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Ziua Culturii Naționale
Daniel SĂUCA

■ Ziua Culturii Naționale ne-a prins iar fără dezbateri serioase privind chiar așa-zisa cultură națională.
Cam peste tot, manifestări formale, „ceva” Eminescu
(nu am scăpat de festivisme și, probabil, nu vom scăpa vreodată), indiferența generală a „opiniei publice”
și nelipsitele, din păcate, „contre” legate de Premiul
Național de Poezie „Mihai Eminescu”. Nu e cazul deocamdată să intrăm și noi în acest tămbălău (mai ales în
„zona” fitilelor mai tinerilor condeieri la adresa USR).
Așa că, inserăm și noi: Juriul de acordare a Premiului
Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” a decis ca laureatul celei de a XXV-a ediţii a acestui premiu să fie poetul Gheorghe Grigurcu. Pentru acest premiu au mai
fost nominalizați (în urma unui sondaj efectuat de
Fundaţia Culturală „Hyperion-c.b.” Botoşani): Marta
Petreu, Liviu Ioan Stoiciu, Ioan Moldovan, Aurel
Pantea, Nichita Danilov şi Ovidiu Genaru. Juriul
a fost format din Nicolae Manolescu, preşedinte,
Mircea Martin, Cornel Ungureanu, Ion Pop, Al.
Cistelecan, Mircea A. Diaconu şi Ioan Holban. De

Comunicat USR
■ Având în vedere dezinformările recent apărute în
spaţiul public la adresa Uniunii Scriitorilor din România, facem următoarele precizări: prin încheierea din 31
martie 1995, pronunţată în dosarul nr. 158/PJ/1994,
Judecătoria Sectorului 1 – Bucureşti a dispus înscrierea
în Registrul persoanelor juridice a Statutului USR; ulterior, urmare a intervenirii modificărilor statutare şi/sau
modificărilor privind componenţa organelor de conducere ale Uniunii, în Registrul persoanelor juridice ţinut
de Judecătoria Sectorului 1, au fost înregistrate succesiv în anii 1996, 1998, 2005, 2009, 2013 modificările
intervenite; în prezent, pe rolul Judecătoriei Sectorului
1 se află: a) dosarul nr. 112385/299/2015 având drept
obiect cererea USR de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor a menţiunii privind componenţa
organelor de conducere din cadrul Uniunii, aşa cum rezultă din procesul-verbal din 23.11.2009 al Consiliului
USR prin care s-a luat act de alegerea dl. Nicolae Manolescu în funcţia de Preşedinte al Uniunii; b) dosarul
nr. 112387/299/2015 având drept obiect cererea USR

asemenea, juriul de acordare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opus Primum, a decis ca
premiul să fie acordat ex ecvo, la ediţia a XVIII-a, pentru anul 2015, poeţilor: Robert G. Elekes, pentru
cartea „Aici îmi iau dinţii-n spinare şi adio”, Editura
Tracus Arte şi Ionelia Cristea, pentru cartea „Noaptea de gardă”, Editura Cartea Românească. Din juriu
au făcut parte: Al. Cistelecan, preşedinte, Mircea A.
Diaconu, Daniel Cristea-Enache, Vasile Spiridon
şi Andrei Terian, având în vedere nominalizările –
Robert G. Elekes, Ionelia Cristea, Victor Ţvetov,
Roxana Cotruş, Emilian Pal. Premiile au fost decernate în 15 ianuarie la gala care a avut loc în Sala de
conferinţe „Mihai Eminescu” a Hotelului „Rapsodia”
din Botoşani. În cadrul acestei gale a fost lansată şi
cartea „Papirus” de Gabriel Chifu, laureat al ediţiei
precedente, apărută la Editura Paralela 45 din Piteşti,
în colecţia Poeţi laureaţi ai Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” (Radio România). Alte resurse
media: http://www.monitorulbt.ro/
de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor a
menţiunii privind componenţa organelor de conducere
din cadrul Uniunii aşa cum rezultă din procesul-verbal
din 07.10.2013 al Consiliului USR prin care s-a luat act
de alegerea dl. Nicolae Manolescu în funcţia de Preşedinte şi prin care au fost aleşi Prim-vicepreşedintele, Vicepreşedintele şi membrii Comisiilor de specialitate ale
Uniunii. Potrivit art. 22 din Noul Cod civil, în situaţia
în care publicitatea dreptului, actului, faptului, precum
şi a altor raporturi juridice nu este prevăzută cu caracter constitutiv, aceasta se realizează în scopul asigurării opozabilităţii faţă de terţi. Astfel, faţă de faptul că
îndeplinirea formalităţilor de publicitate referitoare la
alegerea Preşedintelui USR nu are caracter constitutiv,
singurul scop al acestei proceduri este acela de a asigura
opozabilitatea faţă de terţi a acestor menţiuni. Pe cale
de consecinţă, independent de îndeplinirea formalităţilor de publicitate privind componenţa organelor de conducere ale Uniunii, drepturile acestora de a reprezenta
Uniunea Scriitorilor din România în relaţiile cu terţii nu
sunt afectate.
http://www.uniuneascriitorilor.ro/13-01-2016-comunicat-16/

■ „Asta e cheia tuturor relelor și tuturor suferințelor, acesta (e) cuvântul cu care se desleagă cimilitura putrejunii sociale și politice din România. Posibilitatea dată unor nulități și unor parveniți de-a trăi din buget, din
întreprinderi, din arenzi, din păsueli; posibilitatea constituțională dată unor oameni de proveniență incertă de-a
esploata munca poporului fără nici o compensație, iată răul, incurabil poate, al organizației noastre”.
Mihai Eminescu (din vol. „Economia națională”, Ed. Junimea, Iași, 1983, p. 220)
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Icu
Crăciun
Revanşa

(fragment de roman)
Capitolul 6
De-abia în a doua săptămână s-a hotărât să-și
deschidă inima. De mult timp așteptase o astfel de
conversație cu cineva și iată că ocazia i se ivise. Tirada
lui sceptică și sinceritatea cu care vorbise când l-a invitat la ea o făcuseră să aibă încredere în el, să-l aleagă
confident și să-i destăinuiască obsesiile, suferinţele și
tristeţile sale greu suportabile în vremea aceea. Pe zi
ce trecea necunoscutul acesta i se dezvăluia ca un tip
interesant, dar și un pic bizar; vorbea cu patos, fără
intenția s-o impresioneze ori s-o măgulească, cum fac
bărbații de obicei. Îi făcea plăcere să se întâlnească și
să stea de vorbă cu el. Câteodată este bine să ai cui
transfera o parte din frământările tale, chiar dacă,
uneori, conversația aluneca spre alte subiecte: bârfe
scriitoricești, tratamente naturiste împotriva răcelii și
a durerilor de stomac, mese culinare, în general gastronomie, și, evident, nelipsita politică. Iată încă un
motiv ca femeia și bărbatul să trăiască în cuplu precum un soţ și o soţie cu vechime în căsnicie. Era într-o
vineri, de asemenea după-masa, ziua confesiunilor.
Palidă și oarecum stingherită, i-a povestit, în esenţă,
ceea ce i s-a întâmplat, revenind mereu la chipurile hidoase ale violatorilor, nu înainte de a-i face o scurtă
introducere în viaţa sa de studentă, prietenia cu Teo,
colegul ei de grupă, care a părăsit-o imediat ce i-a relatat calvarul prin care a trecut motivându-și atitudinea
„ că n-ar fi suportat să trăiască o viaţă întreagă lângă o
femeie violată de trei vlăjgani”. „Da, nu l-a mai interesat soarta mea, iar lucrul acesta m-a durut tare mult.
De atunci, sentimentul de mizantropie mi s-a amplificat enorm”, a ţinut să precizeze. Timorată, și-a aţintit
privirea șovăielnică în jos, și-a cuprins faţa în mâini și
a scâncit ca un copil pedepsit pentru o faptă nevinovată. Simțea că se înăbușă, dar a rezistat până la capătul
mărturisirii pățaniei ei înspăimântătoare, care nu-i da
pace să se odihnească și ea ca oamenii. Se vedea că pe
lângă nevoia de a continua, o stimulau și intervenţiile
lui. I-a prins bine această despovărare.
- Da, m-a lăsat de izbeliște tocmai când am avut cea
mai mare nevoie de el, a continuat cu glasul stins, trăgând aer în piept. Asta, după ce ne-am atașat nespus
de mult unul de altul și am convieţuit împreună doi
ani ca soţ și soţie, în gazdă la un unchi de-al lui, plecat
la muncă în străinătate, care nici nu mai avea de gând

Proză pentru
„Caiete Silvane”
să se întoarcă în țară. Dragostea lui nemărginită, revărsată în fiecare clipă asupra mea, declarată cu ardoare, a secat dintr-odată. S-au dus pe apa sâmbetei dovezile sale de iubire… și ne făurisem împreună niște vise
atât de mărețe... Nu m-a mai căutat, deși, până atunci,
chiar și după repartiţie – el primise repartiţie la o
școală din judeţul Sălaj – ne întâlneam lunar în Cluj.
Comportamentul lui a fost mult mai grav decât a cuiva
pentru prietenul falit, părăsit la ananghie. Din cauza
asta nu mai am încredere nici cât îi negru sub unghie
în bărbaţi și nu mai știu zâmbi, deși, recunosc, nu, nu
sunt frigidă, sunt și eu femeie și, câteodată, simt nevoie să fac dragoste, dar îmi aduc aminte de ceea ce am
pătimit și-mi refulez dorinţele ca o broască ţestoasă
când se retrage în carapacea sa dacă este atinsă. Aici,
Adriana Ardelean schițase un surâs amar. Dacă aș simţi o mână străină pe mine, cred că aș muri. Întreg corpul îmi pare a fi o rană vie, aveam trupul și membrele
pline de echimoze, nu vinete, ci înnegrite. Nu-ţi mai
spun că și acum am dureri atroce când urinez și simt
din când în când junghiuri la splină; de-abia am scăpat
de vâjâitul bizar din cap. Săptămâni de-a rândul m-am
chinuit din răsputeri să-mi înfrânez greața, să nu vomit când simțeam în nări un miros care îmi amintea
de patimile mele. Am avut amețeli de cădeam când
nici nu mă așteptam: în sala de mese, în salon, pe
scări… am crezut că m-am îmbolnăvit și de epilepsie,
dar am scăpat. Bine că nu mi-am spart capul ori să-mi
fi rupt a doua oară o mână, un picior și câteva coaste
să fi avut și altele de tras. Mi-e foarte greu să-ți descriu
în cuvinte ce mi-au făcut în noaptea aceea nenorocită.
Am trecut prin niște suplicii greu de imaginat. Până
atunci n-am știut să trăiesc acut un sentiment de insecuritate. Au abuzat de vulnerabilitatea mea de fată neajutorată. În spital, noaptea, mi se năzărea că haimanalele intră tiptil în salon și se apropie de patul meu cu
gând să-mi schimonosească trupul și, la urmă, să mă
strângă de gât. Nu-mi venea somnul să mă tai. O ușă
trântită, un capac de veceu răsturnat cu zgomot mă
făceau să tresar cu mare spaimă… S-au șters la fund cu
rafinamentul și manierele mele. (Fără îndoială că o
fată plină de sensibilitate, cum era ea, care a trecut
prin astfel de clipe groaznice își pierde din virtuţile înnăscute ori dobândite prin educaţie și instrucţie). Toată viața din mine mi s-a scurs. Repetam întruna în
gând: „Nu vreau să înnebunesc! Nu vreau să înnebunesc!” Când am început să leg mai bine cuvintele între
ele, ca un copil care învață să vorbească, m-am speriat
de timbrul vocii mele… Ce să-ţi mai spun? După ce am
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Proză
revenit la şcoală, la nici un coleg sau colegă n-am găsit
sprijin. Nimeni nu voia să discute cu mine, pur și simplu îmi pierdusem credibilitatea. Și-așa mă consideraseră ei puțin aiurită, dar atunci? „Problema” mea s-a
răsuflat cu repeziciune în Vișeu. Bine că nu s-a răsuflat
și în presă, altfel toți colegii mei de facultate,
împrăștiați în țară, ar fi aflat de pățania mea chiar
dacă aș fi fost scrisă doar cu inițialele. Stima şi respectul, arătate înainte, s-au topit ca prin farmec. Eram
tratată ca o proscrisă care trebuie ucisă cu pietre, cum
erau lapidate curvele în antichitate. Dacă ar fi avut îndrituirea să mă excomunice, m-ar fi excomunicat cât ai
zice peşte. Unii, cu mutrele lor false ori radioase, mă
înconjurau şi se fereau de mine ca şi când aş fi avut cea
mai contagioasă boală, devenind o adevărată pacoste
pentru întreg corpul didactic, o fiinţă ce trebuia ostracizată ori, cum ziceam, alungată. N-am avut pretenţia
să-mi plângă de milă ori să mă poarte pe palme şi nici
să le aud cuvintele ipocrite, ci doar să văd în privirea
lor un strop de înţelegere. Toți erau la curent cu ceea
ce mi s-a-ntâmplat, când apăream, timbrul lor scădea,
vorbeau imperceptibil, chiar dacă nu discutau despre
mine. Se pare că cineva a scos și zvonul că aș fi fost
internată la un ospiciu, deși, recunosc, am fost foarte
aproape de nebunie. Până şi voioşia din bineţea elevilor a dispărut. Ce să fac? Mi-am câştigat ruşinosul renume de „doamna violată”, bună de arătat cu degetul,
şi-n mintea copiilor! Aveam destinul pecetluit pentru
totdeauna. Eu, care am empatie şi afecţiune pentru
copii şi cred că şi niscaiva virtuţi didactice, mă simţeam penibil. La urma urmei, nişte semeni de-ai noştri m-au rănit şi mi-au murdărit trupul şi sufletul, nu?
Sunt sigură că s-au emis o sută şi una de clevetiri pe
socoteala nenorocirii mele. Eram conştientă că, dacă
se va afla, peste tot unde voi ajunge, voi fi hulită și
exclusă dintre oameni. Ei, bine, toate acestea nici măcar mintea mea nu le poate ascunde, îmi pierdusem
încrederea în mine și îmi uram trupul. Ce fel de statut
social capătă o fată după o astfel de istorie? Mai rău
este să fi evitată, decât ignorată. Cum crezi că m-am
simțit când m-am văzut ocolită de toată lumea? Nu,
nu-mi răspunde. Știu răspunsul. A fost doar o întrebare retorică. E bine că am plecat la timp din localitate,
altfel m-aş fi stricat de cap. Când mi-am cerut transferul, directoarea, duşmănoasă, ori mi s-o fi părut mie,
mi l-a semnat pe loc, n-a mai stat să chibzuiască. La fel
am primit şi acordul inspectorului general. Norocul
meu a fost şi că eram titulară, altminteri, ca suplinitoare, nici nu mai aveam ce căuta în şcoală în ziua când
m-am întors din spital. De parcă eu aş fi fost vinovată
de ceea ce mi s-a-ntâmplat! Crede-mă şi acum am coşmaruri şi halucinaţii, trăiesc sub imperiul fricii, mă
visez încolţită, urlu ca scăpată de la balamuc şi mă trezesc speriată, mă autodispreţuiesc ca şi când altcineva
a dormit în locul meu şi n-am ajutat-o, totul mi se învârte în cap… şi nu-mi revin decât după vreo jumătate
de oră. Nopți de-a rândul mi-a fost imposibil să adorm.
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Spre ziuă dacă reușeam să dorm o oră, două.
Închipuie-ți cum a trecut vremea pentru mine. Eram
într-o stare jalnică, crâncenă, vrednică de plâns. Totul
se învârtea în capul meu; aveam impresia că mi l-au
înșurubat cu fața spre spate. Sunt absolut convinsă că
dacă n-aş fi vomitat în tren, aş fi primit icter de ultimul grad şi m-aş fi curăţat rapid… Poate că ar fi fost
mai bine…Nimeni nu-mi intră în voie. Sunt irascibilă
ca o isterică şi mă răsucesc în pat şi nu adorm decât
bântuită de vedenii scârboase spre orele mici ale dimineţii, dar şi atunci cu inimă grea, uneori, zorii zilei mă
găsesc trează și obosită, cu ochii deschişi, chiar dacă
iau seara câte un diazepan. Nu-și mai face nici acesta
efectul. După cum vezi, nu-s întreagă. Nu neg faptul
că am ajuns pe creasta depresiei cronice, eram cu nervii la pământ, îmi mai trebuia un bobârnac psihic minuscul şi n-aş fi ieşit dintr-un spital de boli nervoase
decât cu picioarele înainte. Bănuiesc că au băgat în
mine o tonă de calmante și antidepresive. Crede-mă,
când am curajul să mă uit în oglindă, mi-e scârbă de
propriul meu trup… În viața mea n-am făcut rău nimănui. Şi atunci te întreb pe tine: unde a fost Dumnezeu în momentele acelea? Unde a fost mila divină despre care vorbesc atâta teologii? Unde a fost Îngerul
meu Păzitor? Nimănui nu-i pasă de tine. Mai bine miaş fi pus capăt zilelor, a zis cu ochii înneguraţi, albă ca
varul, făcând abstracţie de prezenţa lui. Repet: nu o
dată am fost ispitită de gândul sinuciderii. Chiar dacă
aș locui pe o insulă nepopulată de oameni, tot nu m-aș
simți bine. La mine-n suflet s-a făcut noapte, cineva a
tras cortina şi nu ştiu când se va deschide. Adică ştiu.
Când îi voi vedea pe ticăloşii ăştia scabroşi zăcând umflaţi în ţărână, fără suflare. Numai așa îmi voi ușura
suferința. Profesoara trase aer în piept și continuă. Ce
am cerut eu de la viață? Să-mi văd de profesia mea, să
citesc și să scriu ce îmi place, să-mi fac o familie, să am
urmași, să-i cresc și să-i educ așa cum mă pricep eu. Și,
evident, să public din când în când câte o carte care
să-i fie de folos sufletului și spiritului omului pe care
să-l facă mai bun și mai civilizat. (Asta cu civilizatul o
adăugase, firește, după experiența groaznică prin care
trecuse…) Dar am vorbit prea mult. Nu vreau să-mi
plângi de milă, îți spun doar că cele trăite de mine
m-au consumat cât pentru trei vieți. Geologul a ascultat-o cu atenţia încordată minute în şir fără s-o întrerupă. Mânia îi sporea în intensitate după fiecare propoziţie rostită de profesoară. Fata aceasta avea toate
motivele să nu-i ierte.
- Îţi dau perfectă dreptate. Aşa ceva nu se iartă şi…
voise să zică „și nici nu se uită”, dar se oprise la timp.
Îmi dau seama cât de nefericită poţi fi, mă pun în locul
tău, deşi sunt bărbat, dar depărtează de la tine gândurile astea negre, a încercat geologul s-o consoleze.
Sunt convins că după un astfel de şoc viaţa ţi se schimbă şi nimic nu ţi se pare a avea o cât de cât fărâmă de
optimism. Îţi împărtăşesc sentimentele de greaţă şi
umilinţă în care te-ai aflat atunci, dar şi dorinţa de a-i
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vedea pedepsiţi pe nelegiuiţii ăştia. Îţi promit că nu
vor scăpa nepedepsiţi. Te voi ajuta cu tot ce pot. Astfel de cretini nu merită să trăiască printre oameni şi
nici măcar în cuşcă. Nişte porci şi jumătate! Cu astfel
de otrepe nu merită să te comporți frumos. Pentru
violatori şi pedofili ar fi fost bine dacă s-ar fi păstrat
pedeapsa capitală! Ăştia n-au ce căuta între oameni.
Nu merită să fii indulgent cu ei! Legea este prea
blândă pentru alde ăștia, ar trebui să fie mult mai
aspră. Într-adevăr n-au nicio scuză, iar prezumția
de nevinovăție nu poate fi aplicată unor astfel de
derbedei. Nu a minţit cine a spus că numai foamea şi
pierderea libertăţii poate degrada fiinţa umană. Da,
aprob aserţiunea asta, dar cei trei imbecili nu intră în
binomul de fiinţe umane, ei sunt doar indivizi, fiinţa umană, adică omul, este superioară individului, el
n-a primit încă rangul acesta nobil de Om cu O mare.
Astfel de dobitoci n-au sentimente, au doar instincte,
ei nu știu nici măcar să plângă. Și sunt mulți în țara
asta. Iată motivul irefutabil pentru care voi, femeile,
sunteți într-adevăr mai vulnerabile decât masculii.
Atunci, pe loc, se hotărâse s-o ajute deliberat. Oroarea
scenei povestite avea să-l marcheze pentru totdeauna.
Un amestec de compătimire şi jenă îi inundase sângele revoltat când îi văzuse chipul atât de neajutorat,
lipsit de drăgălăşenie, pe care orice femeie îl are din
naştere. Ar fi vrut să-i mângâie măcar mâinile, dar se
răzgândise. De mult timp nu mai ținuse de mână pe
cineva. După odioasa întâmplare, sânii acestei fete i
se micşoraseră, privirea i se schimbase, bărbia i se ascuţise, gâtul şi mâinile altădată delicate, acum rigide
şi aspre, doar fesele îi rămaseră întregi şi aminteau de
profesoara de altădată Adriana Ardelean.
- E adevărat că n-am fost fecioară, Teo a fost primul
bărbat care m-a avut neprihănită, m-am dăruit lui de
bună voie, el m-a deflorat, dar animalele acelea mi-au
pângărit tinereţea şi tot ce aveam frumos acumulat
în mine de când m-am născut, a continuat cu obrajii
înfierbântaţi. Experienţa mea traumatică, infernală,
n-aş dori-o nici unei fiinţe umane. Numai eu ştiu prin
ce am trecut. N-am putut face absolut nimic. Am fost
lipsită de orice apărare. Bestiile m-au desfigurat trupeşte şi sufleteşte încât mă mir că n-am rămas şi slută.
E ca şi cum cineva ţi-ar lua ceva drag, cu alte cuvinte tear deposeda de viaţa de care te-ai bucurat până atunci.
Mă înţelegi? (Aici, Adriana Ardelean și-a ridicat ochii
spre el și și-a îngropat fața în palme). Adesea le simt în
nări mirosul straielor nespălate şi al pielii transpirate,
gâfâiala lor drăcească și infectă, încât aş vrea să cadă
ploaia peste mine din înalturi zi de zi. Dacă, în capul
lor, ar fi încolțit ideea de a mă tâlhări, astăzi, precis
nu aș mai fi fost în viață. Atunci, dar şi după aceea,
am regretat şi regret că nu m-am născut băiat. M-aş fi
luat la bătaie cu ei pe viaţă şi pe moarte. Dacă aș trece
încă o dată prin ceea ce am trecut, cu riscul de a-mi
pierde viața, primului i-aș sfâșia beregata cu dinții. La
început, în spital, orice fel de zgomot mă irita cumplit,

nu suportam pacienţii gălăgioşi, până şi vorbele inutile mă agasau. Cine spune că în spital te poţi odihni,
minte. Pe mine, insomniile mă torturau și mă oboseau
groaznic de tare, ca și când cineva îmi găurea, noapte
de noapte, capul cu un picamer minuscul. Ştiu că peste
toată lumea, şi buni, şi răi, ploaia cade la fel, dar peste nemernicii ăia aş vrea să cadă foc şi pucioasă, a zis
neînduplecată. Ţin minte că ai mei nu şi-au putut ascunde îngrijorarea și supărarea văzându-mă în ce hal
arătam. Câteva luni, pentru mine, mâncarea nu a avut
nici un gust. Mâncam doar la insistenţele mamei care
nu s-a dezlipit de lângă mine cât timp am rămas internată. Aproape că îmi pierdusem controlul gândurilor.
Să ştii că nu urmăresc nimic destăinuindu-mă. Pur şi
simplu am simţit nevoia să-mi descarc cuiva trăirile
mele. Ceva îmi spune că eşti omul potrivit. Nu, nu,
doamne ferește, nu vreau să te influențez cu nimic.
Deşi trecuse mai bine de un an de la crunta agresiune,
Adriana nu-şi putuse păstra calmul în timpul relatării. Tremura întruna, iar faţa i se schimonosea în toate felurile de parcă se pregătea să intre într-o isterie
nevindecabilă. Brusc, a devenit abătută. Se vedea că
încă este cu nervii la pământ când își amintea prin ce
a trecut. Peste fruntea sa înaltă, cândva visătoare, coborâse o umbră tristă, îngrijorată. Oare când au să mi
se sfârșească mizeriile astea? Imaginează-ţi cum mă
vor bârfi noii mei colegi după ce vor afla istoria mea,
a continuat. Deocamdată, n-a ajuns la urechile lor, cel
puţin aşa cred, pentru că, până acum, nu s-au arătat
reticenți. Dar ce nu se află pe pământul acesta cu atâta meschinărie şi indolenţă la fiecare colţ de stradă!
N-ar fi exclus ca la finele anului acesta şcolar să cer
transferul în altă parte, dacă voi fi pusă iarăși într-o
situație net defavorabilă, deşi, doar când predau, când
sunt în faţa elevilor uit de traumele mele…Uf, dacă aș
putea da timpul înapoi și… Aici, Adriana lăsă fraza neterminată. Privirea lui Dinu se înnegura tot mai mult
pe măsură ce povestea fetei înainta. De vreme ce i-a
acordat atâta încredere povestindu-i drama vieții sale
înseamnă că era o fată curajoasă, nu numai sinceră.
Uite că a reușit să depășească necazul prin care a trecut. A apreciat acest fapt, dar și că i s-a mărturisit doar
lui, devenind confidentul ei mai presus decât părinții.
A doua oară ar fi vrut să-i atingă mâna în semn de
compătimire.
- Draga mea, îţi repet: gândurile sinucigaşe le
au dezechilibraţii mintal, or tu nu eşti, ai rămas
într-adevăr cu sechele psihice, dar, cu timpul, sunt sigur că vor dispărea. Nici că se putea să nu rămâi prin
ce ai trecut, sărmana de tine. Eşti o adevărată supravieţuitoare, ridicase glasul fără vehemenţă. N-ai ce
face, trebuie să înfrunți realitatea. Te poți considera
norocoasă că te-au lăsat în viață. (Continuare pe www.
caietesilvane.ro)
(fragment din romanul „Revanșa”, aflat sub tipar la
Editura „Școala Ardeleană” din Cluj-Napoca)
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Preumblare prin grădina Gutenberg

Viaţa ta este acum
poezia mea

După un debut în poezie premiat, dar prea puţin
comentat, cu Biografia secretă (2003), Vasile George
Dâncu aşteaptă să treacă doisprezece ani până la următoarea sa prezenţă editorială. Ea se produce cu un
volum intitulat Universul Mama, Casa de Editură Max
Blecher, Bistriţa, 2015. De remarcat că editura bistriţeană publică, deja de câţiva ani buni, volume de poezie situate la cote valorice ridicate, în condiţii grafice
aproape briliante, însă cu autori de o maximă discreţie biografică. Nu ştim dacă în virtutea unui program,
sunt selectaţi poeţi a căror operă se clădeşte departe
de tumultul şi rivalităţile vieţii literare, dezvelindu-şi
caratele abia în mâna cititorului. Vasile George Dâncu a ales să cucerească, redută după redută, de bună
seamă că şi împins de nevoi, o deja faimoasă carieră
de editor; a preferat să rămână un om cu picioarele pe
pământ, între copiii lui şi cărţile altora. Volumul lui de
acum e alcătuit din douăzeci de piese înălţate în jurul
titlului care, pe lângă rolul de miez magnetic, mai are
şi o altă funcţie, în ordine stilistică, oarecum eufemistică, aceea de a ascunde faptul că singura temă a poemelor este moartea. Universul Mama e o suită de elegii
din care, prin rafinate mijloace la îndemâna poeziei
moderne, se ajunge la anularea patetismului şi a sensibilităţii lacrimale. Nu poate fi însă suprimat lirismul
subteran, greu, de o consistenţă vâscoasă, pe care nu-l
vom găsi la nivelul expresiei, câteodată abruptă, pe
alocuri prăpăstioasă chiar, ci în subţirimea gândului
şi în puterea trăirii unei mari şi definitive despărţiri.
Într-o viziune regizorală ce nu lipseşte din carte,
satul Runcu Salvei devine scena pe care se joacă o dramă cu personaje puţine, însă cu destine violente. Locul
unei imaginaţii luxuriante îl suplineşte o realitate aspră, cu contururi nete, dar cu un interior în care se întretaie clarobscururi sufleteşti şi mentale. În Fotografii
de familie, aflat în deschidere, putem desluşi, sub raport
tehnic, întregul mecanism, de altfel, simplu, din Universul Mama. Fotografia înseamnă memorie fixată în
imagini vizuale, iar familia tocmai se pregăteşte pentru
un astfel de eveniment, rar într-un sat de pe muscelele
Năsăudului. În incipit e invocat ritualul după care se
făceau fotografiile de familie, aşezat sub semnul unei
reale sau mai mult mimate bune-dispoziţii: „ţac pac/
face aparatul/ şi noi râdem/ în timp ce ne pozăm” (p. 7).
Aceste versuri, cu rol de formulă de recurenţă într-o
structură epică înrudită cu cea a basmului, conferă aparatului fotografic o funcţie narativă, cea a naratorului

Viorel Mureşan

uniscient, care priveşte personajele din exterior. Frenezia trăirilor e cuprinsă într-o frăgezime a senzaţiilor,
care intră în armonie cu voinţa de a îndepărta amintirile atunci când se prea avântă, prinzând în chingile
versului numai esenţa: „din familia mea/ a mai rămas
un set de fotografii/ într-o pungă de celofan/ uitată
pe un raft/ între cărţi/ sunt fotografii cu bunicii/ aspri în poză şi în viaţă/ cu bunicile obosite de muncă/ şi
de atâţia copii născuţi/ sunt fotografii cu tine/ Mamă/
când erai fată/ în straiele tale ţărăneşti/ cu tata când
v-aţi căsătorit/ de câte ori îmi arătai aceste fotografii
râdeai/ că tata avea când a fost mire cizmele rupte” (p.
7). Stilul indirect liber are atribuţia să redea viaţa interioară, gândurile, emoţiile, comentariile hazliu-ironice,
uneori, ale personajului eponim, marcate fiind prin italice, care, grafic, parcă imită scrisul de mână: „nici măcar nişte cizme bune/ n-o avut când m-o luat” (p. 7). / …
/ dar o plecat săracu` în mină/ să facă bani/ că n-am avut
nimic/ ş-acum avem pământ şi casă/ dar nu-l mai avem
pe el/ mai bine să fi rămas în viaţă/ cu cizmele lui rupte
şi fără avere/ ne-am fi descurcat noi cumva” (p. 8). Prin
alternanţa vocilor ies la iveală şi secvenţe anecdotice de
un umor cald-ironic, care exprimă o legătură aproape
mistică dintre mamă şi fiu, cum mai întâlnim doar la
Creangă: „ţin minte când erai la mine bolnavă de Crăciun/ c-am postat pe Facebook/ o fotografie cu noi doi/
eu c-o şapcă de revoluţionar cubanez/ tu în hainele de
lucru/ eu îţi zâmbeam tu râdeai şi te prefăceai/ că-mi
dai o palmă/ cum făceai de obicei/ era un fel de alintare/ când ajungeam acasă/ îmi puneai să mănânc şi îmi
loveai umerii/ când dormeam îmi spuneai în şoaptă//
puiu` mamii şi// şi poc una pe spate” (p. 11).
Următorul poem, Cuvinte noi, care formează, împreună cu Fotografii de familie, columnele universului
Mama, angajează raportul cuvânt-imagine. Mizând
pe o tehnică a sugestiei, autorul ţinteşte cuvântul ca
microunivers, pe care îl transformă într-o percepţie
acustică a bolii. Apropierea de cuvânt se face însă din
dublă perspectivă, în funcţie de vocea care îl rosteşte.
Identificăm, de aceea, şi o faţă a textului consacrată
puterii magice din limbaj, forţei instrumentului verbal de a oculta o realitate tragică, ineluctabilă. Cele
două tendinţe ale limbii, de a spune şi de-a ascunde,
imprimă poemului o teatralitate sui-generis, căci,
ceea ce reuşesc a tăinui cuvintele, se revarsă în afară
prin gesturile copiilor: „trei luni/ cât ai fost bolnavă/
dragă Mamă/ ai auzit numai cuvinte noi// institut
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oncologie/ puncţie carcinom/ metastază citostatice//
nu înţelegeai nimic/ nici eu nici sora mea/ nici doctorii nici vecinii/ nu rosteau cuvântul/ cancer/ tu ştiai
că ai o boală care se va vindeca/ te mai sunau prietenele tale de pe la Runc/ şi le spuneai// am o tumoare
la pancreas/ dar nu e grav/ ferească Dumnezeu/ de un
cancer// aceste vorbe erau ca nişte pluguri/ care arau
inima/ când le auzea fiica ta fugea afară/ şi plângea/
când le auzea fiul tău fugea în baie/ şi dădea cu pumnii
în perete” (pp. 14-15). Valenţa arhetipală a personajului eponim atrage şi o dimensiune mistic-religioasă ce pluteşte pe deasupra întregii cărţi. Timpul din
poeme e unul privilegiat, contaminat de simbolistica
sacră: Sâmbăta Mare, Săptămâna Patimilor, seara de
Crăciun, de Sfânta Maria etc. Biografia reală (nu doar
cea a eroului eponim), dominată de spectrul morţii, se
împleteşte cu biografia mistică. Viaţa pare o peliculă
inflamată de evenimente, întinsă între Moarte şi Înviere: „ziua cu tine a trecut repede şi frumos/ a venit
noaptea/ somn greu şi obositor/ dimineaţa mă trezesc/ mă spăl/ iar în gând îmi spun// Mama a murit!/
iar copiilor mei/ răspicat le spun// Hristos a înviat!”
(De Paşti, pp. 18-19). Într-un loc întâlnim radiograma
unei zile de duminică, pe secvenţe marcate de voci,
unele reale, altele imaginare, menite să alunge spectrul morţii. În fapt, poemul conţine toată amărăciunea şi resemnarea Ecclesiastului, adunate între două
parimii neaoşe, cea din titlu şi, alta, în final: „e duminică/ Mamă/ şi spre bucuria lor/ i-am dus pe copii la
o pizza în oraş// suntem pe terasă la New Croco/ şi
înfulecăm pizza/ copiii sunt încântaţi// e bună tati?//
mă întreabă Maria/ iar eu îi răspund înghiţind cu
greu/ da e foarte gustoasă// Maria şi George nepoţii
tăi dragi/ sunt bucuroşi/ eu mă uit peste clădiri şi văd
Institutul Oncologic/ acolo ai murit tu/ viaţa merge
înainte// copiii mănâncă pizza/ şi sunt veseli că i-am
invitat în oraş/ eu lăcrimez minţindu-i că e prea picant sosul// viaţa merge înainte// cumpărăm şi prăjituri/ bem şi sucuri naturale/ pe urmă o să mergem la
un film// copiii sunt mari şi frumoşi/ eu am împlinit
40 de ani// viaţa merge înainte// dar fără tine// futu-i
morţii ei de viaţă!” (Viaţa merge înainte, pp. 20-21).
Filmul înmormântării, redat cu mijloace strict reportericeşti, îşi dobândeşte latura sublimă, adică poezia, tot printr-o paremiologică, sortită a supravieţui
celei care a rostit-o: „ţine minte că de două ori atingi
buzele/ când spui/ cuvântul Mama” (Când atingi buzele
de două ori, p. 24). Patimile e un lung monolog introspectiv, o spovedanie în oglindă în care, iarăşi, sacrul se
intersectează cu profanul, iar într-un plan îndepărtat,
viaţa cu moartea. Simţirea deplin omenească şi emoţia religioasă fac să se întâlnească, stilistic, evocarea şi
confesiunea. Astfel ajunge Vasile George Dâncu la o înţelegere a morţii în cercuri concentrice, străbătute de la
imaginea vag conturată spre un centru de o densitate
pregnantă. Într-un poem surprinde patru forme de a-şi
apropia extincţia, în funcţie de profilul celui căruia i se

