
să revenim, să fim atenţi la mesajul pro-
fund uman pe care ni l-a lăsat - Dumne-
zeu să o odihnească în pace.

George Vulturescu

"Ceea ce ne face să rămânem în
amintire, sunt până la urmă cărţile noas-
tre. Şi, Livia Mărcan, prin scrisul ei, va fi
acolo unde mulţi scriitori vor rămâne...în
conştiinţa culturii sătmărene ;i nu nu-
mai! Să-i fie ţ[râna uşoară!

Gheorghe Cormoș - poet

Pe profesoara, traducătoarea şi eseis-
ta Livia Mărcan am cunoscut-o cu zeci
de ani în urmă, frecventând Cenaclul li-
terar Afirmarea. Îi făcea mare plăcere să
se revadă cu anume periodicitate cu scrii-
torii sătmăreni. Nu de puţine ori, de-a
lungul anilor, mai spunea că are anume
betegşuguri fizice, dar le ignora numai
pentru a se simţi în largul ei, printre crea-
tori. Era o fire mai greu de descifrat.
Uneori era volubilă, gata să-ţi dea până
şi inima din piept, alteori se dovedea mai
greu abordabilă, motiv pentru care o se-
rie de sătmăreni au avut păreri contra-
dictorii cu privire la personalitatea ei.
Am convingerea că acele stări de anume
indispoziţie, cu dificultăţi de comunicare
pe anumite paliere, erau stârnite de sin-
gurătatea apăsătoare în care trăia mai
ales în ultimii ani. De teama de a nu
stârni compasiune, se abţinea de a-şi ex-
prima starea prin vorbe, dar o bună parte
a scrierilor sale trădează acea povară apă-
sătoare a singurătăţii. Scria din pasiune,
motiv pentru care, nu de puţine ori, mă
întreba dacă am nevoie de materiale pen-
tru pagina literară publicată periodic în
Informaţia de Duminică, sau chiar în an-
tologiile Afirmarea editate în anii ante-
riori. Părerile ei critice asupra unor ma-
teriale citite în cenaclu erau pertinente,
la obiect, din care se desprindeau şi anu-
mite sfaturi utile.

Atunci când starea fizică, dar şi cea
emoţională se întâlneau, Livia Mărcan,
scotea din condei scrieri care te impre-
sionau cu frumuseţea şi claritatea expri-

mării. Numeroase eseuri sau consideraţii
critice referitoare la unele cărţi care au
văzut lumina tiparului sub semnături ale
scriitorilor sătmăreni, erau adevărate
poeme în proză.

Chiar şi după intrarea ei în "clubul"
select al sexagenarilor, Livia Mărcan se
bucura asemeni unei adolescente de
apariţia unor volume traduse de ea. Ve-
nea la cenaclu, dar şi la Redacţia cotidia-
nului Informaţia Zilei, pentru a ne pre-
zenta roadele muncii sale. Radia de bu-
curie.

Din păcate pentru ea, plecarea bruscă
în lumea de dincolo i-a curmat cel puţin
unul dintre visurile sale - de a deveni
membră a Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia - USR.

Ca urmare a scrierilor sale, Livia
Mărcan o să rămână în conştiinţele noas-
tre, ale sătmărenilor şi nu numai, ca o
traducătoare sârguincioasă, ca o scrii-
toare care merită tot respectul, o bună
colegă de cenaclu. Cu siguranţă acolo
unde a plecat, o să completeze Cenaclul
Celest alături de alţi sătmăreni precum<
Alexandru Pintescu, Dorin Sălăjan, Ilie
Sălceanu, Ion Baias, Ion Bledea, Ion Bala,
Gheorghe Creţu, Raluca Sălăjan ş.a.

În numele membrilor Cenaclului Li-
terar Afirmarea, îl rugăm pe Milostivul
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.

Ioan Coriolan Aniţaş, 
preşedintele cenaclului Afirmarea  

Ne-a lăsat amintirile...

Ultima mea convorbire telefonică cu
Livia Mărcan a fost în 3 februarie a.c. M-
a-ntrebat cum este vremea la Borşa. Îşi
anunțase participarea la excursia orga-
nizată de prof. Livia Haidu (pentru 28
februarie). Dar peste câteva zile şi-a ales
un traseu cu altă destinație. 

Relația noastră a avut şi pauze. Avea
felul ei de a întreține spiritul prieteniei.
În tinerețe purtam discuții despre o piesă
de teatru, o carte citită. În ultimii ani îmi
povestea despre locurile vizitate din di-
ferite țări< muzee, monumente, peisaje,
bucătăria şi obiceiurile localnicilor, starea
de spirit a oamenilor, prețurile de piață
etc. Ne propusesem să alcătuim um vo-
lum biobibliografic despre Alexandru

Pintescu, dar... M-am bucurat pentru bu-
curiile ei< reuşitele editoriale, volumele
de proză sau traducerile în şi din limba
italiană< „Cuvintele scrise de mine sunt
un fel de a vorbi în umilința tăcerii. Ne-
având cui să le dau, le înşir pe hârtie”
(scrie pe coperta unui volum semnat de
ea). Sau< „Ce-am făcut cu singura mea
avuție adusă pe lume, cuvintele? Primă-
vara plecării s-a pierdut, undeva, departe.
Oare a rămas ceva din mulțimea sau ne-
încrederea cu care au fost rostite mona-
dele odată cu aerul şi lumina? Ceas de
întrebări lângă dealuri şi cetăți ale tainei,
aruncate peste valea cu stele a copilăriei
uitate. Aşadar, nu e de mirare că nu mai
ştiu de mult cum este vremea în cântec,
ne istovesc anii cu atâtea ceasuri grele.
Bate de la un timp un vânt prin toate şi
prietenii-s mai rari. Mă simt vinovată,
pentru ceea ce n-am făcut< oceane de
frunze în care nu m-am lăsat îngropată,
duşmani pe care nu i-am urât, cuvinte
pe care n-am învățat să le cânt, fiare pe
care nu le-am ucis, fluvii în care nu m-
am înecat, răsărituri pe care n-am apucat
să le văd> sunt piscuri pe care nu le-am
urcat. Timpul meu mă întreabă adesea
unde-am plecat, vrea un răspuns clar,
nealterat…” (Din volumul „Vremea în
cântec”).

Maria Gârbe

Livia Mărcan, 
în dimensiunea Absolutului

Mă gândesc la Livia, aşa cum am per-
ceput-o în ultimii ani, o veritabilă cău-
tătoare, atât a formelor de exprimare,
pentru a le întrupa în artă, cât şi a oame-
nilor şi a relaţiilor cu ei, o căutătoare a
Absolutului. Căuta, ceea ce la rândul ei
ne şi oferea< sensibilitate, frumuseţe su-
fletească, iubire, atât nevoia de ea, cât şi
disponibilitatea de a oferi. Oare cât i-am
putut noi oferi, în goana timpului, din
ceea ce căuta ea? 

O ştiam la început doar din vedere,
cunoscută fiind în oraş ca o profesoară
exigentă şi foarte bine pregătită profe-
sional. Peste ani, am ajuns să ne cu-
noaştem şi să ne apreciem reciproc. A
fost una dintre puţinele persoane din
oraş, căreia am putut să-i încredinţez sar-

cina de a prezenta în cadrul unei lansări,
cataloagele de carte veche. S-a achitat
impecabil de misiunea pe care i-am în-
credinţat-o, continuând să prezinte şi alte
cărţi de-ale mele din acelaşi mai greu ac-
cesibil domeniu al bibliofiliei. 

La rândul meu, i-am recenzat volu-
mul de proză lirică, Pasăre de o clipă,
prilej cu care am ajuns să-i înţeleg mai
profund frământările, axate în principal
pe confruntarea cu Sinele („E greu să
fugi de tine însăţi, când eşti o pasăre de
o clipă”), tinzând spre iubirea absolută
(„doar iubirile stau drepte în bătaia vân-
tului”), chiar şi „la marginea dinspre apus
a vieţii” dar şi pe sentimentul acut al sin-
gurătăţii („hotare de singurătate semeaţă
s-au înfăşurat în zalele plânsului”). 

Şi-a păstrat spiritul tânăr, simţind ne-
voia să se conecteze mereu la nou, fiind
dornică de afirmare şi de muncă, chiar
şi atunci când vârsta îşi cerea tributul
prin inevitabile şubreziri ale trupului. În
ultima vreme traducea frenetic. La cea
din urmă întâlnire a noastră căuta înfri-
gurată adresa de mail a unui cunoscut
poet italian, din care ea mai tradusese. 

