
V iaþa bisericeascã a românilor din Ardeal a
fost mult îngreunatã de politica regalã
maghiarã care, prin edictul de la Buda din

anul 1299 dat de cãtre Biserica Romano-Catolicã,
interzicea construcþia bisericilor din piatrã de cãtre
creºtinii ortodocºi din teritoriile aflate sub influenþa
ºi stãpânirea maghiarã. Acest tip de „politicã reli-
gioasã” se încadra într-un set de mãsuri îndreptate
împotriva „schismaticilor”, fiind de fapt o politicã de
stat cu þinte clare.1 Din aceastã perspectivã trebuie
înþeles faptul cã organizarea de tip monahal este,

pentru partea de ev mediu ºi chiar pentru epoca
modernã, mult mai puþin dezvoltatã în Ardeal, în
comparaþie cu cea din Moldova ºi din Þara
Româneascã.

Referindu-ne strict la zona Huedinului sunt ates-
tate, pentru secolul al XVIII-lea, cinci mãnãstiri, si-
tuate în satele Morlaca, Cutiº, Berindu, Buteni ºi
Stobor2, din care doar Morlaca, Berindu ºi Buteni se
aflã azi arondate Protopopiatului Ortodox Român
Huedin. Aceste mãnãstiri au avut o oarecare exis-
tenþã, ca timp de funcþionare, suficientã însã ca sã
persiste ºi astãzi în memoria colectivã prin denu-
mirea unor locuri, cum ar fi „Dealul Mãnãstirii”
(Brazii), pentru cea din Morlaca sau „Dosul
Mãnãstirii” (Frãsinel), pentru cea din Buteni.3 

Astãzi, în sectorul administrativ bisericesc al
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului ºi Clujului
funcþioneazã peste 20 de aºezãminte monahale (în
anul 1990 funcþiona doar aºezãmântul monahal de

la Nicula), din care 11 sunt cuprinse în teritoriul
administrativ al judeþului Cluj (6 mãnãstiri de
cãlugãri ºi 5 mãnãstiri de maici).4

Din cele 11 mãnãstiri din judetul Cluj, un numãr
de patru se aflã pe teritoriul arondat Protopopiatului
Ortodox Român Huedin (trei de maici, la Ciucea,
Râºca Transilvanã ºi Muntele Rece ºi una de cãlugãri,
la Piatra Craiului).

Mãnãstirea „Naºterea Maicii Domnului” de la
Ciucea poate fi consideratã o ctitorie a poetului
Octavian Goga, chiar dacã a fost înfiinþatã în anul
1939, prin grija vãduvei Veturia Goga.5 Dorinþa poe-
tului a fost îndeplinitã parþial de cãtre Veturia, în sen-
sul cã a fost înfiinþatã o mãnãstire de maici, ºi nu
una de cãlugãri. În acest sens, a fost adusã, 
pe domeniul familiei Goga de la Ciucea, o fru-
moasã bisericã de lemn (a se vedea fotografia 
alãturatã, din anul 1939, când biserica era aproape
reconstruitã), ce provenea din comuna Gãlpâia
(judeþul Sãlaj). Ea fusese construitã în anul 1575.
Mãnãstirea de la Ciucea a luat naºtere, aºadar, pe
lângã aceastã bisericã de lemn, dar a funcþionat ca
atare doar pânã în anul 1947 (între anii 1940-1944
aceastã zonã s-a aflat sub ocupaþie maghiarã, în
urma dictatului de la Viena din 30 august 1940),
când autoritãþile comuniste au desfiinþat mãnãstirea.

Revoluþia din decembrie 1989 a creat premisele
reînfiinþãrii mãnãstirii de la Ciucea astfel cã, la ce-
rerea Înalt Prea Sfinþitului Bartolomeu Anania,
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului ºi Clujului, în
ºedinþa din data de 14 iulie 1994, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române a aprobat (actul nr.
4958/ 08.08.1994) reînfiinþarea mãnãstirii de maici
de la Ciucea, cu hramul „Naºterea Maicii
Domnului”.6

În apropierea mãnãstirii de la Ciucea, în comuna

11

Black

Black

SUPLIMENT AL CENACLULUI LITERAR DIN HUEDIN
N R . 5  2 0 0 6

Claviaturi
Mãnãstirile ddin PProtopiatul

Ortodox RRomân HHuedin
Horea-Dorin Matiº

Efulguraþii

Cu scîrba Ta

“Cã þara asta nu e decît o iapã
Pe care prea mulþi vor sã o cãlãreascã,
Sã o þinã bine în frîuri,
Sã o conducã,
Sã o implementeze,
Sã o mulgã

ªi ei ne conduc,
Ne ºtranguleazã cu priceperea,
Cu bunãtatea,
Cu mutrele lor,
Ne implementeazã,
Ne mulg
Pânã-n pînzele pînzelor…

De-atîta binefacere
Plesneºte-n noi fierea
Mai amarã
Decît tot amarul din lume,
Ni se descojeºte sufletul de scîrbã,
De ruºine,
De neputinþã

Ci vino tu, Þepeº,
Pironeºte-i cu ochiul tãu,
Cu neiertarea Ta,
Cu scîrba Ta!“

“Nu-mi spurc eu þeapa-n aºa hoituri“…

Teofil Rãchiþeanu

Biserica de lemn de la Ciucea în anul 1939
(Continuare în pagina 2)



Pe la începutul anilor ‘70, pasionat fiind de Eminescu
ºi eminescologie, m-am interesat la Eta Boieriu, pe care o
cunoscusem prin intermediul lui Doinaº ºi Negoiþescu,
de adresa Rosei del Conte, autoarea cãrþii Eminescu ºi
Absolutul, carte de care eram, pe atunci, îndrãgostit ºi
din care voiam sã traduc, în colaborare cu M. Papahagi,
cîteva capitole, a cãror publicare, în Secolul XX, Doinaº
mi-o garantase. Obþinînd de la Eta Boieriu rîvnita adresã
(cele douã autoare erau prietene), i-am trimis Rosei o
scrisoare în care îi ceream acceptul pentru traducerea ºi
publicarea a cinci capitole din magnifica sa carte (cele
referitoare la Timp). Cu o mare întîrziere, Rosa del
Conte mi-a trimis, prin intermediul Etei Boieriu, o
scrisoare. Odatã cu scrisoarea Dumneaei am primit una
de la Eta Boieriu. Deºi au trecut de atunci mai bine de
treizeci de ani, cele douã scrisori prezintã, cred, interes
pentru literatura românã ºi, de aceea, m-am hotãrât sã le
dau publicitãþii. (Teofil RRãchiþeanu) 

Scrisoarea Nr. 1
Cluj, 17 iunie ‘74 

Dragã poete Rãchiþeanu,

Am fost la Rosa, am petrecut clipe de neuitat în
preajma Rosettei del Conte ºi m-a impresionat
simpatia nespus de caldã cu care îþi amintea
numele, remuºcãrile ce ºi le fãcea cã nu þi-a rãspuns
de atîta amar de vreme. I-am spus puþinul ce-l
ºtiam, despre D-ta ºi a fost de-ajuns – alãturi de
ceea ce singurã a înþeles din scrisoarea pe care i-ai
scris-o – ca sã te îndrãgeascã ca pe un “pur“, cum
te considerã în aceastã “umanitate larvarã“ – sînt
cuvintele ei.

Din pãcate – dar în fond cu dreptate – nu e de
acord cu traducerea pe bucãþele a lucrãrii ei. Dar
mai bine ascult-o pe ea, în scrisoarea pe care þi-o
alãtur.

Îþi doresc numai bine ºi sper sã-mi dai un semn
de viaþã cînd vei trece prin Cluj.

Eta Boeriu

Scrisoarea nr. 2
Teofil Rãchiþeanu
Rãchiþele, nr. 346

Nobile prieten întru Eminescu,

de multã vreme sînt datoare cu un rãspuns la
scrisoarea Domniei Tale, de-o autenticitate
miºcãtoare. Mã vei înþelege dacã o sã spun cã însãºi
sinceritatea mãrturisirii tale m-a împiedecat sã-þi
scriu cuvinte convenþionale cu care scriitorii profe-
sioniºti rãspund admiratorilor lor. Sînt ºi eu o fiinþã
singuratecã, aidoma dumitale, chiar dacã o prea
lungã viaþã de luptã grea m-a constrîns adesea sã
cobor în arenã pentru apãrarea valorilor ºi ide-
alurilor în care cred; ºi ºtiu cît poate fi rãnitã o sen-
sibilitate delicatã de golul retoricii care atinge pînã
ºi stilul epistolar. 