întâmplă. E vorba, de fapt, de o adulmecare în trepte a
acestui eveniment, de o suită de repetiţii pentru marea
întâlnire: „când tata era bolnav/ aveam nouă ani/ păşteam mieii cu o carte în mână/ şi tu ai venit la mine şi
mi-ai spus// tatăl tău mai are/ câteva zile de trăit//…//
Radu Săplăcan a murit noaptea/ dimineaţa i-a apărut
volumul/ pe propria piele i-am trăit atunci/ pe filosofii
existenţialişti/ când am aflat de moartea lui/ picioarele
mi s-au înmuiat/ un nod în gât mi s-a pus/ a ţinut o
lună//…// când a murit unchiul/ Ioan Pintea poştaşul
satului/ am presimţit moartea/ aveam chef de băut şi
am petrecut/ o zi şi o noapte cu telefonul închis//…//
când ai murit tu/ am rămas un răstimp singur cu tine”
(Întâlnirile cu moartea, pp. 34-36). La o privire atentă,
fiecare text, din cele douăzeci ale cărţii, e o evocare
marcată de afectivitate şi, în cele din urmă, de un accentuat lirism, având ca referent o persoană, un loc, un
eveniment, o epocă. De Sfânta Maria e un bun pretext
de a glosa despre simbolistica numelui ca dimensiune
esenţială a fiinţei care-l poartă. Nemulţumirea Gaftei
de numele care i l-au atribuit părinţii la botez se transformă într-un avatar al fiului, care încearcă, prin meşteşugul cuvintelor, o recuperare magică: „Gafta/ Gafta/
e un nume hâd/ pe care mi l-au pus părinţii// când mi-am
botezat copiii/ le-am pus nume de oameni/ cum mi-ai
cerut tu/ George şi Maria/ şi ai fost tare bucuroasă că
nu le-am pus nume hâde precum Gafta// nu te-a chemat Maria/ dragă Mamă/ dar e ca şi cum te-ar fi chemat” (p. 43).
În poemele din a doua jumătate a volumului se intensifică viaţa spirituală a personajului, desigur, nu
doar pe latura religioasă. Viaţa ta, Copilăria mea e un
titlu pregnant pentru un poem cu desfăşurare de baladă, unde copilăria fiului şi viaţa mamei se împletesc
precum corzile într-o funie care leagă pământul de cer.
Cel mai puternic mort din lume e un poem în care iese la
iveală şi un filon oniric, secondat de altul livresc. Sub
o întrebare retorică, Unde a fost fericirea ta?, poetul se
apropie de fericire dintr-o perspectivă creştină, înţelegând-o ca ţintă ultimă a fiinţei profunde care se caută pe sine: „te rugai/ dragă Mamă/ şi erai fericită// eu/
la moartea ta/ nu ştiu să mă rog” (p. 51). Alteori, forţa
evocării vine din mijloace tehnice. Într-un poem precum Atunci am înţeles, în rama unor notaţii lapidare
încape un personaj de dimensiuni dostoievskiene. Ultimele pagini stau sub semnul unor valori morale dintr-un cod al existenţei ţărăneşti, precum: libertatea,
legătura ancestrală cu pământul, rugăciunea, cărţile.
Poemul final, Zâmbind copiilor din toată lumea, vine să
lege laolaltă celelalte poeme şi face, asemenea pânzelor lui Giotto, ca albastrul cerului să se înalţe de pe
pământ: „deasupra pământului/ satul/ verde şi mângâietor// deasupra satului/ cerul/ albastru şi ocrotitor” (p. 69). Poezia lui Vasile George Dâncu mai arată
o dată că un adevăr grav se rosteşte în cuvinte simple.
O poezie în care nu se poate schimba nimic, aşa cum
nu se poate mişca o cirtă într-o carte a destinului.
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Limbaje metamorfozate
şi metaforizate
Imelda Chinţa

Aşa cum îl cunoaştem, Viorel Tăutan este un poet
melancolic, un autentic vânător de tristeţi al cărui stil
individual este deja uşor recognoscibil şi se defineşte
drept un „fapt global”. Prezentul op valorifică limbaje
distincte ce se metamorfozează într-un stil personal,
în acest sens, poezia nu înseamnă exclusiv limbaj, în
concepţia poetului, ci şi imagine menită să sporească
plasticitatea textului liric. Astfel, expresivitatea poemului este dată de emoţie, spontaneitatea trăirilor,
dublate de originalitatea expresiei, Vânătorului de
tristeţi, apărut la Editura Caiete Silvane, 2015, adăugându-i-se şi limbajul artei grafice, menit a contribui
la comunicarea poetică. Viorel Tăutan realizează un
univers coerent sistematizat şi se situează între cele
două dimensiuni, onirică şi confesivă, care coagulează întregul discurs: „adorm în vis, visez că adorm,
sunt conştient de asta”.
Poemul de debut, numai despre mine, poartă însemne expresioniste, „de-acum voi scrie numai despre mine” şi anunţă pe de o parte poemul clasic, fără
ambiguităţi, un poem expresie a singurătăţii, a efemerităţii, în contrast cu poezia actuală, aflată sub
semnul obscurului determinat de lexicul neologic, de
tehnica ingambamentului şi a detaliului, care compune spaţiul provincial din faţa căruia poetul se retrage: „prietena mea necunoscută când te/ întâlnesc
la cozile din vămi”; „prin geamul termopan se aude
estompat cupa/ escavatorului/ deşertându-şi încărcătura în burta basculantei”.
Iubirea, ca temă, este o constantă a volumelor anterioare ale poetului şi revine şi în acest op, ea reface
la modul armonic şi mirabil echilibrul, este un permanent anotimp al trăirilor, al efervescenţei creatoare; este, în esenţă, un calendar al simţirii. Nevoia
de scris se naşte din iubire: „într-o zi am simţit iarăşi
nevoia să scriu”, poetul reuşind să-şi metamorfozeze
stările, trăirile în cuvânt. Motivul femeii-cântec revine în prim-plan, femeia este aspectată ca miracol
al existenţei, iar iubirea – o Penelopă în aşteptarea
împlinirii. Ithaca devine centrul lumii unde se împlinesc şi se desăvârşesc sentimentele: „voi ajunge şi eu
în Ithaca/ timpul comprimă spaţiul/ sunt doar al tău
jumătatea care-ţi lipseşte/ să împlinim sfera”.
Vânătorul de tristeţi poate fi gândit ca un volumsumă al marilor confesiuni de la amintirea trecutului, la neliniştea cotidianului până la redescoperirea

târzie a dragostei care întreţine speranţa. Viorel
Tăutan realizează un lirism al senzaţiilor delicate,
imaginile sunt atent stilizate, iar decorul în care
este plasată iubirea este fin estetizat: „trăim deplin
farmecul unui vis/ şi-astfel, îmbrăţişaţi, străbatem
viaţa/ până când timpul va apune”; „eu rămân cu
amintirea/ umerilor arşi de apusuri”, „nu mai ştiam
ce-nseamnă a iubi”, „iar ora care a trecut de când neam sărutat/ la despărţire pare un secol,/ a buzelor ei
dogoare o port -/ ofrandă pe buzele-mi arse” (filosofia
dragostei).
Culori în trepte este cel de-al doilea grupaj în care
existenţa este redată gradual dinspre exuberanţa şi
vitalitatea primăverii spre obscuritatea, tristeţea iernii, perceput drept un anotimp al solitudinii. Primăvara comportă o explozie de trăiri, combustii interioare, coincide cu începutul, este o exersare a erosului: „maci pregătiţi de nuntă,/ în marea spicelor aurii
exersează/ agonicul zbor, cum ar încinge flăcăii o
horă” (mai). Vara este anotimpul împlinirii, al vitalităţii, al manifestării: „dans galben ridică spirala/ din
piaţa pavată cu stamine de crin/ seninul arde mocnit în retina ochiului meu drept” (iulie). Toamna este
moment al decantării, al amintirii: „revarsă toamna
spre cerul aprins vechile-i mesaje” (octombrie), iarna
infuzează existenţa cu o doză sporită de spiritualitate: „Spiritul-stea luminează doar/ înspre coliba
Pruncului împărătesc,/ vestind poporului ales Începutul şi Sfârşitul” (decembrie). Versurile tind spre un
discurs reflexiv, meditativ asupra sfârşitului existenţei, poetul încearcă a opri curgerea timpului: „mă ţin
greu în şa/ pe spinarea ultimului anotimp/ încerc să
opresc apusul din curgerea-i/ cabrată printre nori”
(meditaţie).
Dimensiunea autobiografică este recognoscibilă
în versurile poetului. Trădat de prieteni, poetul se
simte solitar, cuprins de o înduioşare tristă, dominat
de melancolie şi nostalgie: „îmi caut ecoul printre
colinele copilăriei/ m-au părăsit prietenii”. Iubita îi
este dăruită ca o recompensă a timpului trecut şi a
unei vieţi convulsive. Poemele sunt astfel dedicate
Doinei, Doiniţei, celei care i-a redimensionat existenţa, i-a reinventat dragostea, i-a curăţat „rana singurătăţii”. Poetul este un Orfeu care-şi cântă împlinirea destinului: „Din legendare sonuri la citere şi nai/
îţi voi compune lieduri ori suave rapsodii”.
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Tonul nostalgic este dublat de cel ludic, asemenea
dramaturgiei ionesciene, poemul ia aspect de discurs
dramatic, redă o rătăcire în labirintul existenţei şi al
logosului căruia poetul încearcă a-i desluşi esenţa:
„Ea: prinde vârtejul/ în inima râului/ singură barca”
(singură barca); imaginile emană sensibilitate şi expresivitate lirică, El şi Ea - regăsiţi sub emisfera logosului primordial: „El: Frumoasă e doar ziua când
iubita zâmbeşte;/ privind-o, cerul îşi desenează cearcăne cu nori” (scena împăcării).
Al treilea grupaj, Amintiri, anunţă o schimbare de
tonalitate, discursul este grav, anticipativ, premonitoriu şi răscolitor. Poetul îşi lasă imprimată urma
paşilor în asfaltul topit al străzilor lăturalnice, devine o amintire a ceea ce a fost, conturează un univers
casnic, un poem-amintire, o panoramă a devenirii,
un reloaded al anilor copilăriei în familiaritatea celor
dragi: „Mi-e atât de dor de mama, de tata,/ de mama
copiilor mei,/ aşa cum eram în urmă cu o sută patruzeci de anotimpuri,/ de copilărie, de adolescenţă
şi de prietenii de-atunci,/ mircea, lăcrimioara, gyuri,
ştefan, feri,/ loti, florin, doru... de oraşul vechi”. Universul conturat este kantian, Viorel Tăutan cultivă
un vizionarism subtil, o poetică a târgului decăzut:
„zborul păsărilor pare o cacialma”, „plezneşte coaja

soarelui”, „se-adună în cortegiu la funeralii să însoţească/ singurul trecător prăbuşit intempestiv printre ei”.
Cel din urmă grupaj, Viaţa morţii, este o reeditare a spaţiului placentar, a increatului în încercarea dramatică de redescoperire a stării primordiale,
traducând in nuce o nevoie insolită de manifestare.
Strigătul mut al fiinţei este redat dramatic, redând
în esenţă o iluzie a existenţei: „loveam cu picioarele
şi pumnii/ pereţii alunecoşi ai închisorii materne/
zdruncinându-i lumina”. Amintirile se dizolvă întrun amplu creuzet liric al cărui epicentru este logosul izvorât din iubire. Sentimentele se amestecă indistinct cu imagini vag conturate, voalate chiar în
spatele cortinei: „aş vrea (...)/ să termin acest poem
născut în somn agonic,/ aş vrea să-l termin...”. Repetiţia unor motive care revin obsesiv în poemul
lui Viorel Tăutan creează un aspect al vehemenţei
discursului liric, capătă o evidentă valoare afectivă, producând o acumulare ciclopeeană de idei şi
trăiri aşezate pe verticală într-un crescendo inedit.
Reiterarea temelor şi motivelor creează deopotrivă
fuziune şi fluiditate între volumele anterioare ale
poetului, redând impresia de continuitate şi întreg
în creaţia lirică.

Călugărița lui Diderot
Alexandru Jurcan

Figură complexă a iluminismului francez, autor
al celebrei Enciclopedii, Denis Diderot (1713-1784)
a scris și romanele Jacques fatalistul, Nepotul lui Rameau, Călugărița. Deși a redactat La Religieuse în
1780, cartea a fost publicată postum, în 1796.
Regizorul Guillaume Nicloux (nu uităm filmul
său Răpirea lui Houellebecq), atras de atitudinea anticlericală a lui Diderot, a realizat în 2015 filmul
Călugărița. Acțiunea se petrece în 1765, când Suzanne, la 16 ani, e forțată de familie să meargă la
mănăstire. I se cere acolo să cultive o singură iubire – pentru Isus. Suportă umilințe, privațiuni,
fără să se oprească din revolta fățișă, dintr-o luptă înverșunată pentru evadare, spre obținerea
libertății. Sora Christine (Louise Bourgoin) sintetizează în portretul său ipocrizia religioasă, invidia,
îngustimea de caracter. O închide pe Suzanne întro celulă umedă, după ce a obligat-o să calce pe sticlă pisată. Ceea ce o ține „trează” pe Suzanne este
terapeutica scrisului. Ea notează totul, apoi ascun-

de manuscrisul, care va ajunge dincolo de ziduri
și va pregăti eliberarea fetei. Actrița Pauline Etienne reușește la cei 26 de ani să joace impecabil și
emoționant rolul Suzannei, fără vreo doză de edulcorare. De altfel, regizorul evită orice umbră melodramatică, într-un film extrem de modern, în ciuda
secolului descris. Cu sobrietate, în ritm de clopot,
călugărițele par o armată inertă. Personalitățile
dispar sub haina monahală, iar frica de superiori
estompează elanul creștinesc.
Da, fanatismul e actual, însă regizorul nu insistă, nu punctează suficient. Oare lumea aceea
s-a perpetuat? Biserica are aceeași putere? Fricile
contemporane întăresc puterea credinței, se construiesc biserici, mănăstiri, bigotismul se perpetuează. În acest sens, propunerea lui Nicloux merită
atenție. Păcat că toate costumele călugărițelor sunt
impecabile, curate, scrobite. Am putea crede că atâta curățenie ascunde un revers monstruos. Nu știu
dacă regizorul a raționat astfel.
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Angoase
Viorel TĂUTAN

Se întâmpla într-o zi de joi. Ultima joi din aprilie. Soneria de ieșire îl prinse tocmai când termina
conversația privind redactarea temei pentru acasă.
Luă catalogul de pe catedră și ieși. Nu-i plăcea să abuzeze de pauzele elevilor, scurtându-le, cum din păcate făceau unii dintre colegi. În urma sa, rumoarea se
transformă în gălăgie, caracteristică pauzelor dintre
ore. La ușă îl aștepta directorul adjunct. Îi zâmbi.
- Hopa! Cât pe ce să te scot din joc. Norocul tău că
ușa se deschide înspre înăuntru.
Le era cunoscută tuturor colegilor meteahna acestuia de-a trage cu urechea la ceea ce se întâmpla în sălile de clasă în timpul desfășurării lecțiilor.
- Te rog să treci pe la direcțiune! Te așteaptă domnul director.
În conversațiile intercolegiale nu foloseau decât întâmplător apelativul oficial. Sau în timpul consiliilor
profesorale și al ședințelor.
- Știi cumva de ce? îi sări de pe buze întrebarea.
- Nu. Tocmai intram în școală când a ieșit din cabinetul său și m-a rugat să te caut și să te anunț.
În mod obișnuit, când avea ore în sălile de clasă de
la primul și al doilea etaj, cobora cu pași lenți scările către sala profesorală. Mai cu seamă dacă era solicitat de
elevi pentru te miri ce probleme. De data asta, acceleră
coborârea. Îl măcina curiozitatea. Încerca să intuiască
motivul convocării. Trecu pe la sala profesorală și lăsă
catalogul pe masă. Porni către cabinetul directorului,
sau direcțiune, cum obișnuiau să-i spună, care fusese
amplasat în stânga holului de la intrarea principală în
liceu, vis-à-vis de secretariat, astfel încât să poată fi
observată orice persoană care înainta pe aleea dintre
poartă și intrarea în clădire.
Bătu nehotărât în ușă. Așteptă să primească permisiunea de-a intra, după care apăsă pe clanță și pătrunse. Încăperea era aranjată în funcție de viziunea
fiecărui director. În cea de acum spațiul era destul de
aglomerat: o „masă de lucru”, e-adevărat destul de masivă, un dulap-bibliotecă și o masă ovală înconjurată
de șase scaune tapițate. Aici se țineau ședințele consiliului de administrație și alte întâlniri „de taină” ale
conducerii. Domnul director îl aștepta în picioare, cu
spatele spre fereastră.
- Bună ziua! Mi s-a... transmis că doriți să vorbiți
cu mine...
- Nu tocmai eu, ci dânsul, își întoarse privirea spre
cealaltă persoană, un bărbat care ocupase unul dintre
scaune, cu fața spre ușă. Vă rog să mă scuzați, i se adresă acestuia, vă las să vorbiți. Apoi părăsi încăperea.
Concomitent, celălalt se ridică și, după ce se închise
ușa, se recomandă:
- Locotenent major Toader, de la serviciul securității

statului. Luați loc!
Se conformă invitației.
- Tovarășe profesor, am fost informați că ați mijlocit
introducerea în școală a unor persoane dintr-un stat
capitalist, fără să cereți permisiunea, sau să anunțați
conducerea unității de învățământ. Știți că ați încălcat
legea securității naționale, fapt pentru care puteți fi
acuzat de trădare a siguranței statului român? Turuise
fără pauză, cu o voce hâșâită, de fumătoare bătrână.
Purta un costum gri, cămașă albastră și cravată bleu
închis.
Pe Raul îl cuprinse un tremur imperceptibil. Era,
probabil, un amestec de neliniște și revoltă. Încercă
să-și stăpânească mânia folosind un ton de dialog civilizat:
- Cred că exagerați. Am făcut peste doi ani de stagiu militar. Am depus un jurământ de credință față de
țară și popor. Nu de mult, am semnat un alt legământ
față de orânduirea socialistă. Teoretic, știu ce presupune un act de trădare. Nu accept această acuzație.
La urma urmei, singura greșeală, pe care să zicem că
mi-aș asuma-o, este că n-am anunțat conducerea școlii
în legătură cu prezența celor două persoane străine,
adică din afara instituției noastre, fie că acestea sunt
din România, fie din altă țară. Și apoi, cine v-a spus
că le-am introdus eu? Habar n-am dacă a fost sau nu
anunțată prezența lor.
Celălalt ascultase calm, apoi se așeză în fața tânărului dascăl și, cu o mimă sumbră, îi aminti datele genealogice și familiale:
- Constat că nu m-am făcut înțeles. Nu am nimic
personal cu dumneavoastră. Însă, în urma analizării
informațiilor venite la instituția securității statului,
am primit ordin să vă caut și să vă iau o declarație.
V-am studiat dosarul personal aflat în arhiva noastră.
Știm că tatăl dumneavoastră a fost subofițer de jandarmi în perioada regalității. Solicitat să se alăture
miliției populare, a refuzat pe motive de boală. Însă
mai târziu a devenit colaboratorul acesteia, ca să mă
exprim elegant. Mama a fost crescută și educată la conacul unor aristocrate maghiare, și a deținut, până în
1948, un... boutique în corpul de clădiri din jurul bisericii reformate. Se știe că în vacanța de vară dintre anul
întâi și anul doi de studii universitare ați însoțit un inginer german prin Maramureșul istoric. L-ați cunoscut prin intermediul viitorului dumneavoastră naș,
soțul unei verișoare primare, care de fapt era colaboratoarea instituției noastre. La festivalul internațional
din Chrudim, așa se pronunță, nu?, Cehoslovacia, v-ați
împrietenit cu două actrițe păpușărese din Japonia și
cu un jurnalist englez. Ați purtat cu aceștia o bogată
corespondență în limbile engleză și franceză, dar care
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s-a întrerupt brusc la intervenția noastră. Cred că ați
bănuit asta. Acum, vă rog să scrieți tot ce s-a întâmplat
și ce ați vorbit de când le-ați întâlnit pe cele două străine. Iată hârtia și pixul.
- Dar mai am ore la...
- Astăzi v-am obținut scutirea. Sunteți filolog și, în
plus, un corespondent harnic al presei județene, așa
încât nu vă este foarte greu să respectați adevărul în
cele declarate. Vă sugerez să așterneți pe hârtie toate
amănuntele.
- Și dacă refuz?...
- Nu vă recomand. Sunteți unicul copil al părinților
dumneavoastră, care vă iubesc. Împreună cu ei ați construit o casă nouă și, la doi ani după căsătorie, ați cumpărat o mașină nouă. Sunteți singurul lor sprijin. Soția
nu e fixată încă pe post. Aveți și doi copii frumoși.
Sunteți apreciat pentru tot ce faceți în oraș și în județ.
Doar nu vreți să dați cu piciorul la toate astea?
Raul își dădu seama instantaneu că trebuie să scrie
această declarație. Nu o asocia în vreun fel unei „turnătorii”, era o declarație asemănătoare reportajului.
Să aleagă din pluralitatea preocupărilor sale cotidiene
momentele pe care le petrecuseră, el și Diana, soția sa,
în compania celor două franțuzoaice. Totuși, instinctiv, mai făcu o încercare:
- Dacă tot știți, mă rog, ați fost informat, de ce e
nevoie să mai scriu și eu?
- Eu v-am spus ce trebuia să vă spun, v-am avertizat. Dumneavoastră faceți cum credeți că e mai bine
pentru viitorul familiei dumneavoastră. Acum, vă rog
să mă scuzați. Mai am o treabă de rezolvat. Revin peste o oră. Vă ajunge o oră, da?
Își luă pălăria din cuier și ieși.
.............................................
Cu aproape o săptămână în urmă, vineri..., da, vineri. Avea ore de la ora 9. Intră jovial în sala profesorală, salută în dreapta și în stânga, sărut mâinile, vă
salut, servus, extrase catalogul clasei unde avea lecția
și o zbughi cu pași mari spre holul de acces al elevilor
în clădire, unde, la parter, se afla intrarea în cabinetul fonetic pentru limba franceză. Răspunse saluturilor câtorva dintre cei întârziați. Când să pună mâna
pe clanță, se auzi strigat. Se întoarse pe jumătate spre
direcția de unde auzise apelul. Maria Nădișan, elevă în
clasa a IX-a, coborâse în fugă scările și se apropie:
- Bună ziua! Vă rog să mă scuzați că am îndrăznit
să vă strig! Vă rugăm să veniți, dacă puteți, până la noi
în clasă!
- De ce? S-a întâmplat ceva? Anunțați-l pe dirigintele clasei, ori pe... tovarășul director!...
- Nuuuu, nu s-a întâmplat nimic rău. Știți, astăzi
avem ziua de tehnică aplicativă și am invitat două
franțuzoici...
- Franțuzoaice...
- Poftim?... A, da! Franțuzoaice. Le-am invitat să
vadă ce facem la aceste ore. Și nu înțelegem ce zic. Vorbesc așa de repede, că nu înțelegem aproape nimic. Vă
rugăm să veniți, dacă puteți, până la noi în clasă să ne

ajutați în conversație!
- Acum nu pot, am oră, însă de la zece am „fereastră”. Poate atunci...
- Vă rog frumos, domnule profesor!
- Bine, bine, du-te la oră. Deschise ușa laboratorului fonetic și intră. „Două franțuzoaice... De unde până
unde? O fi vreo glumă de-a elevilor, vreo farsă, sau...
vreo surpriză. Poate e ziua de naștere a vreuneia dintre
fete și vor să particip și eu ca invitat... Hm! Angrenajul metodico-didactic al lecției îi estompă curiozitatea.
Dar după terminarea orei, odată ieșit din clasă, grăbi
pașii.
Intră în sala profesorală și cercetă Orarul afișat sub
sticlă, deasupra rastelului pentru cataloage. Da, clasele
a IX-a, secția umanistică, aveau ore de cusături artizanale. Ieși pe culoar, se îndreptă spre capătul acestuia, separat cu o ușă dublă de restul culoarului, scoase o
țigară și o aprinse.
- Ce zici, Raule, vii de întâi mai la iarbă verde? îl
abordă Ghiță Ianchiș, proful de psihologie, care ocupase unul din cele două fotolii de lângă măsuța rotundă.
- Dacă e vreme frumoasă și suntem sănătoși, venim, îi răspunse dezinvolt.
- Ai o țigară în plus? se apropie hlizindu-se Sandu
Bica, unul dintre profesorii de fizică. Nu avea decât rareori țigări, deși era un fumător înrăit. Sau, Dumnezeu
știe, își cumpăra, dar făcea economie atunci când se
afla în compania altor fumători!
Îi întinse pachetul, după ce, mai întâi, cu vârfurile degetelor, extrase din acesta capetele a două țigări.
Tremurând ușor, Sandu luă una, o introduse între
buze, înșfăcă de pe măsuță bricheta lui Ghiță și, după
două-trei încercări, o aprinse inhalând lacom primul
fum.
- Voi ați observat cum trage Sorin din țigară? reluă
Raul conversația. Ghiță își îndreptă privirea spre el,
„nu”, în timp ce Sandu dădu afirmativ din cap, gata să
intervină. Mă, eu n-am văzut până la el un așa fel de-a
fuma. Imediat ce și-a aprins țigara, trage trei patru fumuri cu lăcomie și abia după aceea expiră. Aproape o
jumătate de țigară fără să dea fumul afară!
În timpul relatării sale, intrase Nicu. Auzind finalul, intuise tema conversației:
- Aa, vorbiți de Sorin? Ăsta cred că are plămânii
capitonați cu nicotină și gudron. Scoase din buzunarul de la piept al sacoului un pachet cartonat de Snagov, îl deschise tacticos, își luă o țigară, o lovi de două
ori cu extremitatea de capacul cutiei, un tic pe care i-l
cunoștea, apoi umezi ușor foița cu vârful limbii, introduse filtrul între incisivi și-o aprinse cu bricheta sa
elegantă, din inox. Nu apucă să tragă două fumuri și
se auzi soneria. Ghiță se ridică, își aranjă rapid haina,
„am oră la a XII-a A”, și ieși. Nicu îi luă locul pe fotoliu,
„eu am fereastră”.
- Și eu sunt liber, însă am o treabă, zise Raul punând mâna pe clanță.
- Crezi tu că ești liber, dar nu-i chiar așa, răspunse glumind celălalt cu vocea sa plăcută de bas-bariton.
Spor la... treabă, strigă în timp ce Raul și se îndreptă
către altă ușă care ducea „scările de acces al dascălilor”
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la nivelele superioare, dar și spre toaletă. „O fi crezut
că merg la veceu”, zâmbi scurt și începu să urce.
Ajuns la etajul al doilea, se îndreptă către sala clasei
a IX-a D. Bătu la ușă. Un cor de soprane îi răspunse în
canon cvasi-inteligibil: „Daa, iintră, poftiiiți, entrééé!”
Intră odată cu zâmbetul larg pe care i-l provocase acceptul coral. În jurul meselor, alăturate câte două,
astfel încât să formeze un pătrat, fetele coseau, unele
stând pe scaune, altele în picioare. Valentina, maistra,
se așezase la una dintre mese și lucra în rând cu ele.
Când apăru în cadrul ușii, se ridică, își lăsă lucrul pe
masă și veni să-l întâmpine. Aceeași mișcare o făcu
și Maria, după care se întoarse către cele două tinere
așezate lângă fereastra din mijloc. Se cunoștea, prin
felul cum sunt îmbrăcate și dichisite, că nu erau de-ale
locului. Li se adresă:
- Annie, Nicole, c’est le monsieur Slavu, notre professeur de langue française. *
Se ridicară. El se apropie, își duse palma la piept, își
înclină pe jumătate capul zâmbind:
- Bon jour, mesdemoiselles, ou peutêtre mesdames!
C’est vrai, bon gré mal gré, je suis leur professeur de
français.
Cu o mimă șugubeață, avansară o jumătate de pas
și întinseră pe rând mâna dreaptă:
- Enchantées de vous connaître, monsieur. Je
m’apelle Annie, et je suis épousée. Elle est mon amie,
mademoiselle Nicole. Marie a désiré que nous canna-
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issions ses copines, ses collėgues.
Conversația, timidă la început, deveni destul de
animată, ba prin translare, ba nemijlocit. Aflară astfel că domiciliul îl aveau în Grenoble, că Annie era
învățătoare, iar prietena sa era secretara directorului
unei întreprinderi industriale. Colegele Mariei începură să pună întrebări privind sistemul de învățământ
din Franța, viața tinerilor, clima, mijloacele de
transport, relațiile părinți – copii, cum se distrează
adolescenții, preparate culinare și altele, nu le mai ține
minte pe toate. Raul le rugă pe tinerele franțuzoaice să
vorbească mai lent, pentru a reuși să fie înțelese (S’il
vous plaît, parlez un peu plus lentement).
(va urma)
Astfel trecu timpul. Era bucuros că avea ocazia săși verifice priceperile de limbaj oral în compania unor
vorbitoare native. Sunase de ieșire. Pauza mare. Urma
să aibă oră de limbă franceză cu o clasă de-a X-a.
* - Ani, Nicole, acesta este domnul Slavu, profesorul
nostru de limbă franceză.
- Bună ziua, domnișoarelor sau, poate, doamnelor!
Așa e, de bine de rău, eu sunt profesorul lor de franceză.
- Încântate să vă cunoaștem, domnule. Eu mă numesc Ana, și sunt căsătorită. Ea este prietena mea,
domnișoara Nicoleta. Maria a dorit să-i cunoaștem prietenele, colegele.