Pentru că simt că ar fi şi ea în asen-
timentul meu, închei această evocare, cu
frânturi din textul (nepublicat încă) pe
care ni l-a încredinţat spre publicare pen-
tru revista „Mărturii culturale”, intitulat,
oare întâmplător?! – „Presimţire”<

„În tăcere s-adunară norii deşi pe
chipul meu. Soarta înciudată iar m-ame-
ninţă din greu… Am să o întâmpin cu
răbdare? Îi voi mai păstra dispreţ? Voi
mai avea neînduplecarea mândrei mele
tinereţi? După o viaţă zbuciumată, poate
şi de astă dată, aflu ţărmul salvator. Dar
presimt de astăzi ceasul neînduplecat şi-
ţi şoptesc un bun-rămas, acum, în toam-
na vieţii, trec zile după zile în fiecare ceas.
Iubitul meu e vremea, vrea inima popas,
privirea ta gingaşă pleac-o trist, apoi ri-
dic-o iar! ... Viaţa parcă-mi fuge şoriceşte
prin unghere foşnind. Somnul nopţii e
trudit, urâtul greu m-apasă…Oare ce ur-
zesc în noapte, obsedantele, tristele şoap-
te? Spre ce ne îndreptăm? Spre glasul zilei
ce s-a dus?”

Somn lin, aripi de heruvimi să te
poarte pe tărâmul fără de întoarcere... 

Marta Cordea

Continuare în pagina 6
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Multă lume priveşte mărţişorul ca pe un vestitor al primăverii, mai ceva ca un ghiocel care, mai

ales în ultimii ani, odată cu încălzirea de timpuriu a vremii, îşi face apariţia curajos chiar pe final
de ianuarie.

Vine, vine primăvara! Desigur,
din punct de vedere calendaristic
primăvara îşi intră oficial în drep-
turi odată cu Echinocţiul de primă-
vară, adică în 20 martie, când, aşa
cum ştim de mici copii, ziua şi
noaptea vor fi egale. Ei bine, până
la acea egalitate şi până la mult
aşteptatele raze de soare şi coloritul
în nuanţe de verde peste tot pe unde
priveşti, mai e puţin de aşteptat. 

Balanţa înclină în favoarea noastră,
a tuturor celor care aşteptăm reînvierea
naturii şi fiindcă numărul de azi al Su-
plimentului Informaţia de Duminică
apare chiar de Mărţişor, haideţi să ne
bucurăm din plin citind despre semni-
ficaţia micului obiect de podoabă legat
cu şnur împletit dintr-un fir alb şi unul
roşu. 

Vestitor al primăverii

Multă lume priveşte mărţişorul ca
pe un vestitor al primăverii, mai ceva ca
un ghiocel care, mai ales în ultimii ani,
odată cu încălzirea de timpuriu a vremii,
îşi face apariţia curajos chiar pe final de
ianuarie. Mărţişorul în schimb îşi păs-
trează data de 1 martie, nu fură nicio-
dată startul şi este la fel de apreciat şi
acum, în anul 2020 iată, cum era înainte
de 2000 şi cum mai mult ca sigur a fost
apreciat dintotdeauna. E prezent în
tradiţia noastră şi a vecinilor noştri. În
unele zone, mărţişorul e oferit alături
de un bucheţel de ghiocei sau unul de
zambile. 

Legenda tânărului ce s-a luptat 
cu zmeul pentru a recupera 

Soarele

Se cuvine să amintim că sunt mai
multe mituri ale mărţişorului. Se spune
că demult, Soarele a coborât pe Pământ
şi a luat chipul unei preafrumoase fete.
Un zmeu a răpit fata şi a închis-o în pa-
latul său. În acel moment, păsările au
încetat să mai cânte, lumea întreagă a
căzut într-o stare de supărare, copiii nu
se mai jucau, era o stare apăsătoare. Ca-
n orice poveste, apare şi aici un voinic,
un tânăr curajos care eliberează fata din
palatul zmeului după o luptă dreaptă.
Preafrumoasa fată s-a ridicat la Cer şi a
luminat din nou pământul. Se spune că

`n lupta cu zmeul, tânărul a fost rănit,
iar sângele cald i s-a scurs din trup pe
zăpadă până a rămas fără suflare. În lo-
curile în care zăpada s-a topit au ieşit
vestitorii primăverii, ghioceii. Se spune
că de atunci lumea cinsteşte memoria
curajosului voinic legând cu o aţă două
flori, una roşie, simbol al dragostei pen-
tru frumos, al curajului, şi una albă, sim-
bol al ghiocelului.  

În urmă cu 8000 de ani, 
amulete formate din pietricele 
vopsite alb-roşu erau purtate 
la gât

Legende sunt multe despre mărţişor.
Legat de originile lui, acestea nu sunt
cu exactitate cunoscute. Mărţişorul e
însă prezent şi la noi, la români, dar şi
la bulgari. Conform Wikipedia, în mi-
tologia modernă a bulgarilor, mărţişorul
este legat de întemeierea primului lor
hanat la Dunăre, în anul 681. Totodată,
se mai crede că sărbătoarea mărţişorului
a apărut pe vremea Imperiului Roman,
când anul Nou era sărbătorit în prima
zi a primăverii, în martie. Cercetările
arheologice făcute în România, la Schela
Cladovei, au scos la iveală amulete ase-
mănătoare cu mărţişorul, vechi de circa
opt mii de ani. Se pare că amuletele for-

mate din pietricele vopsite alb-roşu erau
purtate la gât. Din aceeaşi sursă aflăm
că mărţişorul a fost pentru prima dată
atestat într-o lucrare a lui Iordache Go-
lescu. 

Folcloristul Simion Florea Marian
presupune că în Moldova şi Bucovina,
mărţişorul era compus dintr-o monedă
de aur sau de argint, prinsă cu aţă albă
şi roşie, şi se purta de către copii în jurul
gâtului. Fetele tinere purtau şi ele
mărţişor la gât în primele 12 zile ale
lunii martie, iar apoi îl prindeau în păr
până înfloreau arborii şi veneau primii
cocori. Atunci îl scoteau din păr şi îl
atârnau de creanga unui copac, dând
moneda la schimb pe caş. Ritualurile se
spune că erau pentru un an bun, pro-
ductiv. 

În Moldova, băieţii primesc 
mărţişoare de la fete

În zilele noastre, mărţişorul e purtat
toată luna în piept, apoi prins de ramu-
rile unui pom fructifer. Se crede că adu-
ce belşug. De asemenea, se mai spune
că în timp ce atârnăm mărţişorul de o
creangă, dacă ne punem o dorinţă,
aceasta se împlineşte imediat. Există
multe localităţi din ţara noastră în care
chiar pomii sunt împodobiţi de
mărţişoare. Cum de altfel există şi sate
în care mărţişoarele se atârnă la uş[, la
fereastră, de coarnele animalelor do-
mestice, crezându-se că sperie duhurile
rele. De obicei, primesc mărţişor fetele
şi femeile. Iată că nu se întâmplă la fel
şi în Moldova, unde obiceiul e altul, adi-
că fetele sunt cele care le dăruiesc bă-
ieţilor mărţişoare. 

Semnifica\ia micului obiect de podoab[ 
legat cu ;nur alb ;i ro;u - m[r\i;orul

Începutul lunii martie are o în-
cărcătură aparte când vine vorba
de tradiţii şi obiceiuri. Astfel, în
primele nouă zile ale lunii sunt zi-
lele babelor. Conform tradiţiei, ba-
bele sunt personaje ale mitologiei
populare româneşti ce apar la în-
ceputul lunii pentru a vesti sosirea
primăverii. 

Se spune, conform unei vechi legen-
de, că în aceste zile Baba Dochia, cea
responsabilă cu aducerea iernii, începe
să îşi dea jos cele nouă cojoace. În fiecare
zi, din data de 1 martie până în 9 martie
îşi dă jos câte un cojoc. De unde şi ideea
că în fiecare zi e puţin mai cald, iarna
permiţând primăverii să aducă natura
la viaţă. Mai toată lumea ţine aceste obi-
cei, tradiţie românească. 

Dacă în ziua de babă aleasă 
plouă sau ninge, avem 
un an bogat

Fiecare îşi alege o babă, adică îşi ale-
ge o zi, din 1 până în 9 martie, care să
fie baba lui. Şi, se spune că aşa cum va
fi baba pe care omul şi-o alege, aşa va fi
şi firea lui în acest an. Din bătrâni se
mai spune că aşa cum e vremea în ziua
de babă aleasă, aşa îi va merge de bine
sau de rău omului. 