Voi încerca, deci, sã fac posibil, cu orice preþ, sã
aveþi un exemplar din cartea ce place încã, pînã ºi
mie, chiar dupã zece ani. ªtiu cã este o carte purã
pe care de-a lungul anilor am purtat-o în suflet
chiar dacã apoi ea a izbucnit în afarã aproape dintr-
o datã. Gîndind-o am încercat atîta bucurie încît un
singur lucru nu-mi place – acela, e un fel de a
spune, de a o fi terminat. E un fel de a spune
deoarece dacã mi-aº fi regãsit acea stare de graþie
ºtiu cã Eminescu ar putea încã sã-mi încredinþeze
cîte ceva din acel secret inepuizabil care este poe-
sia.

În ce priveºte gîndul ca… dumneata sã o traduci
ºtii prea bine cã chiar în spatele argumentãrilor
practice ipocrite, dar perfect credibile, pe care de
fapt realitatea le reprezintã prin lipsa de hîrtie, nici-
cum ea nu ar putea fi prezentatã în hainã
româneascã în toatã unitatea ei, iar a o fragmenta
nu are sens deoarece cele douã curente conduc-
toare ale exegezei, filosofic ºi filologic, se com-
pleteazã firesc. Pe fragmente – rãstãlmãcind-o –
cartea a fost îndeajuns jefuitã de cãtre acei ce au
þinut-o în ladã fãrã sã o citeze: ”timp” ºi “absolut”
devenind adevãrate ingrediente obligatorii – cuvinte
potrivite în sensul rãu al termenului – pentru
feluriþi eminescologi de duzinã.

ªi apoi, independent de aceia care s-au servit –
ºi nici mãcar bine – pe cine ar mai interesa o carte

aidoma? Ne trebuie curãþenie de inimã pentru a
citi poeþi, dar ºi pentru a ne apropia de anumiþi
interpreþi, critici, de poesie. Eu consider – ºi nu mã
judeca orgolioasã – cã sunt foarte puþini cei care
astãzi pot avea privilegiul de a simþi ceea ce este de
valoare în actul creaþiei, ba chiar ºi cei ce cu umil-
inþã, dar cu pasiune dezinteresatã ºi totalã se
apropie de interpretul operei create.

Sper sã te întîlnesc. De fapt de ce sã sper? Ne-
am întîlnit deja. De aceea te conjur, ca o veche pri-
etenã, sã rãspunzi cu curaj la chemarea interioarã,
dacã daimonul tãu te vrea poet. Aceastã lume
pustiitã de aridul vînt al vulgaritãþii grosolane ºi al
indiferenþei ucigaºe are nevoie de poezie: nu de
aceea ce “se consumã” ca orice altã marfã pe foi
tipãrite, ci de aceea ce o restitui omului dinlãun-
tru, o lume necontaminatã (purã). Întreagã ºi
numai pentru el.

Cu aceastã urare, vã mulþumesc
A D-voastrã

Rosa Del Conte
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C o r e s p o n d e n þ e

EEttaa BBooiieerriiuu ººii  RRoossaa ddeell
CCoonnttee  -  ddoouuãã ssccrriissoorrii

ccããttrree  TTeeooff ii ll  RRããcchhii þþeeaannuu

Facsimilul scrisorii Rosei del Conte

Negreni, puþin mai sus de satul Bucea, se aflã
Mãnãstirea „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul” de la
Piatra Craiului. Piatra de temelie a acestei mãnãstiri
a fost pusã de Înalt Prea Sfinþitul Bartolomeu
Anania, la data de 1 iunie 1995. Prin actul nr.
5727/1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române preciza cã aºezãmântul monahal de la
Piatra Craiului sã fie unul de cãlugãri.7 Terenul pen-
tru aceastã mãnãstire, precum ºi o „casã de vacanþã”
a fost donat, în acest scop, de cãtre credincioasa
Viorica Iorgulescu din Bucea, în anul 1993, iar
demersurile necesare din anii 1993 ºi 1994 au gãsit
sprijin la Arhiepiscopia Clujului. Eforturile începutu-
lui au fost deosebite, dar ele au fost depãºite cu aju-
torul credincioºilor din parohia Bucea, pãstoriþi cum
se cuvine de cãtre inimosul preot Mircea Dejeu.

O altã mãnãstire cu specific aparte din cadrul
Protopopiatului Ortodox Român Huedin este cea de
la Muntele Rece, ce are hramul „Înãlþarea Maicii
Domnului”. Aceastã mãnãstire a luat fiinþã în 1995,
în locul numit „La eroi”, din cãtunul Bordeºti al sat-
ului Muntele Rece, comuna Mãguri-Rãcãtãu. Sfântul

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat, prin
actul nr. 5727/ 03.11.1995, înfiinþarea la Muntele
Rece a unei mãnãstiri de cãlugãri însã, datoritã unor
probleme organizatorice, aceasta a fost transformatã
într-o mãnãstire de cãlugãriþe începând cu data de 1
octombrie 2004 (prin hotãrârea Permanenþei
Consiliului Eparhial din 1 septembrie 2004 ºi a
deciziei nr. 2920 a Înalt Prea Sfinþitului Bartolomeu
Anania din data de 6 septembrie 2004)8.

Cea mai nouã mãnãstire din cadrul
Protopopiatului Ortodox Român Huedin se aflã pe
teritoriul comunei Râºca, în apropierea satului Dealu
Negru, purtând numele de „Râºca Transilvanã” ºi
având drept ocrotitoare pe Sfânta Cuvioasã
Paraschiva. Actul decizional de înfiinþare a acestei
mãnãstiri a fost emis la data de 20 noiembrie 2002,
de cãtre Înalt Prea Sfinþitul Bartolomeu Anania, în
temeiul aprobãrii Sinodului Mitropolitan, prin actul
cu nr. 1622/ 2002.

Cele patru mãnãstiri din cuprinsul
Protopopiatului Ortodox Român Huedin conferã un
aer aparte acestei frumoase regiuni lipsitã mult timp,
în mod nefiresc, de suflul unor astfel de locaºuri de
trãire duhovniceascã. Aceste mãnãstiri îmbogãþesc

peisajul local tradiþional, care este presãrat cu mi-
nunate biserici ºi bisericuþe de lemn, adevãrate mo-
numente de arhitecturã popularã tradiþionalã
româneascã, unele fiind chiar incluse în patrimoniul
naþional ca monumente istorice.

Note 
1 O.D. Cãpãþânã, The Towns of Transylvania. Excepts from

Paradoxal Romania, Cluj-Napoca, 1994, p. 3. 
2 Ana Potra, Organizarea ºi evoluþia ºcolilor româneºti din

zona Huedin pânã în 1867, articol publicat în revista „Glasul”, nr.
3-4 (78-79), 2003, p. 19. 

3 Nicolae ªteiu, Gheorghe Negru, Poieni – spaþiu, istorie ºi
spiritualitate, Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2003, pp. 116-
117. 

4 Arhiva Arhiepiscopiei Clujului, 2002, Raportul Sectorului
administrativ bisericesc pe anul 2002, prezentat în ºedinþa
Adunãrii Eparhiale din data de 5 februarie 2002, p. 1-5. 

5 Radu Constantinescu, Aurel But, în volumul Goga la
Ciucea, Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2003, p. 18. 

6 Arhiva Arhiepiscopiei Clujului, actul cu nr. 1652/11.08.
1994. 

7 Arhiva Arhiepiscopiei Clujului, pe anul 1995. 
8 Arhiva Mãnãstirii „Înãlþarea Domnului” de la Muntele

Rece. 

(Urmare din pagina 1)
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D eseori, formaþia de dansuri ºi obiceiuri populare

„Poieniþa” din Poieni, jud. Cluj, condusã de învãþã-

torii Ionel ºi Dorina Pop din cadrul Palatului

Copiilor - Filiala Poieni, ne-a încântat prin autentic, culoare

localã, dãruire ºi dragoste pentru tot ce este valoare, sensibili-

tate ºi frumos. Impresia în faþa trupei de 35-40 de copii e cã în

Poieni au erupt dintr-o scoarþã ancestralã dacii (“Priviþi, d-lor,

intrã dacii” – afirma cândva admirativ Gelu Furdui de la Radio

Cluj). Dincolo de melodie, text folcloric, dans, costume, este

îndeosebi sentiment, emoþie care produce un catharsis bine-

fãcãtor. Produsul lor folcloric vine dintr-un alt spaþiu, al

Spiritului pur, necontaminat de veºtejirile secolului XX.

Folclorul, în spectacolele lor, e religie. Iar interpreþii sunt

chemaþi pentru a fi cunoscuþi mai bine prin prezentul interviu.

O voce în duet, în echipã, într-o familie. Aºadar Ionel Pop, inter-

pret la acordeon, fluier, taragot, orgã ºi coordonator al multor

ansambluri, tarafuri, ºi grupuri artistice, ºi Dorina Pop, textier ºi

sufletul formaþiilor “Stropi de soare” ºi “Poieniþa”. (D.B.)

- Întrucât produsul folcloric, Opera transcede
biografiile, nu vom începe cu un CV, ci cu o scurtã
istorie a formaþiei Poieniþa.