Apărarea

S-a dus odihna nopţii
Ştefan Doru DĂNCUŞ

S-a dus şi odihna nopţii. De la o anumită vârstă,
dimineţile devin cuibare ale tristeţii. Începe încă o
zi în care voi fi pus la dispoziţia societăţii. O să tropăiască iar, ca nişte cai zburdalnici, prin fiinţa mea
obosită, tot felul de ciori vopsite. Dacă aş spune că
mi-e greu nu m-ar asculta nimeni, ba chiar ar fugi de
mine, candidat la „măreţia frigului” ce-s eu!
În curând se vor ivi şi zorii. Prostul obicei de-a ne
trezi vii în fiecare zi ne macină până la moarte. Un
pahar cu apă. Suntem cu toţii „o apă şi-un pământ”.
Idealuri, vise, scopuri – ce tâmpenie! Mai bine – depresivi, idioţi, locatarii unor trupuri provizorii!
* * *
Distrugerea patrimoniului naţional, începând cu
fiecare metru pătrat de teren arabil şi terminând cu
institutele de cercetare. Asta am obţinut, în urma occidentalizării forţate. Să nu uităm că puterea politică
este vremelnică (se spune) dar cea a creatorilor este
perpetuă. Şi una, şi alta, vor avea de dat socoteală unei

instanţe pe care nu o pot înşela. Aşa că toată viaţa cărăm după noi amintirile unor întâmplări trecute. Oameni pe care i-am cunoscut cândva, persoane cu care
ne-am intersectat involuntar, situaţii trăite în comun
prin diverse locuri pe unde ne-au purtat paşii... Ne cheltuim timpul investind în lucruri prea mărunte pentru a
justifica viaţa. În zadar ne spunem mereu că „ar trebui
să...” – această trebuinţă n-are aproape niciodată finalitate. Şi-atunci e mai uşor să ne agăţăm de: „Distrugerea
patrimoniului naţional, începând cu fiecare metru pătrat de teren arabil şi terminând cu institutele de cercetare. Asta am obţinut, în urma occidentalizării forţate”.
E ceva cunoscut, uzual, putem cârti şi noi liniştiţi. Ce
atâta tevatură pentru termeni ce nu ni-s cunoscuţi?
A privi pe geam oameni grăbiţi, împaltonaţi, înşubaţi, capişonaţi, umbrelaţi. Pe-afară seamănă a
Nicu Alifantis. Dar conform calendarului pe acest
an, avem iarăşi o grămadă de sărbători în care putem
flecări voioşi despre ceea ce cunoaştem şi mai ales
despre ce se dă „la televizor”.
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Note clujene

Literatura pe viu cu
Alexandru Vlad
Alice Valeria Micu

„normalitatea, mai mult sau mai puţin de durată,
poate ţine loc de fericire”
Omul de la fereastra amintirilor noastre, Alexandru Vlad, ne-a lăsat ultimul său roman, apărut postum, sub îngrijirea prietenului Ion Mureşan. Cu discreţia sa binecunoscută, nu vorbise decât celor foarte
apropiaţi despre roman, însă printr-o frumoasă întâmplare, m-am numărat şi eu printre norocoşi.
Se fac aproape doi ani de când într-o dimineaţă întunecată am intrat în cafeneaua Klausenburg, cu câteva reviste literare, dorinţa de-a mă refugia din calea
ploii şi poftă de o cafea. Absorbită de lectură şi de aromă îl aud salutându-mă, mă ridic, schimbăm câteva
vorbe şi se scuză, spunând că-l aşteaptă pe prietenul
ce-l găzduise cu un an înainte la Florenţa.
Soseşte prietenul, dar nu pot să nu aud dialogul
celor doi. Ca şi cum ar fi doar ei pe lumea asta, Alexandru Vlad îi povesteşte prietenului despre romanul
la care mai avea puţin de lucru. Povestea cu însufleţire, cu ochii strălucitori, aşa cum ni-l amintim, despre
soluţia pe care a găsit-o pentru a reuni cele două secvenţe romaneşti, romanul şi anexele. Povestea firului
epic, rezolvarea conflictelor, toate păreau o recapitulare, aşa cum le povestea, parcă mai mult sieşi.
Aveam la îndemână telefonul şi ar fi trebuit să fac
doar câteva manevre discrete ca să filmez întreaga
scenă. Acum regret că am respectat intimitatea scenei, dar nu puteam trăda încrederea tacită ce mi se
acordase şi să spulber frumuseţea acelei scene cu o
indiscreţie care, în acea clipă, mi se părea vulgară. Un
prieten drag îmi refuză imprimarea unor asemenea
momente altfel decât în memoria afectivă, însă prea
adesea, tot ceea ce ne rămâne, mai ales celor cărora
trecutul ne este mult mai lung decât viitorul, sunt încremenirea acestor clipe într-o imagine.
Am găsit romanul „Omul de la fereastră” cu ocazia
Festivalului Internaţional de Carte „Transilvania”, la
standul Editurii bistriţene Charmides, cea la care apăruse şi romanul „Ploile amare”. Ştiam că Ion Mureşan
îl consultase pe Alexandru Vlad, în ultimele sale zile,
inclusiv în privinţa fotografiei pentru copertă, dar cum
eu nu-l cunoscusem atât de tânăr, ca în acea fotografie,
amintirea ediţiei anterioare a festivalului, când ne-am
înfruptat cu toţii, din plăcintele aduse de Ioan Marchiş,
apoi din slănina epocală de Mangaliţa, de la raiul său
din Ocoliş, ei bine, m-au năpădit lacrimile. Da, sunt o
plângăcioasă, dar eram doar eu şi bunul om de la Charmides, aşa că am mângâiat cu duioşie chipul nevero-

simil de tânăr al lui Alexandru Vlad de pe copertă.
„Aveţi cartea?” m-a întrebat. „Nu”, i-am răspuns eu şi
mi-am lăsat lacrimile să alunece fără să-mi mai pese.
Când mi-am ridicat ochii, avea cartea în mână. „Acum
o aveţi” şi era ca şi cum Alexandru Vlad mi-ar fi dat-o.
Un roman în care autorul s-a exorcizat de trecutul
său, de utopiile unei generaţii, de întrebările obsesive.
Presărat cu sentinţe, cu judecăţi de valoare, romanul
unui personaj-narator, dar şi autor în bună măsură, căci
personajul este Adam şi dacă adevărul este aşa cum îl
construieşte fiecare, atunci romanul acesta este povestea adevărului lui Adam, începătorul lumii sale, cu temporalităţi evocate cu zbucium. Ecuaţia morală îşi păstrează necunoscutele, însă ele se limpezesc memorabil.
„Obsesia mea pentru puritate, a nu colabora cu
securitatea, a nu deveni victima ei, a nu mă lăsa maculat, ţinuse tot de această imagine a viitorului. În
faţa viitorului ne prezentăm cât mai virgini posibil.
Mai târziu vei constata că viitorul nu e altceva decât
prezentul prelungit în condiţii rezonabile. (...) Simţim
o lumină premonitorie căreia îi zicem destin. Nu va
trebui să facem compromisurile pe care le-au făcut
părinţii noştri, prinşi în capcanele vieţii. Dar mai apoi
constatăm că trebuie să ducem poverile cu care ne-am
născut. Cine altcineva, ce ne aparţine mai mult decât
acestea? Se adaugă lucrurile pe care părinţii noştri, în
generozitatea lor, ni le-au lăsat moştenire, plus acele
greşeli de care suntem singuri responsabili, asumarea
lor va da sens vieţii. Şi iată-mă un moştenitor căruia în loc de avere i-au rămas datorii, pe care într-un
fel sau altul e obligat să le plătească. Şi recunosc c-am
fost oricum o natură duplicitară, oricât îmi repugnă
acest lucru – sentimentele au trebuit întotdeauna ascunse, chiar şi de mine însumi.
Povara acestei vieţi îmi rămâne s-o duc singur”.
Povara gândurilor sale ne-a lăsat-o nouă şi romanul abundă în introspecţii memorabile, în judecăţi
aforistice, un rezumat profund, analitic şi psihologic
al autorului. „Ni se spune că lumea va fi atât de bună
pe cât de buni vom fi noi”.
„Chiar şi dragostea vinovată e mai mult dragoste
decât vină” este cheia unuia din conflictele interioare
ale lui Adamek, aşa cum îl alintă sora lui, Monika, iar
referinţele directe şi indirecte la mituri, văzute prin
lentila Leviticului şi al scrierilor Sfântului Augustin,
vin să susţină un conflict secundar în roman.
„Trebuia să plec. Nu mai am de ce rămâne eu însumi. Am crezut că în ţara mea vor urma schimbări
care să merite să fii tu însuţi”.
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Ieșirea din peșteră
Carmen Ardelean

Cartea poemelor mele nescrise,
Varujan Vosganian
A citi „ Cartea poemelor mele nescrise”, semnată
de Varujan Vosganian, în absența unei lecturi a premiatului roman „Cartea șoaptelor” e aproape un sacrilegiu. În mod paradoxal, reciproca e valabilă. Nu știu
să fi găsit o corespondență mai reușită, mai firească
între un volum de proză și unul de versuri, dar nici o
sublimare mai reușită a epicului existenței în liric și
a lirismului vieții în epic. Două volume surprinzător
de convergente, care, deși coagulează aceleași felii ale
vieții, deși dezvăluie deopotrivă nucleele existențiale
ale autorului, deși par a fi fost modelate din aceeași
cocă, trezesc, fiecare în parte, emoții noi, reușesc să
ofere perspective complementare.
Autentice acte estetice, cele două volume lasă cititorului sentimentul că autorul a trăit, grație nevoii de
sinceritate, o luptă interioară extrem de intensă, căci
fiecare pagină e asemenea unei monede: în termenii
Irinei Petraș, am spune că volumele sunt deopotrivă
oglinzi și vitralii, căci reproduc și/sau transfigurează,
într-o succesiune amețitoare, imaginea familiei, trecutul înecat în nostalgie, dilemele existențiale: sensul
nașterii, al vieții al morții; soarta; religiozitatea ființei
umane, dramele societății actuale.
În acest context, textul de pe coperta 3, semnat de
autor, e elocvent: „Poezia se scrie la persoana I. Ea este
o artă a sincerității, o continuă mărturisire. O spovedanie fără cuminecătură, căci poetul nu primește nimic în schimb și nu poate fi iertat pentru darurile sale.
Cum se poate, așadar, povesti viața unui poet lăsând la
o parte orice altceva știm despre el și recompunând-o
din versurile sale?” De altfel, mărturisirea (regăsită și
într-un vers din volum: „Poezia mea e-o epopee scrisă
la persoana I”, Ne privim în tăcere), asemenea titlului,
oferă și o altă importantă cheie de lectură a volumului,
care ne trimite spre conceptul filosofic al polarității:
„În Cartea poemelor mele nescrise, eu sunt mai ales ceea
ce nu am putut împlini. Asta înseamnă că destinul trebuie asumat fără încetare, dar că nu trăim niciodată
de ajuns pentru a-l duce până la capăt. Cineva, într-o
altă lume, continuă să-l trăiască ori să-l scrie pentru
noi”. Văzutul și nevăzutul, neîndoielnicul și îndoielnicul, ceea ce a fost și ceea ce ar fi putut fi sunt tramele
volumului care oscilează între a fi un recviem sau o
odă închinată alterității necesare și cuvântului când
șoptit, când nerostit.

În fapt, marile volume de poeme apărute în ultimii
ani (vezi Marta Petreu, Gabriel Chifu, Adrian Popescu,
Ion Pop, Mircea Muthu, Ioan Es. Pop), multe la aceeași
editură „Cartea Românească”, au aceeași notă confesiv-retrospectivă, apropiate de o memorialistică puternic stilizată, metaforizată, ca o clătire a ochilor și
a sufletului într-un Iordan al copilăriei și al celorlalte
vârste esențiale.
Multe dintre cele 87 de poeme din volum sunt arte
poetice, unele trădate chiar de titlu, altele camuflate
în poeme religioase sau sociale. Cronologia personală,
a existenței fizice e concurată de o cronologie intrinsecă, a stărilor, a trăirilor, a frământărilor chiar din
primul poem, care dă și titlul volumului. Ce transpare
de aici e fragilitatea graniței între cert, posibil, probabil, între alternativele existenței pe care hazardul sau
destinul le-ar fi putut încetățeni, între eu și celălalt eu:
„m-am născut odată cu cartea poemelor mele nescrise/ nu eu am ales-o, așa cum nu am ales/ limba în care
m-am născut,/ puteam să mă nasc într-o limbă moartă,/ cartea poemelor mele nescrise ar fi fost săpată în
stâncă/ și umbrele echinocțiilor ar fi scris epopei,/ eu,
însă, m-am născut într-un aluat cald,/ am primit cartea poemelor nescrise ca pe o a opta taină,/ o cântare a
treptelor, ar zice psalmistul,/ nu poți sări nicio treaptă,/ nu poți lăsa nicio pagină necitită. /…/ cât despre
mine, ce-aș putea spune,/ ar trebui să mă-nalț/ peste
umărul celui care citește,/ să mă furișez în spatele lui,/
mi-e teamă că nu se poate, căci umărul acela/ este încă
o dată al meu,/ și tot ce pot spune despre cartea poemelor mele nescrise/ este că tocmai în clipa în care
scriu acest vers/ s-a subțiat cu o pagină”. Nu e aici un
alter ego banal, standard, căci, rând pe rând, uniforma, izotopul de carbon, cel „cu care împart imaginea
mea despre lume”, umbra lui, singurătatea lui, biruitorii, învinșii ocupă locul „celuilalt eu”.
Laitmotiv în prima parte a volumului, nașterea e
evocată simbolic, prin asocierea cu evenimentul istoric marcant (menționat și în „Cartea șoaptelor” sau în
conferința susținută la Zalău, în momentul lansării
romanului) și cu momentul nașterii unui poem: „Îmi
vine să deschid ferestrele larg și să strig:/ s-a născut
un poem!/ Așa cum a făcut, în douăzeci și cinci iulie,
doctorița,/ pe vreme de ploaie/ în anul o mie nouă sute
cincizeci și opt,/ la orele două după-amiază, fix când
pleca/ ultimul escadron al Armatei Roșii din țară”.
Pe linia polarității, tema regăsită frecvent este cea a
morții, ipostaziată frecvent în interlocutor sau iubită,
niciodată blamată sau subestimată, privită ca un cata-
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lizator al vieții, nu ca un neutralizant: „moartea naște
pui vii și suntem copiii ei”, „te-am păcălit, moarte a
mea, te-am iubit/ înainte să mă ajungi tu pe mine”, „e
bine că moartea miroase a usturoi o simți/ venind de
departe”, „Moartea mă priveghează cu lumânarea în
mână,/ plânge, la despărțirea de mine”, „Nu moartea
o să fie de vină dacă ai să mori”, „Moartea ca spațiu
compact - ca dezlipire de sine,/ o imposibilă declinare”. Un întreg poem, cu un titlu cunoscut, din care nu
transpare tema (Portret al artistului la tinerețe), e dedicat morții și creației deopotrivă: „Moartea e încă atât
de departe,/ încât aș putea s-o iubesc, ca pe o femeie
frumoasă,/ s-o aud, susurând în firele de înaltă tensiune,/ în conductele oarbe,/ aș putea s-o privesc, cu
răsuflarea tăiată,/ cum dansează în vârful degetelor
pe un tăiș de pumnal.// Sunt dintre aceia puțini care
și-au înșelat moartea/ cu orice altă moarte le-a ieșit în
cale./ Am spus cuvintelor: ridică-te și umblă!/ și fiecare vers, încovoiat la edec,/ a plecat în căutarea propriei
morți”. De aceeași factură este Autodenunț, un manifest social-artistic și un testament liric, apropiat prin
tonalitate de un epitaf, dar și Ars poetica, unde simbioza e și mai evidentă: „Fără clipa din urmă viața/ e o
bâjbâială, un fel/ de a vedea cu degetele, pe întuneric.
/…/ viața trăită în vers alb aparține zeilor,/ moartea
obligă la rime”.
Trupul e receptat ca o Matrioskă ancestrală, ca un
spațiu locuit, dar necunoscut, mai îndepărtat și mai
puțin accesibil decât sufletul: „O bună recompensă va
fi să primească/ cel care va găsi pielea feței mele, smulsă de vânt./ Nu mai ajung cu degetele până la marginea trupului meu” (Scara lui Iacob); „Privesc în sufletul
meu fără a ști/ de care parte a privirii sunt,/ atât de
liber, încât îmi pot aminti/ lucruri ce nu au fost niciodată” (Trecutul care n-a existat). Doar sângele pare a
fi o substanță a eternității, un Charon aflat la granița
între finitudine și eternitate.
Trei sunt toposurile simbolice prin care peregrinează, asemenea poporului său, poetul: spațiul copilăriei, al familiei, extrapolat la țara strămoșilor, ca
spațiu simbolic, spațiul hierofanic, al dialogului cu divinitatea, și, în mod inedit, timpul.
Casa copilăriei e, asemenea celorlalte spații, mai
degrabă un atopos, un căuș al memoriei, al senzațiilor,
al sentimentelor: „În casa noastră e întuneric /…/ În
casa noastră lucrurile sunt mai ușoare ca aerul. /…/ În
casa noastră e frig, cenușa din vatră/ nu scânteiază,
ca ninsă dintr-un cer negru./ Nu avem pături să ne
acopere, nici memorie, nici recunoștință./ Ne învelim
unul în celălalt”. Foamea, frigul, nesiguranța, instabilitatea devin moșteniri esențiale, semne ereditare dureroase. Doar în poemele din care răzbat ecouri rustice se atenuează tensiunea lirică, fiind înlocuită de o
nostalgie a paradisului pierdut: „S-ar zice că trecutul
e partea vinovată a existenței,/ și, totuși, cele mai
exacte amintiri/ le am despre pomii/ din curtea de la
Focșani a copilăriei mele./ Întreabă-mă orice despre

cireșul din fundul grădinii,/ despre scoarța lui netedă/
și fructele cu gust de oțel după ploaie,/ sau despre caisul cu scoarța solzoasă,/ pe care graba mea de copil/
nu-l lăsa să se coacă/ și-i mâncam fructele încă verzi,
strepezite,/ (Caisul acela din mijlocul curții e locul/
din care în viața mea începe orice măsurătoare)”. Nostalgice sunt și poemele-portret, în care o umanitate
dispărută se conturează; figuri ancestrale sau familiare populează poemele Psalm pentru mama, Calendarul (unde se conturează portretul bunicii Arșaluis, din
vremea tinereții), Tăietorul de lemne (cu imaginea lui
Mitică, un homo religiosus autentic), Arșag, clopotarul
sau Bunicul meu, grădinarul, Negustorul de coloniale și
conservarea energiei, Bunicul meu, în care apare evocată
una dintre cele mai emoționante figuri regăsite și în
„Cartea șoaptelor”.
Consistentă este și componenta religioasă a volumului, nu doar prin recuzită, ci și prin accente; slujba
de seară, paracliserul, Vinerea mare, învierea, ruga,
arginții sau tablele de legi, alături de invocații, tânguiri sau spovediri întrețes o atmosferă de hierofanie.
Nu e nimic din religiozitatea tradiționalistă aici, căci
raportarea la divinitate se face într-o manieră autentică, ce alternează registrele, de la grav, solemn, la familiar, trădând o sinceritate copleșitoare.
Un spațiu ofertant devine, în mod paradoxal, timpul. Temporalitatea eludează, în poemele lui Varujan
Vosganian, reguli, norme; maculat, viciat, invalidat,
multiplicat, suprapus, timpul răstoarnă o cronologie
consacrată, demonstrând că e prea strâmtă și atât de
relativă delimitarea trecut-prezent-viitor: „Memoria e
tot un fel de prezent,/ iar viitorul s-a întâmplat - / îl
vom trăi,/ dar asta nu schimbă nimic cu nimic” (Calendarul), „În urma mea e mereu înapoi și/ în urma mea e
mereu înainte” (Nu este loc pentru nicio concluzie), „Un
centimetru pe secol, așadar,/ istoria lumii măsoară un
metru/ din care douăzeci de centimetri de civilizație
creștină. /…/ Iar aici, pe ultimii cinci milimetri, cam
cât o sămânță,/ sunt eu cu micul meu infinit” (Oda celor cinci milimetri), „După un timp nu mai există timp”
(Detaliu), „Trecutul merge înaintea mea./ Eu merg în
urma trecutului meu” (Elegie pentru un paltin).
Se conturează, parcă în subsidiar, un palier al
civilizației moderne care pălește în mod categoric în
fața temelor fundamentale abordate în volum; marile stadioane, computerul, e-book-urile, interogatoriile sau Gara de Nord sunt piese disparate ale unei
realități fade, înguste.
Cărți în adevăratul sens al cuvântului, așa cum
ține să sublinieze autorul chiar prin titluri, „Cartea
șoaptelor” și „Cartea poemelor mele nescrise” mi-au
amintit de alegoria propusă de Platon, prin mitul
peșterii, căci viața și creația nu trebuie să se reducă la
a percepe și expune succesiuni de umbre, de aparențe,
ci presupun ieșirea din peșteră, iluminarea, deopotrivă a creatorului și a cititorului. Ceea ce se întâmplă în
„Cartea poemelor mele nescrise”... Cu prisosință.
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Elogiul feminităţii
confesive
Marcel LUCACIU

De-a lungul anilor, curajul şi devotamentul, spiritul rafinat, delicateţea şi farmecul inefabil al feminităţii au constituit nu doar esenţa unor personaje literare, ci şi atributele unor modele umane din istoria
României, o istorie în care, nu de puţine ori, Femeia
a jucat un rol însemnat.
Curiozitatea nestăvilită şi admiraţia fără saţiu
în faţa eternului feminin se regăsesc deopotrivă la
cunoscutul critic, istoric şi cronicar literar Dan C.
Mihăilescu, într-o carte seducătoare prin exaltare,
vervă şi erudiţie: Castelul, Biblioteca, Puşcăria. Trei
vămi ale feminităţii exemplare (Editura Humanitas,
Bucureşti, 2013).
Pornind de la aceste vămi-simbol ce reprezintă
mediul în care şi-au format sau obturat personalitatea femei diferite ca statut social, dar uneori înrudite prin suferinţele îndurate, autorul citeşte,
sondează, interpretează ori asociază jurnale, memorii, scrisori, amintiri, pe parcursul a trei secţiuni
care sintetizează prin titlul lor emblematic destinul
celor 14 eroine: Trăind regal frumuseţea, plăcerea şi
dăruirea de sine (Regina Maria, Maria CantacuzinoEnescu, Zoe Cămărăşescu, Cella Delavrancea); Între
jubilaţie şi destrămare (Alice Voinescu, Jeni Acterian,
Pia şi Cornelia Pillat, Annie Bentoiu); Suferinţa ca
împlinire (Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu, Lena Constante, Adriana Georgescu, Oana Orlea, Aniţa Nandriş). Intenţia îndrăzneţului şi laboriosului periplu
memorialistic este aceea de a realiza „o suită de imagini ale României prin oglinda splendorii, suferinţei
şi exemplarităţii feminine ipostaziate confesiv”.
Dan C. Mihăilescu are mania citatului sau, mai
exact, a colajului de citate, însă meritul citării abundente este acela de a creiona, în final, veritabile caractere, fiindcă îl preocupă mai degrabă latura psihologică decât rolul jucat de aceste femei în istoria
României (un rol pe care îl cunoaşte şi îl recunoaşte). De pildă, după seria citatelor din Povestea vieţii
mele şi Însemnările zilnice ale reginei Maria urmează
un portret moral ireproşabil: „Maria este imaginea
totală a entuziasmului constructiv, cu trăiri năvalnice şi plenare, cu un altruism neştirbit şi o extraordinară capacitate de dăruire. Insubordonabilă şi
imprevizibilă. Dominatoare prin gingăşie, tenacitate
şi amenitate, concesivă doar ocazional, dar iute comprehensivă oricând e vorba de interesul de stat şi de
esenţa regalităţii ca arbitru naţional”. Semnatarul

tripticului Literatura română în postceauşism îşi lasă
mai întâi „feminităţile exemplare” să se caracterizeze, alegând cu iscusinţă citatele semnificative, dar
îşi rezervă apoi plăcerea de a le caracteriza el însuşi,
citind printre rânduri şi enumerând pentru cititorii
săi calităţile femeii evocate, nu înainte de a o elogia. Astfel, regina Maria rămâne „făptura de unică,
supremă, covârşitoare splendoare din istoria românilor”. Ea „are cu adevărat cultul devotamentului, al
abnegaţiei şi datoriei, de unde şi patima carităţii”.
Pasionata lectură a memorialisticii feminine vizează nu doar fondul psihologic, ci şi „stilistica individuală”, „universul domestic” sau portretele unor
personalităţi ale epocii respective. Astfel, în Amintirile...Mariei Cantacuzino-Enescu (doamna de companie a Reginei Maria şi soţia lui George Enescu) se
desluşesc portretul lui Gheorghe Donici (eroul de la
Robăneşti) şi, mai ales, cel al profesorului Nae Ionescu: „Neantul îl chema, îl atrăgea irezistibil, fiind înclinaţia sa firească. Inteligenţă de Daimon, în sensul
grecesc al cuvântului, prin anvergura şi puterea de
pătrundere de-a dreptul demonice, în unele cazuri,
prin acţiunea subversivă, dizolvantă asupra sufletelor. Asupra sufletului său, în primul rând (...). Gândea şi trăia absolutul”. De fiecare dată, feminitatea
este bine definită prin intermediul unor sintagme
sau caracterizări memorabile, menite să dezvăluie
atât frumuseţea, armonia şi graţia de tip aristocratic, cât şi fineţea scriiturii impregnate de nostalgie şi
vitalism. De exemplu, Maria Cantacuzino-Enescu e
„un spectacol de feminitate”, Cella Delavrancea (prietena reginei Maria şi pianistă celebră) e o „feminitate debordantă, un aliaj de mondenitate salonardă
şi graţie rebelă”, iar Zoe Cămărăşescu (doamna de
onoare a reginei Elisabeta) pare „o fiinţă eterică,
desprinsă parcă din Cehov, Turgheniev şi Ionel Teodoreanu”, iar calităţile scriiturii sale sunt „gingăşia,
calmul imperial, puritatea simţirii şi nobleţea fiinţei”.
Galeriei feminităţii aristocratice i se adaugă feminitatea erudită, cu un potenţial intelectual enorm,
dar care stă sub semnul neîmplinirii sau al ratării
datorită contextului social ostil. Din pleiada femeilor intelectuale se detaşează, totuşi, Alice Voinescu
şi Jeni Acterian. În cazul lui Alice Voinescu (doctor
în filozofie, la Sorbona, Paris, 1913) o carieră ce se
anunţa una strălucită este curmată, brusc, de regimul
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comunist. În 1948, este înlăturată de la Conservatorul de Artă Dramatică şi Muzică din Bucureşti, unde
conducea Catedra de Istoria Literaturii Dramatice.
Se spune c-ar fi avut curajul să afirme: „O ţară care
îşi reneagă trecutul nu are viitor”. Ulterior, e arestată şi condamnată la un an şi şapte luni de închisoare.
Atent la fiecare detaliu, Dan C. Mihăilescu citeşte,
în paralel, Jurnalul lui Alice Voinescu şi Jurnalul lui
Mihail Sebastian. Este surprins de „forţa” evocatoare şi „cuprinderea copleşitoare” a evenimentelor
(cele aproape 900 de pagini acoperă perioada 1929 –
1961), de „blestemul istoriei”, de „conştiinţa morţii
subiective” a celei care fusese apreciată, la Pontigny,
de Paul Desjardins, André Gide sau Roger Martin du
Gard. Tulburătoarea confesiune „ne face să cutreierăm ambele maluri ale extremismului politic, legionarismul şi comunismul”, oferindu-ne totodată „cea
mai mare surpriză: revelarea marilor nelinişti, toată
viaţa bine ascunse îndărătul iluzoriei împăcări”.
Ceea ce o apropie pe Jeni Acterian (regizor şi teatrolog) de Alice Voinescu este tema eşecului specifică, în opinia lui Dan C. Mihăilescu, generaţiei `27:
„În ciuda realizării unora, în ciuda celebrităţii, chiar
mondiale, a altora, cartea generaţiei `27 este una a
ratărilor: biografic şi bibliografic, emoţional şi istoric, psihologic şi politic, profesional şi moral”. Dintr-o asemenea perspectivă, Jurnalul unei fiinţe greu
de mulţumit poate fi considerat un Abecedar pentru
Cartea ratărilor, dar, în esenţă, el se constituie întrun „îndreptar (pătimaş, desigur) de lectură”. Impresionează multitudinea cărţilor citite şi a verdictelor
date de Jeni Acterian (uneori, „cu furie senzuală”),
introspecţia şi luciditatea ce amintesc de Camil Petrescu, „nesaţiul cultural” al lui Mircea Eliade şi
scepticismul lui Emil Cioran. Altfel spus, tânăra de
origine armeană a acumulat nu doar cultura şi direcţiile unei generaţii, ci şi toate frustrările acesteia.
În schimb, „feminitatea torturată” e lipsită de
nobleţe, de splendoare, de rafinament, căci detenţia
presupune suferinţă, degradare, umilinţă, iar locul
parfumului de femeie îl iau, acum, întunericul şi izul
greu din celulă. În acest sens, sunt cutremurătoare
mărturiile artistei plastice Lena Constante (condamnată la 12 ani de închisoare, în procesul Lucreţiu
Pătrăşcanu): „Eram foarte murdară. În timpul celor
două-trei minute ale duşului de sâmbătă, n-aveam
timp decât ca să mă moi. Săpunul, prea tare, nu putea fi folosit. Nu se topea. Din fericire, nu puteam

să-mi văd murdăria. Ca să văd cât de negre îmi erau
unghiile, trebuia să-mi ridic braţele atât de sus, încât
mâinile să-mi ajungă la acea lumină palidă care intra în celulă şi se pierdea pe tavan” (Evadarea tăcută).
Apoi, ne înfioară tortura la care este supusă Adriana
Georgescu, tânăra şefă de cabinet a prim-ministrului
Nicolae Rădescu (condamnată la patru ani de închisoare): „Omul-şobolan vine spre mine. Îmi ia cu grijă
capul între mâini şi începe să-l lovească de perete.
În gură, gust de sânge. Sunt pe jos” (La început a fost
sfârşitul). Ca să nu mai vorbim despre Oana Orlea
(nepoata lui George Enescu), care la numai 16 ani
este condamnată şi trece prin 13 închisori de femei,
în trei ani. Sau despre Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu
(soţia criticului Eugen Lovinescu şi mama Monicăi
Lovinescu), închisa la vârstă de 71 ani, lipsită de tratamentul medical necesar şi lăsată să moară, pentru
că nu voia să-i scrie fiicei sale să se întoarcă în ţară.
Nu întâmplător, tristul alai al „feminităţii torturate”
se încheie cu Aniţa Nandriş (o ţărancă din Nordul
Bucovinei, deportată cu întreaga ei familie, în Siberia). Rod al unei mari nedreptăţi istorice (pactul
Ribbentrop-Molotov), Amintiri din viaţă. 20 de ani în
Siberia evocă un destin cumplit şi e o carte uluitoare
prin limpezimea şi simplitatea relatării: „Aniţa Nandriş-Cudla scrie aşa cum toarce lâna, culege pipernicitele fructe ale tundrei, ridică o casă, pune apa pe
foc sau coase o haină. Cu har, dar fără ideea harului”.
Scriitorincul de altădată e un maestru al tehnicii
decupajului. El ştie să aleagă pasajele concludente ce
vin în sprijinul ideilor sale, dovedind multă abilitate,
atunci când stabileşte afinităţi intelectuale ori similitudini ale eroinelor pe care le admiră, necondiţionat. Aşa se face că, până la urmă, toate aceste femei
ultragiate poartă o aură tragică, remarcându-se prin
„amestecul paradoxal de forţă şi fragilitate”, prin rezistenţa lor morală.
Spirit, prin excelenţă, asociativ, Dan C. Mihăilescu este în acelaşi timp digresiv, empatic şi entuziast,
dovedindu-ne că a rămas un susţinător fervent al
memorialisticii care trebuie „absorbită în organismul literar”. Volumul lui de „glose” şi elogii ale feminităţii confesive îl menţine în zona tot mai puţin
frecventată a cronicarului atipic, înzestrat deopotrivă cu bucuria lecturii şi dorinţa de a livra, permanent, tinerei generaţii modele „uman-ziditoare”, de
necontestat.
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A face un lucru
(lucrurile) muşama
Gheorghe MOGA

„a ascunde o faptă incorectă, necinstită”
Datorită accentuării pe ultima silabă, mulți vorbitori recunosc originea turcească a cuvântului muşama
(tc. musamma). Termenul a intrat în limba română
odată cu alte cuvinte „privitoare la ale casei”: balama,
cercevea, duşumea, perdea, saltea, în urmă cu câteva
secole (primele atestări aparțin începutului secolului
al XVIII-lea). În schimb, verbul a muşamaliza (format
prin derivarea cu sufixul –iza de la forma de plural a
substantivului) este o creație a secolului trecut. Profesorul G.I Tohăneanu afirmă că „interesul lingvistic
al derivatului rezidă în faptul că el rezultă dintr-o
alianță sui-generis între un turcism și un sufix neologic, foarte «modern» prin sunetul majorității cuvintelor la care participă” 1.
Până la crearea verbului, ideea de „a ascunde, a
acoperi o greșeală, o faptă incorectă, necinstită” se
exprima prin locuțiunea a face un lucru (sau lucrurile) muşama: „Am scăpat de-acolo; acum ne rămâne
să ne păzim aici vro câtva vreme, pân’ce s-o face lucru
muşama” – V. Alecsandri (DLR, VI s.v. muşama).
Am regăsit expresia într-o povestire a lui Radu
Rosetti (Un suflet mărinimos): „Postelnicul Sandu găsi
însă în curând chipul să facă afacerea muşama”. Interesant este comentariul naratorului (autorului) care
urmează după expresie: „căci să nu creadă cumva cetitorul că muşamaua este un lucru iscodit de politicianii
noștri, care în această privință au la activul lor atâtea
invențiuni frumoase: mușamaua este lucru turcesc,
importat de veacuri la noi, dar pe care politicianii români l-au perfecționat, aducându-l în starea aproape
fără greș în care ni se înfățoșază astăzi”.
În enunțul de mai sus, muşamaua nu mai denumește
„țesătura de pânză impermeabilizată prin lăcuire pe
una din fețe, utilizată pentru a proteja obiectele”, ci
are valoarea unui infinitiv lung (muşamalizare) care
se va crea mai târziu. Dar, de bună seamă, în atenția
cititorului rămâne ironia „elogiului” adus măiestriei
politicianului român de a perfecționa atitudini comportamentale la care... ar trebui să renunțe.