Adică, dacă va fi soare şi timp fru-
mos, omul care şi-a ales babă ziua res-
pectivă va fi vesel şi voios tot anul, în
sensul de spor în toate şi împlinire. În
schimb, dacă ziua va fi una posomorâtă,
cu cer noros, omul va fi mai tot anul su-
părăcios. Dacă totuşi plouă sau ninge
în ziua babei alese, se spune din bătrâni
că anul va fi unul bogat.

Cum alegem ziua babei 
noastre?

S-ar putea să vă întrebaţi cum se ale-
ge baba. Există mai multe modalităţi de
a alege babele. Una din ele se referă la
alegerea babei în oricare zi, între 1 şi 9
martie. Adică alegem data pe care ne-o

dorim noi, în funcţie de ce număr pre-
ferăm de la 1 la 9. O altă modalitate e
metoda zilei de naştere. De exemplu,
dacă ziua de naştere a dumneavoastră
este între 1 şi 9 a oricărei luni, atunci
baba va fi în acea zi. Cu alte cuvinte,
sunteţi născut în 8 septembrie, de exem-
plu, vă alegeţi babă 8 martie. Dacă data
naşterii e formată din două cifre, baba

se poate alege în felul următor< dacă ci-
neva este născut pe 16 aprilie, ziua în
care baba îi pică se calculează astfel, 1+6
= 7. Aşadar, baba este pe 7 martie.

Legenda Babei Dochia 
şi a nurorii ei

La fel ca în cazul mărţişorului, fru-
mosul obiect ce îl punem în piept în pri-
ma zi de martie şi îl purtăm toată luna,
şi în cazul babelor sunt legende. Una
din ele spune că Baba Dochia avea un
fiu care i-a adus babei o noră ce nu îi
plăcea. A trimis-o la râu cu un ghem de
lână neagră şi i-a spus să îl albească. Fata
spălă firul, dar degetele-i sângerau şi lâ-
na nu se albea. A început să plângă şi
Isus a auzit-o şi i-a dat o floare roşie cu
care să spele ghemul. Lâna se albi pe
loc. A dus ghemul soacrei care se supără
foc şi o acuză că a fost ajutată de
Mărţişor, iubitul ei. Baba Dochia plecă
la munte cu oile, crezând că a venit pri-
măvara, când văzu floarea, dar ajunsă
la munte la început de martie, după ce
şi-a dat jos cele nouă cojoace pline de
apă a îngheţat şi s-a prefăcut în stâncă,
ca şi oile sale. De această legendă se leagă
numele culmii Babele din Bucegi şi pri-
mele nouă zile ale lunii martie. Cert este
că Babele marchează timpul schimbător
şi capricios de primăvară.

Fiecare îşi alege o babă, adică îşi alege o zi, din 1 până în 9 martie, care să fie baba lui

Zilele Babelor ;i previziunile pentru acest an

În unele zone, mărţişorul e oferit alături de un bucheţel de ghiocei sau unul de zambile
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Rareori am văzut publicul din
Sala Mare a Teatrului de Nord ova-
ționând în picioare un spectacol la
doar câteva secunde după încheie-
rea lui. Din păcate, fericita întâm-
plare de vinerea trecută nu a fost
prilejuită de un spectacol al trupei
locale, ci de unul invitat de la Baia
Mare, în cadrul unei înnoite cola-
borări cu Teatrul Municipal din
orașul vecin.

Producția regizată de Iulian Bulan-
cea, care îşi asumă într-o manieră foar-
te personală şi rolul principal, dă o via-
ță nouă şi sensuri foarte interesante
unui text a cărui actualitate perenă l-a
transformat într-un clasic al drama-
turgiei secolului trecut< ”Rinocerii” de
Eugen Ionescu. O viziune în care ”vi-
rusul” rinocerizării este transmis prin
presă e cu atât mai importantă acum,
în epoca în care ”fake news” a devenit
un termen consacrat.

Omul în răspărul omenirii

Spectacolul ajuns la Satu Mare la
un an după premiera băimăreană sur-
prinde încă dinainte de a începe, prin
decorul amenajat de Mihai Vălu< o im-
ensă cortină țesută din prime pagini
de ziar din toată lumea  un spațiu de
joc poluat de alte multe ziare mai mult
sau mai puțin uzate. Apoi prin lungul
preludiu coregrafic, gândit de George
Pop, un fel de pantomimă-cabaret evo-
când o societate instalată ferm în co-
moditățile ei, în costume amintind de
epoca lui Napoleon al III-lea, cu frac
şi joben, cu măşti şi mascarade sociale.

Textul ionescian apare aproape pe ne-
aşteptate în acest univers dominat de
ritmurile asigurate de Cirque Plume &
Kevin MacLeud, odată cu intrarea în
scenă a celui ce va face figură discor-
dantă până la sfârşit< Berenger, eroul
emblematic al lui Ionescu, omul aflat
în răspărul omenirii veacului său.

Pentru a sublinia esențializarea
acestuia, actorul-regizor îl închipuie
ca pe o marionetă în mărime naturală,
subțire, aproape scheletică, totuşi uma-
nă până-n măduva oaselor, căreia Bu-

lancea îi oferă voce cu patos şi durere
bine strunită şi gesturi semnificative,
personajul părând să se defolieze de
amăgire după amăgire. În comparație
cu el, toți ceilalți pălesc până la a deveni
simple fantoşe – iar spectacolul chiar
îi trimite în lumea umbrelor, pânza de
ziare devenind ecran pentru un fasci-
nant teatru de umbre jucat atât din fața
cât şi din spatele ei. Ai crede că totul
se petrece în amintirea unui Berenger
lichidat de încăpățânarea celor din jur
(finalul este de un patetism impresio-

nant). Iar iluzia manipulatoare se şi
sparge la un moment dat, sugerând
realitatea din spatele imaginii media-
tice. Trebuie să-i amintim pe luminiştii
Marin Codrea şi Felix Mare, căci rolul
lor este crucial.

Într-un spectacol în care coeziunea
trupei este esențială, cu pasaje de re-
plici suprapuse care cer o coordonare
precisă, ies totuşi în evidență alte trei
personaje principale în interpretările
lui Dorin Griguță (Jean), Eduard Bin-
diu (Dudard), Denisa Blag (Daisy), ca-

racterele lor fiind îngroşate sau subțiate
de inteligente soluții vizuale. Evoluează
în aceeaşi notă de bună calitate Andrei
Han, Raul Hotcaş, Alex Macavei, Ru-
xandra Lăzărescu, Carmen Bulancea,
Marin Ciucă şi Alexandru Costache.
Realizarea lor este remarcabilă într-o
montare atât de complexă.

Moderni cu sens și fără sens

Văzând acest spectacol şi reacția
publicului sătmărean la adresa lui, cro-
nicarul nu-şi poate ascunde un zâmbet
trist. Am avut în aceşti ”Rinoceri” un
exemplu de mijloace moderne subor-
donate strâns unei idei limpezi, care
trece scena şi atinge puncte sensibile
ale psihicului privitorului, copleşitor
în multe momente. Și reconfortant, du-
pă ce am asistat la atâtea spectacole ale
Trupei Mihai Raicu din ultima vreme
în care aglomerația de mijloace ale tea-
trului de ultimă oră sufocă textul, în-
tr-o cavalcadă de efecte regizorale care
devin obositoare şi sunt aplaudate la
final cel mult politicos. Producții rea-
lizate pentru pura ambiție a regizorilor
de a demonstra – mai mult lor înşile –
că sunt la zi cu clişeele vremii noastre.

Aşa au fost în ultimul timp ”God is
a DJ”, ”Cum vă place”  şi, nu demult,
”Legea celui mai puternic”, în care ta-
lentul actorilor e covârşit de febrilitatea
modernismului regizoral. Spectacolul
băimărean sperăm să fie un exemplu
bun pentru public – şi poate şi pentru
oamenii de teatru sătmăreni – despre
ce se poate obține când ispita epatării
cu orice preț este bine strunită.

Vasile A.

Din lunga serie a concertelor
simfonice cu invitați din Japonia,
gândite și dirijate de Shinya Ozaki,
s-a consumat un nou episod joi
seara în sala Filarmonicii ”Dinu
Lipatti”. Unul dintre cele de care
ne vom aminti mult timp, mai ales
datorită părții sale secunde, care
a programat celebrul Concert pen-
tru violoncel de Edward Elgar.