- De fapt, aceastã formaþie s-a nãscut dintr-un
alt grup vocal-instrumental-cameral “Stropi de
soare”. Acesta a fost înfiinþat, dupã o colaborare cu
prof. Nicolae Dãianu, la ºcoala din Poieni. Grupul
este alcãtuit din copii din clasele gimnaziale.
Folclorul copiilor constituie o preocupare mai
veche a noastrã (în acest sens lucrãrile noastre de
grad I în învãþãmânt au aceastã temã). Grupul
existã de 25 de ani ºi are un palmares bogat. Pentru
a nu neglija activitatea artisticã a copiilor, dupã
accederea lor în gimnaziu, am înfiinþat ansamblul
folcloric de cântece ºi dasuri “Poieniþa” care are în
repertoriu numai folclor din zona Poieni. Am mai
înfiinþat un grup de taragotiºti ºi un Ansamblu fol-
cloric de cântece ºi dansuri “Poieniþa” format din
tineri ºi tineri cãsãtoriþi, cu care am fãcut turnee
prin toatã þara. Cu aceste grupuri ºi ansambluri la
Festivalurile naþionale “Cântarea României” am
luat multe premii, cu un repertoriu folcloric auten-
tic, chiar dacã timpurile erau vitrege. Am îndrãznit
înainte de 1990 sã iniþiem un pluguºor în care, sub-
til, ne-am apropiat de adevãrata tradiþie. Douã
echipe de urãtori porneau, una din Josani (partea
de jos a satului) ºi alta din Susani (partea de sus a
satului), în faþa cãrora erau cel puþin douã perechi
de boi cu plugurile, împodobite cu brazi ºi cu
betele, iar în faþa lor se aflau câþiva cãlareþi.
Echipele se întâlneau în faþa Cãminului cultural.
Dupã câteva replici-laude de reuºitã ale grupului în
urat, cele douã echipe se uneau ºi fãceau o urare
comunã comunitãþii. 

Acesta e un moment care vã introduce în
atmosfera obiceiurilor din zona Poieni. Costumele
le adunam de la bãtrânii satelor, care se bucurau cã
dãdeam importanþã comorilor lor de suflet, uitate

în vechi lãzi de zestre. Din pãcate, în anul 1994,
din lipsã de sprijin din partea autoritãþilor, am des-
fiinþat ansamblul de maturi, rãmânând sã lucrãm
doar cu grupurile de copii.

Dintre împlinirile cele mai importante ale
acestora, amintim locul I la Festivalul Naþional de
folclor de la Nãvodari din 1995, nenumãrate înre-
gistrãri radio-TV Cluj-Napoca, numeroase specta-
cole în þarã, dar ºi în strãinãtate (Olanda). 

- Cum caracterizaþi zona folcloricã Poieni de
unde culegeþi ºi interpretaþi pe scenã cântecele ºi
dansurile populare? 

- Folclorul zonei Poieni este complex, întrucât
este o sintezã a zonelor limitrofe. În acest sens,
Poieniul este o zonã de interferenþã între Sãlaj,
Bihor ºi zona de munte. La noi se joacã învârtita
rarã, învârtita iute, jocul de doi, borodana, luncana,
criºeneasca, precum ºi jocurile de bãieþi Feciorescu
ºi Cãluºeru ºi jocul femeiesc Muiereasca. Ca un
prolog la acest din urmã joc, am pus în scenã un
altfel de dans de fete în care sã fie scoase în evi-
denþã graþia, feminitatea specificã fetelor inter-
prete, deoarece dansul pe care îl jucau fetele pânã
în acel moment al inovãrii era prea dur, prea bãr-
bãtesc. De altfel, poate cã acel dans împrumuta un
fel de a fi colþuros al muntelui. Dansurile, de fapt,
se asociazã formelor de relief ºi apelor. Dansul de
munte este iute ºi vesel ca apele lui repezi.
Dansurile de câmpie sunt line, fãrã învolburare ºi
zbucium.

Unul dintre jocurile mixte care fascineazã în
zona noastrã este Roata în care fete ºi bãieþi se
prind într-o horã a soarelui cãreia, pe lângã figurile
moºtenite, i-am mai adãugat câteva figuri în cola-
borare cu membrii ansamblului.

- Pentru a salva aceste comori “de simþire ºi sen-
sibilitate”, în cele din urmã, româneascã, ce ar tre-
bui fãcut? Ansamblurile voastre impresioneazã,
pentru cã v-aþi adãpat cu sufletul la tradiþia fol-
cloricã bãtrâneascã, dar existã destul folclor vidat
pe dinãuntru de conþinut sufletesc.

- Ceea ce a frapat întotdeauna la spectacolele
noastre a fost autenticul dansului, cântecului ºi al
costumelor care, din pãcate, se împuþineazã simþi-
tor. Pentru conservarea ºi remodelarea lor,
depunem în continuare eforturi în a convinge
autoritãþile pentru a înfiinþa un centru de con-
fecþionare ºi conservare a costumelor cele mai ori-
ginale ºi tradiþionale. Ar fi necesarã înfiinþarea unor
ateliere în care femei care încã mai ºtiu sã lucreze
costume autentice, în toate etapele – cusut, con-
fecþionare, broderie – sã impunã în patrimoniul
zonei lucrãri valoroase ºi sã iniþieze tineretul, de
altfel, atât de dornic în a cunoaºte ºi pãstra ceea ce
au creat bunii ºi strãbunii lui. Astfel s-ar contracara
mai eficient nefirescul, kitschul în materie de fol-
clor, pe care unii vor sã-l ridice la rang de autenti-
citate.

Fireºte, studiile ºtiinþifice ar fi binevenite. Noi
ne-am ocupat cu interpretarea folclorului pentru 
a-l salva de la uitare. În acest sens avem pregãtite
multe materiale folclorice culese sau create care vor
face obiectul unei culegeri. 

- Ce proiecte aveþi în perspectivã? Pentru cã vã
zbateþi pentru a convinge autoritãþile, poate pezen-
tul interviu constituie un semnal de alarmã cã ºi în
folclor trebuie sã se lucreze cu profesioniºtii care
au un suflet mare, deºi în vremuri vitrege mani-
festãrii lor.

- Dorim sã realizãm un muzeu, cu obiecte fol-
clorice adunate cu elevii de-a lungul anilor, ºi even-
tual, achiziþionarea unei case vechi. De asemenea,
ar fi necesarã realizarea unor parteneriate cu ºcoli
din zone diferite ale þãrii care au ansambluri fol-
clorice, pentru a ne cunoaºte reciproc obiceiurile,
tradiþiile, datinile, portul. 

În primãvara acestui an, vom organiza un festi-
val-concurs intitulat “Ghiocelul”, a II-a ediþie, cu
participarea preºcolarilor ºi ºcolarilor de la ºcolile
din zonã, abordând tema folclorului copiilor ºi fol-
clorul autentic din zonã. Tot în acest an la ºcola
din Poieni se vor sãrbãtori 25 de ani de activitate
culturalã.

Ar fi oportunã reluarea activitãþilor cu adulþii,
numai cu sprijinul autoritãþilor. Cu sprijinul
Centrului de creaþie intenþionãm sã publicãm o
antologie de folclor, material de sprijin pentru
învãþãtori, ºi creaþii proprii.

Oricum, pentru a vã face o imagine a situaþiei
financiare la capitolul folclor, subliniez cã, în ge-
neral, pentru spectacolele de acest gen, care menþin
vie tradiþia folcloricã, se alocã mult prea puþine fon-
duri, în mediul rural, casa cântecului nostru bãtrâ-
nesc.

(În numerele urmãtoare vom demara publicarea unor mate-

riale folclorice specifice zonei. Exploatându-le astfel, poate, într-

un fel le vom salva de la uitare.)

Interviu realizat de 

Dinu BBãlan

“Poieniþa” ddin PPoieni
sau aautenticul 

folcloric lla eel aacasã

Interviu cu 
învãþãtorii Ionel ºi Dorina Pop din Poieni

Dorina ºi Ionel Pop
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Teofil Rãchiþeanu este unul dintre poeþii siguri
ai literaturii române. Mai sigur decât alþii mai bine
cotaþi decât el. Poezia sa, cu un aparent aer vetust,
se situeazã deasupra modelelor literare. E poezia-
poezie care curge liniºtitã printre vremuri, adunând
în matca ei adâncã numai afluenþii puternici.
Aluviunile n-o încearcã, resorbite fãrã greº în solul
penetrabil al vremurilor care le-au provocat. 