Expresia revine și într-o creație literară apărută la
un secol după scrierea lui Radu Rosetti, ultimul mare
cronicar moldovean, mai precis în finalul nuvelei Remember (1921) a lui Mateiu I. Caragiale. Convins că
„unei istorii, frumusețea îi stă numai în partea ei de
taină; dacă i-o dezvălui, găsesc că își pierde tot farmecul”, naratorul refuză să afle „adevărul” despre
personajul său misterios, adevăr pe care unul dintre
ascultătorii întâmplărilor este gata să i-l ofere: „Să-ți
spun eu atunci urmarea, a reluat el, a fost dandana
mare. S-a făcut muşama ce e dreptul numaidecât, dar
adevărul n-a putut fi împiedecat să răsufle. Ai să afli
lucruri grozave...”. Replica naratorului („Nu țin să aflu
nimic”) izvorăște atât din teama că „adevărul” ar putea mânji o „amintire sufletească”, cât și din felul „mai
mult literar” de a privi lucrurile.
Posibilitatea echivalării unui grup de cuvinte cu
un substantiv, adjectiv, verb etc. este un criteriu de
„omologare” a locuțiunilor substantivale, adjectivale, verbale etc. Rămâne la latitudinea vorbitorului să
aleagă între locuțiunea care creează imagine sau termenul echivalent.
În cazul nostru s-a impus verbul a muşamaliza,
poate și datorită faptului că a face, prezent în zeci de
locuțiuni, nu mai spunea nimic. Dintre verbele prin
care poate fi echivalată locuțiunea, expresiv ni se pare
a fi a cocoloşi, în care se mai păstrează ceva din onomatopeicul cocoloş din care este derivat. Dar preferința
vorbitorului pentru un cuvânt care poate substitui
un grup de cuvinte poate fi și urmarea tendinței de
economie în limbă, căreia S. Pușcariu i-a dedicat cincisprezece pagini în capitolul „Organizația limbii” din
Limba română.
Dintre mijloacele extralexicale ilustrate de autor
(elipsa, apelul la sufixele moționale, instrumentele
gramaticale, intonația etc.), astăzi, cel mai frecvent
mijloc la care recurge vorbitorul îl constituie abrevierea, devenit domeniu al tuturor posibilităților.
G.I. Tohăneanu, Eminesciene, Editura Facla,
Timișoara, 1989, p. 154.
1
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Cenuşotcă
Maria și Grigorie CROITORU

Specia folclorică: basm fantastic. Basmul are asemănări cu foarte cunoscutul basm Prâslea cel voinic și
merele de aur al lui Petre Ispirescu, dar se și deosebește
de acesta, deosebire ușor de observat de orice cititor.
O fost odată ca niciodată, că de n-o vut fi, nu s-ar
povesti. O fost on împărat și-o avut tri feciori. Unu, cel
mic, ședea mereu în cenușă și-i spuneau Cenușotcă.
Da el nu să sinchisa, nu-i băga în samă, parcă nici nu-i
auza.
Împăratu avè în grădina împărătească on păr și n-o
mâncat niciodată pere din el. Îl vedea în fiecare an
cum înverzăște, cum înfrunzăște, cum înflorește, vidè
cum leagă rod, cum cresc perele, dar când să cocè nu
apuca să le vadă și la masa lui. Vinè cineva și le fura pă
tăte într-o noapte. Ani în șir s-o-ntâmplat așè.
Împăratu o dat cărț în părț și răvașe în orașe că cine
s-ar afla să păzască păru și să-i aducă pere coapte din
el va primi jumătate din împărăția lui.
O aflat și feciorii împăratului și s-o-nțăles să păzască ei, pă rând, și să ieie ei împărăția, să n-o deie
împăratul la străini, să le-o deie lor.
S-o dus feciorul cel mare la împărat și-o zâs:
- Înălțate Împărate, tată, am aflat și noi vestea pe
care ai trimis-o peste tot, grate capul meu că io oi păzî
păru, l-oi prinde pe hoț și ț-oi aduce pere coapte să
mănânci, că tare mult îț dorești.
- Du-te, mă, că nu li-i griji și te-i face și de rușine.
- L-oi griji, tată, o s-o dovedesc și o să hii mândru
de mine, lasă-mă, te rog!
- Bine, te las, da tare mă tem că nu-i vini cu niciun
rezultat.
Când o vinit vremea, și-o pus feciorul cel mare
merinde, și-o luat haine, un cojoc, să să bage în el,
dacă i-a hi frig, și-o plecat. O ajuns în grădina împărătească, s-o așezat su’ păr și-o așteptat. Când s-o făcut
sară, și-o făcut foc și și-o pregătit mâncarea să cineze.
Atunci, o vinit un șoricel și-o zâs:
- Bună sara, fecior de-mpărat!
- Bună sara!
- Mi-e foame, dă-mi și mie o bucățâcă de mâncare,
să mănânc și să duc și la puișori, că ț-oi hi și io de folos, când îi hi la strâmtoare.
- Du-te, șoarece, de unde-ai vinit, că io te omor pă
tine, dacă nu pleci imediat!
- Io plec, voinice, da nici tu nu-i griji păru! Am vrut
să-ț spui ceva, da nu-ț măi spui.
Și s-o dus șoricelu, supărat.
N-o trecut mult timp după plecarea șoricelului și-o

vinit on vânt cam friguros și s-o lăsat în cojoc jos. Și-o
suflat altu cu căldură și-o durnit fără măsură. Perele
o pticat tăte jos, da nu le-o cules feciorul de împărat,
că el o durnit dus. O vinit cele șepte păuniță și Ileana
Cosânzeana și-o cules perele și s-o dus cu ele. Nicio
pară n-o rămas nici pă jos, nici în păr.
Pă când s-o făcut zâuă și s-o sculat, fecioru cel mare
al împăratului n-o mai găsât pere și n-o avut ce-i duce
împăratului. S-o dus la tată-so și-o zâs:
- Du-te, tată, de unde să hie pere acolo, că nici
frunză nu sânt!
- Ce ț-am zăs io țâie, fiule? N-ai fost tu în stare să le
păzășți, da pere o fost bugăte!
O rămas fecioru cel mare cu rușinea. O auzât băitu ăl mijlociu și s-o bucurat de nereușita fratelui măi
mare, că la anu va păzî el păru și, sigur, va reuși să-i
ducă tatălui pere.
Timpu o trecut ca vântu și s-o plinit anu. Păru era
încărcat de pere și erau în pârg. Feciorul cel mijlociu
să duce la împărat și cere voaie să păzască el păru de
data asta:
- Tată, grate capul meu, că io oi reuși. Îngăduie-mi
și mie să stau de pază la păr și-i mânca din perele pe
care eu țî le-oi aduce.
- Te las, fiule, du-te și tu, da îi pățî și tu ca frate-to
ăl mare.
Și-o pus și el demâncare, haine, un cojoc gros să-l
apere de frig și s-o dus. O ajuns la păr, s-o așezat su’
păr și s-o pus și el pe așteptat. Când s-o făcut sară, o
aprins și el focu, și-o pregătit mâncarea și-o mâncat.
O venit și acum șoricelu, da și ăsta l-o alungat și nu i-o
dat măcar o fărâmă de pită. Cum o plecat șoricelu, o
bătut on vânt cam friguros și s-o lăsat și el în cojoc jos.
Și-o vinit apoi altu cu căldură și-o durnit fără măsură.
Când s-o trezât, soarele era sus. În timp ce durnea, o
vinit cele șepte păuniță și Ileana Cosânzeana, o scuturat perele, le-o strâns și s-o dus cu ele. Pă când s-o
sculat el, n-o măi găsât nicio pară de leac.
S-o dus și el la împărat și-o zâs ca frate-so ăl mare:
- O, tată, da de unde să hie pere, că nici frunză nu
sânt?!
- Ce ț-am spus și ție? Nu ț-am spus că și tu îi face ca
frate-to ăl mare?!
Cenușotcă i-o auzât, da el nu s-o bucurat că nci
frate-so ăl mijlociu n-o reușit. S-o-ntrebat ce poate fi
oare, cine tăt duce perele când să coc? Peste on an va
încerca și el.
Când se plinește anu și perele dau în pârg, s-o scuturat bine de cenușă, că el șidè tăt în cenușă, s-o-mbrăcat
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cu haine curate și s-o dus la tată-so și-o zâs:
- Înălțate împărate, grate capu mieu, am vinit să-ț
cer voaie să mă lași să păzăsc și io păru, c-o dat perele
în pârg…
- Du-te, du-te, mă, n-o răușit frațî tăi măi mari și-i
răuși tu?
- Tată, io încerc, de n-oi răuși, n-a hi nicio rușine,
da te rog să mă leși și pă mine.
L-o lăsat. Și-o luat și el demâncare și haine și s-o
dus. O ajuns la păr, o văzut că era încărcat de pere și
răspândea on miros îmbătător. El nu s-o așezat su’
păr, că s-o așezat la tulpina unui pom din apropiere și
o așteptat. Când o vinit sara, și-o făcut și el foc și s-o
pus să mănânce. Când să bage prima îmbucătură în
gură, o vinit șoarecele:
- Bună sara, fecior de-mpărat!
- Bună sara, șoricelule!
- Dă-mi și mie ceva să mănânc, că și io ț-oi prinde
bine cândva.
- Din ce mănânc io, șoricelule, îț dau și țâie. Vino
aproape.
O mâncat amândoi până s-o săturat. Apoi, șoricelu
i-o spus:
Coată, feciorule de împărat, c-a vini on vânt cam
friguros, să nu te celuiască și să te leși în cojoc jos, c-a
vini unu călduros și-i durni fără măsură. Când tu îi
durni, or vini cele șepte păuniță și Ileana Cosânzeana,
or scutura păru și-or duce tăte perele.
I-o spus și-o dispărut șoricelu. N-o trecut mult și-o
vinit vântu friguros, da fecioru cel mic al împăratului
nu s-o lăsat în cojoc jos, o bătut și cel cu căldură, da
n-o durnit fără măsură.
O vinit cele șepte păuniță și Ileana Cosânzeana și
n-o măi găsât pere pe păr. O-ntrebat:
- Da cine o scuturat perele?
Fecioru de-mpărat le-o zâs:
Io le-am scuturat. Sânt ale mele. Mereț de-aici, să
nu ieu o botă și să vă bat!
S-o dus păunițăle și Ileana Cosânzeana. S-o dus
pănă unde s-o dus și-o zâs una:
- Cum să ne temem noi de el? Hai, merem să luăm
perele!
O vinit înapoi și-o vrut să strângă perele. Fecioru
de-mpărat și-o țâpat mîna păn iarbă și-o prins pe Ileana Cosânzeana de labă, de pchicior. Așè o strâgat de
tare Ileana Cosânzeana, că s-o dezvelit casa împăratului.
Cum s-o văzut Ileana Cosânzeana cu fecioru de
împărat, cu Cenușotcă, pe loc s-o-ndrăgit. O stat de
vorbă câtva timp și-o vinit vremea să plece. I-o spus:
- De-i vrè să mă coți, mă găsești la tău de lapte dulce unde tăt doru să duce, că io fără tine nu măi poci
trăi.
- Nici io fără tine nu măi poci trăi. O să te cot.
- Da să te grăbești, că dacă n-ajungi în tri zâle, nu
mă mai găsăști, oricât îi umbla după mine.
Cele șepte păuniță au adunat perele și le-o făcut
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grămadă, apoi și-o luat zboru. Cenușotcă umple un
coș cu pere și-l duce împăratului.
- Tată, am adus un coș cu pere din părul tău. Vino
și vezi. Am strâns celelante pere grămadă, poruncește
să prindă la car și să să ducă după ele, să le aducă aici.
- Cum ai putut tu, fiule, strânge atâtea pere?
- Ei, tată, nime nu știe câte puteri am io, da n-am
timp să vă spui, că trebe să plec.
- Unde pleci, fiule?
- La tău de lapte dulce unde tăt doru să duce, pă
unde o hi și tău ăsta. Tu ai auzât, tată de el?
- N-am auzât, fiule. Știu că nu te poci opri, da să
te-ntorci, că ție îț voi lăsa împărăția, o meriț și ești
stăpân de ea.
- M-oi întoarce, tată, dacă oi găsî-o pe cea care
ne fura perele. Am prins-o, tată și este măi frumoasă
ca soarele. Fără ea io nu poci trăi și nici ea fără mine,
numa s-o găsăsc.
- Să ai noroc, fiule. Du-te și coat-o, da ai grijă cu
cine te însoțăști la drum, să nu ai încredere în nime,
decât în calu tău.
- Îl ieu cu mine pe Tibi, că îl cunosc de mult timp
și a crescut și el la curte.
- Ia-l, fiule, da să nu te-ncrez în el. Țâganii trădează pântu orice.
- Bine, tată. Măi am un ajutor și-o să mă folosesc
de el, dacă oi ajunge la strâmtoare.
L-o luat pe Tibi cu el și-o plecat în grabă, să ajungă
înainte de tri zâle, s-o măi găsească pe Ileana Cosânzeana la tău de lapte dulce. Tibi o luat-o înainte, zâcè
el, să-i arate drumu. N-o mărs prè mult și l-o prins un
somn, de nu-și putè țâne ochii deșchiși. Opresc la o
margine de pădure și adorme feciorul de împărat. Are
un vis. I-a apărut în vis Ileana Cosânzeana și i-a spus
că nu e pe drumul cel bun, că nu în direcția aia trebe să
margă. Să se grăbească, că nu măi poate de dorul lui.
Feciorul de împărat se trezește și-și aduce aminte
de șoricel. Cât ai clipi din ochi, șoricelul o fost lângă el.
- Care ți-e dorința?
Cenușotcă i-o spus unde merge și nu știe drumu. I
se pare că mere în direcția greșită.
- Nici io nu știu, da neamul meu e mare și e răspândit pe tăt pământu. Ai un pic de răbdare, că voi
afla.
Dispare șoricelu și apare repede cu alt șoricel.
- Ie-l pe el cu tine și te-a duce unde vrei s-ajungi.
Însoțâtoru tău te-a făcut s-o iei pă drum greșit. Nu te
mai încrede în el.
Cu ajutorul șoricelului și al calului o ajuns taman
când Ileana Cosânzeana făcè ultima baie în tău cu lapte dulce. Îl vede fata și vine la țărm cu însoțitoarele ei.
- Ai ajuns, dragul meu?
- Am ajuns, Ileană Cosânzeană, că tu m-ai fermecat și nu poci trăi fără tine!
- Nici io nu poci trăi fără tine, da, ca să mă poți lua
cu tine, trebe să măi treci on hop, ultimul. Trebe să
ghicești care sunt io. Vezi că sântem șepte la fel, da tu
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trebe să pui mâna pe mine, să mă prinz în brațe și să
mă săruț. Numa atunci voi fi a ta și mă vei duce unde
vrei. Dacă nu vei ghici, noi dispărem și nu mă vei mai
găsî șohan*.
Auzând ce spune fata – de fapt, el auza o voce, da
nu știa care fată grăiește – gându îi zboară la șoricel.
Șoricelu se și așezase lângă piciorul drept al Ilenei
Cosânzene. Descalecă și să duce drept la ea. O prinde
în brațe și-o sărută cu drag.
- A ta sânt, du-mă unde vrei. Cum m-ai găsit, dragul meu?
- Mi-a spus inima, Ileană Cosânzeană. Acum, te
duc acasă la mine și nu te-oi părăsi niciodată. Vom
face nuntă și te-oi face nevasta mè.
Așè o făcut. O dus-o pe Ileana Cosânzeana la palaturile tatălui său, o făcut nuntă mare, mare, la care o
participat fețe împărătești din cele patru zări. O băut,
o mâncat și s-o distrat zâle multe. Zâce că și Soarele o
stat în loc și s-o minunat de ce-o văzut acolo.
Cenușotcă și Ileana Cosânzeana o trăit ai mulț și

Virgil Tănase, Leapşa pe murite – document
poliţist literar, col. „Istorii subiective”, Editura Adevărul Holding, Bucureşti, 2011.

Iuliu-Marius MORARIU
Virgil Tănase a devenit cunoscut publicului larg
în urma eşecului celebrei tentative de asasinat planificate de Ceauşescu, în anul 19821. Cu toate acestea,
biografia lui nu se limitează doar la acest moment şi
la articolul publicat în paginile revistei Actuel, care l-a
generat, căci autorul este posesorul unei opere variate, publicată fie în Franţa, fie în România2, care l-a
consacrat în domeniul beletristicii.
Acum, la vârsta senectuţii, scriitorul s-a decis să
publice o lucrare ce s-ar putea lesne încadra în genul
autobiografiilor literare. Valorificând aspecte ale talentului şi experienţei sale în acest sens, el îşi prezintă evoluţia biografică insistând asupra evenimentelor
importante care au marcat-o. Structurată în patrusprezece capitole şi împărţită în două părţi, cartea
prezintă într-o manieră atrăgătoare traseul vieţii lui
Virgil Tănase. Cele două părţi nu sunt delimitate, aşa
cum s-ar putea crede, de evenimentul care i-a sporit
autorului notorietatea, respectiv tentativa eşuată de
a-l elimina pusă la cale de către Ceauşescu şi dejucată de către serviciile secrete franceze în colaborare cu
agentul defector Matei Haiducu, ci de momentul emigrării în Franţa.
Astfel, dacă prima parte, ce debutează cu momentul-portal al descrierii excluderii scriitorului din
Universitate, prezintă modul în care s-a desfăşurat
viaţa lui înainte de a părăsi ţara (respectiv viaţa lui
de student la litere şi apoi la teatru, moartea tatălui,
activitatea lui de director la teatru, cea de publicist,
cu lucrări apărute în străinătate), cea din urmă se
concentrează asupra momentelor esenţiale ale ei pe-

fericiț și, poate, măi trăiesc și astăz, dacă n-o murit.
Io încălecai pe-o căpșună și spusăi o minciună.
Pă Tibi, care o măi făcut și alte rele, l-o pedepsât
rău și l-o alungat de la curte. L-o dus în pădure și, măi
întâi, l-o-ntrebat:
- Știi Tatăl Nostru, Tibi?
- Îl știu.
- Ia spune-l. Pune-te în jerunț și zâ-l:
„- Dam ceresc, ceresc,/ Di la Magadesc./ Dam purure, dam ceave/ Pacatel de pacatel,/ Baros spre baros,/ Tuciurliga-i jos,/ Tandalia e jalé,/ Amin”.
L-o măi pus să să-nchine, i-o dat o mamă de bătaie
și l-o alungat, să margă încătro o vedè cu ochii.
Opriș Rozalia, 84 de ani, 2015
(Din Cealăii lumii, culegere de proză populară din
Aluniș, întocmită de Maria și Grigorie Croitoru, pregătită pentru tipar la Editura „Caiete Silvane”)
trecute în Franţa. Autorul descrie cu acribie în cadrul
ei modul în care a sosit acolo, contactul cu lumea exilului, activitatea lui literară, dar şi mărunţişul vieţii
de zi cu zi, fără a se sfii să evidenţieze micile dispute
apărute între diferiţii exponenți ai rezistenţei culturale din afara ţării.
Lucrarea, scrisă cu talent, într-un stil plăcut şi un
limbaj îngrijit, este importantă atât pentru valoarea
ei testimonială, cât şi pentru modul în care este descrisă perioada comunistă în interiorul României,
pentru prezentarea unor aspecte esenţiale privitoare
la exilul francez sau alte elemente similare. Ea este
de asemenea, o mărturie în plus, credibilă, în ciuda
subiectivităţii cu care a fost emisă, venită din partea
„protagonistului”, a evenimentelor petrecute în Franţa, în anul 1982.
1 Despre acest subiect, s-a scris destul de mult atât în epocă, cât şi după aceea, evenimentul fiind cunoscut sub numele
generic de „afacerea Tănase”. A se vedea, de exemplu: Liviu Tofan, A patra ipoteză – anchetă despre o uluitoare afacere de spionaj,
Editura Polirom, Iaşi, 2012.
2 Iată titlurile cele mai importante care poartă semnătura
lui: Virgil Tănase, Portrait d’homme a la faux dans un paysage marin, Flammarion, Paris, 1976; Idem, L’amour, l’amour, Flammarion, Paris, 1982, Idem, C’est mon affaire, Flammarion, Paris, 1983;
Idem, Cette mort qui va et vient et revient, roman gendarme, Hachette, Paris, 1984; Idem, Le bal autour du diamant magique, Gallimard, Paris, 1987; Idem, Le bal sur la goélette du pirate aveugle,
Gallimard, Paris, 1987; Idem, La vie mysterieuse et terrifiante d’un
tueur anonyme, Ramsay, Paris, 1990; Idem, Ils refleurissent, les
pommiers sauvages, Ramsay, Paris, 1991; Idem, Apocalipsa unui
adolescent de familie, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1992; Idem, Evenţia Mihăescu – tratatul dumneaei de călătorie exotică în ceasul nunţii sale dintr-un secol revolut, Editura Scrisul
Românesc, Craiova, 1994; Idem, România mea, E. D. P., Bucureşti,
1996; Idem, Teatru, Editura Eminescu, Bucureşti, 1996; Idem,
Zoia, Editura Alfa, Bucureşti, 2003; Idem, Tchekhov, coll. „Folio
Biographies”, Gallimard, Paris, 2008; Idem, Camus, coll. „Folio
Biographies”, Gallimard, Paris, 2010.
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File din istoria
localităţii Derşida (III)
Marin POP

Evoluția vieții religioase
De-a lungul istoriei, biserica şi şcoala au reprezentat cei doi stâlpi de bază ai comunităţilor locale
româneşti. Prin biserică s-a propovăduit cuvântul
Sfintei Scripturi. În biserică s-a început pentru prima
dată luminarea cărării celor mulţi şi iniţierea în tainele cunoaşterii, prin înfiinţarea şcolilor confesionale,
conduse de preoţi, iar cantorii au devenit învăţători,
până în momentul apariţiei şcolilor pedagogice, care
au dat societăţii învăţători calificaţi. Biserica ne-a
luminat mintea, viața și conștiința. Ea a fost liantul
care le-a dat putere românilor în vremuri de restriște
să fie uniți în fața tuturor încercărilor de dezbinare și
asimilare.
Desigur că parohia nu poate exista fără preot. Autoritatea preotului a fost, şi este şi în prezent, foarte puternică. El este cel care „intermediază” între
credincioși și Divinitate rezolvarea problemelor concrete ale existenţei. În lumea satului românesc, preotul şi învăţătorul erau liderii de opinie al căror cuvânt
era cerut, ascultat şi urmat cu sfinţenie de către credincioşi, precum spune şi un proverb străbun.
Atestat documentar la anul 1349, satul Derşida
era, conform documentelor vremii, un sat românesc,
rezultând de aici apartenenţa lui la religia ortodoxă,
nerecunoscută oficial de voievodatul Transilvaniei, fiind declarată religie tolerată. Ca urmare, alături de celelalte sate româneşti din comitatele sălăjene au fost
subordonate, până la Unirea cu Biserica Romei din
anul 1700, episcopilor locali. Aceştia, la rândul lor,
erau subordonaţi mitropoliţilor Moldovei şi Ţării Româneşti, respectiv Patriarhiei de la Constantinopol.
Prin decretul din 14 mai 1394, episcopia Maramureşului, care avea în grijă şi pe românii ortodocşi
din comitatul Solnoc-Dăbâca, era subordonată direct Patriarhiei de la Constantinopol, pentru ca în
1401 aceasta să treacă în subordinea Mitropoliei
Ungro-Vlahiei (Ţara Românească). Acest fapt a durat
până în 1475, când Ştefan cel Mare ridică mănăstirea
de la Vad la rang de Episcopie, subordonând-o Mitropoliei din Moldova, în jurisdicţia căreia au intrat şi
parohiile ortodoxe din actualul județ Sălaj.
Odată cu ocuparea Transilvaniei de către Mihai
Viteazul, acesta a obţinut îngăduinţa fondării unei
mănăstiri ortodoxe unde a rezidat mitropolitul
ortodox1, în grija căruia s-au aflat și credincioșii

ortodocși din Sălaj.
Înainte de anul 1600, la 1585, principele transilvănean Sigismund Báthory a dat episcopului român
Spiridon facultate jurisdicțională și peste bisericile
române din comitatele Crasna și Solnocul de Mijloc.
În anul 1599, după ce Mihai Viteazul a înființat
Mitropolia română din Bălgrad (Alba Iulia), biserica română din Sălaj era sub jurisdicția acestor
mitropoliți2. Așadar și Derşida aparținea de la această
dată jurisdicției mitropoliților din Alba Iulia.
În tradiţia populară se mai păstrează legenda conform căreia, înainte de bătălia de la Guruslău, Mihai
Viteazul, trecând prin Bobota şi Derşida s-a rugat la
biserica de lemn din Derşida, care ar fi existat la acea
dată.
Referitor la anul construcţiei bisericii de lemn din
Derşida avem două surse de informaţii3: Dionisie Stoica şi Ioan P. Lazăr, care o datează „pe la anul 1600” și
Petri Mór, care o datează între anii 1600-1650.
După moartea lui Mihai Viteazul, asasinat
mișelește de generalul Basta în dimineața zilei de 19
august 1601, la Câmpia Turzii, „mitropoliţii Ardealului” nu sunt cunoscuţi decât ca episcopi de autorităţi,
iar biserica ortodoxă spre mijlocul secolului este subordonată direct sau indirect influenţei calvine. Sub
raport instituţional, calvinismul îşi exercita presiunea tinzând la calvinizarea bisericii româneşti, integrând zone întregi autorităţii superintendentului lor
şi exercitându-şi influenţele de ordin dogmatic4, influenţă de care a suferit şi biserica ortodoxă română
din actualul județ Sălaj, mai ales dacă ţinem seama că
familiile feudale de religie calvină cele mai puternice,
Bánffy şi Wesselényi, stăpâneau partea preponderentă a iobagilor români5. Supuşii de pe moșiile lor erau
obligați să urmeze religia stăpânului.
În această perioadă, starea materială a preoţimii
române nu se deosebea aproape deloc de cea a ţăranilor. Cei mai mulţi preoţi deserveau mai multe sate, iar
sub aspect cultural şi teologic cunoştinţele lor erau
precare, mulţi dintre ei având slabe cunoştinţe de
scris şi citit. Nerecunoscută oficial ca biserică receptă,
preoţii ortodocşi aveau acelaşi statut ca şi iobagii în
ochii stăpânilor, acesta constituind unul din motivele
unirii cu biserica Romei din anul 1700.
După cucerirea Transilvaniei de către Habsburgi,
noua putere a încercat să modifice în folos propriu
configuraţia confesională a provinciei, în fapt o con-
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trareformă, prin extinderea catolicismului în dauna
religiilor protestante, în principal calvină. Pe de altă
parte, clerul român ortodox era nemulţumit de presiunea calvină care a încercat înlocuirea doctrinei şi
ritului ortodox fără să aducă schimbări în statutul
social, iar recunoaşterea în continuare ca „tolerată” a
religiei ortodoxe a făcut ca o parte a clerului să accepte unirea cu biserica Romei.
În acest context, la 7 octombrie 1700, la Alba Iulia
a fost decretată unirea românilor ardeleni cu biserica
Romei. La acest important eveniment au participat
și trei protopopi din Sălaj: Simion din Sărăuad, cu 10
preoți; Andrei din Șimleu, cu 24 preoți și Simion din
Băsești, cu 40 de preoți6.
Iată ce se stipula în actul protopopilor români de
la Alba Iulia, prezidați de mitropolitul Atanasie Anghel: „Însă într-acesta chip ne unim și ne mărturisim
a fi mădulările sfintei, catholiceștii Biserici a Romei,
cum pre noi și rămășițele noastre (urmașii noștri) din
obiceiul Bisericii noastre a Răsăritului să nu se clătească. Ci toate țărămoniile, sărbătorile, posturile,
cum până acum, așa și de acum înainte să fi, slobozi a
le ținea după călindariul vechiu și pre cinstitul vlădica nostru Athanasie nime păn-în moartea sfinții sale
să n-aibă puteare a-l clăti den scaunul sfinții sale. Ci
tocma de i s-ar tămpla moarte să stea în voia soborului pre cine ar alege să fie vlădică, pre care sfinția sa
papa și înălțatul împărat să-l întărească și patriarhul
de suptu biruința înălții sale să-l hirotonească. Și în
obiceiul și dregătoriilor protopopilor carii sănt și vor
fi, nici într-un fel de lucru să nu se amestece, ci să se
ție cum și păn-acum. Iar de nu ne vor lăsa pre noi și
pre rămășițele noastre într-această așezare, pecețile
și iscăliturile noastre care am dat să n-aibă nicio tărie.
Care lucru l-am întărit cu pecetea Mitropolii noastre
pentru mai mare mărturie”7.
Din conscripţia bisericească realizată de către episcopul Inochentie Micu Klein în anul 1733 aflăm că
actualul judeţ Sălaj era împărţit în două mari protopopiate, numite Arhidiaconate: protopopiatul Şimleului sau al Boianului şi protopopiatul Odorheiului.
Parohia Derşida făcea parte din protopopiatul Odorheiului şi era încă ortodoxă sau a revenit la ortodoxie.
Tot din conscripţie mai aflăm că Derşida era „locus
valachicus”, adică sat românesc, că exista un preot neunit (ortodox), pe nume Petre şi o biserică, respectiv
actuala biserică de lemn8.
Conform „Statisticii românilor ardeleni din
1760-1762”, în Derşida era un preot neunit, 45 de
familii neunite şi o biserică de lemn9.
Marea majoritate a populației Sălajului a trecut definitiv la unirea cu biserica Romei cu ocazia
vizitațiunilor episcopului de la Blaj, Grigorie Maior, originar din Sărăuad, care la vremea respectivă
aparținea Sălajului. Ca dovadă avem chiar un docu-