Fiecare stagiune din ultimele două
decenii a cuprins în programele ei
aceste concerte în care muzicieni ni-
poni mai tineri sau mai experimentați
au evoluat ca solişti alături de orches-
tra sătmăreană. Unii dintre ei au venit
în oraşul nostru de mai multe ori, un
exemplu fiind pianista Chiyo Hagi-
wara, pe care dirijorul Ozaki o pro-
pune foarte des publicului fără că ea
să fie vreo mare valoare, nemaiavând
de mult nici atuul tinereții. Acum a
cântat unul din concertele de Bach şi
a părut să aibă dificultăți de frazare,
cel mai vizibil la începutul mişcării
lente.

Mai bine s-a prezentat cealaltă pia-
nistă a serii, Ai Matsuzaki, într-o par-
titură mult mai pretențioasă (Concer-
tul în Sol major de Ravel) căreia a reu-
şit să-i evidențieze atât caracterul
sprințar, cu influențe de jazz, din păr-

țile rapide, cât mai ales lirismul lim-
pede, i-am zice marin, din frumosul
Adagio assai, acompaniat cu eleganță
de orchestră.

Dar revelația serii avea să fie vio-
loncelista Risako Hiranuma. După câ-
țiva ani de studiu al pianului, trecerea

la violoncel s-a dovedit o mişcare in-
spirată pentru frumoasa solistă japo-
neză, ea continuându-şi studiile în
centre muzicale importante (Viena,
Berlin) şi aprofundându-le la Graz. A
abordat una din capodoperele scrise
pentru instrument, Concertul în mi

minor op. 85 de Edward Elgar, o par-
titură impusă publicului de legendara
Jacqueline du Pre, dar şi de interpre-
tarea mai sobră şi mai apropiată de
spiritul autorului oferită de Julian
Lloyd Webber alături de Sir Yehudi
Menuhin ca dirijor. O lucrare elegiacă,

melancolică, scrisă de Elgar într-un
moment de cumpănă al vieții sale, du-
pă o operație grea, când simțea că lu-
mea în care trăise şi crease se ducea
de râpă. Sentimentele ce-l apăsau le-
a turnat în tema memorabilă a primei
mişcări, din care construieşte apoi un
edificiu monumental, în care episoa-
dele mai vesele par incidentale, un fel
de balcoane rococo la un edificiu mai
curând cenuşiu. Risako a cântat cu
precizie, sunet limpede, emoție bine
temperată, fără să cadă în extremele
literalismului sec sau patosului fără
limite. A fost o evoluție foarte con-
vingătoare, dublată de un bis din Bach
care i-a permis să-şi etaleze virtuozi-
tatea tehnică. Orchestra a urmat-o, în
Elgar, în aceeaşi notă inspirată, iar pu-
blicul a oferit aplauze entuziaste, de
data asta binemeritate.

Săptămâna viitoare se va cânta
Bartok şi Brahms. Din păcate panica
legată de coronavirus, încurajată fără
rost şi de la nivel oficial, a dus la con-
tramandarea concertului educativ de
vineri, deşi se ştie clar că tocmai copiii
sunt cea mai ferită categorie în cazul
bolii. Ca să nu mai spunem că şi faptul
că invitații de joi au venit din Japonia
a stârnit întrebări nelalocul lor. Să spe-
răm că lucrurile nu vor continua aşa
prea multă vreme.

V. Andreica

Violoni;tii ;i suflătorii orchestrei Filarmonicii “Dinu Lipatti” primind aplauzele la finalul concertului 

O societate instalată ferm în comoditățile ei, în costume amintind de epoca lui Napoleon al III-lea, cu frac şi joben

Producția regizată de Iulian Bulancea, care își asumă într-o manieră foarte personală și rolul
principal, dă o viață nouă și sensuri foarte interesante unui text a cărui actualitate perenă l-a
transformat într-un clasic al dramaturgiei secolului trecut< ”Rinocerii” de Eugen Ionescu. 

O nou[ sear[ japonez[ pe scena Filarmonicii

”Rinocerii” Teatrului din Baia Mare, 
un spectacol îndr[zne\ ;i cople;itor
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ISTORIE
Conform unor documente, dar și  martorilor, Hitler a murit în anul 1979, în localitatea Bertioga,
în urma unui atac cerebral produs în timp ce înota. Hitler a fost înmormântat într-un buncăr în
apropiere de Asuncion.

Al Doilea Război Mondial a fost
un război global, care a durat din
1939 și până în anul 1945, cu toate
că unele conflicte au început mai
devreme. Acest război a implicat
majoritatea țărilor lumii, inclusiv
toate marile puteri, care au format
două tabere militare< Țările Aliate
și Axa. Au fost implicați peste 100
de milioane de oameni din peste 30
de țări (Florin Constantiniu, Istoria
României în date, Editura Vester-
man, 1995, p. 154 – 158).

Aliații erau< U.R.S.S., S.U.A., Regatul
Unit al Marii Britanii şi China. La această
alianță au mai fost cobeligeranții< Polo-
nia, Franța, Canada, Australia, Noua
Zeelandă, Finlanda, Olanda, Belgia, Gre-
cia, Iugoslavia, Italia, România, Bulgaria
(Ibidem). Axa a fost formată din Ger-
mania, Japonia, Italia, Ungaria, România,
Bulgaria, Finlanda şi Thailanda.

Pierderile materiale şi umane au fost
incomensurabile, a fost cel mai costisitor
conflict militar din istoria omenirii. Pen-
tru înfrângerea Japoniei, S.U.A. au folosit
două bombe atomice lansate asupra ora-
şelor Hiroshima şi Nagasaki (Ibidem).

Au fost înregistrate victime peste 60
de milioane de oameni, atât dintr-o parte,
cât şi din cealaltă parte.

Din partea țărilor aliate, cât şi din
partea țărilor cobeligerante s-au înregis-
trat 16 milioane de militari morți, răniți
şi dispăruți şi 45 de milioane de civili,
iar din partea țărilor cuprinse în Axă şi
țările cobeligerante s-au înregistrat 8 mi-
lioane de militari morți, răniți şi dispă-
ruți, precum şi 4 milioane de civili (Do-
cumentele capitulării Germaniei).

Despre cauzele şi modul de desfăşu-
rare a celui de-Al Doilea Război Mondial,
s-a scris foarte mult, prezentându-se di-

ferite variante, inclusiv despre persona-
litățile care au provocat acel război ni-
micitor, dar unele lucruri nu au fost elu-
cidate până la capăt.

În Statele Unite ale Americii a fost
publicată o carte Istoria interzisă, în care
sunt prezentate relațiile secrete dintre
S.U.A. ;i Germania, cu toate că erau în
conflict militar direct.

În acea carte, publicată în anul 2017,
se fac precizări că în 2017 (...) “a fost des-
coperită în Marea Nordului epava unui
submarin nazist. Multe documente F.B.I.
declasificate relevă faptul că Hitler îm-
preună cu peste 50 de apropiați s-au re-
tras în Argentina la bordul unui subma-
rin german. Submarinul descoperit este
un model U3523, unul dintre cele mai
performante din timpul celui de-Al Doi-
lea Război Mondial. La două zile după

capitularea Germaniei, Amiralul Donitz
a ordonat ofițerilor ca toate submarinele
din dotarea armatei germane să se predea
aliaților. (...) În realitate, ordinul nu a fost
respectat. Doar jumătate din numărul de
submarine au fost predate şi preluate de
aliați”. De asemenea (...)”unele din sub-
marine au fost descoperite în 1950, în
proprietatea marinei argentiniene”.

Un document descoperit de un agent
F.B.I. din Argentina (...) ”prezintă infor-
mații despre sosirea lui Hitler în Argen-
tina, la bordul unui submarin U3532,
împreună cu 50 de persoane din antura-
jul său”.

Submarine naziste din flota 
marinei lui Hitler

Submarinele U3523 aveau o lungime

de 80 de metri, puteau să rămână sub
apă o perioadă mai lungă de timp şi se
deplasau cu viteze foarte mari. (...) ”Acele
submarine erau vârful de lance al tehno-
logiei naziste. Agentul F.B.I. a furnizat
informații cu privire la ajutorul pe care
Hitler l-a primit din partea guvernului
argentinian, care a dispus construirea
unei locuințe în stil bavarez, într-o zonă
mai izolată din Munții Anzi. Aici a locuit
Hitler, Eva Braun şi câțiva apropiați”.