Munþii Apusului, dacã bine ºtim, n-au dat pânã
la Teofil Rãchiþeanu nici un poet citabil. Acest
spaþiu a fost mereu leagãn de eroi, nu de cântãreþi;
de asprimea stâncilor s-au contaminat caracterele,
nu sensibilitãþile poetice. Aron Cotruº, ce pare un
om al locului prin intuirea perfectã a spiritului
revoltelor, n-a fost de pe aici. Acum, abia, avem
prin Teofil Rãchiþeanu, primul poet autentic al
acestui spaþiu încãrcat de legende. Dar un altfel de
poet decât cel aºteptat copleºit de melancolii. Un
poet obligat a strãbate alãturi de noi un timp ce 
nu-i aparþine ºi al cãrui cântec, de aceea, e o con-
tinuã litanie. Un însingurat, pentru care poezia nu
e o îndeletnicire ocazionalã, ci condiþie existenþialã.
Teofil Rãchiþeanu retrãieºte, într-o formã specificã,
drama poetului latin de la Pontul Euxin. Traieºte ºi
el amãrãciunea exilului, un exil însã ce-ºi mãsoarã
distanþele nu peste mãri ºi þãri, ci peste veacuri. 

În 2002, poetul ºi-a adunat în volumul
Efulguraþii (Ed. Sedan) cam tot ceea ce a scris pânã
acum în materie de poezie (conform unei scrisori
particulare: “Mult–puþin, rãu-bun, acesta e rodul
meu în aceastã lume, semnul trecerii mele prin
ea.”). Avem, în sfârºit, ordonarea textelor sale în
forma lor originarã, depãºindu-se astfel toate tribu-
laþiile editãrii lor de pânã acum. Primele douã
cicluri oferã cheia cu care se pot deschide porþile
universului sãu poetic. Noaptea lui Orfeu ºi Somn
de voevod duc imediat cu gândul la starea orficã
blagianã ºi visul voevodal eminescian. E un fapt
cert cã poetul repetã experienþa marilor sãi înain-
taºi, dar nu ca epigon, ci prin puterile sale
sufleteºti. Teofil Rãchiþeanu e un poet de largã cul-
turã, un foarte fin estet. Se miºcã uºor în spaþiul
mitologiei, pe care nu doar o degustã ca amator de
antichitãþi, ci trãieºte în spiritul ei ca un expresio-
nist ce este. Aspectul uºor vetust al poeziei sale nu
e decât rafinament poetic. Avem în Teofil
Rãchiþeanu un poet modern prin acest rafinament.
El nu scrie, ci cântã, întocmai ca Orfeu. Poeziile
sale sunt cântece care induc o stare duminicalã.
Portativul lor e aerisit, cuprinde doar tonuri ele-
giace ºi imnice. Dar câtã solemnitate! Lexicul,
foarte restrâns. În purã viziune clasicã, vocabulele
au acces în aceste cântece. Selecþia se face între
cuvinte, nu între vorbe. Cuvintele sunt astfel alese
încât sã se resoarbã în cântec. Ele comunicã în
mãsura în care ºi cântã. Sensul lor e profund mu-
zical prin forþa de sugestie. Sunt cuvinte-simboluri.
Modelul e foarte vechi, vine dinspre Dosoftei. Nici
un alt poet român n-a recepþionat atât de bogate
ecouri muzicale din Dosoftei ca el. Senzaþia de
monotonie lexicalã ºi de timbru poetic vine din
intenþia lui Teofil Rãchiþeanu de-a psalmodia.
Sferele poeziei sale sunt atât de înalte cã vorbãria
de rând nu ajunge la ele. Poetul sublimeazã necon-
tenit în cãutarea esenþelor. Versurile sunt reluate ºi
întoarse pe toate feþele pânã ating puritatea
cristalului. Sã ascultãm acest cântec cãruia nu i se
gãseºte pereche în literatura noastrã: “Era tîrziu în

vreme ºi pustiu./ Murea în ceruri ultima luminã./
Sufletul meu, la umbra ei plîngînd,/ Cerºea cu
glasul stins mai multã vinã…/ Ca din pustiuri negre
strãbãtînd,/ O muzicã vuia prin lumi amarã./ La
marginile cerului pãlind,/ ªapte mii sori deodatã
înnoptarã…/ ªi Marea Moartã murmura în cer/ ªi
Dumnezeu în raclã strãvezie/ Plutea închis pe
apele pustii,/ Încheietor el însuºi de vecie…”
(Încheietor el însuºi de vecie). Ca sã ajungã la per-
fecþiunea acestui cântec, poetul a încercat vibraþia
fiecãrui vers în textele care l-au precedat. E modul
de-a lucra al poetului clasic, adicã al marelui poet,
care prin tot ce compune se raporteazã la veºnicie. 

Motivul nopþii orfice deschide poezia lui Teofil
Rãchiþeanu spre orizonturi metafizice, unde rareori
poeþii au ajuns. El prefigureazã toposul cosmic
undeva la margini de pãmânt, într-un noian de
neguri, care izoleazã mãri întunecate ºi pustiuri
nesfârºite. Poetul trãieºte acut sentimentul
Apocalipsei. Nu de meditaþie este vorba, la el me-
ditaþia se resoarbe în elegie. O stare de prãbuºire îi
apasã sufletul. Asumându-ºi condiþia lui Orfeu,
cântecul sãu însoþeºte neputincios destrãmarea
cerului. Toate, acolo, se leagãnã încât nimic nu mai
rezistã vertical. Un cutremur cosmic a pus în
miºcare temeliile: “Ci se aude pururi în suflete un
plîns./ Pare cã lumi s-ar stinge prin a durerii vale/
ªi mãrile prin ceruri s-ar legãna în somn/ ªi pust-
nici mii pe ceruri s-ar legãna cu jale./ Parcã un
clopot cosmic s-ar legãna mereu/ La vãmile durerii
pe nevãzute toarte/ De se revarsã pururi tîngui-
torul zvon/ Pierzîndu-se în mine cu lin ecou de
moarte…” (Pare cã lumi s-ar stinge prin a durerii
vale). Aceastã legãnare cvasigeneralizatã e un motiv
poetic specific lui Teofil Rãchiteanu. În poezia sa
se leaganã mãri, pustiuri, cloptul cosmic chiar, clãt-
inând ordinea cereascã, dar se leagãnã ºi tristeþea
ori plânsul ca expresie a clãtinãrii sufleteºti. “Tot
universul e un val de plîns”, exclamã patetic poetul
prin gura lui Orfeu. Prãbuºirea pare iminentã. ªi
beznele tot mai înalte cresc/ ªi Dumnezeu e mort
la o rãscruce/ ªi cerurile toate sunt pustii/ ªi sufle-
tul meu unde se va duce?...” (Pãrerea doar a
ultimei lumine). E o întrebare tulburãtoare care ne
apropie de condiþia tragicã a omului modern. Ca
toþi marii poeþi expresioniºti, modelul în literatura
noastrã este Lucian Blaga, Teofil Rãchiþeanu
trãieºte pânã la capãt sentimentul tragicului exis-
tenþialist. Într-un univers mort, când Dumnezeu
închis în raclã strãvezie pluteºte pe apele pustii,
“încheietor el însuºi de vecie”, sufletul nostru unde
s-ar mai putea duce? Singuri supravieþuitori, avem
destinul lui Orfeu, fãrã sã-l ºtim. Somnul lui este ºi
al omenirii. Poetul îl rosteºte în cântecele sale apoc-
aliptice, dar lumea nu pare a-l auzi. Noaptea orficã
este astfel simptomaticã timpului nostru crepuscu-
lar, slujbei de vecernie a lumii. 

Somnul voevodal e un alt motiv poetic drag lui
Teofil Rãchiþeanu, învecinat cu cel al nopþii orfice.
Imaginaþia sa configurezã acum un topos mitic
pentru refugiul voevodului din lume: “Ci ochiul lui
în vis i se deschide/ În codrii vechi se nãlucesc fîn-
tîni/ Bourul sfînt boncãluind sub stele/ Se duce iar
spre tãinuite stîni// (…)// Lumini de aur susurã
prin cetini/ Se-aud în munþi mãiestrele cîntînd/
Reci rîuri în el însomnurate/ Din nouri chip
strãbun vegheazã blînd” (Ochiul de vis). E un
topos dupã cum se observã, familiar poetului, un
spaþiu montan în care el însuºi s-a retras din lume.
Ca în vis, îi stãruie în suflet vremurile de altãdatã:
“În vechi iatacuri susurã-n oglinzi/ Chipul dom-
niþelor demult apuse/ Luminile în candeli parc-au
plîns./ Suflet învins spre alte lumi se duse…// Din
scrinuri muzici izvorãsc. Ce lin/ Ecoul lor auzul
mi-l înfloare!/ Parcã un zeu, pe flaute cãlcînd,/ În
pieptul meu se tânguie ºi moare.” (Luminile în can-