ment scris de episcopul Grigorie Maior, la data de 2
ianuarie 1775, adresat către „Propaganda” din Roma,
în care spune următoarele: „Cu ocaziunea vizitațiunei
canonice dela 10 August până la 10 Septembrie pe
valea Someșului de cătră Ungaria s-au întors 40 de
sate întregi și astfel de prezent se poate număra ca
la 500 sate întoarse la unire”. De asemenea, faptul că
episcopul Grigorie Maior a venit în Sălaj pentru cauza reîntoarcerii la unire a credincioșilor din Sălaj și
că a vizitat satele din comitatul Crasna reiese dintr-o
notiță scrisă la anul 1791 în Penticostariul bisericii
din Meseșenii de Sus de preotul Nicoară: „Începerea
bisericei a fost în stăpânirea arhiereului Maior Grigorie, și prin îndemnarea lui și arătarea locului, s-a început s.(fânta) biserică a se zidi; și el ne-a îndemnat să
ne facem biserica de piatră”10. Construirea bisericilor
de piatră, în locul celor de lemn, a fost unul din avantajele trecerii la greco-catolicism, dar, desigur, cel mai
important era păstrarea limbii, prin introducerea în
cult a limbii latine, în locul celei slavone.
La anul 1835, teritoriul Sălajului era împărțit în
11 protopopiate. Parohia Derşida făcea parte din Districtul Şamşodului, alături de parohiile Babţa, Bicaz,
Bobota, Giorocuta, Corond, Chieşd, Ciuta, Curitău
(azi Sălăjeni), Şamşod, Corni, Siciu şi Sighet. Scaunul
protopopesc era vacant11.
În anul 1810 ia ființă Vicariatul Greco-Catolic al
Silvaniei, care va coordona nu numai viața religioasă
din Sălajul istoric, ci și învățământul, cultura și chiar
economia, luptând pentru păstrarea limbii și culturii
românești. De Vicariatul Silvaniei va aparține și parohia Derşida.
În anul 1853 se înființează Episcopia Greco-Catolică de Gherla, cu 540 de parohii, aflate până atunci în
dieceza Făgărașului. Parohia Derşida va face parte din
Dieceza de Gherla până la anul 1930, când va fi arondată la Dieceza de Oradea. Primul episcop al diecezei
de Gherla a fost Ioan Alexi, care își exercita jurisdicția
prin vicarii foranei de la Șimleu.
Parohia Derşida are Registre matricole de la anul
1819. Primul preot întâlnit în matricole este popa
Avram. Din luna martie 1844 îl regăsim pe preotul
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Pop Petru, care va păstori până în anul 1850, luna noiembrie.
În perioada noiembrie 1850 – martie 1852, parohia este vacantă, suplinitor fiind preotul Grigore Gael
din Bobota.
În luna martie 1852 îl găsim oficiind primul botez
la Derşida pe preotul Mihail Pop, proaspăt instalat în
parohie. În acelaşi an, pe data de 22 iunie, i se va naşte fiica Maria, care l-a avut ca naş de botez pe preotul
Grigore Gael din Bobota. Peste șase ani, pe data de
16 septembrie 1858, se naşte fiica Terezia, care îl are
ca naş de botez pe preotul Grigore Gael, iar ca preot
de botez pe Vasile Muste din Zalnoc, socrul preotului
Mihai Pop12.
Vrednicul preot Mihai Pop era căsătorit cu Cristina Muste, fiica preotului din Zalnoc, Vasile Muste sau
Baziliu Musta cum era trecut în documentele vremii.
După cele două fete, pe data de 8 noiembrie 1863 li
s-a născut şi un băiat, căruia i-au pus numele Demetriu. Şi acesta l-a avut ca naş de botez pe preotul Grigore Gael din Bobota, protopopul tractului Şamşud13.
Din păcate, Mihail Pop trece la cele veşnice la vârsta de numai 49 de ani, pe data de 23 aprilie 1873.
În Registrul de stare civilă se menţionează că a decedat „naturalu” și că a fost înmormântat pe data de 25
aprilie în curtea bisericii de lemn din Derșida. Slujba de înmormântare a fost oficiată de către un sobor
de preoți, în frunte cu protopopul tractului Șamșud,
Ioan Galu, paroh în Chieșd14.
După moartea preotului Mihail Pop, socrul său,
preotul Vasile Muste, aflat la venerabila vârstă de 79
de ani se mută la Derșida, unde va păstori numai câteva luni, între mai și decembrie 1874, când trece și
el la cele veșnice. Decedat pe data de 21 decembrie, a
fost înmormântat pe 24 decembrie de către un sobor
de preoți, printre care îi regăsim pe Gavril Vaida, Mihai Buteanu și pe Vasile Cristea15.
Rămasă vacantă, parohia a fost suplinită câteva luni de preotul Gavril Vaida din Bobota, până în
luna aprilie 1875, când îl întâlnim ca preot pe tânărul absolvent de teologie Tiberiu Gael, fiul fostului
preot din Bobota, Grigore Gael. În același an, la 23
decembrie, se naște primul băiat al preotului Tiberiu Gael, pe care l-au botezat la 27 august 1876 cu
numele Avram Marian Gallu-Gael. Preotul Gael avea
24 de ani, iar soția sa, Lucreția Dragoș, sora Mariei
Dragoș, măritată cu Andrei Cosma din Supur, marele
economist şi fruntaş naţional-român, avea doar 17
ani. Nașă de botez al micului copil a fost preoteasa
din Bobota, Terezia Cincă, iar preot de botez soțul
său, preotul Gavril Vaida16.
La 11 decembrie 1877 se naște Cornelia Gallu-Gael, pe care au botezat-o pe data de 13 noiembrie 1878.
Nași de botez au fost preotul Gavril Meseșan din
Chieșd și soția sa, Francisca Sothe17. Din nefericire,
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micuța Cornelia a decedat la 24 aprilie 1879, fiind
înmormântată la 26 aprilie în curtea bisericii din
Derșida. Slujba de înmormântare a fost oficiată de către preoții Gavril Meseșanu și Andrei Centea18.
La 17 martie 1882 se naște cel de al doilea băiat al
preotului Tiberiu Gael, Gregoriu Pompei, pe care l-au
botezat la 22 ianuarie 1883. Nași de botez au fost Andrei și Maria Cosma, născută Dragoș. La vremea respectivă, Andrei Cosma îndeplinea funcția de pretor
al plasei Tășnad. Și acest fiu al preotului Gael a avut o
viață foarte scurtă, decedând la 19 iulie 188619.
Pe Tiberiu Gael îl regăsim în Matricula cununaţilor
până la data de 2 martie 1899, când oficiază ultima
cununie la Derşida. A decedat de tânăr, la numai 47
de ani, după ce slujise la parohia din Derşida 25 de
ani, între 1874 şi 1899. A fost înmormântat în curtea
bisericii de lemn, alături de soția sa, Lucreţia Dragoş
(1858-1895) şi de copiii săi, Cornelia, Pompei şi Elena.
Parohia este suplinită câteva luni de preotul Augustin Ossian din Supur, iar din iunie 1900 este numit ca preot Avram Cordiş. El a păstorit în parohia
Derşida până în anul 1912. Pe data de 12 ianuarie
1912 oficiază ultima cununie la Derşida.
Mai bine de un an de zile, până la 26 mai 1913,
când îl găsim oficiind prima cununie pe preotul Pompei Podina, parohia a fost vacantă, fiind suplinită de
preotul Valentin Coposu din Bobota. Preotul Podina
slujise până atunci în parohia Meseşenii de Jos (la
vremea respectivă se numea Căţelul Unguresc).
Preotul Valentin Coposu suplineşte din nou la
Derşida după plecarea preotului Pompei Podina, respectiv din anul 1923 şi până la 20 iulie 1925, când
îl găsim la prima cununie oficiată la Derşida pe noul
preot Ioan Bruchental20. El va păstori cinci ani la Derşida. La data de 7 mai 1930 este menţionată în matricula botezaţilor ultima sa oficiere la Derşida.
Devenind vacantă, parohia a fost suplinită câteva
luni, din nou, de preotul-protopop din Bobota, Valentin Coposu.
După un botez oficiat în luna iulie 1930, începând
cu luna septembrie a aceluiaşi an se stabileşte cu
postul definitiv la parohia din Derşida preotul Iosif
Cavaşi, profesor în Zalău. El a păstorit la Derşida tot
cinci ani, la fel ca predecesorul său, după care îl găsim
în registrele matricole pe preotul Iuliu Pintea, a cărei
soţie era învăţătoare la Derşida din anul 1934.
Anul 1933-34 este declarat de biserica catolică și
greco-catolică „Anul Sfânt”, deoarece se împlineau
1900 ani de la suferințele, moartea și învierea lui Isus.
În acest an, în toată lumea catolică s-au organizat o
serie de evenimente religioase, printre care și Sfintele Misiuni. Astfel, și în dieceza de Oradea se organizau Sfintele Misiuni în parohii, care constau în rugăciuni, mărturisiri și cuminecări ale credincioșilor, pe
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parcursul mai multor zile. Ele se organizau după un
anumit calendar, deoarece la ele participa și un preot
misionar delegat de Episcopia din Oradea.
În perioada 8-9 decembrie 1934, au loc noi Misiuni Sfinte de an jubiliar şi în parohia Derșida, „organizate cu prețiosul concurs” al protopopului Valentin
Coposu și al preoților Iosif Cavași, preot în Derşida
și Liviu Pop, preot în Zalnoc. S-au mărturisit și cuminecat 386 de credincioși greco-catolici, „deși mulți
localnici adulți sunt angajați ca lucrători prin vechiul
Regat”. Biserica din Derșida s-a dovedit a fi neîncăpătoare. Misiunile s-au încheiat în seara de Duminică, „cu Rozarul recitat în comun și cu Binecuvântarea
Euharistică, lăsând în suflete pace și multă mângăiere”21.
Tot cinci ani a păstorit la Derşida şi preotul Iuliu
Pintea, fiind nevoit să se refugieze în urma Dictatului
de la Viena din 30 august 1940. Ultima înmormântare oficiată de el la Derşida, consemnată în registrele
matricole, a fost pe data de 10 octombrie 1940.
Parohia devine vacantă, fiind suplinită de către
preotul din Sighetu Silvaniei, iar din octombrie 1941
de către Ioan Creşpai. Din 15 noiembrie 1941 până
la 23 septembrie 1942 îl găsim ca preot la Derşida pe
Leontin Chişiu.
Între timp, şi preotul din Bobota, Valentin Coposu, se refugiase la Blaj, fiind numit preot la Coşlariu,
unde a mai păstorit doar un an, trecând la cele veşnice la 28 iulie 1941, la numai 54 de ani în urma unui
infarct. Credem că merită şi el pomenit aici, deoarece
a suplinit mai mulţi ani parohia din Derşida şi a îndeplinit funcţia de protopop al tractului Şamşud şi apoi
al Supurului.
Preot la Bobota ajunge Virgil Trufaş, care suplineşte şi la Derşida. Îl găsim în registrele matricole
pe data de 3 noiembrie 1942, când oficiază prima
înmormântare la Derşida şi până în luna octombrie
1943, când preot la Derşida este numit Gheorghe Erdei. Acesta oficiază prima înmormântare la Derşida
pe data de 19 octombrie 194322.
În timpul lungii sale păstoriri pe care a avut-o în
parohia Derșida, de unde a și ieșit la pensie, în anul
1968, preotul Gheorghe Ardelean a desfășurat o prodigioasă activitate, printre care și ridicarea unei noi
biserici.
După cum am văzut în capitolul legat de
administrația locală, în perioada 1934-1937, prin
prestație publică, locuitorii din Derșida au exploatat
200 metri cubi de piatră de fundație pentru construirea noii biserici și a celei de a doua săli de clasă pentru
elevi.
Au venit însă, anii războiului și proiectul construcției unei biserici noi a fost amânat.
Construcția noii biserici a început în anul 1947 sub
conducerea preotului paroh Ardelean Gheorghe. În

anul 1956, biserica era ridicată în roșu, lipsindu-i
tencuiala exterioară și interioară. În acel an, preotul
Ardelean a început să slujească în noua biserică.
Un amănunt interesant pe care l-am regăsit în Registrele matricole: după anul 1948, când regimul comunist a desfiinţat cultul greco-catolic şi s-a realizat
trecerea forţată la cultul ortodox, pe preotul Erdei îl
regăsim semnând în registrele matricole cu numele
de Gheorghe Ardeleanu Erdei. El va păstori la Derşida
până în anul 1968, când este numit ca preot Victor
Tăut. Acesta din urmă oficiază prima înmormântare
pe 4 octombrie 1968 şi va păstori la Derşida până în
anul 197223.
În anul 1968, noul preot reia lucrările de construcţie la noua biserică. Împreună cu credincioşii din
Derșida a finalizat iconostasul bisericii, care a fost realizat de către doi meșteri din satul Cernuc. Icoanele
de pe iconostas au fost executate de pictorul Ceran
Cornel din Cluj. Tot acum a fost introdus iluminatul
electric24.
În anul 1972, preotul Victor Tăut se va transfera la
Șimleu, unde va îndeplini până la pensionare funcția
de protopop al Protopopiatului Ortodox Șimleu. Ultimul botez oficiat la Derşida a fost la data de 21 noiembrie 1972. De la această dată parohia a fost suplinită de preotul din Bobota, Leontin Filip, până la data
de 27 aprilie 1973.
În locul preotului Victor Tăut este numit paroh
Vasile Băbuţ, protopop onorific, care oficiază primul
botez la Derşida pe data de 16 mai 1973. El va păstori
la Derşida până în anul 199125.
La fel ca înaintașii săi, preotul Vasile Băbuț va continua lucrările pentru definitivarea noului lăcaş de
cult. Astfel, în anul 1976 a fost tencuită biserica în
exterior, iar în perioada 1978-1980 a fost pictată în
tempera, stil neobizantin, de către pictorul Florentina Curteanu Petrescu şi soţul ei din Bucureşti.
Sfinţirea noului lăcaş de cult a avut loc pe data de
10 mai 1981 de către P.S. Vasile Coman, episcopul
Oradiei26.
Fiu al satului Derşida, Viorel Iancău se întoarce ca
preot în satul natal în anul 1991. La data de 5 noiembrie oficiază prima înmormântare în calitate de preot
la Derşida27. A fost instalat oficial pe data de 17 noiembrie 1991. Până la acea dată a slujit ca preot 17 ani
în parohia Sălăjeni şi Câmpia.
Sub pastoraţia preotului Iancău Viorel, în perioada
1991-2013, s-au realizat o serie de lucrări importante
la cele două lăcaşuri de cult existente în Derşida, dintre care amintim următoarele:
- gard din prefabricate de beton şi repararea celor
existente; construirea unui locaş pentru ars lumânările în exteriorul bisericii; înzestrarea sfântului lăcaș
cu: prapori, cruci, veşminte preoţeşti, scaunul arhieresc, crucea mare pe altar, obiecte de cult, sfintele
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vase liturgice, chivot, două etajere pentru materia
de jertfă, masa pentru oficierea sfintelor taine, masa
pentru parastase cruci de pelerinaj, analog, tetrapod
pentru sărutat icoana la bărbaţi şi femei, tapiţarea
băncilor şi vopsirea lor, îmbrăcăminte pentru sfântul
altar şi alte locuri, covoare, dulapuri pentru veşminte; cruci de cimitir, la răspântii de drumuri, precum
şi la hotarul din afara satului - 20 buc.; instalaţia de
încălzire cu combustibil solid; instalaţia de încălzire
cu panouri radiante pe bază de gaz lichefiat; electrificarea clopotelor; înlocuirea uşii de la balconul corului; instalaţia de sonorizare a bisericii; lucrări de
întreţinere la iconostas; recondiţionarea picturii din
pridvorul exterior şi din pronaos; reparaţii capitale la
biserica nouă constând în repararea şi vopsirea acoperişului, repararea pereţilor în exterior şi vopsirea
lor cu vopsea lavabilă de exterior; înzestrarea cu cărți
de slujbe şi icoane a sfântului lăcaş; pavaje şi trotuare din beton; montarea celor două reflectoare pentru
iluminatul bisericii28.
La terminarea lucrărilor a avut loc o nouă sfinţire a
bisericii, pe data de 6 mai 2013, a doua zi de Paşti, de
către P.S. Petroniu, episcopul Sălajului, asistat de către un sobor de preoţi, în prezenţa credincioşilor din
Derşida şi a fiilor satului, care au venit în satul natal
să participe la eveniment.
După resfinţirea bisericii, preotul Viorel Iancău s-a
pensionat, iar în locul său a fost numit Zaharie Avram,
originar din localitatea Corund, născut la 10 martie
1959. A absolvit cursurile Facultăţii de Teologie din
Oradea, în anul 2002, iar în 2005 studii aprofundate (masterat), la aceeaşi facultate. A fost hirotonit ca
preot la 21 mai 2001. Înainte de a fi numit preot la
Derşida, a mai slujit în parohiile Hurez (2001-2004)
şi Mal (2004-2014). A obţinut distincţia de iconom
stavrofor în anul 2010 şi gradul profesional I29.
Pe lângă cultul ortodox, în localitatea Derşida mai
există reprezentanţi ai cultelor penticostal şi baptist,
care câştigă tot mai mult teren, în special în rândul
populaţiei de etnie rromă.
Aceasta este, în mare, evoluţia vieţii religioase a
comunităţii din Derşida, descrisă de noi pe baza documentelor de arhivă şi informaţiilor orale. Aşa cum
subliniam la începutul articolului, de-a lungul timpului biserica şi slujitorii săi au reprezentat, alături de
şcoală, stâlpii de bază ai comunităţii locale şi este de
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dorit ca acest lucru să se întâmple şi pe viitor.
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Moștenirea lui
Kós Károly în Sălaj
Varga István Attila

Biserica reformată din Băbiu
(com. Almașu)
1) Introducere
Începutul secolului XX este caracterizat, din
perspectiva artelor decorative, de dezvoltarea unui
nou stil artistic numit secessionism. Acesta s-a
manifestat în Austro-Ungaria şi a fost un răspuns
la contextul istoric în care naţiunile îşi căutau
identitatea, primind astfel un caracter naţional1.
În acest context, Transilvania era considerată cel
mai autentic spaţiu maghiar, fiind o regiune autonomă
în perioada ocupaţiei otomane, iar ulterior primind
puţine influenţe dinspre Austria2. Din Transilvania au
fost cercetate mai ales două zone, Ţinutul Secuiesc şi
Ţara Călatei. Un grup numit Fiatalok (tinerii), din care
făceau parte foşti absolvenţi ai Universităţii Tehnice
din Budapesta, şi-a căutat inspiraţia în arhitectura
locală din Ţara Călatei3.

XX-lea biserica a ajuns într-o situaţie în care prezenta
un pericol pentru localnici5. Astfel, în anul 1935,
ea a fost demolată şi a început construcţia bisericii
actuale. Planul a fost realizat de Kós Károly, dar a fost
influenţat şi de unele idei ale lui Debreczeni László6.
Dintr-o fotografie realizată de Kós Károly reiese că şi
el a participat la demersurile construcţiei.
De altfel, e de remarcat faptul că istoricul de artă
(dar şi arhitect de profesie) Debreczeni a peregrinat
în 1934 în acest sat şi a realizat numeroase planuri şi
schiţe ale bisericii ce urma să fie demolată. Eu consider
că a descris atât de detaliat această biserică fiindcă era
conştient de soarta acesteia, iar ca argument ar servi
faptul că, aşa cum am arătat mai sus, a participat şi el
la această construcţie.
a) Analiza arhitecturii exterioare a bisericii.
Încep analiza de la faţada vestică, care prezintă
un portal decorat cu pietre, care ies în relief, oferind
astfel un caracter medieval. Aceste pietre în rezalit au
fost introduse datorită lui Debreczeni7. Intrarea, în
schimb, este simplă, vopsită în verde, cu un caracter
mai mult vernacular. Deasupra acestui portic, faţada
este flancată de trei ferestre dreptunghiulare. În
partea inferioară, faţada prezintă doi contraforţi, care
flanchează colţurile de nord şi de sud. Deasupra celor
trei ferestre începe un fronton triunghiular, care în
partea superioară prezintă o fereastră circulară, ceea
ce duce cu gândul la o rozasă din stilul gotic.
Turnul clopotniţă prezintă un caz particular în
arhitectura bisericilor protestante, deoarece este
„partea unui edificiu de forma unui turn, al cărei
spaţiu interior comunică cu cel al încăperii rituale pe
care o surmontează”8, ceea ce defineşte o turlă care se
regăseşte des în arta bizantină.

Fig. 1. Construcția bisericii

Kós Károly, activând în această perioadă şi făcând
parte din grupul Fiatalok, a urmărit să refolosească
formele arhitecturii vernaculare în creaţia sa, dar
stilul lui a fost puternic influenţat şi de cursul de
Istoria arhitecturii medievale4.
2) Biserica reformată din Băbiu
Satul Băbiu se află în comuna Almaşu şi este
situat în sud-vestul judeţului Sălaj. Localitatea avea
o biserică reformată din lemn ridicată în prima
jumătate a secolului al XVIII-lea. Însă, lemnul fiind un
material deteriorabil, în prima jumătate a secolului al

Fig. 2. Biserica reformată din Băbiu
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Faţada sudică, de asemenea, prezintă doi
contraforţi. Între acești doi contraforţi se află un
alt portal care se deschide spre amvon. În partea
superioară, în apropierea contraforţilor, se află înspre
vest şi est câte o fereastră dreptunghiulară. În plus, şi
această faţadă este decorată cu pietre ieşite în relief.
Faţada estică este una simplă şi prezintă doi
contraforţi, care-i flanchează colţurile. În partea
superioară se deschid două ferestre dreptunghiulare.
În ceea ce priveşte decorul cu piatră ieşit în relief, aici
se regăseşte într-o măsură mai moderată, probabil
datorită faptului că este chiar în spate, neputând fi
văzut de trecători, de public.
Per ansamblu, arhitectura exterioară a acestei
biserici are un caracter medieval, mai exact gotic,
conferit de contraforţi; de aceea există rozasa şi
pietrele în rezalit. Însă, aceasta nu este doar influenţa
unui stil istoric, adică preluarea şi transpunerea
unui stil din secolul XII într-o biserică din perioada
interbelică, ci şi a unui stil local, fiindcă în Ţara Călatei
s-au păstrat numeroase biserici gotice. Astfel, aceste
urme ale trecutului şi-au exercitat influenţa şi asupra
arhitecturii din secolul al XX-lea.
b) Interiorul bisericii
Biserica este de plan central. Deasupra intrării de
vest, ea prezintă o tribună din lemn susţinută de doi
stâlpi din lemn. La această tribună se ajunge printr-o
scară tot din lemn, iar din tribună se ajunge în pod,
adică în turlă. Din faţa tribunei, în partea de nord şi
de sud sunt prezente câte un şir de bănci orientate
spre vest. Partea sudică prezintă de asemenea un şir
de bănci, care pornesc din vestul uşii sudice, orientat
spre nord.
În centrul bisericii este aşezată o masă, aşa-numita
Úr asztala, adică Masa Domnului, care în mare parte a
preluat rolul altarului din bisericile catolice, servind,
astfel, la realizarea împărtăşaniei.

Fig. 3. Biserica reformată din Băbiu, interior

Peretele nordic prezintă în centru un amvon, care
serveşte preotului la oficierea slujbelor. Amvonul este
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cel de-al doilea element liturgic care a preluat din rolul
altarului.
În partea estică, unde în bisericile catolice,
greco-catolice şi ortodoxe îşi găseşte loc altarul,
aici, precum am văzut, el şi-a pierdut rostul şi a fost
înlocuit, în majoritatea cazurilor, de o tribună estică.
Însă, biserica din Băbiu prezintă o excepţie şi în loc de
tribună ea prezintă un podiu, pe care a fost aşezată
orga.
Interiorul acestei biserici de sat prezintă o influenţă
dinspre arta populară; astfel încât spaţiul sacral
al bisericii reflectă caracterul tradiţional din Ţara
Călatei, dar care a fost adaptat la gustul oamenilor,
primind un caracter local.
Cum am putut observa mai sus, tot mobilierul
a fost realizat din lemn, pentru a oferi caracterul
caselor tradiţionale descrise de Kós Károly în
lucrarea sa ilustrată Régi Kalotaszeg, dar şi pentru
a transpune, într-o oarecare măsură, caracterul
bisericii demolate. Transpunerea caracterului
bisericii anterioare s-a realizat şi într-un mod real
prin mutarea unor elemente decorative în noua
biserică, astfel încât faţada tribunei prezintă opt
casete pictate de Kövendi Asztalos János în anul
1753. Tot de el sunt realizate acele 14 casete pictate
deasupra tribunei.
Amvonul, de asemenea, a fost adus din vechea
biserică. Acesta a fost realizat în acelaşi stil ca şi
casetele pictate, deci se presupune că au fost realizate
de acelaşi maestru9. Partea inferioară a amvonului
este realizată din zidărie, în momentul construirii
bisericii, şi păstrează o inscripţie referitoare la acel
moment, EPULT 1935, adică, construit în 1935.
Coronamentul amvonului este frumos decorat în
spiritul „renaşterii înflorite”, iar în partea superioară
prezintă acel decor cu pelican, datând din 1753, fapt
dovedit de o inscripţie. Tot în 1935 au fost aduse din
vechea biserică o cutie a milei şi o Masă a Domnului
realizate de meşteri locali, dar a fost susţinută ideea
că au fost realizate de Kövendi Asztalos János într-un
stil barocizant10.
În timp ce tavanul casetat şi pictat în verde este
o realizare din anul 1935, transpunând caracterul
tradiţional regional într-un mod ideal, orga a fost
adusă în 1936 din Floreşti, dar a fost realizată în 1833
de Andreas Eitel11.
3) Alte realizări ale lui Kós Károly în Băbiu
Peretelui nordic al bisericii i-a fost lipită şcoala
confesională, care este poziţionată înspre parohie,
creând astfel un centru puternic pentru localnicii
maghiari, deşi din relatările unor localnici am aflat că
iniţial se vroia construirea ei în sudul bisericii, între
biserica reformată şi cea ortodoxă. Şcoala în partea
vestică prezintă un pridvor şi o uşă, neavând ferestre,
pentru ca elevii să nu privească spre drum, ci spre
grădină, după cum am aflat tot din relatarea unei
localnice.
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2. Fig. 2. Biserica reformată din Băbiu, exteriorul
dinspre sud-vest; ilustraţie realizată de Robeci
Gabriela.
3. Fig. 3. Biserica reformată din Băbiu, interior;
ilustraţie realizată de Robeci Gabriela.
4. Fig. 4. Biserica reformată din Băbiu, exteriorul
dinspre vest şi şcoala confesională; ilustraţie realizată
de Robeci Gabriela.
Note:

Fig. 4. Biserica reformată din Băbiu

Kós Károly a mai avut planuri măreţe, fiindcă
în 1936 a dorit realizarea unei şcoli de agricultură.
Aceasta ar fi fost atât o inovaţie educaţională, cât şi
arhitecturală, însă, din păcate, nu s-a realizat12. Pe
lângă acest plan, a mai cumpărat materialul lemnos al
bisericii demolate şi a ridicat o fermă experimentală
în apropierea satului13.
Lista ilustraţiilor:
1. Fig. 1. Construcţia bisericii reformate din Băbiu.
Fotografie realizată de Kós Károly; Sursă: http://
kjntfotoarchivum.adatbank.transindex.ro/kep.
php?id=119&vissza=talalatok&q, accesat la data de
21 decembrie 2015.

1 Moștenirea Culturală Transilvaniană, an II, nr. 02/2012,
p. 2.
2 Ibidem, pp. 2-3.
3 Ibidem, pp. 4-5.
4 Ibidem, p. 5.
5 Magyar Imre, „Babony”, în Magyari Hunor-Veres
Tünde, Kalotaszegi Református Egyházmegye templomai,
Székelyudvarhely, 2011, p. 13.
6 Anthony Gall, Kós Károly muhelye. The Workshop of Kós
Károly, Ed. Mundus, Budapest, 2002, p. 377.
7 Anthony Gall, op. cit., p. 377.
8 Dicționar de artă, Forme, tehnici, stiluri artistice, Editura
Meridiane, București, 1995.
9 Tombor Ilona, Magyarországi festett famennyezetek,
Akadémiai Kiadó, 1968, p. 172.
10 Szabo T. Attila, Bábony története és települése, Minerva,
Kolozsvár, 1939, p. 29.
11 David István, Műemlék orgonák Erdélyben, Polis Balassi Kiadó, Kolozsvár – Budapest, 1996, pp. 50-51.
12 http://adatbank.transindex.ro/inchtm.php?akod=4808,
accesat la data de 20 decembrie 2015.
13 Anthony Gall, op. cit., p. 377.

Regulamentul Concursului de
debut al Editurii „Caiete Silvane”
Editura Caiete Silvane, editura Centrului de
Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, instituție a
Consiliului Județean Sălaj, organizează concursul
anual de debut, ediţia 2016, cuprinzând următoarele secţiuni:
Poezie;
Proză;
Critică şi istorie literară;
Eseu.
Manuscrisele, în limba română, participante
la concurs vor fi expediate, cel târziu până în 19
februarie 2016, în format electronic (pdf sau doc)
pe adresele caietesilvane@yahoo.com sau office@
caietesilvane.ro sau prin poștă, în format printat, însoțite de varianta în format electronic, la
adresa Centrul de Cultură și Artă al Județului
Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11 (cu
mențiunea pe plic pentru Concursul de debut al

Editurii „Caiete Silvane”).
Manuscrisele trebuie să aibă: cele de poezie, maxim 50 de pagini (format A4, corp de literă 12), cele de
proză/critică literară/istorie literară, maxim 400.000
de semne, iar cele de eseu maxim 300.000 de semne.
Lucrările declarate câştigătoare (de un juriu format
din personalități ale lumii literare) vor fi anunțate la
Zilele revistei „Caiete Silvane” (18 – 20 martie 2016)
și vor fi publicate la Editura „Caiete Silvane” până la
ediția următoare a Zilelor menționate. Sunt acceptate
şi manuscrise ale autorilor care au fost incluşi anterior în antologii sau au publicat în volume colective.
Premiile concursului constau exclusiv în
publicarea volumelor (la cele patru categorii
menționate).
Manuscrisele nepublicate nu se înapoiază.
Relații suplimentare pot fi obţinute la telefon 0724570646 sau prin e-mail la adresele:
caietesilvane@yahoo.com; office@caietesilvane.ro.
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Legenda lui Toldi Miklós
are origini sălăjene
Mirel Matyas

Sunt multe locuri în județul
Sălaj încărcate de istorie, în care au
avut loc diferite evenimente și care,
în timp, au devenit legende transmise prin viu grai din generație
în generație. Una dintre aceste legende, poate mai puțin cunoscută
în mediile culturale românești, a
inspirat pe doi dintre scriitorii maghiari care au și ei origini sălăjene. Vorbim despre Ilosvai Selymes
Péter și respectiv Arany János, iar
legenda care i-a unit în istoria literaturii maghiare este cea a viteazului Toldi Miklós.

de să vă aduc la cunoștință surpriza,
bucuria și încântarea pe care opera
dumneavoastră a trezit-o în mine.
Degeaba, adevărata poezie este cea
populară. Să fim de acord ca aceasta
să devină dominantă. Dacă poporul
va fi stăpân în poezie, nu va fi departe să stăpânească nici în politică, iată
ce ne învață acest secol, iată țelul pe
care trebuie să-l urmărim, pentru
asta trebuie să lupte toate persoanele nobile care s-au săturat să vadă
cum fac pe martirii milioane, pentru ca unii să profite și să huzurească. Sus poporul, în Iad aristocrația!
Să-mi scrieți Dumneavoastră dacă
nu vă sfiiți: orice despre dumneavoastră, câți ani aveți, dacă sunteți
însurat sau nu, blond sau brunet,
înalt sau scund... toate mă vor interesa. Dumnezeu cu Dumneavoastră,
Dumnezeu cu Dumneavoastră!
Prieten sincer, Petőfi Sándor”.

„Arany János” din Nușfalău –
în numărul din 2008 al revistei I.D.E.I a Bibliotecii Județene
„Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj,
părinții lui Arany János s-au mutat la Salonta (Szalonta) venind
din Nușfalău (Szilágynagyfalu),
aflat pe atunci în comitatul Crasna
(Kraszna vármegye).

A Pallas Nagy Lexikona, colecția
Papp Lajos - Zalău

Arany János și trilogia
„Toldi”
În anul 1846, cu doar doi ani
înainte ca flăcările Revoluției să
cuprindă întreaga Europă, scriitorul Arany János (1817-1882)
reușește să-și facă intrarea în lumea mare a literaturii maghiare
cu poemul epic Toldi. Este atât de
bine primit de către critica de specialitate, încât chiar marele poet
și revoluționar maghiar Petőfi
Sándor (1823-1849) îi trimite pe 4
februarie 1847 o scrisoare entuziasmantă și-i dedică chiar și o poezie intitulată Arany Jánoshoz. Iată
ce scria Petőfi Sándor:
„Lui Arany János, Pesta, 4 februarie 1847. Vă salut! Azi am citit
Toldi, azi am scris această poezie pe
care v-o trimit. Vreau cât mai repe-

Arany și Petofi în manualul de clasa
a VIII-a

Arany János, Nuşfalău

Dar cine era tânărul poet care l-a
impresionat atât de mult pe Petőfi
Sándor? Arany János, s-a născut la
data de 2 martie 1817 la Salonta
(Nagyszalonta) din comitatul
Bihor (Bihar vármegye), fiind al
zecelea copil al unei familii sărace,
dintre care au supraviețuit până la
maturitate doar doi. Așa cum scrie
doamna Somogyi Vengli Judith –
bibliotecară la Biblioteca Comunală
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Chiar dacă unii exegeți consideră că originea familiei Arany ar fi
fost localitatea Nagyfalu din Bihor,
există o notiță făcută de poet pe
o pagină a operei sale de căpătâi „Toldi szerelme” („Dragostea lui
Toldi”) în care scrie că familia lui
s-a mutat la Salonta venind din
Nușfalău, comitatul Crasna. De altfel, potrivit aceleiași surse, există
la o familie din Nușfalău un document din 1880 în care apare și numele lui Arany János – străbunic
al poetului, care ar fi fost înnobilat
datorită serviciilor de devotament
și a vitejiei personale. Comunitatea
locală din Nușfalău păstrează
amintirea marelui poet, în sat
funcționând o bibliotecă comu-

30
nală ce poartă numele de „Arany
János”, iar în parcul din centrul
satului, situat lângă biserica reformată, se află bustul acestuia. În
fiecare an, în luna octombrie sunt
organizate „Zilele Arany János”.

Istorii
rului cărții, Ilosvai Selymes Péter,
nu se știu prea multe, deși au fost
vehiculate mai multe variante cu
privire la locul de naștere al acestuia. Potrivit unor critici literari, s-ar
fi născut în localitatea sălăjeană
Ilișua, situată la 10 km de orașul
Șimleu Silvaniei, de cealaltă parte
a Măgurii.

Ilustrație din epopeea Toldi

Az Nagy Szent Pal, Ilosvai Selymes Peter,
Cluj, 1579

Oricum, poetul Arany János
a scris în 1846 poemul eroic Toldi pornind de la un alt sălăjean, cvasi-necunoscutul Ilosvai
Selymes Péter. De altfel, atât
în „Toldi” (1846) cât și în „Toldi estéje” („Seara lui Toldi”) (1847-1854)
sau în „Toldi szerelme” („Dragostea
lui Toldi”) (1863-1879) – ultimele
două scrise la îndemnul lui Petőfi
Sándor – toate capitolele încep cu
citate semnate de Ilosvai, versuri
ale primei epopei dedicate legendarului Toldi Miklós.
Ilosvai Selymes Péter – primul care a scris legenda lui
Toldi
Cu mai bine de 270 de ani
înainte, în anul 1574 apare la
Debrecen cartea „Az hires Tholdi
Miklósnak jeles cselekedeteiről és
bajnokoskodásáről való historia” sau
mai pe scurt „Toldi Miklós históriája” („Istoria lui Toldi Miklós”), carte
semnată de Ilosvai Péter. Este pentru prima dată când, faptele legendarului Toldi Miklós sunt consemnate în versuri. Despre viața auto-

Potrivit lui Petri Mór, care a scris
în 1901 monumentala Monografie
a Județului Sălaj („Szilágy Vármegye
Monographija”), numele localității
s-a modificat de-a lungul anilor: Ilswa (1321), Ilsua (1338),
Iloswa (1441), Ylosva (1503),
Ilosfa (1551), Ilossva (1583),
Ilozsva (1688), Ilosva (1900). În
prezent, localitatea se numește
Selymesilosva în limba maghiară sau Ilișua în limba română.
Denumirea actuală (în limba maghiară) conține numele propriu
Selymes și numele vechi Ilosva (care
este de origine slavă, provenind
din Jelicka/jolsvá care înseamnă
arin). Este un omagiu adus de comunitatea locală celui mai ilustru
fiu al său, Ilosvai Selymes Péter.
Nu este certă data la care numele
localității s-a schimbat, însă dacă-i
întrebi pe localnici îți vor spune că
se numește Selymesilosva de când
se știu. Chiar dacă pe timpul regimului comunist, singura denumire
oficială era cea în limba română –
Ilișua – locuitorii satului îi spuneau
așa cum auziseră de la părinții lor:
Selymesilosva.
Despre Ilosvai Selymes Péter se
știe că ar fi fost un fel de rapsod popular, care hoinărea dintr-o localitate în alta. Ca an al nașterii este
vehiculat anul 1504, potrivit pro-
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fesorului Moller Ede care publică la
Sopronyi în 1878 articolul „Ilosvai
Péter és Arany János”.