Alejandro Bustillo, arhitectul locuin-
ței a declarat că ... “finanțarea construcției
a fost realizată de imigranți germani foar-
te bogați, care ulterior au ajuns în vârful
politicii argentiniene”.

Ce a descoperit armata sovietică în
buncărul lui Hitler? În anul 2009, Nicolas
Bellatoni a efectuat un test ADN pe un
fragment din presupusul craniu al lui

Hitler. (...)”Testul a relevat că ADN-ul
nu corespundea familiei lui Hitler, ceea
ce a dus la un adevărat scandal între Mos-
cova şi Nicolas Bellatoni”.

În anul 1945, însuşi preşedintele Ei-
senhover a declarat că< (...)”are suspiciuni
cu privire la sinuciderea lui Hitler, că cele
două persoane au fost altele pentru a in-
duce în eroare statele şi opinia publică
internațională”.

În anul 2017, s-a realizat o descope-
rire epocală. Într-o nişă secretă a unei
biblioteci din Buenos Aires, (...) ”au fost
descoperite mai multe obiecte personale
care au aparținut lui Hitler, decorațiile şi
ochelarii de vedere”.

Conform unor documente, dar şi
martorilor, Hitler a murit în anul 1979,
în localitatea Bertioga, în urma unui atac
cerebral produs în timp ce înota. Hitler
a fost înmormântat într-un buncăr în
apropiere de Asuncion.

Cum a reuşit fuga lui Hitler din Ber-
lin? Scriitorul şi istoricul Abel Basti este
autorul cărții lui Hitler în exil. În urma
unor ample documentări, el a prezentat
strategia pe care a utilizat-o Hitler în fuga
sa din Berlin. (...) ”Buncărul în care a lo-
cuit în ultimele zile ale războiului avea
un tunel subteran care făcea legătura cu
aeroportul Templhof Hitler. Acolo l-a aş-
teptat un elicopter cu care a ajuns în Spa-
nia, de unde a plecat în Argentina la bor-
dul submarinului U-3523”. Abel Basti
consideră că între Hitler şi S.U.A. a existat
o înțelegere privind fuga lui. (...) ”Astfel
se poate explica operațiunea Paperclip,
în urma căreia peste 2000 de cercetători
nazişti au primit azil politic în S.U.A.
Această înțelegere s-a realizat departe de
ochii U.R.S.S.-ului”.

Prof. dr. Ioan Corneanu, 
av. Nicolae Decsei,
ing. Mircea Pîrlea

Submarinele U3523 aveau o lungime de 80 de metri, puteau să rămână sub apă o perioadă mai lungă de timp şi se deplasau cu
viteze foarte mari
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Livia Mărcan -  o stea care ne
caută…

De câteva decenii încoace, Livia Măr-
can a fost o prezență constantă, în peisa-
jul literar sătmărean. Scriitoare, tradu-
cătoare, cu un rafinat simț estetic, profe-
soara Livia Mărcan a trecut prin viață cu
seninătate dar şi cu un freamăt lăuntric
pe care îl transmitea celor din jur. Pe cât
de frământat îi era sufletul, pe atât de
suav îi era glasul, cald şi învăluitor. Avea
un infailibil simț al valorii şi, idealistă fi-
ind, a căutat în permanență să subordo-
neze orice comandament mundan, unuia
superior, ideatic. Scara ei axiologică, era
una exigentă şi fermă. Poate de aceea,
pulsiunile ei nu au rezonat întotdeauna
cu contrafacerile conjuncturale. La sfâr-
şitul anului trecut, Livia Mărcan a îm-
plinit 70 de ani. Am fi dorit să-i dedicăm
un medalion literar, dar din păcate, boala
îşi arătase deja colții nemiloşi, iar ea şi-
a petrecut ultima aniversare, tristă, pe
un pat de spital. Cu toată sănătatea ei şu-
brezită, Livia îşi făcea mereu proiecte.
Chiar în aceste zile ar trebui să-i iasă de
sub tipar, o nouă carte. Ea, cea care era
atât de fericită, ori de câte ori aducea pe
lume un nou volum, nu va mai fi pre-
zentă la apariția ultimei sale cărți.

Prin Livia Mărcan, Sătmarul pierde
un om de talent, atitudinar, care şi-a pur-
tat cu demnitate şi stoicism, crucea vieții
ei muritoare. Ne rugăm Celui de Sus, ca
măcar Pronia s-o privilegieze cu un des-
tin nepământean mai bun. Drum bun

Livia Mărcan printre constelațiile care
încă veghează la cumpăna lumii, cea vă-
zută şi cea nevăzută…

Felician Pop, 
președintele Asociației 

Scriitorilor de Nord Vest

Livia a fost una dintre scritoarele care
a luptat cu patimă pentru o lume a scri-
sului care să aibă ca şi criteriu unic va-
loarea, din acest motiv a devenit un om
de cultură incomod uneori. În fond a
fost o fire sensibilă şi romantică, măci-
nată de singuratate şi nostalgii despre ca-
re scria cu delicatețe şi eleganță. 
,, ...Sufletul înfrânt intră ca nufărul în
ape, tot mai adânc...Vibrează molcom
aducerile-aminte spre înserare, dincolo
de viață, dincolo de moarte.,, (Livia Măr-
can-Pasăre de o clipă)

Să-ți fie sufletul călător prin stele, iar
eternitatea o clipă de odihnă! 

Loredana A. :tirbu, 
pre;edinta Cenaclului “Cronograf ”

Când vă va fi dor de profesoara Livia
Mărcan o puteți întâlni vizitând Muzeul
Comemorativ de la Roşiori. Din 26 fe-
bruarie 2020 a intrat în "Salonul Scriito-
rilor" … împreună cu Luigi Pirandello şi
cele 8 nuvele s-a alăturat grupului renu-
miților scriitori şi ziarişti care o aşteptau<
V[dan, Tincu, Bala, Cre\u, Suciu, Gavri-
la; ;.a., to\i afla\i `n salonul lor. Pute\i s[
deschide\i volumul "M[rturisirea
G]ndurilor" ;i s[ o ̀ nt]lni\i pe Livia prin-
re rânduri, printr-un îndemn adresat
rom]nilor ca pentru ̀ nv[\[tur[ ;i cultur[

s[ lectureze cu asiduitate c[r\ile care sunt
fundamentul acestora. Chipul ei z]mbi-
tor ;i bl]nd `l pute\i vedea `n mijlocul
cenacli;tilor de la Afirmarea c]nt]nd
"Trece\i batalioane rom]ne Carpa\ii!",
într-o fotografie din Sala Eroica.

Col. (r) Vasile Rus

Într-o clipă, și-a luat zborul… 
Însemnare la moartea 
Liviei Mărcan

Vestea aşteptată era că s-a făcut bine
şi că revine la uneltele ei literare, dar pe
neaşteptate a sosit o altă veste, la
25.02.2020, că Livia Mărcan, profesoara,
poeta, traducătoarea, publicista, şi-a luat
zborul spre lumea Celui De Sus.

Am în față cartea ei în română şi ita-
liană „Pasăre de o clipă” şi încerc să re-
memorez clipele în care şi-a făcut simțită
prezența în spațiul cultural sătmărean.

N-a fost viața ei sub zodii norocoase.
Transplantată în ținuturile noastre, Livia
n-a fost sătmăreanca nativă, cu o împă-
mântare neclintită. Sub intemperiile rea-
lității s-a sprijinit doar pe solidaritatea
prieteniilor. Ea a venit aici şi s-a logodit
cu locurile, cu locul de muncă şi cu pana
de scris izbăvitoare.

De aceea, printre rândurile lăsate,
transpare mereu o nelinişte. 

De aceea, în frumusețea rândurilor
sale căuta mereu tremurul speranțelor.

Livia Mărcan era o profesoară din
stirpea profesioniştilor care pun şi talen-
tul, şi lecturile, şi sufletul la picioarele
învățăcelului. Neodihnă, timp răpit, nervi

răvăşiți…
Am văzut-o la ore, cum îşi mlădiază

glasul firav, pentru a se face auzită cu
acea ureche a iubitorilor de frumusețe
literară.

Ea nu ridica tonul, ea nu certa, ea su-
ferea când semănătura nu găsea ogorul
arat. De aceea, sutele de elevi sensibili la
un discurs de finețe intelectuală o păs-
trează în memorie.