deli parcã-au plîns). Azi, voevodul îºi trãieºte, o
datã cu lumea, timpul sãu crepuscular. Ce e în cer
e ºi pe pãmânt. Restriºtea sa e la fel apãsãtoare ca
cea a lui Orfeu: “Singur prin vãile lumii,/ Sufletul
meu fãrã somn./ Raclã de aur e steaua/ În care
pãrinþi mei dorm.// Luminile ei nenuntite/ Doar o
suflare mai vor./ Veacul de-acum e povarã/ Toate
ale lumii mã dor. // Îngãduie numai o clipã,/
Doamne, sã stãrui în prag./ În urmã-mi cu-argint
ferecate,/ Porþile, grele le trag…” (Singur prin vãile
lumii). Atât Elegii pentru restriºtea voevodului, cât
ºi Planete de melancolie reverberezã stãrile lirice
din Somnul voevodului. O vreme, poetul îºi mai
poartã masca voevodalã, dar apoi se elibereazã de
ea, asumându-ºi plânsul pe cont propriu. Clipa sa e
apãsatã, astfel, de aceleaºi neliniºti voevodale. “Tot
mai tîrziu se face în lume ºi e vînt” – constatã cu
amãrãciune existenþialã – “ªi în aer a rai ºi a vecini-
cie amiroase”. Lumea îºi trãieºte lunile sale de
toamnã, în ceasul amurgului. Semne prevestesc
Ora marilor liniºti. Dumnezeu e pe undeva prin
preajmã, cuprins ºi el de oboseala lumii: “Ai venit,
Doamne, ºi pe umãrul meu ai plîns”. Iarna ce se
anunþã (“Ninge suav ºi în mine se aºazã”) nu e cea
fireascã, ci e o iarnã a lumii. La fel ºi amurgurile.
Elegiile ºi litaniile lui Teofil Rãchiþeanu sunã, astfel,
ca un stins cântec de lebãdã a lumilor în prãbuºire. 

La ceasul acesta, când mai înalt, când mai
ceþos, al toamnei lumii, tãrâmurile aproape cã s-au
contopit. Între viaþã ºi moarte nu mai sunt acum
punþi. Se lunecã lin pe Drumul Uitãrii, când pati-
ma, gândul ºi aleanul se sting. ªi tot lin, când sub
pãmânt somnul morþilor începe iar sã doarã,
sufletele lor rãzbat în chip de fragede brânduºi, pe
care nu cãldura ºi lumina, ci moartea le-nfloare. O
comunicare nestânjenitã de nici un hotar, s-ar
putea zice, dar una misticã, izbãvitoare, pusã sub
semnul dumnezeirii. Rare sunt momentele în
poezia lui Teofil Rãchiþeanu în care viaþa îºi are
luminiºurile sale pe celãlalt tãrâm. Rare sunt
momentele, chiar privilegiate, în care luminile raiu-
lui bucurã sufletul. Dimpotrivã, rãceala ºi întune-
ricul tãrâmului ameninþã continuu licãritul vieþii.
“Pe firul unui gînd adînc cobor –/ Ora-nvierii
nicãieri nu sunã –/ ªi vremea vremuie ºi dedesupt/
Aud cum oasele se fac þãrînã// ªi-i searã aproape.
Soarele învins/ În Munþii Mari se duce sã apuie./
Lîngã o cruce veche rezemat/ Eu simt þãrîna cum
în mine suie” (Lîngã Morminte). 

Condiþia exilului, povara de-a trãi într-un timp
decrepit, atât de departe de ora lui verde, e agravatã
de inconºtienþa noastrã, a celor ce populãm acest
timp. Precum Ovidiu altãdatã, printre geþi, aºa poe-
tul, astãzi, printre noi, îºi poartã singurãtatea în
toga unei dureroase incompatibilitãþi. Singurãtatea
pasului nostru atât de trecãtor atinge dureros
trãirea sa pentru eternitate: “Mi-i sufletul drum de
þarã/ Calcã lumea ziuã-searã,/ Calcã lumea în
neºtire/ ªi nu ºtie cîst mi-i mîhnire,/ Calcã lumea
bunã, rea/ ªi nu ºtie cît mi-i grea/ Calcã lumea
pieritoare/ ªi nu ºtie cît mã doare”. E adevãrat cã
în sufletul poetului mai stãruie icoana unor vre-
muri tinere, amintirea unei copilãrii ocrotitã de o
prea bunã zânã Dochianã, cãreia i se închinã. Dar
nici chiar aceste întoarceri sãrbãtoreºti nu-i pot
zvânta lacrima. Elegiile pentru restriºtea voevodu-
lui nu schimbã tonalitatea litaniilor, decât cã o cir-
cumscrie spaþial. Poetul se identificã acum cu plân-
sul Ardealului. Voevodul în toate învins, poate
numai susur al unor voci ce demult nu mai sunt ori
poate cã (…) clopot, prin alte lumi plâns, acel
voevod fãrã voie exilat într-un timp prãbuºit s-a
înãlþat undeva la crucea vãmilor, sus..., mântuit de
umilintele noastre. În Munþii Apusului, acum, un
alt voevod îºi plânge restriºtea, mai mult istoricã
decât existenþialã. Noul voevod este Avram Iancu,

Teofil RRãchiþeanu - 
un eexpresionist bbaroc

Iuliu Pârvu
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eroul naþional în jurul cãruia s-a creat un adevãrat
mit. Teofil Rãchiþeanu mãreºte dimensiunea lui cu
câteva cântece pe care le-a grupat în ciclul Patimile
lui Avram Iancu. Spiritul Iancului stãpâneºte
autoritar spaþiul sufletesc al acestor locuri, fãrã el
Apusenii n-ar mai fi ce sunt: “Sus, mai sus/ În
codrul verde/De un veac/ Iancu se pierde/ Fãrã
stare/ ªi- alinare,/ Pe sub lunã,/ Pe sub soare;/
Doar pe brume/ Lasã urme/ ªi pe rouã/ Jale
nouã,/ Prin pãduri,/ Negre gînduri/ Pe cãrãri/ Mari
supãrãri;/ La fîntîni,/ Cu tîmple-n mîini,/ La
umbrã/ De fagi bãtrîni/ Stã un ceas/ Ca de-un
popas/ ªi se-ngînã/ Fãrã glas…/ ª-apoi verde/
Iancu-n codru/ Iar se pierde…” (Sus mai sus).
Inflexiunile folclorice din aceste cântece sunt o altã
sursã de rafinament poetic din creaþia lui Teofil
Rãchiþeanu. Nu de pastiºã este vorba, ci de conta-
minare. Poetul are nu numai un excepþional simþ al
limbii, ci ºi al doinirii. Lui, natura îi cântã ca lui
Sadoveanu, încât murmurul apei ori foºnetul
pãdurii induc tonalitãþile doinei. Teofil Rãchiþeanu
doineºte cum ar respira. De felul lui puteau fi
rapsozii de demult ai acestor locuri. 

În ciclul Elegiile de la Dealul Rãºinarilor, 11 la
numãr, parcã în replicã la cele stãnesciene, poetul
împarte spaþiul liber cu Ioan Alexandru. ªi elegiile
sale sunt cântece de pomenire la prohodul unei
comunitãþi sãteºti. Le-a fost dat parcã acestor doi
poeþi de prin pãrþile Clujului sã însoþeascã prin ver-
sul lor tãrãgãnat despãrþirea vechilor sate transil-
vane de lume. Teofil Rãchiþeanu este încã mai liric.
El nu-ºi leagãnã vocea întru nemurirea unor figuri
þãrãneºti care se sting, ci plânge amar pe marginea
gropii istorice în care se înmormânteazã lumea
þãrãneascã. E parcã mai interesat sã-i punã acestei
lumi o aurã miticã, pentru înveºnicirea ei în le-
gendã: “Sus pe deal stã satul pãrasit –/ O insulã în
cer înrouratã/ De plînsul inimilor celor cari/
Pribegi fiind, l-au ctitorit odatã./ Ce înaltã creºte
iarba pe cãrãri!/ Casele, vechi, mereu, se-clinã./ În
pragul lor împovãraþi de ani,/ Pãrinþii ard încet ca
o luminã. // (…)// Nopþile cad înalte din tãrii,/
De întuneric ºi de tainã grele./ În zori stãbunii
rãposaþi în veac/ Se mai aud chemîndu-se prin
stele”. (Elegia Întîi) 

Rareori tonalitatea elegiacã se converteºte, în
poezia lui Teofil Rãchiþeanu, într-una imnicã. Sunt

douã determinãrile care o produc: tãrâmul de rouã
ºi partea de dragoste. Spaþiul toamnelor palide,
murmurând jalea voevodului, se transfigureazã,
primãvara, în spaþiul mirific, al puritãþii primor-
diale, în rai pãmântesc. Aici e Zamolxia. Pe urmele
lui Mihai Eminescu, poetul regândeºte tãrâmul de
rouã al vechii Dacii, suprapunându-i miresmele,
culorile ºi lumina Apusenilor. Încã o datã este evi-
dentã intenþia mitizãrii, condiþie fãrã de care
poezia lui Teofil Rãchiþeanu nu ar putea exista. Un
duh al pãmântului, ca la poeþii naþionaliºti, respirã
aici în toate. E locul împãcãrii poetului cu sine:
“Cerbul vine – înstelatul – vãi coboarã, suie creste/
Ochiul meu mirat se uitã: intrã? Iese din poveste?/
ªi pierdut eu stau acolo – nu mã ºtie nime-n lume
–/. Soarele cel sfînt deasuprã-mi nici rãsare, nici
apune…” (Zamoloxia I). Este foarte multã luminã
în acest spaþiu, ca altãdatã în poezia semãnãtoristã.
ªi foarte multã cântare. Pentru cã e un spirit
cuprinzãtor, pe care nu-l ating prejudecãþile, poetul
îºi acordã stunele la starea liricã de moment. Nu se
sfieºte, bunãoarã, sã îngâne împreunã cu ªt.O. Iosif
ode care ar putea pãrea din altã lume ºi din alt
veac: “Luminã Soarele,/ Clar sfînt de iunie./ Cântã
izvoarele./ Har ºi minune e.// Unduie iarba./
Murmurã Firea./ Cântã în toate./ Sfântã iubirea.//
Umblã pe dealuri/ Sfîntã Duminicã -/ Toate se
mîntuie/ ªi se cuminecã…” (Har ºi minune e). 