János Arany - 2 martie 2012 - google-logo

Dacă viața lui Selymes Petér
nu este bine cunoscută, în schimb
s-au păstrat operele sale: „Istoria
lui Alexandru cel Mare” („Historia
Alexandri Magni” în
latină
sau „Nagy Sándor története” în
maghiară) scrisă în 1548; „Viața
și moartea Sfântului Apostol
Pavel” („Az Nagy Szent Pál apostolnak életéról és haláláról való
szép história Szentirásból”) apărută în 1574 și care a mai avut
alte trei ediții în 1574, 1577 și
1579. Se pare că ambele lucrări au
fost scrise la Satu Mare. „Istoria
Regelui Ptolemeu” („Historia Regis
Ptolemei” în latină și „Ptolemeus
király históriája” în maghiară)
apărută în 1570 la Cluj-Napoca,
ar fi fost scrisă la mănăstirea din
Coșei (Kusaly) din județul Sălaj,
în perioada în care Ilosvai Selymes
Péter era învățător acolo. Cel puțin
așa rezultă din ultimele versuri ale
poemului:
„Szerzé el-benn sován
Szilágyországban,
Kusalkőben, az egy havas aldalban,
Egy cellában azaz egy füstös
házban,
Elvégezte el-fenn egy sombokoban”.
„Compuse versurile în Sălajul cel
slăbănog,
La Piatra Coșeiului într-o coastă
înzăpezită,
într-o chilie adică într-o încăpere
plină de fum,
Și terminat într-o tufă de corn”.
Toate operele literare ale
lui Ilosvai Selymes Péter au fost
cuprinse în monumentala lucrare „Régi Magyar Költők Tára”, volumul IV, Budapesta 1883.

Istorii
În anul 2003, școala gimnazială din localitatea Ilișua a primit
numele lui Ilosvai Selymes Péter.
Un an mai târziu, așa cum scrie ziarul de limbă maghiară Romániai
Magyar Szó care apare la București
în ediția sa din 21 septembrie 2004,
în data de 19 septembrie 2004,
cu ocazia manifestărilor „Zilele
Dealului Măgura” („Magurahegy
Napok”) au fost depuse coroane de
flori și la placa memorială cu numele lui Ilosvai Selymes Péter la
școala din localitate. Tot cu această
ocazie, a fost lansată cartea „Az idő
akkoron szép folyással vala” („Atunci
timpul se scurgea frumos”), avându-i
ca autori pe Erdei Sándor, Horváth
József, Kulcsár László și Szabó
Éva. Cartea este o veritabilă monografie a localității Ilișua. Numele
cărții reprezintă unul din versurile poemului Toldi, scris de Ilosvai
Selymes Péter.

Medalie Toldi Miklós

Cât despre eroul poemului
scris de Ilosvai Selymes Péter şi
dezvoltat ulterior de către Arany
János în trilogia „Toldi”, se poate
spune că şi acesta are legături cu
judeţul Sălaj. Chiar dacă personajul a intrat demult în legendă, se
pare că a fost un nobil maghiar

din comitatul Bihor ce a servit
sub regii Carol Robert de Anjou
(1308-1342) şi Ludovic cel Mare
(1342-1382), participând chiar
şi la campaniile duse de acesta
din urmă în Italia. Toldi Miklós
(cca.1320-1390) era renumit
pentru vitejia sa, dar şi pentru faptul că avea o forță fizică
neobișnuită: putea să arunce cu
pietre de moară, putea să țină
cu o singură mână o rudă de car,
se luptă cu lupii etc. Unii istorici
atribuie ca loc al nașterii acestuia chiar localitatea sălăjeană
Nușfalău (Szilágynagyfalu), însă
nu sunt date certe în acest sens.
Este adevărat, ar putea fi şi o
altă localitate cu numele maghiar
Nagyfalu, însă în monografia
comitatului Sălaj a lui Petri Mór
sunt amintite denumirile pe care
le-a avut localitatea de-a lungul
timpului: Nogfalu (1341), Nagy
Falu (1514), Nagyffalw (1525),
Szilagy Nagy Falu (1577) sau
Nagifalu (1604). Chiar în lipsa
unor dovezi clare, este plauzibilă
ipoteza conform căreia, legenda
eroului Toldi își are originea în
Sălaj, poate chiar la Nușfalău,
de unde bunicii lui Arany János
mutați la Salonta au dus cu ei legenda, ce a fost ulterior atât de
frumos transpusă de către poet.
Chiar Ilosvai Selymes Péter face referiri la această localitate în poemul
său „Toldi”, scris în 1564. A cincea
strofă a poemului este:
„Irtak akkor ezerháromszáas és
húszban
Toldi Miklós hogy születék
Nagufaluban
Velencei Károly vala királságban
Erős, vastag gyermek Toldi kicsin
korában”.
„Se scria atunci o mie treisute
douăzeci,
Când Toldi Miklós se născuse în
Nușfalău,
Rege era Carol din Veneția,
Toldi a fost în copilărie copil puternic, solid”.
Într-o altă strofă, la finalul poemului mai apare o dată numele
localităţii:
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„Nem sokára Laczfi András jő
Budára,
Erdéyből indula Lajos udvarába,
Az uton mentében Váradot haladá,
Nagyfalu határán hadával hogy
ballagna”.
„Peste puțin timp Laczfi András
vine la Buda,
Porni din Ardeal spre curtea lui
Ludovic,
Mergând pe drum trecu prin
Oradea,
Mergând prin hotarele
Nușfalăului”.

Statuia distrusă - Holló Barnabas

Marele poet maghiar Ady Endre
(care a absolvit Colegiul Reformat
din Zalău în 1896) îi dedică lui
Ilosvai un poem, publicat în 1908
şi intitulat simplu Ilosvai Selymes
Péter:
„Bunul Ilosvai Selymes Péter,
Uneori tare aș vrea
Să beau puțin vin cu dumnealui.
Duritate moale, moliciune dură,
asta fu și patria lui:
Acest Sălaj, sărman și
împopoțonat.
Ce contează un veac-două între
noi?
Aici visa și tânjea și el.
Am visat, am plâns, am biciuit.

32

Istorii

El a fost împins de vechii eroi
Și eu, vai, sunt propriul meu erou
Și ne-au lovit topoare de tăiat
păduri.
Ehei, dacă ne-am întâlni noi doi,
Mi-aș lua rămas-bun de la multe
lucruri,
ce-am iubit foarte mult până
acum.
Ehei, câte ne-am spune,
Doi vechi, veșnici unguri,
Care se plictisesc deja de toate
Noutățile.
El ar spune povești frumoase despre Toldi
Și ciocnindu-ne paharele
Plângând, am binecuvânta
poveștile”.
În
monumentala
lucrare
„A Pallas Nagy Lexikona” ce a apărut la Budapesta în 18 volume,
între anii 1893-1900, în volumul XVI, la pagina 234 apare articolul „Toldi monda” – „legenda
Toldi”. Aici sunt câteva informații
interesante referitoare la eroul nostru, Toldi Miklós. Potrivit
acestor informații, chiar dacă
avem de a face cu o figură legendară, felul în care autorul poemului face referiri la personaje istorice (regii Carol Robert de Anjou
sau Ludovic cel Mare) sugerează
că ar putea fi vorba despre un
personaj real. Toldi Miklós și fratele său Toldi György ar fi trăit în
vremea celor doi regi menționați,
Miklós ar fi fost chiar prefect al
comitatului Pozsony (Bratislava
de astăzi) în 1354 și vicecomite în 1359. În aceeași lucrare, la
paginile 1046-1047, în articolul
referitor la Selymes (este vorba despre Ilosvai Selymes Péter)
amintește despre faptul că în
1548 ar fi fost profesor în localitatea Nagy-Ida/Nagyydan (Velka
Ida în slovacă) de lângă Kassa
(Kosice) din Slovacia de astăzi.
Sunt amintite, de asemenea, poemele sale scrise fie la Satu Mare,
fie la Coșei.

Toldi Miklós - piedestalul statuii lui
Arany János

Se pare că viaţa eroului legendar
Toldi Miklós se leagă și de localitatea Mânău (în maghiară Monó) din
fostul Comitat Sălaj, azi în județul
Maramureș, la câțiva kilometri
de granița actualului județ Sălaj.
Atât Petri Mór (sursa aici), cât și
publicația electronică Szilágyság
(sursa aici) fac referiri la faptul că
prin secolul al XVI-lea localitatea
este în stăpânirea familiei Toldi.
Ceea ce este cu adevărat interesant, este faptul că aici, conform
legendelor și tradițiilor locale, pe
dealul din partea de nord-est, pe
locul numit Dombon, s-ar afla
mormântul eroului legendar Toldi
Miklós. De asemenea, în locul numit Alsómező ar fi mlaștina în care
Toldi s-ar fi luptat cu lupii, așa
cum apare în poem sau în reprezentările artistice. Se pare că acolo încă se mai vede o piatră mare
ce are o inscripție în limba latină.
Informația apare și în lucrarea lui
Magyar Zoltán: „A Szilágyság mondahagyománya”, apărută în 2007 la
Editura Balassi din Budapesta.
Reprezentări artistice ale
lui Toldi Miklós
Legenda spune că Toldi Miklós
avea o forță fizică neobișnuită,
fapt care se regăsește într-o celebră lucrare în bronz, din 1903, a
sculptorului Fadrusz János – Toldi
și Lupul (celui care i se datorează și ansamblurile monumentale
din Cluj-Napoca – statuia regelui Matia și Zalău – statuia baronului Wesselényi). Sculptura se
află în colecția Galeriei Naționale
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Maghiare
(Magyar
Nemzeti
Galéria) din Budapesta.
Pe teritoriul Ungariei de astăzi
există mai multe statui ce-l reprezintă pe Toldi: două la Budapesta și câte
una la Miskolc, și Balatonlele. Una
dintre statuile din Budapesta, ce datează din 1930 este opera sculptorului Pásztor János (1881-1930). Însă
cea mai interesantă reprezentare a
lui Toldi Miklós apare pe piedestalul
statuii lui Arany János (1856-1926),
statuie realizată de sculptorul Alajos
Stróbl în 1893 și amplasată în fața
Muzeului Național Maghiar.
Ar mai fi existat o statuie la
Budapesta, înfățișându-l pe Toldi
luptându-se cu lupii, opera lui
Holló Barnabás, dar se pare că
fost distrusă în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial. Partea superioară a fost salvată și se găsește
acum în localitatea Sülysáp de lângă Budapesta.

Toldi Miklós a Farkasokkal,
Fadrusz János 1908

De asemenea, la Szigetszentmiklós se află un mozaic ce reprezintă scena cu Toldi arătând
calea spre Buda, operă a artistei
Mattioni Eszter (1902-1993). În
localitatea Kecskemét stâlpii unei
clădiri conțin basoreliefuri realizate de artistul Búza Barna (19102010), unul dintre acestea reprezentându-l pe același Toldi
Miklós. În 1951, a fost produs un

Istorii
diafilm animat ce redă povestea lui
Toldi Miklós așa cum a fost ea reprezentată de Arany János.
Figura
legendară
a
lui
Toldi Miklós, mai ales după ce
Arany Janós a scris trilogia sa, a
fost sursă de inspiraţie pentru artişti sau muzicieni. Chiar şi motorul de căutare Google a folosit în
data de 2 martie 2012, la împlinirea a 195 de ani de la naşterea poetului, un logo ce-l avea în imagine
pe Toldi Miklós, arătându-i drumul
spre Buda lui Laczfi András.
Toldi Miklós în numismatică, cartofilie și medalistică
În anul 2001, Banca Națională
Maghiară pune în circulație o serie de monede comemorative cu
valoarea nominală de 200 forinți,
dedicate scriitorilor Arany János,
Fazekas Mihály, Petőfi Sándor și
Molnár Ferenc. Moneda dedicată
lui Arany János conține o imagine
a legendarului Toldi.
În același an, Poșta Maghiară
pune în circulație și un set de cărți
poștale, una dintre ele având o
ilustrație ce-l înfățișează pe același
Toldi Miklós.
În anul 1933, Regatul Ungariei
(1920-1945) a emis o medalie de
bronz sub forma unei plachete,
reprezentându-l pe Toldi cu sabia în mână. Sub imagine apare
textul „M.kir. Toldi Miklós Honvéd
Sporttanár – és Vivómesterképző
Intézet”. În anul 1936, în timpul
guvernării lui Horty a fost emisă o
medalie de argint, reprezentându-l
pe Toldi în luptă cu lupii.
Toldi Miklós în manualele
școlare
Legenda lui Toldi Miklós este
parte integrantă a culturii și literaturii maghiare. Poemul scris de
Arany János este lectură obligatorie
în școlile din Ungaria (clasele a VI-a
și a VII-a), dar și în cele cu predare
în limba maghiară din Transilvania/
România. Prin bunăvoința doamnei profesoare Vicsai Erzsébet de la
Liceul Reformat „Wesselenyi” Zalău,
am consultat manualele de limba
maghiară pentru clasele a VII-a și
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Mozaic din Szigetsentmiklós, Mattioni Eszter

a VIII-a. Manualul pentru clasa a
VII-a, apărut la Editura Didactică și
Pedagogică, București, 2004 având
ca autor pe Székelyné Cseh Katalin,
alocă nu mai puțin de 16 pagini
operei lui Arany János. Șirul de
lecții cuprinde atât textul poemului, cât și ilustrații ale legendei sau
diferite cerințe de lucru specifice
predării limbii și literaturii maghiare. Chiar pe coperta manualului se
află o ilustrație care-l înfățișează pe
Toldi Miklós ascunzându-se între
ierburile înalte ale unei mlaștini.
În clasa a VIII-a, elevii de la
secția maghiară, au în manual
(Tulit Ilona, Magyar nyelv és irodalomolvasás, Editura T3 Kiadó,
Sfântu Gheorghe, 2000) o lecție
dedicată prieteniei dintre Arany
János și Petőfi Sándor. Sunt publicate atât scrisoarea lui Petőfi
Sándor adresată lui Arany János în
1847, cât și poeziile pe care cei doi
poeți și le-au dedicat reciproc în
luna februarie a anului 1847.
Faptul că atât legenda, eroul
principal al acesteia – Toldi Miklós,
cât și autorii versificării acestora –
Ilosvai Selymes Péter și mai apoi
Arany János, au origini sălăjene,
poate fi un motiv în plus de mândrie locală. Iar cunoașterea reciprocă a scriitorilor, a legendelor și marilor opere ale culturilor maghiară
și română este un demers necesar
în acest spațiu transilvănean. S-ar
impune o traducere în limba română a poemului Toldi, atât în varianta originală, a lui Ilosvai, cât şi în
varianta descrisă de Arany János.
Vreau să aduc mulțumiri speciale doamnei Csóka F. Katalin din
Budapesta, originară din Ilișua,
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pentru suportul logistic oferit,
scriitorului zălăuan Papp Lajos
pentru ajutorul substanțial dat
în documentarea și traducerea
unor fragmente din sursele bibliografice, dar și doamnei profesoare Vicsai Erzsébet de la Liceul
Reformat „Wesselenyi” Zalău pentru facilitarea accesului la manualele școlare.
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Texte inutile
Ioan F. POP

M. Eminescu spunea că vom fi cu atît mai naţionali
cu cît vom fi mai universali. Ca atare, profunzimea originalităţii proprii, cea care ne particularizează printr-o
re-deschidere universalizantă a problematicii fiinţei,
este, de fapt, calea de a fi noi înşine. Este binecunoscută replica pe care a dat-o E. Cioran, în legătură cu
o afirmaţie a lui C. Noica, aceea referitoare la „sentimentul românesc al fiinţei”. Acesta trimitea, sub specie
ironiae, la „sentimentul paraguaian al fiinţei”, adică la
bagatelizarea oricărei închistări ontologice. Căci datele
strict identitare ţin de factualitatea imediată, unde, în
general, diferenţele fac regula, pe cînd, din perspectivă transmundană, fiinţa este unică, chiar dacă adoptă
morfologii diferite de trăire a spiritualităţii. Identitatea
naţională rămîne totuşi un concept slab în contextul
globalizării. Cele două deziderate evoluează în registre
greu de conciliat atît în planul realităţii, cît şi în cel al
idealităţii. Căci şi globalizarea se face cu o sumă de particularităţi naţionale.
*
L. Blaga susţinea că fiecare se manifestă conform
unei „matrici spirituale” proprii, şi că, de fapt, noi nu
ne prea putem abstrage acestei fatalităţi sădită adînc în
fiinţa noastră. Oricît am încerca să ne schimbăm stilul,
viziunea enstatică şi ecstatică, versantul literar, modul
de a vedea lumea, acestea vor fi întotdeauna tributare
subconştientului nostru, plămădirii sufleteşti originare, datelor arhetipale. Cînd este vorba de scris, de virtuţile sale raţionale şi supraraţionale, nu putem evita cel
mai important element – limbajul, idiomul în care se
manifestă. Acesta ne poate face să gîndim uşor diferit
şi în alţi termeni chiar aceleaşi date ale realului, în măsura în care limbajul este chiar gîndire în act. Ne individualizează, aparent, pentru a ne replasa în politropia şi
captivanţa lui semantică.

parte, nu poţi nici să taci, pentru că ştii că tăcerea este
unul dintre argumentele forte ale morţii, de care ea se
serveşte impecabil. Ultima sfidare aruncată morţii: să
rîdem de ea. Să rîdem cu toate slăbiciunile thanatofile
din dotare, să o provocăm cu o ultimă ironie – aceea de
a nu mai fi.
*
La întrebarea ce este iluminismul în datele lui esenţiale, se pare că I. Kant a dat cel mai scurt şi mai convingător răspuns: curajul de a gîndi cu propriul cap. Sens
în care iluminismul devine nu doar o problemă cognitivă, ci şi una de manifestare a voinţei, a interogării de
factură numenală. Raţionalismul de tip modern – mai
ales prin R. Descartes – a deschis şi înspre alte zone
de prospecţiune dimensionalităţile sale gnoseologice.
Iar, prin I. Kant, „cultul raţiunii” va fi dus în cele mai
temerare perspective ale sale, atît de factură intelectivă, cît şi morală. (Rămîn etern valabile interogaţiile
sale din Critica raţiunii pure: „Ce pot şti?; Ce trebuie să
fac?; Ce-mi este îngăduit să sper?”). Raţiunea de tip iluminist devine instanţa supremă căreia îi sînt tributare
toate coordonatele inteligibilităţii lumii, inclusiv cele
religioase. Toată această mişcare filosofică, tot acest tumult ideatic al cunoaşterii temeiurilor ultime îşi găseşte precursorul în gîndirea lui G.W. Leibniz. Deşi acest
filosof nu face parte în sens stric cronologic din cercul
iluminist. Concepţia monadologică a filosofului german va da fundamentul unei interpretări integratoare
a înţelegerii lumii, încercînd să depăşească dualismul
cartezian. Aşa după cum s-a spus, de la G.W. Leibniz
a învăţat epoca luminilor „evanghelia progresului”, entuziasmul şi încrederea în posibilităţile nelimitate ale
raţiunii umane. Odată cu Revoluţia franceză, ea va face
un pas sigur (poate prea sigur) în meandrele politicului,
unde îşi va pierde definitiv inocenţa.

*

*

Deşi ne încăpăţînăm din răsputeri să învăţăm a nu
muri, iată că, rînd pe rînd, ne topim discret în abisul
din care am venit, cu tot efortul de a-i pune în faţă o
stavilă de cuvinte, de cărţi, o baricadă de zădărnicii şi
de iluzii. Mi se pare că este aproape o indecenţă ca, la
moartea cuiva, să vii să replici cu largi volute literare,
cu ample mobilizări metaforice, cu litanii şi encomioane de circumstanţă, pentru simplul şi elementarul
fapt că morţii nu-i poţi da nici o replică. Dar, pe de altă

Cei care nu scriu se pot bucura mai intens de scrisul ravisant al altora. Mulţi dintre cei care scriu nu se
prea pot entuziasma decît de propriul scris. Pe ceilalţi
îi pot citi mai mult prin adversitate. Opaci la orizontul
altora, leşină de încîntare cînd dau, magnitudinal, de
golul propriu. Încearcă să umple un hău cu propriul vid
lăuntric. Sădesc vorbe goale în pustiu. Singularitatea
scriiturii, originalitatea demersului propriu nu vin din
mari cuceriri, ci din mici abandonuri.
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Şase bețe, șase biți
(fragment)

Franciscus Georgius

În mod paradoxal, singura modalitate rentabilă de a edita o publicaţie de cancanuri, precum este
„Hiena”, în această Lume Nouă digitală, dominată de
mass-media electronică şi de gadgeturile informatice, a rămas tot tipărirea ei. Sociologii explică acest
fenomen prin sporul de credibilitate al cuvântului
scris: „verba volant, scripta manent”.
Cu toate că-şi conectase un laptop la nodul de reţea din spital, ca să-şi deruleze în voie afacerile, Wu
îşi adusese şi nişte cărţi, pe care le păstra pe raftul
noptierei. Erau o serie de romane clasice chinezeşti,
în ediţii originale, unele dintre ele minunat (acesta e
termenul) ilustrate cu o serie de gravuri erotice multicolore. Dar Wu citea cel mai adesea dintr-o psaltire
cu o înfăţişare austeră.
Am răsfoit-o din curiozitate. În capul ideogramelor erau frumos încolonate nişte figuri cunoscute,
compuse din câte şase beţe, unele frânte, altele întregi. Era „Yi King”, „Cartea Transformărilor”, una
dintre cele cinci opere canonice ale confucianismului. Îmi era cunoscută, Hermann Hesse o amintea
din cinci în cinci pagini într-una dintre marile cărţi
ale sale, „Jocul cu mărgelele de sticlă” – pornind de
la ea, Philip K. Dick construise o altă realitate în
„Omul din castelul înalt”, dar niciodată n-o ţinusem
în mână.
Într-o seară, după ce ne-au părăsit asistentele şi
ne-am decuplat calculatoarele de la console, am adus
vorba de ea, în timp ce ne delectam cu o sticlă de
Metaxa.
- Oh, zise Wu, mă interesează să-mi cunosc viitorul?
- Nu, deloc. (Şi minciuna-i vorbă.) Şi-apoi, din
câte ştiu, e ceva mult mai complex decât un simplu
oracol. Yi King este mai degrabă o oglindă a universului, a felului cum sunt alcătuite lucrurile şi fiinţele
din părţi bărbăteşti (beţele întregi) şi părţi feminine
(beţele frânte).
- Da, într-un fel, este o alchimie, opină chinezul
şi-mi turnă încă un strop de coniac.
- Mai degrabă, am înţeles că este un fel de sistem
primitiv de calcul binar, cum e cel folosit azi la programarea computerelor, un cod de operare pe şase
biţi.
- Ce este un bit?
- Un semn, acelaşi pentru grăunte şi pentru munte: unu dacă este sau zero dacă nu este. E informaţia
elementară: da sau ba.
- Nu aşa, ci: bărbat ori femeie. Da, tot ce este sub
cer poate fi cuprins în aceste şase linii.

- Nu sunt linii, sunt beţe.
- Nu sunt beţe, protestă.
- Atunci să rămână biţi. OK?
- Nici beţe, nici biţi, noi suntem beţi.
- Ba nu.
- Ba da.
- Cine spune ăla este.
- De ce?
- În vinars veritas.
- Ce-nseamnă asta?
- Adevărul e-n coniac. Trebuie să-l sorbim, ca să-l
cunoaştem.
- Adevărul e în toate. Totu-i adevăr.
- Nu-i nimic, am zis. Frate Wu, şi tu ai dreptate.
Adevărul e-o iluzie.
- Nu există iluzii, nu există decât adevăr. Un singur adevăr: ţelul. Nimeni nu curăţă o portocală cu
toporul, nimeni nu taie un pom cu briceagul. Folosul
determină folosinţa.
- Atunci cum rămâne cu povestea aia cu înţeleptul
care a visat că e un fluture care visa că e un înţelept?
- Zhuang Zi? Şi el are dreptate.
- Cum adică?
Degeaba neg, a văzut că utilizez informaţia adunată de programul Angelus, deci probabil că îmi cunosc clipă de clipă viitorul. Dar oare ştiu care este
calea mea (rostul meu) în lume?
Am ridicat din umeri:
- Sunt ziarist: descurc pe unii, încurc pe alţii. De
ce întrebi?
Wu întoarse paharul gol cu fundul în sus:
- Din motive strict personale. Posibil va veni o zi
când eu voi muri pentru tine. Dar încă nu m-am hotărât.
***
M-am trezit când s-a răsucit cheia în broască.
Mi s-a părut ciudat şi câteva clipe n-am ştiut de
ce. Abia apoi am realizat că în locul unde mă aflam
nu existau ferestre, nici noptiere, nici console de
telecomunicație, nici curăţenie sau apă curentă şi,
din păcate, nici surorile medicale care ne obişnuiseră
cu răsfăţul. Nimic nu amintea de faptul că în seara
precedentă adormisem în spital, cu excepţia patului
metalic cu tăblii, vopsit însă într-o nuanţă fioroasă,
un fel de albastru-verzui aripă-de-rechin, folosit probabil la camuflarea submarinelor nucleare. Un bec
chior umbrea câteva rafturi prăfuite, goale, fixate de
peretele netencuit. Pe podea, parcă adunate cu grebla, mormane de gunoi, cioburi, cărămizi sparte şi
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moloz. Punea capac la toate astea o uşă scundă, rustică, cu ţâţâni cât palma, solid închegată din scânduri de stejar.
În patul vecin, înfăşurat în pătură ca un bulgăraş de carne tocată într-o sărmăluţă, legat cu nişte benzi elastice pentru fixarea mărfurilor (STAS
13702/2024, modificat în 2038), stătea Wu, se pare
treaz de tot, dar fără să scoată vreo vorbă, deşi nu-i
puseseră căluş. M-am dat jos din pat – eu nu fusesem
imobilizat – şi m-am apropiat de al cincilea fiu al bătrânului Chang:
- Unde suntem?
- În pivniţă la Dionis.
- Fugi de-aici, nu văd nici un butoiaş pe-aici.
Am început să-l dezleg şi în vremea asta am aflat
cum ajunseserăm aici. Dormeam ca nişte bebeluşi,
când Wu a simţit că se întâmplă ceva. A dat să coboare din pat, însă nişte mâini l-au prins şi-au încercat
să-l fixeze de saltea. Dar întârziaseră cu exact atât
cât îi trebuise să se răsucească pe partea cealaltă.
Unul dintre cei trei atacatori a încercat să-l lovească
în ceafă, dar l-a nimerit în umărul stâng. Atunci a
auzit acea voce feminină, adolescentină şi totuşi autoritară: „Dă-i pace, Dionis, vrei să-l omori?” Aşa că,
mică-i grămada, s-ajungă mare, hop! au sărit cu toţii
pe el, ca la rugby, l-au îndesat în podea şi l-au neutralizat cu un spray defensiv „putoarea ursului”, a cărui
miasmă ne învăluia treptat, izvorând din pătura în
care stătuse înfăşurată laolaltă cu fiul Imperiului de
sub Cer.
- Văd că profeţiile ţi se împlinesc periculos de repede.
- Ce profeţii?
- Ziceai că vei fi nevoit să mori pentru mine. Uite,
ţi s-a oferit o ocazie.
- O, nici nu încape vorba, încă nu s-a decis.
Şi-apoi, asta e ceva inedit, neprevăzut. Ştiam de
tărăşenia asta?
- Nu, Angelusul n-a dat nici un semn că voi fi răpit
şi sechestrat în această perioadă. De ce, te-a lăsat Yi
King-ul în pană?
- Yi King nu prevede, el sfătuieşte.
- Lasă, mi-am pipăit implantul dentar şi am activat microemiţătorul, în următoarele trei ore ar trebui să dea de noi.
Profitasem de amendamentul Vulcănescu, care
prevede că toate cheltuielile legate de protecţia persoanelor fizice sau juridice, cu statut de instituţie
sau persoană publică, pot fi scăzute din declaraţia
de impozit, cu condiţia să nu depăşească 5% din venitul, respectiv bugetul anual. Achiziţionasem, deci,
sistemul Nestor (TM) de monitorizare a persoanelor
prin reţeaua de telefoane celulare, doar sunt redactorul-şef al „Hienei”, cea mai temută goarnă plebee.
Pot spune că am o meserie periculoasă, care nu în-

totdeauna te lasă să mori în patul de acasă (meniul
obişnuit: stop cardiac, ulcer sau ciroză hepatică).
M-am ferit să dau codul de acces pe mâna Inei,
cerberul postat la uşa biroului meu. Angelusul zice
că ne vom căsători în viitor (mira-m-aş!) şi nu mi s-a
părut rentabil ca o potenţială soţie să ştie pe unde
umblu de obicei. Am instruit-o în cel mai mare secret pe Lola Chechiş, cealaltă secretară a redacţiei,
să activeze sistemul de căutare deîndată ce ar fi avut
vreo suspiciune întemeiată. Practic, în câteva secunde trebuie să obţină coordonatele locului de unde
emite „măseaua de minte”. Dacă, din diferite motive, măseaua dă chix şi nu reuşesc să mă localizeze
prin reţeaua terestră, compania de telefonie mobilă
activează micul radioemiţător instalat pe satelitul
PLUSAT, amplasat deasupra Balcanilor şi începe să
caute semnalul-ecou care mă caracterizează. Treaba
costă multe parale, dar amendamentul Vulcănescu
mă scapă de cheltuieli. În vreme ce aceiaşi parlamentari care au sprijinit votarea scutirii de impozit au
profitat de ea ca să întreţină pe banii contribuabilului câte o mică armată de gorile, eu am preferat, cu
discreţie, să investesc în tehnica avansată. Rămâne
de văzut cu ce profit.
Odată eliberat, Wu îşi dezmorţi încheieturile,
apoi începu să examineze atent locul unde ne aflam.
- Trebuie să scăpăm. Am o întâlnire la 4,30.
Aşa Wu.
Deşi nu-mi aranjasem nici un rendez-vous cu fetele din corpul cadrelor medicale (mamă, mamă, ce
corp superb!), îmi doream la fel de mult să ne vedem scăpaţi. Activasem mica baliză TFF dentară, dar
până să ajungă salvatorii, merita să încercăm şi noi
să punem la cale o evadare. Ne-am coborât din paturi şi, şontâc-şontâc, ne-am apropiat să examinăm
uşa. Lemn natural. Scânduri de stejar. Bătute în cuie.
Rar întâlneşti în acest veac al sinteticelor armate cu
fibră şi al adezivilor siliconici o asemenea lucrătură
trainică. Şi-apoi balamalele: mari, cât palma, prinse
cu nituri de fier, câte trei la fiecare. Zăvorul, al cărui
zgomot mă trezise, era fixat pe partea din exterior,
n-aveam cum să ajungem la el.
Am început să răscolim mormanele de mizerie din
încăpere, în căutarea mijlocului potrivit pentru evadare. N-am găsit nimic care să-mi ofere vreo idee. Era
un gunoi ca toate gunoaiele: moloz, aşchii de lemn,
sârmuliţe oxidate, ambalaje mototolite, cioburi de
sticlă, cutii de cola, cârpe mucegăite. Nici urmă de
artificii, spray-uri, făină trei zerouri, îngrăşăminte
azotoase, tuburi de oxigen sau alte asemenea lucruri
gingaşe, folosite de ingenioşii din filme ca să arunce
o poartă în aer şi să scape din locul de detenţie.
- Trebuie să ieşim. Am o întâlnire la 4,30...
Aşa Wu.
Ne-am întors dezamăgiţi la locurile noastre. Chi-
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nezul mătură benzile pentru fixarea mărfurilor cu
care-l „ancoraseră” răpitorii, apoi, pe neaşteptate,
fiul Imperiului de Mijloc îşi izbi fruntea de saltea,
sări în sus şi strigă ceva, n-am înţeles ce, parcă-mi
grăise în chinezeşte. Văzând că nu pricep, îmi arată
una din benzi şi îmi comunică laconic.
- Wu ştie cum vom scăpa.
Începu să desfacă una dintre panglicile albe, de
unde scoase câteva fire de sintel, le strecură pe sub
cuiul balamalei de jos şi le petrecu capetele în jurul a
două aşchii de lemn. Am înţeles abia când a început
să le răsucească: improviza un fel de ferăstrău.
- Crezi că o să meargă?
- Wu încearcă.
Se aşeză pe vine şi se apucă să taie ţâţâna. O vreme am stat să văd cum trage ritmic, într-o parte şi-n
alta, firele de oţel sintetic răsucite, apoi, văzând că
abia dacă a curăţat rugina, m-am înapoiat în pat. La
patru treizeci are o întâlnire, se pare importantă, nu
ştiu cu cine, treaba lui, se grăbeşte. Nu cred să termine până atunci, dar dacă vrea, merită să încerce.
M-am întins comod şi, ascultând sfârâitul micuţului
bomfaier, mi-am fixat privirea într-un punct de pe
tavanul boltit al pivniţei, unde un păianjen cu catalige mărşăluia ticăit, lipsit de râvnă. Un crâmpei de
poezie îmi umplu mintea:
Pe păreţi cu colb, pe podul cu lungi pânze de păianjen
Roiesc ploşniţele roşii, de ţi-i drag să te uiţi la ele!
Greu li-i de mindir de paie şi apoi din biata-mi piele
Nici că au ce să mai sugă...
Brusc mi se făcu frig, ce-mi veni să recit din Eminescu? Păianjenul, desigur. Wu îşi găsise o ocupaţie,
ronţăia cuiul balamalei. Lucra înfocat. Eu n-aveam
altceva de făcut, decât să stau şi să aştept salvarea.
Wu. Sau Lola. Trebuia să fie dimineaţă, deci e probabil să scăpăm înainte de patru treizeci.
- Cât e ceasul? m-am interesat, dar chinezul
nu-mi răspunse, parcă tăia fierul cu mintea, atât
era de absorbit de munca lui. Mie-mi rămăsese să
răspund la întrebări. Cum de ajunsesem în situaţia asta? Cine erau răpitorii? Unde erau acum? De
ce ne încuiaseră? Ce vroiau, de fapt? De ce nu mă
prevenise Angelusul, programul nostru de selectat ştiri-bombă din fişierele prezicătoare? Că de Yi
King-ul lui Wu ce să mai zic? La pomul lăudat...
Degeaba am despicat firul în patru, n-am reuşit să realizez unde duce. Răpirea noastră n-avea
nici un sens, câtă vreme nu părea să fie un fapt
senzaţional. Nu dispuneam de informaţiile necesare, n-ar fi trebuit să mă sfărâm, dar n-aveam astâmpăr. Mi-am imaginat felurite motive, scenarii,
comploturi, şantaje, acţiuni în forţă, stratageme,
dar nimic nu se lega. Nu-mi rămânea decât să las
timpul să le rezolve.