Avea un suflet larg, avea o vorbă bună
pentru fiecare.

Livia Mărcan a debutat în 1969 în
„Echinox” cu poezie, a tradus din italia-
nă, a tradus în italiană. Un număr im-
presionant de autori răsfirați în reviste
prestigioase...

A debutat ca traducătoare cu volu-
mul „O căsătorie ideală şi alte nuvele” de
Luigi Pirandello, iar în pragul împlinirii
celor 70 de ani de viață, a pregătit pentru
tipar romanul „Rândul”, de acelaşi autor
italian, cu o prefață („Pentru cine bat clo-
potele”) de Sergio Campaialla. Tipărirea
lui n-a avut noroc… 

Îmi amintesc de frumoasa carte des-
pre poznaşul Pinocchio, de Carlo Col-
lodi, în varianta românească a Liviei Măr-
can, şlefuită până la miezul dulce al cu-
vântului. Răzbate din paginile acestei tra-
duceri dragostea de copii, dorința de a
oferi cititorilor tineri un model de limbă
română frumoasă. Cunoşteam străda-
niile ei de a accede în uniunea profesio-
nistă a scriitorilor români, de durerea că
s-a risipit în mai multe domenii şi nu şi-
a conturat un profil prin care să se im-
pună în lumea largă şi indiferentă. Era
una dintre durerile sale, una dintre spe-
ranțele sale, care, iată, s-a spulberat de-

finitiv. 
Dar ne rămân fructele inspirației sa-

le…
Volumele ei nu conțin versuri în ac-

cepțiunea obişnuită. Sunt microeseuri, e
o proză lirică, sunt gânduri izvorâte
dintr-o sensibilitate acutizată, dintr-un
dor structural pe care nu-l tăgăduia în
pofida tendințelor de eliminare din poe-
zie a sentimentelor, aşa cum fac unii poeți
de ultimă generație. Pentru ea, mai im-
portantă decât orice era sinceritatea trăi-
rii. De aici, emoția transmisă şi revărsarea
fără zăgazuri a glasului inimii. Nu pot să
uit câteva rânduri antologice din volumul
amintit, în care adie o undă de tristețe.
Sunt reminiscențele unei aspirații, este
visul împlinirii care se dovedeşte a fi atât
de trudnic în viața telurică, şi care se în-
făptuieşte pe deplin doar în armonia
transcendentală<

„Se spune, Iubitul meu Rătăcitor, că
pluteşti într-o luntre, la celălalt mal al
râului> aş vrea să vâsleşti până la mine.
Să vii! Poate ți-aş încălzi privirea cu un
sărut, sau poate ți-aş spune că poemul
acesta este cerul pe care ți-l dăruiesc> un
cântec de iubire, de purpură şi aur, su-
fletul meu de copilă… Vom porni pe-un
cer fără hotar, un zbor ce sufletu-mi să-
nvie.”

Ce este viața noastră pământească?
– pare să se întrebe poeta Livia Mărcan.
Iată ce este< un zbor spre viața veşnică.
Drum bun, Livia Mărcan, spre cerul în
care zborul nu e „de o clipă”, ci de o eter-
nitate.

Bunul Dumnezeu să o odihnească!
Ioan Nistor

Enigme ale istoriei. Hitler a murit 
abia în anul 1979, în Argentina?
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FILA DE PSIHOLOGIE
“Dispariţia comunicării între parteneri este
principala cauză din care reies infidelitatea
şi despărţirea”.

(Ilan Laufer)

Dac[ \i-ai pus vreodat[ `ntre-
barea< “oare eu ̀ mi voi ̀ n;ela par-
tenerul?” posibil c[ ai r[spuns au-
tomat “nu”, \in]nd cont de valo-
rile, atitudinile ;i ra\ionamentul
t[u. ~ns[ ceea ce ai omis `n mo-
mentul deliber[rii pentru r[spun-
sul t[u sunt g]ndurile tale auto-
mate, subcon;tiente ;i sistemul
t[u emo\ional. Este posibil ca
acestea din urm[ s[-\i ofere o cu
totul alt[ perspectiv[. R[spunsu-
rilor tale automate, emo\ionale ;i
comportamentelor ce rezult[ `n
urma lor nu le pas[ de fericirea
sau bun[starea ta pe termen lung.
Acestea sunt r[spunz[toare pen-
tru mul\umirea ta acum.

Un studiu realizat în 2007 de
Walsh, Miller şi Westfall a constatat că
23 la sută dintre bărbați şi 20 la sută
dintre femei au raportat infidelitate
(act sexual cu o altă persoană) la un
moment dat în relațiile lor pe termen
lung. Acestea sunt procente cu greuta-
te. Și putem observa că femeile au o
probabilitate la fel de mare să înşele ca
bărbații.

Deci, ce îi determină pe oameni să
înşele? Teoria ataşamentului poate
conține unele dintre răspunsuri. La ba-
za sa, teoria ataşamentului este o teorie
a reglării ;i a controlului emoțiilor. Adi-
că, multe dintre comportamentele
noastre în relații emană din dorința
noastră instinctuală de a scădea anxie-
tatea şi de a ne creşte sentimentul de
securitate şi apartenență. Deoarece
persoanele cu diferite stiluri de ataşa-
ment experimentează aceste emoții în
grade diferite, este probabil să se com-
porte diferit atunci când interacționea-
ză cu ceilalți.

Persoanele evitante tolereaz[
greu conectarea emo\ional[
cu partenerul

Articolul de fa\[ abordeaz[ proble-
matica infidelit[\ii prin prisma mode-
lelor emoționale bazate pe ataşament,
`ns[ e necesar s[ specific[m că există
multe motive pentru care cineva poate
înşela. C]nd vorbim de ata;amentul
anxios, avem cele dou[ tipuri<
ata;amentul anxios rezistent ;i

ata;amentul anxios evitant. Pe baza
modului de funcționare a stilurilor de
ataşament, s-ar p[rea c[ persoanele
evitante înşală deoarece fug de apro-
pierea în relații. Iar oamenii cu o an-
xietate rezistent[ înşală deoarece alear-
gă spre conectarea cu o fiin\[ uman[.

Atunci când o persoană cu un
ata;ament anxios evitativ se simte blo-
cată într-o relație neprofitabil[, aceasta
`ncepe să-şi aleagă partenerul în gân-
durile sale, e cu un picior `n u;[ deja,
cum s-ar spune. Chiar ;i atunci c]nd
partenerul este cald şi iubitor, atitudi-
nea unui evitant este foarte tare influ-
en\at[.

Persoanele evitante pot sim\i an-
xietate şi emoții negative care se acti-
veaz[ la apropierea ;i conectarea cu
partenerul. Însă nu con;tientizeaz[
sursa stresului emoțional, astfel, ca me-
canism de ap[rare, se pot plânge de
manierismele, coafura sau aspectul ge-
neral al partenerului. Ca reac\ie, par-
tenerul va acorda adesea evitantului
mai multă atenție şi apropiere decât
poate acesta tolera. Astfel, evitantul
ajunge să caute atenție în brațele altei
persoane, `ns[ nu dintr-o nevoie de
dragoste sau conectare profund[. Mai
degrabă, acesta pare să vadă conexiu-
nea sexuală ca pe o distracție bineve-
nită. Adesea, aceste persoane nu au in-
tenția de a părăsi relația.

Anxio;ii sunt activa\i 
emo\ional de distan\a 
partenerului

În schimb, persoana anxioasă poate
fi foarte supărată atunci când partene-
rul nu este disponibil emoțional sau
evit[ apropierea şi afecțiunea. Acesta
ajunge s[ se simt[ inundat de un potop
de emoții negative şi astfel poate să se
gândească la un potențial abandon sau
chiar trădare. În mod ironic, persoana
anxioas[ este de obicei îngrijorată de
faptul că partenerul evitant este infidel.
Anxiosul poate, de asemenea, să ob-
serve că, dacă ar înşela, partenerul evi-
tant probabil „nici nu ar observa”.

Toate aceste emoții şi gânduri ne-
gative lasă persoana anxioasă dornică
de căldură emoțională şi securitate.
Adesea, ace;tia le spun partenerilor că
au nevoie de mai mult[ c[ldur[ din
partea lor ;i de o mai mare legătură
emoțională. Ei se plâng că partenerul
nu le satisface nevoile.