În poezia eroticã, Teofil Rãchiþeanu se particu-
larizeazã nu atât prin tipul special de trãire, cât
prin expresia poeticã folositã. Un ritm domol
alternând între stãrile de extaz ºi de nostalgie.
Deficitul de senzualitate e compesat de o mare put-
ere de idealizare. Iubirea care îl încearcã are
atribute hieratice: ”Luminã eºti, boare a raiului,
rouã?/ Sã te cuprindã în mîini-amîndouã?/ Floare
a dorului, eºti rouatã?/ Sã te cuprind cu viaþa mea
toatã?” (Iubirea). Îi ies bine poetului miniaturile în
stil folcloric, care învãluie prin vraja lor muzicalã.
Aduc a lieduri aceste poezii, în ritmuri autohtone:
“Fã-te, Ana,/ Fã-te floare/ De dor/ Îmbãlsãmãtoare,
// În grãdini cereºti,/ Te-oi þine/ Inima-mi/ Sã te
suspine// În alint/ De vînt uºure/ Inima-mi/ Sã te
murmure…” (Inima-mi sã te murmure). Bine îi ies
ºi elegiile pe teme erotice, chiar dacã, uneori, se
prea încarcã de artificii muzicale: “Frînt de doruri/
ªi de patimi,/ Zac în casa/ Mea de lacrimi,/ ªi-am

sã plîng/ ªi-am sã te plîng/ ªi în plîns/ Am sã te
stîng…” (Elegie pentru Ana). 

Nu-i chiar uºoarã situarea categoricã a poeziei
lui Teofil Rãchiþeanu. Noi am optat pentru direcþia
expresionistã a neomodernismului anilor ’60-’70,
când poetul a debutat. Ar sta, astfel, alãturi de
poezia lui Ioan Alexandru, sau în prelungirea ei,
mai mult pe o dimensiune miticã decât þãrãneascã
sau religioasã. Poeþii expresioniºti au o sensibilitate
romanticã, sesizabilã ºi la Teofil Rãchiþeanu, în
felul în care îºi cultivã însingurãrile. Tristeþile sale
sunt metafizice, ca la marii poeþi, dar nu
sfâºietoare. Îºi þine în echilibru trãirile, ferindu-se
de excese. Legãnarea tâmplelor între mâini, gest
reþinut, atât de familiar oamenilor din partea locu-
lui, e la el expresia, cheia unor dureri cosmice.
Invocarea modelului psalmic al lui Dosoftei n-am
fãcut-o întâmplãtor. El sugereazã transcenderea
modernismelor spre izvoarele din totdeauna ale
poeziei, care sunt clasice. Expresia poeticã a lui
Teofil Rãchiþeanu este, dupã cum spuneam, foarte
rafinatã. Puþini poeþi pipãie atât de meticulos
cuvântul înainte de a-l clãdi în text. Nu cuvântul
trebuie sã strãluceascã, ci textul. De aceea nu ezitã
nici un moment sã mute accentele, sã reteze silabe,
sã foloseascã material lingvistic local, numai sã facã
textul sã cânte. Aceasta este tot o cutumã poeticã
clasicã. Am putea vorbi chiar de un baroc clasic,
dacã avem în vedere marea încãrcãturã de
sonoritãþi pe care o cuprinde versul sãu. 

Cum sã situãm, atunci, aceastã sintezã poeticã
atât de originalã? I-am spune, dacã ni se îngãduie
asocierea, expresionism baroc. E o formulã clasicã
ºi modernã în acelaºi timp, a unui poet ardelean
care, ca bunii gospodari din Apuseni, ºi-a delimitat
un univers propriu, mai la marginea modei literare,
în care se miºcã liber ºi mândru de sine. Lumea
care trece prin preajmã nu-l poate ocoli.
Deocamdatã nu foarte mulþi umblã pe acolo, dar
pe mãsurã ce se vor decolmata cãile de acces, se va
face vad. La poezie te întorci ca la un izvor rece de
munte în arºiþa verii. ªi el te primeºte ca pe fiul
rãtãcitor. Niciodatã nu va refuza pe nimeni. 

N o t e  dd e  ll e c t o r

E ra un tren de noapte ºi bãrbatul acela avea
o privire clarã, apoi, cum se plictisea vizibil,
a intrat cu mine în vorbã. Cãlãtorea la

Oradea, unde era ocupat cu masteratul. “Aþi auzit
de domnul Simuþ? Cu dânsul îl dau...” Imediat
dupã aceea am aflat cã a stat ºi prin Dublin, ba a
publicat ºi o carte – Amintiri din þara ploii – la Ed.
Eikon, la Cluj, în 2004. Predã românã în Maieru,
pe acele meleaguri darnice, numai cã se simþea sin-
guratic, în cãutarea eternului feminin. “ªi cum te-ai
simþit în Dublin?” l-am întrebat. “– Am fost strãin
în þara ploii/ Unde totul e verde, apa e din belºug.”
Într-adevãr, în multe poezii primeazã dorul de casã,
amplificând depãrtarea, osânda, blestemul. Ochii
dor “de-atâtea praguri ºi prãpãstii”. Din înstrãinare
îºi focalizeazã durerea în revelaþia neîmplinirii în

iubire. Alte obsesii: copilãria, lumina, noaptea,
îngerul, tinereþea, singurãtatea, vântul, zãbrelele,
rugãciunea, podurile, cuvintele etc... Poate cã
autorul ar fi fost inspirat dacã ºi-ar fi structurat
volumul în funcþie de teme: înstrãinarea, credinþa,
iubirea, anotimpurile, copilãria etc., deoarece se
produce o oarecare confuzie în tipologia eului liric.
Sigur cã orice contradicþie auctorialã prefigureazã
complexitatea, însã cursa poeticã, situatã în pro-
ximitatea funambulescului, poate provoca o stare
de saturaþie.

Cãlin Avram nu se teme de vârtejul vieþii. Dacã
va fi cald, va lucra “la stupii din livada casei”, va
afuma albinele cu tãmâie sfinþitã de cãlugãrii neo-
bosiþi. Autorul gliseazã spre metaforic – “privesc
albinele ºi cãlugãrii din mine”, însã finalul e prea
explicit. Ceea ce nu i se poate reproºa poetului este
cromatica anotimpurilor, setea de vitalitate, ape-
tenþa pentru temele clasice. În fond, nimic nou sub
soare, însã stropul de noutate al fiecãrui poet
devine emblematic în conturarea originalitãþii.
Interesant este cã fiecare om îºi poartã obsesiile cu
sine în orice cãlãtorie. Cãlin Avram nu scapã de
îndoieli ºi de dureri nici chiar în teritoriile natale,
unde aude descântecele babelor ºi încã mai simte
“cânepa dintre dinþi ºi de pe piept”. E un strãin în

þara sa, “iar câinii mã latrã/ pânã ºi la casa
copilãriei mele...” Dupã aceste douã versuri poetul
cade într-un explicit supãrãtor: “Am un gust amar”.
De altfel, i-aº reproºa o oarecare redundanþã plus
unele poezii prea discursive. Nãvala cuvintelor nu
coabiteazã cu parcimoniosul. Cãlin Avram trebuie
sã se fereascã de paranteze expediate, simpliste
(“ªi-aºa am uitat/ Cel ce-am fost” sau “Mã tot
amãgesc cã va fi altfel/ Dupã cum cred eu, ºi pe
undeva/ Cred cã nimic nu se va schimba” etc...).
Cu toate acestea decelãm o voce vitalã candidã,
compensatorie, într-un slalom nostalgic printre
anotimpuri, ploi, “cuvinte grele ºi ascuþite”,
revãrsãri de lumini, cãrbuni nestinºi, râuri, biserici
etc., ajungând în Grãdina Raiului ºi alegând Femeia
“ce s-a ospãtat din mãrul...”. Cununarea cu pãcatul
distruge aura hieraticului, iar “pãcatul negru” îl
îndeamnã pe poet sã clãdeascã “doar ziduri”.