37

Buf! Buf! Cling!
Wu se aplecă şi culese cuiul tăiat. M-am repezit să
văd minunea. Am dat să-l îmbrăţişez de bucurie, dar
chinezul se feri, îmi întinse smocul de fire, îmi arată
cealaltă balama şi surâse obosit:
- Te rog, taie. Am o întâlnire la 4,30...
Am tot firizuit, hâr-hâr, cale de mai bine de trei
ceasuri până când am reuşit să-l decapitez. Nu-mi
tulbură nimeni strădania. Şi nici nu-mi dădu nimeni
diplomă de chinez bătrân, să-mi certifice stăruinţa.
Wu clipi mărunt, mă ajută cu mâini tremurătoare să
scoatem şi celălalt cui, apoi am apucat balamalele golite şi am tras puternic. Lemnul trosni, ceva scrâşni
ca o lamă ştirbă trecută printr-o bucată de tinichea
şi, buf! abia de-am avut timp să ne ferim din calea
ei, masiva uşă se prăbuşi umplând încăperea de praf.
- Iu-hu! am chiuit de bucurie.
Fiul Hong Kong-ului îmi făcu semn să mă astâmpăr:
- Poate vine paza.
Am scos capul, era senin şi linişte afară. Şi mirosea a altceva. A aer curat.
- Nu-i nimeni. Hai!
Îmi făcu semn să stau locului şi se duse să strângă
patul.
- Hai odată! Nu te mai grăbeşti? Parcă aveai o întâlnire la patru treizeci.
Al cincilea fiu din casă Chang surâse mulţumit:
- Da, dar abia miercurea viitoare.
***
Primul dilidop îmi trecu fâlfăind pe lângă ureche,
dar al doilea mă nimeri în plin. Bula de gelatină se
sparse undeva în zona buzunarului stâng şi mă împroşcă din belşug cu centauridină. Nici ceilalţi lunetişti n-au stat degeaba. Foarte curând, arătam de
parcă aş fi ieşit dintr-un cuib de pupăză.
Ştiţi, desigur, din cele citite, auzite sau păţite,
ce-a urmat: absorbţia cutanată instantanee, cianozarea regiunii, paralizia musculară, scăderea tonusului general, vertijul. Adică otrava mi s-a băgat pe
sub piele, m-a învineţit, m-a înţepenit şi nu s-a lăsat
până când nu mi-a tras pământul de sub picioare.
Când explică hipocraţii, sună atât de nevinovat (asta
pentru că nu uită niciodată să evidenţieze ce invenţie epocală sunt proiectilele non-letale), pentru că
nu se poate numi viaţă ceea ce urmează după ce te-a
pocnit un asemenea gogoloi de piftie otrăvită cu fiere de meduză. Cel puţin până când ţi se administrează antidotul.
Mă ardea pielea, de parcă îmbrăcasem cămaşa lui
Nessus. Wu scăpase nevătămat, şi-a fluturat cearceaful şi a aşteptat să fie somat să se predea. Nişte indivizi cu cagule m-au pus pe labe şi mi-au pus cătuşele,
apoi, hodoronc-tronc, ne-au şi înghesuit în maşină.
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Rapid, eficace, profesionist.
Am încercat să le explic cine suntem şi cum am
ajuns acolo. Regret imens că ne-au prins în ţinuta
de spital şi n-am avut nimic la îndemână ca să înregistrez politeţurile schimbate. Esenţialul, în termeni
civilizaţi, suna cam aşa:
- Degeaba, Bombonel, nu-mi pasă cine eşti. Dacă
te prinsei fără acte, poţi să fii şi comisarul Lăscărică,
legea-i una pentru toţi. Primii ordin că în casa aceasta se ascund nişte legionari, că trebuie să le lichidez
cuibul, să imobilizez suspecţii şi să-i escortez la sediu.
Nu-mi zise nimeni despre niscaiva ostatici. Puiule (către ciobănescul deranjat de rămăşiţele de spray paralizant impregnate în hainele lui Wu), dă-te mai încolo,
că te-o-mpuţi lămâia asta care nu ştie ce-i apa. Te
găsii aici, te arestai. Ce dacă te prinsei în pijama şi
neînarmat? Asta nu înseamnă că nu poţi fi un terorist. Ciocu mic, că-ţi trag una peste bot, de te visezi
Picard pe Entărpraiz, la uărp şase jumate...
Am fost eliberaţi de Pompiliu Mărgărit, purtătorul de cuvânt al brigăzii de intervenţii speciale. Deşi,
vorba ceea, ne ştim din creşă, rotofeiul Pompi s-a legitimat, ne-a invitat să luăm loc în nişte fotolii suedeze, o domnişoară plutonier ne-a servit discret cu
un pahar de cherry (l-a aşezat alături, la îndemâna
mea) şi unul de coniac Metaxa (pentru Wu), dovadă
că serviciul de informaţii ne-a identificat precis şi-şi
cere scuze, într-un fel mai plăcut decât depunerile
de coroane. Desigur, puteam pune mâna în foc că, în
ceea ce mă priveşte, îi durea undeva, ba se şi desfătau
un pic. Mă rog, „Hienă” e o revistă de scandal, nu
preluăm nimic nerumegat, mai prelucrăm şi noi un
pic „scăpările de informaţii” oferite de oamenii lor,
adică le aducem mai aproape de adevăr, ca să nu creadă lumea că s-au întâlnit prostul cu tontul în mijlocul satului la târgul de gogoşi.
Toată această desfăşurare de forţe era menită să
pregătească întâlnirea noastră surpriză cu Veniamin
Bloch, comandantul civil al serviciului operativ, vorba confraţilor de la „Capul pătrat”: persoana publică
cea mai secretă din România. După ce ne-am încălzit
un pic, la propriu şi la figurat, şi-am discutat despre
timpul probabil şi papara pe care au mâncat-o australienii la campionatul mondial, ni s-au adus nişte
halate bleu-ciel de deţinuţi, dar curate şi am fost
conduşi în biroul şefului. Care părea că abia aşteaptă
să scape de noi, dar binevoia să ne facă un hatâr de

dragul intereselor superioare.
Bloch purta ochelari negri, vorbea tărăgănat, poli-ti-cos. Se juca cu o cartelă de plastic colorat.
Legitimaţia serviciului secret e una din cele mai
practice găselniţe. Mai greu de copiat decât bancnota
de 100 de lei, ea are o mie şi una de utilizări: poţi să
deschizi un cont bancar sau scrisori cu ea, să-ţi cureţi
unghiile sau dinţii, e totodată o cartelă telefonică cu
prioritate zero şi cu număr nelimitat de convorbiri,
foloseşte la rezervarea instantanee a oricărui loc, în
orice direcţie, pe orice mijloc de deplasare, dar poate
fi pusă şi ca semn în cartea de coduri sau utilizată ca
permis de intrare la conferinţele de presă ale guvernului, dar asta e deja o alternativă prea plicticoasă.
- Domnilor! Ne cerem scuze pentru confuzia făcută, dar vă rugăm să ne credeţi, n-am bănuit că aceşti
tineri fără căpătâi vor trece la acţiuni în forţă. Avem
o rugăminte, sperăm să o înţelegeţi. Ne-am dori ca
acest caz să nu beneficieze de publicitate. Noi încercăm să-i convingem să renunţe cât încă nu apucă să
se facă prea cunoscuţi. Am impresia că exact acest
lucru l-au urmărit prin răpirea Dumneavoastră. De
aceea, v-am ruga să nu vorbiţi şi, mai ales domnule
Gogagiu, să nu scrieţi nimic despre cele întâmplate.
La naiba, ăsta vrea să-l scot cu cămaşa curată. Dar
nasul meu îmi spunea altceva. Încă mă mânca pielea în locurile atinse de centauridină şi ce poate fi
mai rău decât un ziarist atins de mâncărici? Mamă,
ce bice o să-i trag Angelusului, numai să mă văd în
redacţie.
- Ne-am înţeles?
Îl înţeleg, l-am asigurat cu înţelegere, doar suntem oameni de înţeles. Cine ne ştie pricepe.
- Veţi fi conduşi la clinica Pavelescu, unde vă veţi
întâlni cu cei apropiaţi. Vă rog să nu le spuneţi nimic,
au fost anunţaţi că aţi fost transferaţi acolo pentru
nişte analize. Cheltuielile de internare sunt achitate.
Staţi liniştiţi, incidentul nu se va mai repeta. Vă doresc o însănătoşire cât mai grabnică!
Ne-a expediat fără să mai dea mâna cu noi. Nu-mi
plac oamenii care-şi ascund ochii şi mâinile. Sunt alunecoşi. Îi pot crede doar o dată pe an, în 31 aprilie.
Vorba craiului către fiul său, Harap Alb: „Să n-ai de-a
face cu dânşii, că sunt tare şugubeţi”.
Dar nu atât de şugubeţi ca noi, cei de la presa dezlănţuită.
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Poesis

Miruna
Mureşanu
Monolog
*
bucuria se cerne ca o pulbere ca o ceaţă
fără să mă ajungă
paşii ei trec repede dealul câmpia
poezia clipei a trecut
e dimineaţă
eu pribegesc prin poemul meu monolog
şi caut încă bucuria
ea muşcă însângerând apoi întunericul
şi pare că poartă o mască pe chip
din timp în timp
masa îngustă de lemn gutuii în floare
îi spun că mă doare
şi-o caută dincolo de râul
vâslind în sine cu braţele goale
sfâşietor cerul parcă-şi cere iertare
pentru amintirile uitate pe-un prag
pentru amintirile uitate-ntr-un vis
mai e puţin din timpul promis
din frigul ascuns în memorie din senin
pe care nu l-am înţeles deplin

39

mi-e teamă de singurătatea de după
de uşa închisă de cerul împietrit de deasupra
de semnele mohorâte ale ploii
de umbrele beznei cu răsufletul greu
şi-l aştept pe Dumnezeu
să facă din piatra durerii pâine
sperând să scriu în sfârşit
despre ziua de mâine
*
vine o vreme când pasărea
pe care ai ocrotit-o în cuib nu mai zboară
şi doarme-n lumină sub stelele oarbe
aproape de iarba uscată aproape de crucea de lemn
vine o vreme precum un îndemn
când nimeni nu mai are ce spune
când iarna vine la fel după toamnă
tăioasă şi rece
cămaşa ei în culori cenuşii pare o rană
fără umbră e dealul din spatele crucii de lemn
vine-n final un îndemn
când nu ştii ce să faci cu toamna ce trece
armură nu ai decât cerul iar cerul e rece
pasărea doarme demult sub stelele oarbe
cu ochii miraţi cenuşii ea pare o rană
a iernii ce vine la fel după toamnă
*
încovoiat asfinţitul la-ntoarcerea mea
înlăuntrul luminii lacrima cum o stare de fapt

fără să mă ajungă bucuria mă caută
laolaltă cu gustul de brad al pădurii
cu masa îngustă de lemn şi gutuii în floare
laolaltă cu murii

sângele casei fără odihnă trecând
prin trupul ei prin oasele aspre şi reci
fără timp ochii-fluturi bătând
cum din aripi de ceaţă încet
amânând sărbători şi poveşti

*
înaintea mea valea singurătăţii rugineşte în taină
ascunsă între umerii obosiţi ai inimii nimănui

când în preajmă nu aflu pe nimeni
doar umbre cu gust de pământ
aruncate de-a valma

cu răsuflarea de ceară frigul desculţ
flămânzeşte pe urmele mele

şi nu aflu nimic doar o voce un zgomot
la temelia căzută a casei
sângele ei fără odihnă trecând
în braţele nopţii cu margini de ceaţă
în strigătul meu care se-ntinde pe-o vale

sfâşiată de secunde m-ascund
frigul m-ascunde de mine mereu
şi scriu despre nimic
cu bucuria cu care aş scrie despre orice
carnea ruginită a clipei ar putea să-mi fie hrană
pentru poemul meu monolog

nimeni în valea nesfârşită şi goală
când orizontul e-o dungă neclară
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Dumitru
Ichim
Scrisoare către Dumnezeu
Părintelui meu Ion Buga
Oare scrisorile mele se pierd,
sau răspunsul ce-ai da căutării
o fi poate mai greu?
„Unde plecați de acasă?”
i-am întrebat pe frații mei.
Mi-au zis: „Mergem și noi
să ne căpătuim cu vreun dumnezeu
mai acătării,
dumnezeu de-al oștirilor,
cum toate neamurile-și făcură,
puternic, măreț,
cu aur și-argint în armură,
cu fulger și trăznet în mână,
un dumnezeu care-și cunoaște meseria
să țină în hăț de scriptură
împărăția,
nu unul ca al tău.
La ce folos e-un poet
de smochin
și de crinii sălbatici vorbind,
de vrăbii, de mări și de munți,
că s-a făcut de râs printre toți dumnezeii
de când s-a născut într-un grajd!
De pomină, cum se sfădea cu fariseii
și cu cei mai subțiri saduchei
ce-ar fi putut să-l școlească
s-ajungă cel mai de frunte
stăpân peste toți dumnezeii!
Nici măcar n-a putut să învețe
că la nunta
fiului său ca-mpărat
nu i-a venit niciun prinț, niciun rege,
nicio crăiasă
și tot striga pe la răspântii de uliți:
„Ospățul e gata, intrați-mi în casă,
șchiopi, ciungi și gloate betege!”
Tu nu vezi că logica ta nu-i curată?
Cum poți să fii și dumnezeu și Tată?
Nici îngerii nu l-au găsit prin ceruri
și-și târâiau aripile-n glod, pe pământ,

întrebând pe ciobani
de nu cumva l-au văzut pe la stână?
Nu s-a sinchisit, de nașterea Lui,
nici duhul cel sfânt să coboare pe-acolo,
chiar magii-și pierdură steaua din mână...”
***
Scrisoarea e albă,
iar buchile
copitelor de asină
spre Betleem înfloresc către Tine
tot cu albul și de-a albul
rotund de colind și lumină.
În noaptea aceasta
Fecioara Curată
ține în brațe pe Fratele meu.
Tată,
numai prin ochii Lui de copil
ești cu adevărat Dumnezeu.
Mâinile de pe cerul sixtinei
Niciodată Dumnezeu
nu și-a purtat aripile,
dar nici omului nu i le-a pus în spate.
Chip și asemănare
zborul nu are nevoie să zboare.
L-am întrebat pe Michelangelo
cu mintea-mi nătângă:
„De ce L-ai zugrăvit pe Dumnezeu
cu mâna dreaptă întinsă spre om,
iar pe acesta, invers,
către El răspunzând cu cea stângă?
Această greșeală a ta
pe oricine-ar putea să surprindă”,
dar în loc de răspuns am primit
un ciob de oglindă.
Abia atunci am înțeles
pe unde tâlcului e treapta,
că numai când îmbrățișezi
mâna din stânga
o caută pe dreapta.
Și-am întrebat din nou:
„Cum s-ar putea traduce
că mâinile sunt încă neajunse?”,
dar Michelangelo plângea...
Cu pensula-n oftat de culori
le picta iarăși, acum
de cuie străpunse,
oprite precum în oglindă,
pe lemnul de cruce.
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Filmografiile Simonei

The Revenant (2015)
Simona Ardelean

Lui Leonardo di Caprio nu i-a
mai rămas decât să se lase mâncat
de un urs pentru a câștiga un Oscar,
spun răutăcioșii - respirând un perfect Schadenfreude1 german. Spun
asta pentru că este cea de-a patra
nominalizare a actorului la categoria
Cel mai bun actor într-un rol principal după nominalizările anterioare
din 2005 (The Aviator), 2007 (Blood
Diamond) și 2014 (The Wolf of Wall
Street). Sau a cincea nominalizare,
dacă o numărăm și pe cea din 1994,
dar care era pentru Cel mai bun actor
într-un rol secundar (What’s Eating
Gilbert Grape). Leonardo di Caprio
a câștigat, ce-i drept două Globuri
de Aur la categoria Cel mai bun actor pentru filmele din 2005 și 2014
menţionate mai sus și un Urs de
Argint la Festivalul de la Berlin în
1997 pentru rolul din Romeo + Juliet,
însă lipsa unui Oscar, în pofida nominalizărilor frecvente, este văzută
ca un ghinion de cinefili. Anul acesta
însă, ar putea fi anul lui, spun criticii
de film.
Fără îndoială, Leonardo di Caprio
este un actor meritoriu. Dacă tot
ne-am adâncit în statistici, trebuie
să menţionez faptul că a fost nominalizat de 187 de ori și a câștigat
de 61 de ori diferite premii cinematografice la festivaluri de pe întreg
mapamondul. Dincolo de imaginea
de june romantic pe care și-a creat-o
în Romeo + Juliet (1996) și în Titanic
(1997), este un actor versatil, convingător și talentat care poate juca
aproape orice: pe Arthur Rimbaud în
Total Eclipse (1995), un rege în Omul
cu masca de fier (1998), un tânăr călător pe cale de a descoperi secretele
unei insule misterioase în The Beach
(2000), pe dornicul de răzbunare,
Amsterdam Vallon, în Bandele din
New York (2002), un investigator fenomenal în thrillerul Shutter Island
(2010), un hoţ care plantează o idee
în subconștientul multistratificat
din Inception (2010), pe J. Edgar
Hoover, șeful F.B.I. în filmul cu
nume omonim din 2011, un propri-

etar nemilos de plantaţie în Django
dezlănţuit (2012), pe Gatsby în 2013
sau pe Hugh Glass în The Revenant
(2015).
Deși preferă colaborarea cu
Martin Scorsesse, Leonardo di
Caprio are toate șansele să fi tras
lozul câștigător în colaborarea cu
Alejandro González Iñárritu pentru
că acesta a câștigat deja Globul de
Aur pentru Cel mai bun regizor la începutul acestui an. Dar și câștigarea
unui alt Oscar, în ani succesivi (după
Birdman 2015) ar fi, desigur, pentru
Iñárritu o performanţă greu de egalat.
Despre Iñárritu am mai scris
într-unul din numerele anterioare
ale revistei, atunci când făceam, cu
entuziasm, recenzia filmului Babel
(2006). Ce aduce nou filmul The
Revenant?
Este un film inspirat din evenimente reale și spune, în 156 de minute, povestea exploratorului Hugh
Glass, rănit de o ursoaică și nevoit să
traverseze, în condiţii inimaginabile, sălbăticia americană pentru a se
răzbuna pe John Fiztgerald (interpretat de Tom Hardy), camaradul
care i-a omorât fiul. Nu este prima
încercare de a spune povestea acestui legendar explorator: o încercare
prealabilă datează din 1971 și poartă titlul de Omul din sălbăticie. Filmul
actual se așază pe fundalul istoric al
anilor 1800, ai vânzării Louisianei
de către Franţa Statelor Unite a unei
suprafeţe care reprezintă, în cifrele actuale, 23% din teritoriul ţării.
Nativii triburilor indiene, francezi și
englezi fac comerţuri cu blănuri, se
luptă pentru supremaţia locală asupra pământului și, mai ales, încearcă
să supravieţuiască.
Dacă Ishamel căuta în cartea lui
Melville o iluzorie balenă albă, în
filmul lui Iñárritu, protagonistul
încearcă să stabilească un echilibru
pierdut, pornind într-o călătorie, cel
puţin la fel de spectaculoasă pe marea albă a zăpezilor nord-americane.
Filmul n-a beneficiat de lumi-
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nă artificială. Tot ce s-a filmat, s-a
filmat la lumina naturală a zilei și
dacă filmul are un merit deosebit,
atunci acela e calitatea fotografică
a fiecărei scene: munţii înzăpeziţi,
pădurile tenebroase, sângele crud,
noroiul infernal, frumuseţea zăpezii
care cade, tânguirea nesfâșită a solitudinii. Acestor detalii li se adaugă bogata simbolistică a filmului.
Agresivitatea ursoaicei care-ţi apără
fiul nu diferă cu nimic de agresivitatea tatălui care-și vrea răzbunat fiul.
Di Caprio, ieșind din pântecele unui
cal spintecat în care s-a adăpostit de
frigul cumplit, are desigur simbolistica unei renașteri. Și-mi amintește
de unul din episoadele din serialul
lui Bear Grylls. Dar dincolo de acestea, scenele sunt dure, presărate egal
pe durata unui film care prelungește,
puţin cam prea mult, firul unei acţiuni previzibile. Cât de departe putem împinge graniţele morale pentru a ne justifica faptele în condiţii
extreme? Aceasta este, cred eu, întrebarea de fond a filmului. Merită
văzut filmul? Desigur. E o realizare
cinematografică. Mi-a plăcut? Nu
neapărat. Tocmai de aceea, citind
critica entuziastă a altor cinefili,
m-am hotărât să vi-l supun atenţiei.
Un film care cauzează dezbateri e un
film oricând binevenit.
Va câștiga Oscarul Leonardo di
Caprio? Rămâne să vedem. În definitiv, di Caprio e un actor care merită un Oscar, acum sau în anii care
vor veni.
1 Schadenfreude = bucuria de a-l
vedea pe celălalt nereușind sau suferind
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Cronica discului

Korpiklaani – Noita
Daniel MUREȘAN

Folk metal finlandez de înaltă clasă! Aşa putem
numi cel mai recent album Korpiklaani. Noita este ca
un vindecător şamanic ce te face să te gândeşti dacă
există sau nu vrăjitorie. Vioara şi acordeonul sărbătoresc magia muzicii, iar puterea metalului o înnobilează.
Viinamäen Mies, piesa de deschidere a albumului,
este o polcă metalică de zile mari. Nu contează dacă
vorbiţi finlandeza sau nu, e uşor să strigaţi „hei hei
hei!” împreună cu Jonne Järvelä. Se continuă cu Pilli
La Pajusta Tehty, unde întâlnim sunete ameţitoare,
cu extraordinarele ruperi de ritm ale lui Matti „Matson” Johansson. Următoarele piese abundă de vioara
lui Tuomas Rounakari şi acordeonul lui Sami Perttula. Abundă în mod plăcut, deşi unii spun că este o
combinaţie prea îndrăzneaţă cu metalul. Eu spun că
e o conectare la tradiţional, o întoarcere benefică la
rădăcini. De altfel, foarte multe dintre compoziţii au o
tuşă de ani ’80, mereu surprinzătoare, uneori şlefuite
până la perfecţiune.
Korpiklaani te face să simţi primăvara în orice anotimp, îţi dă acea doză minimă de folk necesară excursiei spirituale prin pădurea muzicii. Ascultând piesele
finlandezilor ai un sentiment de „am fost acolo, am
făcut-o lată”. Ţi se iartă fărădelegile, te simţi absolvit
de tot şi toate.
Noita este albumul ce are identitate şi aromă, deşi
sunetul e mai puţin metalic decât pe celelalte albume.
Se strecoară încet spre inimă, ajutată de furiosul vizigot Jarvela. Zburdă prin folkul pădurilor finlandeze,
are o floare frumoasă în păr şi o bere în mână. Un album de ascultat!
Tracklist
01. Viinamäen Mies
02. Pilli On Pajusta Tehty
03. Lempo
04. Sahti
05. Luontoni
06. Minä Näin Vedessä Neidon
07. Jouni Jouni
08. Kylästä Keväinen Kehto
09. Ämmänhauta
10. Sen Verran Minäkin Noita
11. Antaja

•
•
•
•
•

Matti „Matson” Johansson – baterie
Kalle „Cane” Savijärvi – chitară
Jarkko Aaltonen – bass
Tuomas Rounakari – vioară
Sami Perttula – acordeon

Discografie
• Hunka Lunka (1996)
• Idja (1999)
• Shamániac (2002)
• Spirit of the Forest (2003)
• Voice of Wilderness (2005)
• Tales Along This Road (2006)
• Tervaskanto (2007)
• Korven Kuningas (2008)
• Karkelo (2009)
• Ukon Wacka (2011)
• Manala (2012)
• Noita (2015)

Nuclear Blast Records 2015
Componență Korpiklaani:
• Jonne Järvelä – voce, chitară
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Interviuri neconvenţionale
– răspunde scriitorul Cezar Pârlog
Ştefan Doru Dăncuş

Ştefan Doru Dăncuş: Cum vă
simţiţi ca mare scriitor?
Cezar Pârlog: Primul meu gest,
involuntar, ar fi să mă uit în jur, să
descopăr persoana căreia vă adresați
întrebarea. Și asta o spun fără vreun
pic de glumă; aș îndrăzni să recunosc
că acest calificativ cu siguranță nu
mi se potrivește, sau, cu voia dvs., și
cu eventual vînt bun la pupa, cu certitudine, nu acum. Ca să fiu onest, eu
nu mă consider și nu mă autointitulez
pe niciunde nici măcar „scriitor”, corectîndu-i imediat pe cei gata să facă
imprudența (foarte plăcută pentru
mine, aproape că recunosc) de a mă
califica astfel.
Ştefan Doru Dăncuş: Câţi
bani câştigaţi din scris?
Cezar Pârlog: Sincer, chiar că nu
știu din ce unghi să abordez răspunsul
la această întrebare. Dacă aș spune că
nu ei îmi sînt motivația, ci plăcerea de
a elucubra, rîzînd de unul singur de
tăvălugul care se pornește începînd
de la un fir de praf – atît cît îmi oferă
inspirația ori un fapt cotidian mărunt
– ajungînd destul de greu la textul publicat, asemeni cu interesantul proces
al producerii unei perle, aș pica în ridicol, deși asta-i realitatea. De asemenea, mă bucură cînd cineva apreciază
un text ori chiar cartea – prima, cea
mai slabă din cele care-i vor urma; îmi
place cum sună și vreau să devină o
realitate. Nu în ultimul rînd, am descoperit că este oarecum interesantă
lumea literaților, la care încă doar cam
bat la ușă. Adevărul este că, în afara
a două premii importante, pe partea
financiară, nu am cîștigat nimic, niciodată. Peste tot, și în prezent public
săptămînal în „Adevărul”, „Puterea”
şi „24FUN”, ca să nu mai vorbesc și
despre celelalte colaborări, activitatea mea este pro-bono. Am încercat,
ce-i drept, zilele trecute să obțin ceva.
Răspunsul a fost cam în genul: „În momentul ăsta este imposibil de discutat
o remunerare a articolelor”. Punct.
Deci, doar premiile la concursuri; însă
și aici doar două au fost excepțiile. În

rest, am primit numai cărți ori reviste. Sau doar o diplomă. Frumoasă, ce-i
drept.
Ştefan Doru Dăncuş: Care
este diferenţa dintre un scriitor
din America şi unul din România?
Cezar Pârlog: N-am fost în
America și nici pe aici în prea multe
țări. Nu neapărat din patriotism. Așa
că probabil nu sînt eu chiar cel mai potrivit pentru a răspunde. Încerc totuși:
cea mai mare diferență este cea de limbă - româna versus una de circulație
internațională; cu toate avantajele care decurg din asta. Poate că și
prezența unei lumi literare mai bine
așezate: impresari, aproape implicit,
tiraje pe măsură; iar fenomenul literar
este unul mai sănătos, cred eu.
Ştefan Doru Dăncuş: Cine va
învinge: internetul sau cartea
tipărită?
Cezar Pârlog: Din punctul meu
de vedere, țin cu dinții de cartea tipărită. Acolo subliniez, îndoi cîte un
colț de pagină, o las deschisă pe o
noptieră, seara, sau într-o piramidă
cu baza nesigură, pe birou. Așa-s eu,
mai ciudat. Nici abonamente la ziare
și reviste nu aleg să îmi fac, ca să nu
mă privez de plăcerea de a le cumpăra
de la un chioșc. Însă mi-e teamă că nu
va fi doar așa cum vreau eu. Dar cine
mai știe?! Poate că așa cum, în ciuda
vieții cu al ei ritm mai grăbit, proza
scurtă, concisă, unde nici un cuvînt nu
e în plus și care se poate citi și între trei
stații de metrou, nu a cunoscut la noi
nici un reviriment, nici măcar după
Nobelul lui Munro, poate – accentuînd
sper eu, alt paradox – nici cartea tipărită să nu dispară. În fond, se scrie de
2000 de ani; și totuși se mai scrie, cu
mîna și diferite unelte.
Ştefan Doru Dăncuş: Cum vă
legitimaţi ca scriitor în faţa lui
Dumnezeu?
Cezar Pârlog: Am să vă dezamăgesc, dar eu merg pe mîna lui Darwin.
Și, oricum, nu consider că este nevoie
de o instanță superioară și de pedep-
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sele venite pe lumea cealaltă ca să faci
fapte bune, să fii corect, să-ți înțelegi
și ajuți aproapele. Cînd există principii, nu este nevoie de teama unei pedepse.
Ştefan Doru Dăncuş: Continuaţi acest început: VREAU SĂ
SPUN CĂ...
Cezar Pârlog: ...îmi place să
scriu, să-mi notez pe stradă sau pe
oriunde aiurea un gînd în carnețelul
din buzunarul de la spate al pantalonilor, sau, rar, cînd acesta lipsește, în
memoria telefonului, să îl scriu cît mai
repede în calculator, cît să nu uit ideea
prea puțin deslușită din cuneiformele
grabei ori ale poziției nepotrivite, cînd
am notat-o; apoi, odată scrisă, să mă
apuc de treabă, să adaug cîte ceva și,
precum drojdia, care să umfle gogoașa
pe care o scriu, să rîd de unul singur
de prostiile și de asocierile ce îmi trec
prin cap. Se zice – și este vorba despre
cîteva nume cu expertiză în domeniu
– că sînt un bun textualist și, chiar
dacă nu transmit neapărat cine știe
ce, o fac într-un mod fain, de joacă a
cuvintelor. Plăcută e și căldura cu care
un necunoscut îți apreciază scrierile
pe Facebook sau pe aiurea, uneori se
mai îndrăgostesc fete sau doamne, vin
de la sute de km doar pentru o plimbare și o poveste despre scris, ba chiar
au apărut proze scurte despre prima
mea apariție editorială, ba mai mult,
o carte despre autorul ei. Oare ce bucurie mai mare îmi poate da scrisul,
decît să citesc aprecieri de genul: „Ce le
mai scornești tu, ce-mi place! Ai un stil
foarte vizual de a scrie. Mulțumesc”?
Autograf pentru cititorii revistei CAIETE SILVANE:
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Feţele tradiţiilor
noastre
Menuţ Maximinian

Farmecul discret al etnologiei
Şerban Anghelescu
(Editura Tracus Arte, 2013)
Licenţiat al Facultăţii de Limba şi Literatura Română, Şerban
Angelescu a fost, timp de aproape
20 de ani, cercetător ştiinţific la
Institutul de Etnografie şi Folclor,
iar după Revoluţie cercetător la
Muzeul Ţăranului Român. Teza sa
de doctorat „Agon. Tensiunea fundamentală a riturilor de trecere”
este o introducere în antropologia
generală a schimbării dramatice.
Coautor al mai multor cărţi, dar şi
al unor publicaţii de renume, precum „Dilema veche” sau „Observator cultural”, Şerban Anghelescu
este profesor şi la Facultatea de
Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
a Universităţii din Bucureşti.
Despre scrierile sale, Otilia
Hedeşan, preşedinte Asociaţia de
Ştiinţe Etnologice din România,
spune că dincolo de aparenţe, construiesc traiecte, orientează atenţia, seduc cititorul, „este fermecător ce face Şerban Anghelescu,
fermecător cu etnologia, permite
un asemenea joc savant cu mărgele
de sticlă”.
În volumul de eseuri, apărut
la Editura Tracus Arte, etnologul
adună texte scrise în patru decenii, publicate în diverse anuare şi
reviste, însă cuprinse la un loc nu
ştirbesc nimic din valoarea fiecăruia în parte, fiind, până la urmă, o
oglindă a etnologiei.
Cu o carieră bogată în domeniul
cercetării tradiţiilor, Şerban Anghelescu îşi permite, fără a stârni
comentarii, să dea anumite verdicte în ceea ce priveşte moştenirea
din vatra satului, să vorbească despre tezaurele umane vii pe care le
mai avem şi despre transformarea
ţăranului. Andrei Pleşu îl vede un
cărturar voluptos, într-un text din