Confruntându-se cu un sentiment
de dorință cronică şi iminentă, o per-
soan[ anxioasă poate sim\i nevoia să
`;i fac[ „o poliță de asigurare”. Cu alte
cuvinte, anxio;ii pot simți că, dacă re-
lația s-ar sf]r;i, ar fi atât de cple;i\i, în-
cât nu ar putea face față. Aceştia pot
încerca să acapareze un alt partener
romantic, astfel încât să aibă pe cineva

la care să se ducă `n caz c[ relația lor
principală e;ueaz[. Desigur, apropierea
şi flirtul necesare pentru a încheia aces-
te polițe de asigurare pot conduce per-
soana anxioasă pe un teren periculos.
Ace;tia sunt mai predispuşi să acțio-
neze atunci când simt o atrac\ie foarte
puternică pentru o alt[ persoan[. Deşi
persoana anxioasă poate fi mai vulne-
rabilă în a acționa în acest fel, este foar-
te puțin probabil să poată face față vi-
novăției după consumarea faptului sau
să tolereze consecințele descoperirii
sau ale mărturisirii (pentru că nu pot
tolera vinovăția). Dac[ v[ surpride\i
`ntr-o astfel de situa\ie, sfaturile de mai
jos v-ar putea fi de folos<

1. Nu ̀ n;ela\i. Dacă simțiți cu ade-
vărat o tenta\ie puternică în acest
sens, atunci, după standardele socia-
le generale, este probabil să existe o
problemă semnificativă în relația
voatr[ principală care trebuie abor-
dată direct cu partenerul.

2. Dacă aveți de gând să înşelați,
atunci trebuie să vă asumați respon-
sabilitatea pentru a vă confrunta cu
consecințele. Dacă ştiți că nu veți pu-
tea face față consecințelor, reciti\i
punctul 1.

3. Dacă decizi în avans că ai de
gând să înşeli, f[ acest lucru onorabil
şi încheie relația primară. În mod al-
ternativ, poți să îi ceri partenerului

o relație deschisă şi să vezi dacă este
dispus să rămână conectat emoțional
la rela\ia cu tine  în timp ce ai relații
sexuale cu altcineva. (Mai mulți oa-
meni fac asta decât credeți.)

4. Dă-ți seama că sexul nu este su-
ficient pentru `mbun[t[\irea lucru-
ruilor. Este posibil să c];tigi minute
de plăcere, euforie, confort şi elibe-
rare în schimbul unor ani de dure-
re.

5. Dacă e;ti o persoan[ evitant[,
realizeaz[ că ceea ce partenerul vos-
tru îşi doreşte probabil mai mult de-
cât orice, e s[ ̀ \i exprimi direct iubi-
rea şi afecțiunea. De asemenea, în-
țelege că, chiar dacă nu simți o ne-
voie puternică de sex, partenerul t[u
poate vedea lipsa aptetitului sexual
ca pe un semn că nu `l mai iube;ti
sau nu mai ai sentimente romantice
pentru el. Atunci se poate `ndrepta
spre o altă persoană.

6. Dacă e;ti o persoan[ anxioas[,
realizeaz[ că partenerul t[u poate
avea nevoie de timp şi spațiu de unul
singur, departe de tine. Fii conştient
că acest lucru nu trebuie să însemne
că te înşeală sau ;i-ar dori s[ o fac[.
De asemenea, aminte;te-\i că siste-
mul t[u emoțional este hipervigilent
c]nd percepe semne de pericol în
relație şi este posibil să fii puțin pa-
ranoic. Acest lucru te va face să te
simți gelos şi nesigur. Gelozia şi ne-
siguranța poate face ca tu să fii mai
predispus să `n;eli.

7. ~ncearc[ s[ pui un pic de fr]n[.
Poate poți tolera puțin singurătatea
sau, dimpotriv[, mai multă apropiere
din partea partenerului tău. Și dacă
nu o poți tolera sau simți nevoia să
acționezi ̀ n exterior pentru a-\i cal-
ma distresul, atunci ia în considerare
apelarea la un consilier de cupluri.

~n concluzie, infidelitatea nu face
pe nimeni o persoană rea. E uimitor
cum atât de mulți oameni buni şi mi-
nunați pot lua decizii care le dăunează
sau pe care le regretă ulterior. Înainte
de a acționa, ia în considerare măsura
în care comportamentul t[u are po-
tențialul de a face bine\i şi altora, în
comparație cu probabilitatea ca acesta
să facă rău.

Sursa< https<//www.psychologyto-
day.com/intl/blog/the-freedom-

change/201910/cheating-the-effects-
anxious-and-avoidant-attachment

Infidelitatea poate fi un efect 
al ata;amentului anxios

Foarte multe experien\e de-
monstreaz[ c[ felul `n care d[m
m]na ne poate tr[da, poate
dezv[lui anumite aspecte ale per-
sonalit[\ii noastre ;i poate trans-
mite mult mai multe informa\ii
dec]t credem. De felul `n care fa-
cem acest gest depinde prima im-
presie pe care o l[s[m. O str]nge-
re ferm[ de m]n[ `i poate trans-
mite interlocutorului un senti-
ment de ̀ ncredere, va crea un sen-
timent pozitiv ;i ne va ajuta s[ sta-
bilim o leg[tur[ amiabil[ cu el.
Din contr[, dac[ m]na este moa-

le, atunci va transmite mesajul c[
suntem ipocri\i sau chiar mol]i,
chiar dac[ de fapt lucrurile nu
stau a;a. 

~n cele ce urmeaz[, prezent[m c]te-
va stiluri de str]ngere de m]n[, diferite
de cele dou[ exemple clasice din intro-
ducere,  din care ne putem da seama de
inten\iile neverbalizate ale interlocuto-
rului. 

Oportunist< m]na `ntins[ 
pe jum[tate

Bra\ul `ndoit `ntr-un unghi optuz
este un tip oportunist de str]ngere de

m]n[. Persoana respectiv[ a;teapt[ s[
afle mai multe ori s[-;i cunoasc[ mai
bine interlocutorul. Nu este prea acce-
sibil[ de felul ei, devenind astfel doar
dac[ reu;i\i s[-i trezi\i interesul. 

Spontan< m]na foarte `ntins[
Bra\ul `n extensie este semnul unei

primiri amabile sau interesate. A;a v[
`nt]mpin[ un om care are nevoie de
dumneavoastr[ sau care a;teapt[ ceva
de la vizita respectiv[. El devine astfel,
`n mod necesar, disponibil ;i spontan. 

Dispre\uitor< bra\ul l[sat `n jos
Bra\ul plasat ca un tobogan suge-

reaz[ o str]ngere de m]n[ refractar[. 

Indisponibil< str]ngerea scurt[
Bra\ul `n unghi drept, cotul lipit de

corp< este bra\ul unei persoane meschi-
ne, care nu v[ poate oferi nimic altceva
dec]t, cel mult, o f[r]m[ din timpul
s[u. ~i sunte\i dator, ̀ n caz c[ a acceptat
s[ v[ primeasc[. 

Dac[ nu ave\i o mare nevoie s[-l
convinge\i ori s[-l seduce\i, scurta\i-v[
vizita, pentru c[ n-o s[ ave\i niciun folos
de pe urma ei. Individul este inaccesibil,
indisponibil ;i are pornit pilotul auto-
mat.

Sursa< “Dic\ionar ilustrat al 
gesturilor” (2013) 

Pagin[ realizat[ de Ioana Zaharia

Str]ngerea de m]n[ ne tr[deaz[ inten\iile
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Premiată de două ori cu Oscar,
în 1947 și în 1950, pentru rolurile
principale din „To Each His Own”
(1946) și „The Heiress” (1949), de
Havilland s-a născut în Japonia, în-
tr-o familie britanică, pe 1 iulie
1916.

Din 1941, este cetăţean a Statelor
Unite ale Americii, iar din 1953 trăieşte
la Paris. Olivia de Havilland este cel mai
longeviv star de la Hollywood. A lucrat
cu producători celebri, precum David O.
Selznick, cu regizori ca Michael Curtiz
şi Anatole Litvak şi cu actori precum Er-
rol Flynn şi Mickey Rooney.

Cu un tată avocat, Walter de Havil-
land, descendent al unei familii britanice
din Guernesey, şi o mamă actriţă de tea-
tru, cu o scurtă carieră în cinema în anii
1940, Olivia de Havilland este verişoara
lui Sir Geoffrey de Havilland, pionier al
aviaţiei.

În 1919, părinţii ei s-au despărţit, iar
mama a avut ideea de a se muta la Sara-
toga, aproape de San Francisco.