Cãlin Avram are dexteritate de poet, carcasã li-
ricã impecabilã, pulsiuni imagistice. E limpede cã
poezia i-a devenit spirit tutelar. Rãmâne ca poetul
sã elimine cuvintele inutile, chiar dacã “buruienile
cresc laolaltã cu florile ºi cu busuiocul”.

Cãlin AAvram pprintre
multele uumbre

ºi nnãluci dde ddinaintea
sufletului

Alexandru Jurcan
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„C e nemoarte-ºi spalã chipul cu timpul tãu?

Acum.” (11 septembrie 1990)

Ultima însemnare din jurnalul poetului

Aurel Dumitraºcu. Cutremurãtoare. Peste doar câteva

zile, pe 16 septembrie 1990, sfârºeºte doborât de o boalã

nemiloasã (leucemie), înainte de a împlini 35 de ani.

Obsesia morþii stãpâneºte gândurile poetului în aces-

te ultime Carnete maro (Jurnal 1989-1990; Iaºi, Ed.

Timpul, 2005). Moartea este privitã cu luciditate, ironic,

cu resemnare, cu împotrivire, poetul având o puternicã

percepþie dramaticã a lumii dar ºi a fiinþei sale osânditã

la o nemurire pretimpurie: „Nici nu ºtiu dacã ziua de

mâine mai este vie. Mi-a rãmas nealterat numai dorul de

ceva nesfârºit” (iunie, 1989); „ªi nu moartea, în greaþa ei

imensã, te sperie, ci venirea ei prea grãbitã, aroganþa ei”,

„Te uitã cei vii, deci te apropii de morþi.” (12 decembrie

1989); „De atâtea ori ai cochetat cu moartea, încât, într-

o zi, poate face greºeala de a veni cu adevãrat.” (11 sep-

tembrie 1990).

Jurnalul din perioada 1989-1990 este o mãrturie a

revoltei împotriva absurditãþii unei lumi îngenuncheatã

de ultimile rãbufniri ale unui sistem putred, anihilator.

Aurel Dumitraºcu protesteazã permanent împotriva ticã-

loºirii umane, împotriva „piticismelor” de orice fel, a lip-

sei demnitãþii. Urmãrit asiduu de securitate, gãseºte per-

manent forþa de a-i ridiculiza ºi de a demasca ipocrizia ºi

înºelãciunea. 

Aurel Dumitraºcu nu a ºtiut sã trãiascã oricum. Deºi

sãnãtatea sa este precarã, semneazã o scrisoare de

protest, alãturi de alþi 17 scriitori, (Magdalena Ghica,

Liviu Ioan Stoiciu, Madi Marin, Ioan Buducã, Bogdan

Ghiu etc.), pe data de 14 decembrie 1989, împotriva

regimului comunist care interzisese dreptul de semnã-

turã pentru numeroºi scriitori.

Carnetele maro, cãrora poetul le încredinþeazã gân-

durile sale intime, devin confesori tãcuþi, prieteni cãrora

le mãrturiseºte revoltele, tristeþile, bucuriile, speranþele,

încrederea nemãrginitã în prieteni, dezamãgirile,

cãutãrile înfrigurate ale unei conºtiinþe exemplare.

Jurnalul IV, cuprins între 1989-1990, este completat

de câteva articole din presã apãrute între 22 decembrie

1989 - septembrie 1990. Acum, dialogul cu ceilalþi devine

prilej de a-ºi devãlui tranºant nemulþumirea faþã de ati-

tudinea duplicitarã a unora, reacþiile neaºteptate ale

celorlalþi, faþã de „adaptabili”, „crocodili”, mentalitãþi

caricaturale etc.

O parte însemnatã din Jurnal IV cuprinde „Carnete

recuperate” (1985-1986). Iatã cã, deºi îngrijitorul ediþiei,

poetul Adrian Alui Gheorghe, îºi propusese iniþial sã

definitiveze publicarea acestor Carnete maro în trei vo-

lume, timpul a mai scos la ivealã nenumãrate alte pagini

de jurnal. S-au descoperit astfel ºi cele trei „carnete

maro” care n-au fost gãsite la publicarea celui de-al doilea

volum din acest jurnal. Ultimul volum care va apãrea, al

cincilea, va finaliza astfel publicarea unei opere de o con-

sistenþã deosebitã.

Aurel Dumitraºcu este un diarist convins. Scrie

enorm. Consecvent, îºi noteazã impresii, dialogheazã cu

sine permanent. Borca natalã, mama sa, prietenii,

poezia, cartea, dragostea, confraþii, bucuria scrisului,

spaþiul comun, sunt doar câteva din prezenþele distincte,

permanente, din gândurile poetului.

Pagini de adevãratã poezie regãsim în multe pagini

din jurnal: „Vorbeºti cu nepotul despre Eminescu ºi

despre fragi” (14 iulie 1985); „Te urci în cireº. Mare des-

frâu cu cireºe.” (25 iulie 1985); „Nu poþi vorbi unei mãri

dacã marea aceea nu ºi plânge din când în când.” (2

august 1985); „Cer bolnav de vânturi ºi zãpãceli.” (8 sep-

tembrie 1985); „Vã iubiþi cu pofta care prosteºte morþii

timpurii.” (3 decembrie 1985); „Ce trâmbiþã umblã prin

poftele morþii?!” (23 ianuarie 1986).

Scrisul e o preocupare constantã: „Scrisul e o formã

de a iubi rãmânând neîmpãcat” (30 ianuarie 1986).

Poetul e foarte exigent cu sine. Îºi priveºte fãrã candoare,

cu un ochi atent la nuanþe, propria-i creaþie. Privind în

urmã, la paginile scrise cu 8-9 ani în urmã, el afirmã:

„Scriai numai din talent, ca un greier”. (24 ianuarie

1986), reproºându-ºi „dezordinea” scrisului.

Borca natalã, spaþiul privilegiat, ocrotit de imaginea

emoþionantã a mamei dar ºi de lumea cãrþii, constituie

un reper sentimental pe harta geograficã. Acelaºi spaþiu

îi provoacã însã ºi multã tristeþe, poetul suferind perma-

nent datoritã mediocritãþii acestei lumi. Desele cãlãtorii,

întâlnirile cu confraþii sãi literari, puþinii prieteni de aici,

numeroasele scrisori ºi, nu în ultimul rând cãrþile, con-

stituie astfel evadãri salvatoare din concretul apãsãtor.

Lipsit de ambiþii meschine, el crede în triumful supe-

rior al artei: „Nu vrei sã cucereºti pe nimeni ºi nimic, vrei

pur ºi simplu sã-þi faci datoria faþã de CUVÂNT.” (29

octombrie 1985).

Dãruind enorm oamenilor, a crezut într-o eticã

majorã a lumii. A crezut în cuvânt, în poezie, în prieteni.

Polemizând cu sine ºi cu ceilalþi, a construit cu migalã.

Ne-a înnobilat prin arta sa ºi pe noi, cititorii. Poetul ºi

diaristul trãiesc o unicã epopee, întregindu-se în mod

fericit.

Acum, din lumea esenþelor, din înãlþimea veºniciei,

cuvântul poetului strãbate nemãrginirile.

Datoria ffaþã dde
cuvânt

Rodica Matiº

I oan Grigore Bãlan nu e poet de profesie, dim-
potrivã, a practicat o viaþã întreagã o meserie
nobilã, dar aparent strãinã de domeniul înalt

al Poeziei. Cu toate acestea, el este Poetul în stare
purã, neîncadrabil în vreun curent, ºcoalã sau
modã poeticã.

Poezia sa e o armonie de trãiri grave, enigma-
tice, de neliniºti niciodatã ostoite. E o expresie a
dorului românesc – “plãcere de durere” sau
“cãutare de negãsire”, cum ar spune Contantin
Noica.

Ioan Grigore Bãlan e omul în ipostaza de sin-
gurã fiinþã care ºtie cã moare, care trãieºte spaima
neantului ºi care poate, numai el, exprima în forme
nepieritoare aceastã spaimã, învingând-o ºi trans-
formând-o prin forþa cuvântului ºi a creaþiei. Este
omul care, prin Poezie, se apropie de lumea
esenþelor existenþei umane.