„Adevărul”: „E o culegere de studii
şi articole, scrise de un cărturar
voluptuos, dincolo de fade crispări
«metodologice», de pompa ştaifului «academic», de cuminţenia
specialităţii înguste. Autorul ilustrează anvergura neconvenţională
a unei generaţii uitate. A fost coleg
de studenţie cu Victor Ivanovici
(«Nino»), azi profesor în Grecia, cu
Dumitru Radu Popa, azi scriitor în
Statele Unite, cu Ioan Petru Culianu, azi în Paradis şi cu Silviu Angelescu, romancierul Calpuzanilor.
Şerban e un campion al fragmentului, al creativităţii intermitente,
care lasă loc pentru contemplaţie,
euforie şi lene. Un balcanic superior, un intelectual din speţa acelora
care, cum îmi spunea cândva Theodor Enescu (un mare istoric de
artă, pe nedrept uitat), «nu scriu
destul, pentru că asta le-ar lua din
timpul pentru citit». Şerban Anghelescu are talentul de a fi acasă
în mai multe lumi deodată”.
Vintilă Mihăilescu spune pe coperta IV: „Odată, profesorul Mihai
Pop mărturisea unui curios: De
ce să fi scris mai multe cărți dacă
am avut o viață atât de frumoasă? Demn urmaș al Profesorului,
Șerban Anghelescu este și el mai
degrabă un oral, care nu scrie mult
dar scrie bine. Și numai ce-i place cu adevărat. Iar atunci, pentru
a parcurge, pe poteci numai de el
umblate, drumul între ascuns și
vizibil, cum sună unul dintre eseurile sale, într-un periplu care ne
duce de la capra cu trei iezi la Caragiale și de la Eminescu la porcul
de Crăciun. Textele cuprinse în
acest volum sunt ca titlul acestuia:
au farmecul discret al etnologului
Șerban Anghelescu”.
Deşi textele au fost scrise într-un
timp extins, ele sunt şi astăzi actuale pentru că aduc o prospeţime în
ceea ce priveşte rolul cercetătoru-
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lui, la fel cum putem alinia şi astăzi
texte scrise de colegii de generaţie
– Ion Şeuleanu, Ion Cuceu, Nicolae
Bot.
Citind cartea, observăm farmecul etnologiei care-ţi dă voie să jonglezi cu cuvintele astfel încât să-ţi
spui povestea ta în ceea ce priveşte
dragostea pentru identitatea tradiţională, pentru neam şi ţară. Pornind de la poveștile lui Creangă,
în care ospăţul de pomană este o
capcană mortală, Anghelescu face
o adevărată incursiune în lumea
culinară, aducându-ne aminte de
„lăfăiala” în bucate din „Capra cu
trei iezi”, „Povestea lui Stan Păţitul”, „Soacra cu trei nurori”. Interesant textul în care vorbeşte despre
reprezentările simbolice ale trenului, pornind de la Mihai Eminescu
care „privea trenul cu repulsie”
(p. 12), ajungând până la „Trenul
de noapte” a lui Ioan Groşan, pe
care îl priveşte în cheia etnologiei.
Doar Şerban Anghelescu se putea
gândi să ia opera lui Caragiale la
analizat dintr-o altă cheie, aceea
a sărbătorilor, vorbind de evenimentele pascale care precipitează
viaţa personajelor. Despre pudoarea sexuală, începând de la Adam
şi Eva şi semnificaţia nudităţii, ne
vorbeşte în textul „Între ascuns
şi vizibil”, amintindu-ne faptul că
Machiavelli nu putea interpreta

Ethnos
textele istoricilor decât îmbrăcat
în costum de curtean. „În ficţiune
îţi poţi iubi hainele sau mai exact
imaginea construită prin haine
mai mult decât religia şi neamul”,
spune, într-o cheie ironică, Şerban
Anghelescu (p. 39).
An de an, în preajma sărbătorilor de iarnă, vorbim de Ignat şi
de tăiatul porcului, momente în
care „ziariştii mă obligă să ies din
blânda mea letargie şi să produc
mii de semne cu iz de sărbătoare”
(p. 39). În această atmosferă a Crăciunului, fabricată poate prea uşor,
în care ne învârtim printre măcelari cu şorţuri însângerate, ce duc
pe umăr jumătăţi de porc, printre
crengi de brad şi funii de beteală, Anghelescu declară răspicat că
„toţi îmbrăcăm o piele de porc, pe
care unii pot s-o lepede definitiv,
în vreme ce alţii, mai slabi, rămân
cu natura lor duală. Nu cred în
virtuţile crăciuneşti ale porcului,
prezenţa lui masivă în burta Crăciunului e bizară”, e concluzia la
care ajunge etnologul. Pornind de
aici, face o adevărată analiză a ritualurilor de iarnă şi a animalelor
prezente în acestea, cerbul, capra,
turca. Sărbătoarea însă dispare în
sensurile ei tradiţionale, comercialul luându-i locul, aici intervenind
etnologul care, strict ritualic, vorbeşte despre sărbători în cheia vremurilor ce apun. Este clar însă că
sărbătoarea consacră munca încă
de la Adam, care a fost condamnat să-şi câştige pâinea cu sudoarea frunţii, să lupte cu un pământ
„blestemat, care nu mai rodea de
la sine. Munca inutilă în Rai apare
de la început ca o suferinţă, dar în
acelaşi timp este o activitate creatoare şi victorioasă (p. 122).
În societăţile tradiţionale, munca, deşi nu avea strălucirea sărbătorii, nu a fost niciodată o rutină
plicticoasă, amintind aici momente ale încununării unor etape, precum sâmbra oilor sau împletirea
cununii de grâu. În toate aceste
momente, ţăranul este însoţit de
Sfânta Cruce şi de răstignirile prezente în crucile uliţelor ca semn al
apărării satului: „ţintuit prin palme şi tălpi cu cuie de fier şi oţel,

îmbrăcat cu cămaşă verde de urzică, încins cu brâu de măcieşi, încununat cu spini şi mărăcini, Hristos
răstignit pe cruce de măr dulce
răspunde suferinţei într-un chip
fluid” (p. 131). De altfel, sângele în
credinţa noastră se preface în vin
pentru bătrâni, sudoarea devine
mir pentru preoţi, iar lacrimile ciuruiesc şi se preschimbă în boabe de
grâu pentru popor. Focul, pentru
ţărani, este nu doar flacăra dublă a
iubirii, ci şi apărător al vetrei, inclusiv al bisericii, pe care o înconjoară atunci când diavolul produce
primul foc al lumii în rivalitatea
cu Dumnezeu. Biserica, evident,
nu suferă de pe urma focului şi ne
amintim de multe incendii în care
lăcaşurile de cult şi icoanele au rămas neatinse. Instrumentele care
intră în contact cu focul primesc
putere, devin sacre.
Tot el ne răspunde ce este dorul:
„Pentru mulți români, dorul constituie o emblemă națională, o specificitate intraductibilă, deși i se recunosc afinitățile cu Sehnsucht, saudade, fado. Dorul literaților ținea
mai ales de retorica romantică. Poezia tradiționalistă cultiva nostalgia,
în timp ce poezia postmodernă, cu
ironia ei, cu colajele sale și practica deconstrucției, nu admite dorul
tot mai bătrân. Dorul mai subzistă
în producțiile lirice suburbane, orientalizate sau în romanțe. Nu ne
putem pronunța asupra producției
țărănești actuale, în absența unor
anchete aprofundate. La nivel politic, extremismele dreptei sau
stângii și-au construit discursurile
mizând pe elanul revoluționar care
exclude sentimentele dulci-amare.
În general, dorul suferă o eclipsă.
[…] Pentru omul actual, cele două
forme opuse, cea a exilului și cea a
dorului, sunt aproape de neînțeles
(p. 115).
O carte care adună, ca într-o
oglindă, 40 de ani, în care Şerban
Anghelescu aduce etnologiei, prin
textele sale, o altă interpretare,
într-o cheie în care se debarasează
de cuvintele pompoase şi termenii
rigizi, aducând în faţa noastră frumuseţea unei lumi.
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Cărţile României
Privind titlul volumului de versuri
„Risipei se dedă poetul” (Ed. Singur, Târgovişte, 2015) eşti tentat să faci imediat
o legătură cu poemul „Risipei se dedă
florarul” a lui Lucian Blaga (magistral
pus pe muzică de Nicu Alifantis şi Tudor
Gheorghe). Dar versurile lui Ion Ţoanţă, raportate la actualitate, resping orice
asemănare stilistică, se ordonează după
alte coordonate lirice, se impun prin alte
percepţii. De altfel, autorul acestui volum recidivează elegant şi foloseşte ca
titluri de poeme: „Codrul trădat de frate”, „Grădina lui Ion”, „…La ziua poeziei”
(unde primul vers este „Românul s-a născut poet”), „Iubeşte-ţi aproapele” şi altele.
Structurat în trei capitole, volumul
atinge cu aceeaşi uşurinţă tematica socială, tematica iubirii sau cea religioasă,
supunând cititorul unor registre diverse
care constituie, de fapt, plăcerea lecturării lui. Poeme ca „Eu scriu…”, „Love
4 love”, „Biblia, eu şi tu” sau „Peisagiu
anost” se completează benefic, prefigurând rezultatul ce înseamnă viaţă, viaţa
fiecăruia dintre cei care citesc volumul,
chiar dacă îl deschid la întâmplare.
„Experienţa arată că acei care sunt cei
mai tulburaţi de pasiunile lor nu sunt acei
care le cunosc cel mai bine şi că ele sunt din
acele percepţii pe care strânsa legătură care
există între suflet şi corp le face confuze
şi obscure. Ele se pot numi şi sentimente,
deoarece sunt primite în suflet în acelaşi
fel ca obiectele simţurilor exterioare şi nu
sunt cunoscute de el în alt mod. Dar ele se
pot numi şi mai bine emoţii ale sufletului,
nu numai pentru că acest nume poate fi
atribuit tuturor schimbărilor care se petrec
în el, adică tuturor diferitelor gânduri care
îi vin, ci în special pentru că, din toate felurile de gânduri pe care le poate avea, nu
există altele care să-l tulbure şi să-l mişte
atât de puternic ca aceste pasiuni”, spune
René Descartes. Aici văd eu imperativul apariţiei cărţii de poezie „Risipei se
dedă poetul” a lui Ion Ţoanţă. A trăi în
normalitatea cotidiană este una; a simţi
poezia diferitelor momente ale vieţii este
altceva, „mult mai înalt”, vorba lui Nichita Stănescu.
Ion Ţoanţă povesteşte „despre frumuseţea ierbii/ şi splendoarea/ fânului cosit”, îi apreciază pe cei ce „aşteaptă toamna/ ca să-i sărute florile”, înţelege că „Dincolo de iubire sunt copacii”. Concentrând
ideea brută în picături multicolore, înveşmântând-o, deci, în straiele versului,
autorul îşi disipează, pe de altă parte, eu-l
ce poate sublima momentele pe care oricine le-ar trăi nepăsător, în cuvinte mult
prea convingătoare pentru a fi ignorate.
De aceea, sunt sigur că acest nou volum semnat de Ion Ţoanţă nu va trece
neobservat sau neremarcat de cei ce iubesc poezia, ce nu vor să treacă prin viaţă
fără a arunca o privire şi asupra frumuseţii ei.
Ştefan Doru Dăncuş
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Mass media

Malaxorul de iarnă domoală
■ Maria V. Croitoru, Salvarea piramidelor, Editura Singur, Târgovişte, 2015.

După cum mărturiseşte autoarea, în Cuvânt către cititor, acţiunea
acestei cărţi o continuă pe cea din
Petrecerea vampirilor (Editura Inspirescu, Satu Mare, 2014), cu aceiaşi patru protagonişti, „cărora li se
adaugă al cincilea, Cristi”. „Aş dori,
iubite cititorule, ca eroii acestei
cărţi să pătrundă în viaţa voastră şi
să v-o influenţeze, aşa cum mi-au
influenţat-o mie eroii cărţilor copilăriei mele: Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Nică al lui Ştefan a
Petrei, Cosette, Gavroche, Anne
Frank, Lizuca, Alioşa Peşcov, Copiii Căpitanului Grant, Dick Sand,
Oliver Twist şi mulţi alţii. Dacă se
va întâmpla aşa, vă mărturisesc
sincer, voi fi o scriitoare fericită”...
■ Gazeta învăţătorilor, Anul
VI, Nr. 11, iulie-decembrie 2015.
Revistă pentru educaţie şi cultură pedagogică editată la Zalău, care
apare sub egida Asociaţiei Învăţătorilor Sălăjeni. Din Cuprinsul acestui
număr: „Priorităţi vs direcţii de acţiune în învăţământul primar actual” (editorial) – Teodor Sărăcuţ-Comănescu; „Pregătirea şi susţinerea
socio-emoţională a copilului pentru
şcoală” – Corina-Ioana Crăciunaş;
„Proiectarea curriculară actuală în
învăţământul primar” – Stela-Mirela Kandert; „Valorificarea metodelor interactive în orele de matematică” – Mirela Moisi; Adriana-Maria
Bonţe – „Utilitatea jocului didactic
în învăţământul primar”...

■ Dramaturgului Flavius Lucăcel ia apărut, la sfârşitul anului
trecut, un volum de teatru în limba maghiară, Ne packázz az angyalokkal (Nu te pune cu îngerii), sub egida Asociaţiei Culturale
„Holnap” din Oradea, în colaborare cu revista culturală „Várad” din
acelaşi oraş.

Volumul cuprinde două piese,
una inedită, Nu te pune cu îngerii,
tradusă în maghiară de Szántai
János, şi Trecătoarea pisicii, tradusă
de Molnár Judit, ilustraţia copertei I aparţinându-i lui Matei Lázló.
A mai publicat volumele de teatru:
Trilogia Spaţiului Închis (Editura
Eikon, 2006), Marţianul Telemah
– piesa anului la Clubul Dramaturgilor Bucureşti (Editura Eikon,
2008), Ceai de Fluturi/Butterfly Tea
(Editura Limes, 2009, premiu al
U.S.R., filiala Cluj-Napoca) Tutungeria/Tobacconist’s (Editura Limes,
2010), Trecătoarea Pisicii/The Cat’s
Gore (Editura Limes, 2011) Vecinii, Memoria Holocaustului (Editura
EDU, 2012), Ospiciul Local (Editura
Caiete Silvane, 2013).
■ Convorbiri Literare, Nr. 12
(240), decembrie 2015.
Câteva titluri din Sumarul venerabilei reviste ieşene: „Drumul către desfiinţarea omului” – Cassian
Maria Spiridon; „Contrariul iubirii
nu e ura” – Gheorghe Grigurcu;
„Despre prostie” – Basarab Nicolescu; „Isihastul anonim” – Vasile
Andru; „Parola neagră a poeziei lui
Aurel Pantea” – Ioan Holban; „Don
Leopardi şi Don Eminescu” – Dan

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.caiete-silvane.ro

Mănucă; „Terapia prin cuvinte” –
Ioan Lascu; „Nicolae Tzone. Un neoavangardist cu aplomb” – Daniel
Corbu; „Vintilă Horia – profesorul”
– Mihaela Albu; „Exerciţiile spirituale şi filosofia” – Bogdan Mihai
Mandache; „Partea nevăzută a bisericii” – Marius Vasileanu...
■ Poezia, Nr. 4 (74), 2015.
Tema acestui număr – Poezie şi
soft... „Lirica poate fi limbajul de
programare interior prin care omul
îşi exprimă intimitatea naturii sale,
una care nu poate fi cuprinsă de nici
un soft, fie el şi superinteligent. Roboţii nu au sentimente şi nici emoţii, deşi sînt atîţia programatori
care cred şi se străduiesc să realizeze sisteme de operare care să genereze umanizarea acestora, sărăcind,
în fond, natura umană. Or, poezia
este cea mai generoasă sursă de îmbogăţire a naturii umane” (Cassian
Maria Spiridon – din „Lirica şi limbajul de programare”, p. 7).
■ Familia, Nr. 51 (151),
Nr. 11-12 (560-561), noiembrie-decembrie 2015.

Din editorialul lui Ioan Moldovan, directorul revistei orădene:
„Pe coperta acestui număr dublu
– tradiţia o cere – mai apare cifra
150, şi apoi gata. Un prieten, un
critic strălucit, mi-a sugerat o idee
ca, începând cu numărul 1 al anului
2016 şi pentru numerele acelui an,
să punem pe coperta revistei 151,
pentru anul următor să punem 152
ş.a.m.d. Apoi, cei ce vor urma la cârmă să înşire mai departe cifrele vârstei «Familiei», spre aducere-aminte, un fel de «Warning!», un fel de

Mass media
«Hic sunt leones», poate singurii lei
care ar mai fi rămas buni pentru a-i
vâna Ghilgameşii viitorului (...). Fie
ca «Familia» să aleagă o numărătoare neterminată”... Fie!
■ Discobolul, Nr. 214-215216, oct.-nov.-dec. 2015.
Din Sumar: Cornel Nistea – „Viorel Mureşan – Poştaşul rural, o
antologie de autor”; Aurel Pantea –
„Plîngeri pentru Euridice”; Ion Buzaşi – „Limba veche şi-nţeleaptă”;
Mircea Popa – „Ioan Moldovan şi
«timpurile primordiale» ale omului recent”; Igor Ursenco – „Lucian
Blaga în conştiinţa lirică basarabeană”... Şi multă, multă poezie...

(D.H.)
■ Carte de căpătâi

Început de iarnă 2015. La revenirea de la spitalul clujean, în
cutia poștală din holul blocului
mă aștepta un plic voluminos. Fusesem avertizat prin intermediul
unui e-mail asupra conținutului
acestuia, o carte „destul de mare”,
menționa misiva. Expeditor: Autorul însuși, directorul revistei Cafeneaua literară, alias cunoscutul
poet și eseist Virgil Diaconu, de
a cărui onestă prietenie mă simt
onorat.
Recent apărut la Editura FEED
BACK din Iași, tomul cuprinde o
primă parte a preocupărilor autorului vizând postmodernismul poetic, în general, al celui românesc,
în special. Este vorba de un foarte
amplu și original studiu de factură eseistică: „Deși despre literatura
postmodernă (postmodernistă) s-a

scris enorm și în neînchipuit de multe feluri, multe dintre ele discordante
și contradictorii, voi încerca totuși
să dezleg ghemul încâlcit al acestei
literaturi – mai precis al poeziei – și
să propun un înțeles cât se poate de
general”. Citatul aparține autorului care, în prefața pe cât de concentrată, pe atât de exhaustivă,
pregătește cititorul interesat în
perceperea conținutului. Din acest
prim segment al opului aflăm care
este structura sa. Dacă primele o
sută de pagini sunt cuprinse de
flamele opiniilor într-un discurs de
natură comparatistă, următoarele
circa două sute cuprind o antologie de răspunsuri la Ancheta provocată de redacția revistei mai sus
amintite, în perioada iulie 2012
– august 2015, privind felul cum
este percepută și pricepută arta
postmodernistă, mai cu seamă,
poezia, de către „un număr nu tocmai neglijabil de scriitori (66)”, între
care și doi sălăjeni (Daniel Săuca
și Viorel Tăutan). Fiecare dintre
cele două segmente ale cărții este
încheiată cu rezumate în limba engleză.
Pentru că a fost dorită și este o
carte de căpătâi recomandabilă
majorității celor care produc, sau
cred că produc, literatură, vom
reveni cu o prezentare mai detaliată în următorul număr al revistei
noastre.
■ Paul STREPOL este pseudonimul literar al inginerului electronist Aurel Pop.

Absolvent al Liceului Teoretic „Ion Agârbiceanu” din Jibou,
promoția 1970, căreia îi aparțin
numeroase alte personalități locale, județene și naționale, precum:
prof. dr. Teodor Ardelean, director
al Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare, medicii Vasile
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Pășcuț și Letiția Dîrjan (căs. Stejerean), pictorița Dorina Scridonesi,
membră a UAPR, farmacistul Ioan
Bujor, radiologul Lazăr Ghidali,
economistul Ioan Șulean, prof.
Ioan Tarba, ing. Valer Tămaș ș.a.
Marcat de o totală deficiență
de auz, dobândită în copilărie,
Aurel, alias Paul Strepol, a învins
prejudecăți și reacții malițioase,
devenind un foarte bun specialist
IT, om de afaceri și scriitor. Prima
carte, Mușuroiul de speranțe,
a fost publicată la Editura Porto Franco din Galați, 1991, iar
a doua, obiectul prezentării de
față, la Editura Placebo din Brăila,
orașul de domiciliu actual al autorului.
Sufletul nostru este o carte de
proză memorialistică, în siajul nu
doar stilistic al celei dintâi. Este
vorba de consemnarea atitudinii
responsabile, a reacțiilor unui intelectual în fața șocurilor implacabile, pe alocuri, ale socialului.
Un amestec de trăsături stilistice
(publicistic, memorialistic și beletristic) susține candid argumentul autorului redactat imediat sub
caseta editorială: „Această carte
este destinată publicului cititor
din România, care nu suferă de
complexe de pudoare sau complexe de inferioritate...” Eșafodajul
compozițional este la rându-i
susținut de motto-ul alcătuit din
patru citate care merită să fie reproduse aici: „Tot ce faci în viață,
trebuie să faci bine” (Gurinder
Maharaj), „A-ți aminti, înseamnă
a iubi” (Maharaj Charan Singh),
„Scopul scuză mijloacele” (Nicollo
Machiavelli) și „Dacă vrei să scrii
bine, scrie în limbajul obișnuit al
oamenilor, însă gândeșste asemenea unui om înțelept” (Aristotel).
Memorialistul Paul Strepol ilustrează fidel, în paginile cărții sale,
sugestiile de mai sus, personajele
întâmplărilor narate fiind extrase
din realitatea percepută, pe alocuri metempsihotic, de personajul principal-martor-narator Aurel
Pop. (Vom reveni.)
(V.T.)
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Cărți cu dedicație
Daniel SĂUCA

■ Paul Strepol, „Sufletul nostru.
Experimentări”, Editura Placebo,
Brăila, 2015. Abia din dedicație am
aflat (probabil târziu pentru un jurnalist cu ceva „experiență”) că autorul
este sălăjean prin locul nașterii, „alias Aurel Pop din Domnin, absolvent
al Liceului din Jibou”. Nu e pentru
prima dată când mi se întâmplă asemenea „accidente” biografice datorită revistei noastre. Mea culpa! Sunt
chiar mulți sălăjeni în „diaspora”, în
domenii culturale, științifice, artistice, și nu numai, în țară și aiurea. De
la prim-ministrul în funcție până la
actori, scriitori, artiști plastici, cercetători, aflați în „relații” diverse cu
„centrul” (hai, să fie și Zalăul măcar
o dată „buricul” Universului știut...).
Mă bucur că prin intermediul „Caiete
Silvane” putem afla vești de la unul,
de la altul... Discuția, polemica despre cât de „sălăjeni” se mai simt „diasporenii” noștri o lăsăm pe altădată.
Pentru că nici noi nu mai știm cât de
„sălăjeni” suntem. Sau dacă am fost
vreodată cu adevărat. Un scurt episod biografic din cartea menționată:
„Mircea Bradu m-a publicat cel dintâi, în revista Familia, numărul 5,

din luna mai 1970. Tocmai trecuseră
inundațiile, ce mă surprinseseră în
trenul dinspre București, venind de
la olimpiada elevilor. Îmi aduc aminte că la întoarcere am avut probleme
destul de serioase: ca să ajungem la
Jibou via Zalău – deturnați din drumul obișnuit de un tunel prăbușit,
în zona Borsec – am ocolit cam toată
țara, tranca-tranca, tranca-tranca; înapoi la Brașov, de aici pe la Sighișoara,
Mediaș, Cluj-Napoca, Oradea, Carei, iar apele inundaseră, la numai
câteva ore, ulterior trecerii noastre,
aproape toate localitățile respective.
Dintr-o haltă anonimă, Supur, aflată
între Oradea și Satu Mare, unde trenul trăsese pe o linie moartă, oprit
definitiv de ape, trimișii Inspectoratului de Învățământ ne-au ridicat cu
un autocamion robust, marca Bucegi,
care ne-a dus teferi până în reședința
județeană...” (p. 75). Cândva Supurul
era în județul Sălaj...
■ Continuăm tot cu „sălăjeni”:
Augustin Mocanu, „O lume într-o
vreme. Texte interbelice”, Editura
Star Tipp, Slobozia, 2015. Caietul alcătuit de Augustin Mocanu conține

Parodie de
Lucian Perța
Dumitru Ichim

Mâinile de pe cerul Sixtinei
(din Caiete Silvane, ianuarie 2016)

Totdeauna Dumnezeu
a ştiut de unde începe şi unde se termină omul
şi cât să-i pună în spate să nu-i fie prea greu.
Altfel spus, schimbând tonul,
l-a favorizat şi protejat mereu.
L-am întrebat odată pe dom’ profesor Stăniloaie,
într-un reportaj pentru „Cuvântul românesc”:
„De ce oare Dumnezeu nu se îndoaie

mai ales texte diverse apărute în
„Cuvântul Sanitarului”, un „organ
de cultură și apărare a intereselor
personalului sanitar auxiliar titrat”
în anii 30 ai secolului trecut. Dincolo
de istoria literară, culturală a zonei,
pusă în evidență și de acest caiet,
ne-a atras atenția „adaosul”: versuri,
încercări ale lui A. Mocanu, dedicate lui Ion Cuceu, Ion Taloș și Viorel
Mureșan și „pseudoterține” (parte publicate și în „Caiete Silvane”,
numărul din octombrie 2015). Un
autoportret, probabil, al autorului
menționat: „Un drac/ Și încă un drac
-/ Ardelean ursuz, ascuns, tăcut/ Și
sărac.../ Tac, bă!/ Iată că tac”.

de viitorul fără păcat al omenirii,
de faptul că deşi oamenii mereu greşesc,
întotdeauna află calea mântuirii?”
Înţeleptul părinte a zâmbit, deloc surprins,
şi mi-a răspuns: „Fiindcă e foarte firesc,
Dumnezeu e fântână de lumină
în fiecare ins”.
Ulterior, în Kitchener, la parohia mea,
am meditat la cele spuse şi
am înţeles cât de simplă s-ar părea
şi cât de complexă e, şi mai ales, poate deveni,
explicaţia mie dată.
Vremea trece repede aici, în Canada
şi eu am încercat de atunci, nu o dată
ci mereu, să scot lumină
prin cuvânt din fiecare fântână,
din fiecare ins întâlnit
şi mi-e mulţumirea deplină
că aud şi văd ca-n oglindă
că şi-n Zalău sunt citit!
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Satele sălăjene și poveștile lor
Editura Caiete Silvane și Editura Etnologică București, cu sprijinul Centrului
de Cultură și Artă al Județului Sălaj și al companiei TenarisSilcotub, au demarat publicarea unei monografii sălăjene sub semnătura etnologului CAMELIA
BURGHELE, în mai multe volume, dintre care primele patru au fost tipărite
(volumele conțin texte de specialitate: unele publicate deja în cărți de Camelia
Burghele, altele aduse la zi, iar altele inedite).
Județul Sălaj nu dispune încă de o asemenea monografie, al cărei rol îl considerăm ca extrem de important și cu care credem că instituția noastră ar putea
să își consolideze poziția de pilon al conservării și valorificării patrimoniului
cultural etnografic local.
Proiectul se intitulează generic SATELE SĂLĂJENE ȘI POVEȘTILE LOR
și este un proiect-pilot, care beneficiază și de un sprijin consistent din partea
companiei Tenaris Silcotub Zalău. Cele patru volume a căror apariție o semnalăm
vor fi incluse într-o serie completă de studii etnografice, etnologice, folclorice,
antropologice (deci mai mult decât o simplă descriere etnografică). Sălajul nu
are o asemenea abordare antropologică, foarte vizată în contextul globalizării,
patrimonializării UNESCO, conservării identității culturale în toată Europa
civilizată. Volumele au ample rezumate în limbile engleză și franceză. Pentru
anul 2016 ne propunem editarea următoarelor patru volume din serie.
Din prefața autoarei:
Împreună cu Daniel Săuca, managerul Centrului de Cultură și Artă al
Județului Sălaj, am îndrăznit să ne gândim la o descriere etnografică a satelor
sălăjene, la mai bine de trei decenii după Zona etnografică Meseș, semnată de
Ioan Augustin Goia și în lipsa altor abordări monografice sistematice despre
acest areal. A fost rolul și privilegiul meu să gândesc o serie de volume, cu o
anume coerență internă, care să se apropie de viziunea de ansamblu a satelor sălăjene reclamată de un demers antropologic modern. Unele texte sunt
reeditări (ale doctoratului, ale bursei postdoctorale la Academia Română, ale
unor cărți mai vechi care necesitau o revizuire), altele sunt scrieri noi, „calde”:
o serie care s-ar vrea o descriere antropologică amplă și cât mai completă a
satului sălăjean de la începutul mileniului III (am început cercetările în 1995,
iar în 1999 îmi apărea prima carte; până în 2015 sunt, așadar, cercetări de
teren ce acoperă 20 de ani).
Cu modestie spus, nu știu ca la momentul apariției primelor volume din
această serie să mai fie, în România, vreun județ care să beneficieze de o asemenea descriere antropologică – sistematică, unitară, coerentă, semnată de un
autor unic. Fără laudă, dar cu mândrie. O formulă de patriotism sincer, într-o
vreme în care patriotismul a devenit ceva desuet.
Camelia BURGHELE este un etnolog specializat în magia terapeutică
tradițională și în dinamica proceselor culturale din satele românești tradiționale.
Are publicate o serie de articole și volume circumscrise acestor teme de cercetare: În numele magiei terapeutice; Cămașa ciumei; Repere de cultură
tradițională sălăjeană; 7 zile în Țara Silvaniei; La nuntă în satele
sălăjene. Recent, a finalizat studiile postdoctorale la Școala Postdoctorală a
Academiei Române (2013), publicând ca lucrare de cercetare volumul Asumarea identității culturale în comunitățile românești din Maramureșul
ucrainian (Transcarpatia, Ucraina), conservare și/sau dinamică socioculturală în context european (coordonator științific acad. dr. Sabina Ispas).
În prezent studiază fenomenele de repercutare ale magiei tradiționale în magia
modernă contemporană.
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Ilea – Kőmives, Vânătoare de fluturi
Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj,
instituție a Consiliului Județean Sălaj, a sprijinit și
în 2015 activitatea excepțională a pictorului sălăjean
Gheorghe Ilea, unul din numele reprezentative ale
artei plastice contemporane.
Muzeul de Artă Cluj-Napoca (MACN), instituţie
publică de interes judeţean, care funcţionează în
subordinea Consiliului Judeţean Cluj, a organizat
miercuri, 4 noiembrie 2015, vernisajul expoziţiei
„Vânătoare de fluturi” a artiştilor Gheorghe ILEA şi
Andor KŐMIVES.
Expoziția, concepută sub forma unui dialog plastic
între doi artiști importanți ai generației lor, Gheorghe
Ilea și Andor Kőmives, este relevantă sub un aspect
inedit: ea stă sub semnul prieteniei prin artă, care-i
leagă de 45 de ani. În 1970, în clasa a V-a, cei doi s-au
întâlnit la Liceul de Artă din Cluj, Ilea venind de la
Bucea, jud. Cluj, iar Kőmives de la Aiud, jud. Alba, cu
dorința de a deveni artiști. Privirea întoarsă în timp
scoate la iveală un mod de viață și de gândire al unei
generații crescute în perioada comunistă, cu visurile
și aspirațiile ei.
Titlul proiectului, dincolo de metaforă, se bazează
pe o poveste reală, un performance avant la lettre, o
aventură petrecută la finele clasei a VI-a. Cei doi prieteni au „evadat” pentru două seri la rând din internatul
Liceului „Ady-Şincai”, numit în jargon Bastilia, pentru
a petrece noaptea în pădurea de la Tăietura Turcului,
la marginea cartierului Grigorescu, cu pretextul de a
prinde fluturi pentru insectarul școlar.
Proiectul nu se vrea unul nostalgic, retrospectiv,
deși o componentă a memoriei afective este prezentă firesc, ci pune în evidență un anume traseu
comun al începuturilor, în care se poate citi și intui
sâmburele personalității artistice viitoare a fiecăruia.
Corespondența bogată dintre cei doi prieteni, începută

în perioada liceului și continuată mulți ani după aceea,
relevă interesul intelectual, preocupările și gândurile
despre pictură și artă, specifice fiecărei vârste.
Expoziția celor doi artişti este complexă și cuprinde atât o zonă documentară a începuturilor, lucrări
pe teme asemănătoare privind istoria lor personală,
lucrări de intersecție pe teme și preocupări comune,
cât și alte lucrări recente.
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