În 1934, Olivia de Havilland se pre-
gătea să devină profesoară de limba en-
gleză când a fost remarcată de regizorul

Max Reinhardt în „Visul unei nopţi de
vară", după William Shakespeare, în care
juca cu o trupă de amatori. Reihardt a
angajat-o pentru o adaptare filmată, sem-
nând un contract pe cinci ani cu studiou-
rile Warner Brothers. În anii următori,
ea a apărut în „Căpitanul Blood/ Captain
Blood" (1935), alături de atunci necu-
noscutul australian Errol Flynn. Devin
cuplul cel mai cunoscut pe ecran.

Au urmat, alături de Errol Flynn, opt
filme, între care „Atacul brigăzii uşoare/
The Charge of the Light Brigade” (1936)
şi „Aventurile lui Robin Hood/ The Ad-
ventures of Robin Hood" (1938).

În 1939, Olivia de Havilland a jucat
în „Pe aripile vântului", produs de influ-
entul David O. Selznick. A interpretat
rolul Melanie Hamilton, cea care devine
soţia lui Ashley Wilkes (interpretat de
Leslie Howard), iubit de Scarlett O'Hara
(Vivien Leigh).

Olivia de Havilland a declarat că a
văzut „Pe aripile vântului" de câteva zeci
de ori şi „de fiecare dată, îmi aduce bu-
curie. Din fericire, nu mă face melanco-
lică", a spus ea despre colegii săi care nu
mai trăiesc. „Când îi văd cum vibrează
pe ecran, că am experimentat o astfel de
reuniune cu ei, mă bucură". 

Olivia de Havilland, singura legend[ 
`n via\[ a Hollywoodului

Regele Suediei Carl Gustaf al
XVI-lea a decis excluderea a cinci
nepoți de-ai săi din Casa Regală
suedeză, informează BBC. Decizia
înseamnă, practic, retragerea tit-
lurilor regale, chiar dacă respecti-
vii nepoți vor rămâne membri ai
familiei regale și își vor putea păs-
tra titlurile de duci și, respectiv,
ducese.

Excluderea din casa regală înseam-
nă că respectivii nepoți, cu vârste între
1 şi 5 ani, nu vor beneficia de subven-
țiile bugetare acordate anual membri-
lor Casei Regale.

„În urmă cu câțiva ani, Parlamentul
Suediei a anunțat că intenționează re-
vizuirea unor principii legate de mo-
narhie, una din problemele vizate fiind
legată de mărimea familiei regale”, a

declarat Roger Lundgren, un expert în
Casa Regală suedeză. Acesta a precizat
că familia regală are, în prezent, cel mai
mare număr de membri din ultima su-
tă de ani. Acest lucru provoacă o amplă
controversă, la nivel național, legată de
fondurile alocate de guvern Casei Re-
gale suedeze, în timp ce tot mai mulți
cetățeni se întreabă asupra necesității
întreținerii, din taxe şi impozite, a unei
familii atât de numeroase.

Decizia regelui Carl Gustaf nu afec-
tează alți doi nepoți de-ai săi, care îşi
păstrează titlurile regale şi ordinea de
succesiune la tron.

Suedia este una din cele şapte mo-
narhii constituționale din Europa, ală-
turi de Marea Britanie, Norvegia, Da-
nemarca, Spania, Olanda şi Belgia. 

Tradițiile şi numărul membrilor ca-
selor regale variază de la țară la țară.

Regele Suediei retrage titlurile regale 
la cinci nepo\i de-ai s[i

Ducele și ducesa de Sussex, Har-
ry și Meghan, se vor întoarce în Ma-
rea Britanie la sfârșitul lunii, pen-
tru ultimele angajamente publice
la care vor participa în calitate de
membri ai Casei regale britanice, a
anunțat un purtător de cuvânt al
acestora, citat de Sky News.

Cuplul va lua parte la cel puțin şase
evenimente, înainte de retragerea lor
din Casa regală, programată pentru 31
martie.

Harry va participa la o sesiune de
înregistrări cu vedeta rock Jon Bon Jovi
şi la Corul jocurilor Invictus, la sfârşitul
acestei luni, în timp ce Meghan va par-
ticipa la un eveniment legat de Ziua
Femeii, în 8 martie.

De asemenea, cei doi vor participa
la fondurile Endeavour Fund, la des-
chiderea evenimentului sportiv Silver-

stone Experience şi la festivalul de mu-
zică Mountbatten. Ultimul eveniment
oficial va fi participarea, alături de în-
treaga familie regală, la slujba de la
Westminster Abbey, în 9 martie.

Ducii de Sussex vor participa la Jo-
curile Invictus, o competiție sportivă
fondată de prințul Harry pentru mili-
tarii răniți, în luna mai, dar nu în cali-
tate de membru al Casei Regale.

Ducii de Sussex au decis, în luna
ianuarie, să facă un pas înapoi de la în-
datoririle lor faţă de familia regală bri-
tanică şi au anunțat că vor să-şi asigure
independența financiară. Regina Eli-
sabeta a II-a a ajuns la un acord cu ne-
potul său pentru a stabili care va fi noul
său statut în cadrul Casei regale, acord
care va intra în vigoare la 31 martie.

Lovitura supremă pentru ducii 
de Sussex

Lovitura supremă pentru Meghan
a venit însă când Regina Elisabeta a II-
a a Marii Britanii şi oficiali regali au
decis că ducii de Sussex nu mai pot fo-
losi titulatura “Regal”, după ce au decis
să renunțe la rolurile lor în familia re-
gală, precizează voxbiz.ro.

Astfel, Prințul Harry şi Meghan
Markle nu vor mai putea folosi brandul
“Sussex Royal”, pe care l-au creat în-
ainte de a se retrage din familia rega-
lă.

Prințul Harry şi Meghan Markle
şi-au înregistrat propria marcă, “Sussex
Royal”, pe care intenționau să o folo-
sească pentru a promova evenimente
şi obiecte, inclusiv haine, cărți şi ma-
teriale educative.

Aşa cum susţine The Guardian se
estimează că valoarea mărcii „Sussex
Royal” va ajunge la 400 de milioane de
dolari.

Ultimele evenimente la care ducii de Sussex
particip[ ca reprezentan\i ai Casei Regale

NASA, care a descris-o pe Katherine
Johnson drept una una dintre cele mai
influente personalități din istoria orga-
nizației, a făcut anunțul pe Twitter.

“Astăzi sărbătorim cei 101 ani de
viață şi onorăm moştenirea ei, care a
doborât barierele rasiale şi sociale", se
arată în mesajul NASA.

Rolul lui Katherine Johnson la NA-
SA a fost subliniat în filmul "Hidden Fi-
gures". Pelicula din 2016 spune povestea
unor tinere de culoare ale căror cunoş-
tințe de matematică au contribuit la rea-
lizarea primei misiuni americane în spa-
țiu.

Katherine Johnson a verificat cal-
culele efectuate de noile computere NA-
SA, înaintea zborului pe care astronau-
tul John Glenn l-a făcut în jurul Pămân-
tului, în 1962. Anterior, ea a calculat
traiectoria zborului lui Alan Shepard,
primul american în spațiu. Totodată,
Johnson a avut un rol important în tri-
miterea oamenilor pe Lună.

Informaţia a fost confirmată 
de administratorul NASA

Johnson „a fost un erou american şi
moştenirea ei nu va fi uitată niciodată”,
a spus Jim Bridenstine, administrator

NASA, într-un mesaj publicat pe Twitter. 
Katherine Johnson a fost interpre-

tată de Taraji P. Henson în filmul „Hid-
den Figures” (2016), nominalizat la Os-
car, despre femeile de culoare a căror
muncă la NASA a fost esenţială în Cursa
Spaţială. În film au mai jucat Octavia
Spencer, în rolul Dorothy Vaughan, şi
Janelle Monáe, în rolul inginerei Mary
Jackson.

Johnson a început să lucreze la Na-
tional Advisory Committee for Aero-
nautics în 1953, la un laborator din Vir-
ginia. Ea a făcut apoi analiza traiectoriei
misiunii Freedom 7 a lui Alan Shepard
din 1961, care a reprezentat primul zbor
cu echipaj uman în spaţiu al americani-
lor. A făcut parte din Flight Research
Division şi a lucrat pentru modulul lu-
nar al Apollo.

Katherine Johnson, femeia care a ajutat NASA
s[ organizeze prima sa misiune spa\ial[, 

a murit la 101 ani