În poemele sale regãsim cristalizate, într-o
impresionantã densitate poeticã, teme ºi motive de
largã recurenþã în marea poezie a lumii: Creaþia:

“Din rãstignire-n rãstignire-mi sui/ Mai roºul sîn-
gelui poem… Tîrziu,/ Culori sperate lung foºnind
dureri/ Întorc în mine lutul ars de viu.” (Ars poe-
tica); Timpul: “ªtiu, timpule, ºtiu…/ C-ai trecut/ ªi
m-ai lãsat bãtrân.” (Dialog cu timpul); Iubirea:
“Din spre mine-i, dragã, dimineaþã – / Din spre
tine, numai vulpi de ceaþã;/ Despre mine ºtiri ai
deseori – / De la tine nici o veste, ori/ Cum se
poate asta, nu mai ºtiu – / S-a fãcut în cerul tãu
tîrziu?…“ (Romanþã); Moartea: “Vino tatã/ de
îndatã/ ºi tu, mamã,/ într-o teamã./ Cã din voi/
mã mut în ploi,/ iar de-aici,/ printre furnici.”
(Elegii scurte); Posteexistenþa: “…Numai venind/
De foarte departe,/ Paºi vom mai face/ ªi dupã
moarte…“ (Confesiune VI); Copilãria: “Cocor ciu-
dat, copilãria mea/ Se gãti de drum, ca o mireasã;/
Mi-a desfrunzit livada ºi-a zburat/ Peste acoperiºul
de la casã…“ (Copilãria mea); Înstrãinarea: “Pe þãr-
mul griului strãud/ Mã chem pe nume; nu m-aud;/
Mã chem pe nume ºi mã strig – / ªi-n sînge mi se
face frig…” (Viziune); Aspiraþia sspre aabsolut:
“Pasãrea din mine/ a-nceput sã þipe/ sã-i deschid în
umeri/ loc pentru aripe.“ (Catrene); Singurãtatea:
“Pe necuprinsul tãu,/ Tãcere,/ Mi-am întins un
cort,/ Douã, trei/ ªi-apoi, altele –/ Pînã te-am pop-
ulat/ De unul singur…/ Singurãtate.” (Tãcere).

Poetul, trãitor în orizontul satului, devine cân-

tãreþul înfiorat al unui tãrâm mitic: “Cu iarba

învãþatã pe de rost,/ cu cîteva pãduri ºi cu izvoare/

mã iatã plec strãluminat de cerbi/ ori poate cã strã-

fulgerat de soare.” (Elegii scurte).
Poezia sa rãmâne cel mai adesea adânc refle-

xivã, chiar ºi atunci când metaforismul cel mai
îndrãzneþ ºi jocul cuvintelor ºi al imaginilor
accentueazã impresia cã Ioan Grigore Bãlan este cel
mai autentic exemplar de “Homo ludens”: “Dã-mã
de pe zîmbet jos/ ªi omoarã-mã frumos/ ªi mã
urcã în uitare,/ Pe o creangã de rãcoare…/ De
tãcere fã sã-mi þinã/ Stranii greieri de luminã.”
(Dulce elegie).

Gnomismul reprezintã o altã constantã a uni-
versului liric al Florilor de gând, aºa cum evidenþi-
azã lectura unor poeme ca Fîntîni ºi Distih
(“Fîntînile sînt/ Ogoare din cer/ Arate adînc/
Semãnate cu stele/ Grãbiþi-vã deci/ A scoate
noroiul/ ªi-n zori veþi culege/ Luceferi din ele…”).

O capodoperã a volumului rãmâne prima din-
tre Elegiile scurte, care dezvãluie existenþa, în ima-
ginarul poetic al lui I.G. Bãlan, a unui plan trans-
real, a verdelui, a misterului care rãmâne mister
chiar pentru poetul care-l comunicã, fãrã ca cineva
sã ºtie ce se întâmplã ºi de ce. Fãrã alte comentarii,
având fiorul Poeziei în suflet, o reproducem mai
jos, în loc de orice concluzie: “La hanul verde pe la
mese/ ºed numai miri ºi cu mirese./ Mai multe uºi
din cînd în cînd/ se-nchid ºi se deschid pe rînd./ La
hanul verde pe la mese/ ªed numai miri ºi cu
mirese;/ toþi intrã. Nimenea nu iese”.

Flori le  dde ggând
ale  llui  IIoan

Grigore BBãlan

Elena-Livia Bâlc

C r o n i c i
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Amurg
Zilnic curg
Spre amurg.
Amurg bãtrân
Ciuntit ºi spân.
Amurg beteag
cu poale-n prag,
amurg ursuz
venal, confuz
concupiscent, 
carnal, dement.
Mã înnopteazã-n moarte lent.

Mine 
se deschid undeva

prin adâncile mine
porþi

dincolo de care
tu nu poþi trece.

E acolo un
copac cu frunze moarte

de care atârnãm:
tu, noi,
eu,

rece
mã-ntorc ades la el, ºi,

cu lupa amintirilor
spre noi mã

privesc, te
privesc,
mã-ntorc acasã
zgâriatã pe aripi,
ruginitã,

tãcând,
ciuntitã

de fiecare datã mai lipseºte un zbor

Angela-GGabriela PPop 

Luturi prin oraº 

În oraº nãvãleau amintiri,
nostalgii,
agãþate de panouri ºi cu pãrul
despletit.
Pe trotuare, cuvinte ºoptite 
îºi luau rãmas-bun.
Iar un cadavru sihastru recita
poesii de Bacovia, cerºindu-ºi
nemurirea...
O roatã fumegândã îi cãlcã 
dorinþa lecturii, iar sub 
înserarea jilavã oraºul se-neca în luminã.

Clopotele melancoliei

Clopotele 
divinitãþii
murmurau
imnuri.
Un vânãtor de zgomote
îmi trezeºte pianul cu melancolii.
Oricum
preferam sã adorm
sub arama

tânguioasã
a clopotelor.

Iuliana DDobra
(cls. a X-a, Liceul Teoretic “O. Goga“, Huedin)

Conflict

Razele se ceartã

De la turlele de aur alb

Care oare

Îºi va oglindi 

Sigurãtatea 

În ele?

Orologiu înhumat

Învârt cu degetul ciobit

Manºonul timpului

S-a oprit noaptea trecutã

ªi, fãrã sã-i mai aud scâncetul

M-am trezit

Stãtea nemiºcat…

L-am strigat cu speranþã,

M-a privit nonºalant,

Din nou l-am lãsat

Sã adoarmã

ªi totuºi, mai învârt 

Cu înfrigurare

Când am sã-ncetez 

Va fi un sfârºit.

Corina ªªaitiº

(cls. a X-a, Liceul Teoretic “O. Goga”, Huedin)

F ratele meu n-a prea iubit ºcoala, dar nici
cruzimile. Acum însã ºtiþi unde lucreazã?
Vedeþi clãdirea aceea albã? Acolo se

pregãtesc gãinile ºi puii pentru congelare. Fratele
meu lucreazã opt ore pe zi la... tãiat de capete.
Hârºt! Hârºt! Cap de gãinã, cap de pui. Uneori
ochii puiului se holbeazã spre fratele meu. Li se
întâlnesc privirile, numai cã Vili (fratele) se
gândeºte în altã parte. Mi-a spus cã retezatul îi pro-
duce erecþie... ªi atunci m-am îngrozit! Nu e bine
cu Vili, zãu aºa! Nu e de glumit! Organismul
uman, supus unor experienþe oribile, o ia razna, se
deregleazã. Hârºt! Hârºt! ºi Vili e în stare sã vor-
beascã la telefon, tãind capete. Ba, mai mult, se
scarpinã la sexul umflat, fãrã pic de ruºine. Aºa e
Vili, n-ai ce-i face!

Îl întreb mereu: “Ce visezi tu, noaptea, dupã ce
ai vãzut atâtea capete însângerate, adunate în
cratiþe imense, colcãind de sânge?”

- Pãi ce-ar trebui sã visez?
- Nu ce-ar trebui! Ci ceea ce visezi. Dacã visezi.
- Sigur cã visez, ascultã... Dar ce-þi veni? Hai sã

mâncãm prãjituri!
Trebuie sã ºtiþi cã Vili nu consumã nici un fel

de carne. Adorã prãjiturile, mai ales cele cu friºcã.
- ªi dacã friºca ar fi roºie?

- Le-aº arunca, se scârbeºte Vili.
- Eºti ciudat, zãu aºa...
- Habar n-ai! Trebuia sã facã munca aceea un

oarecare, adicã eu. ªi m-am obiºnuit, însã nu cum
crezi tu. Poate cã am devenit imun. 

- Automatisme...
- Nu-mi vãrs maþele, asta e limpede!
- Cum e cu erecþia, totuºi? Eºti un sadic!
- Hai într-o searã la mine, sã bem un vin. O sã

afli tot ce-þi doreºti.
Vili locuia aproape de centrul oraºului. Soþia lui

l-a pãrãsit anul trecut, dupã ce i-a turnat tot felul de
minciuni, spunându-i cã era urmãritã de un bãrbat,
când ieºea de la serviciu. Dupã acele telefoane
otrãvite, Vili sfârteca ºi mai amarnic capetele
pãsãrilor, apoi pleca s-o aºtepte pe nevãstã-sa, pân-
ditã de acel individ, care- iatã surpriza!- a devenit
amantul actual al femeii!

Ca sã ajungi în cãmãruþa lui Vili intri într-un...
restaurant fastuos. Firma “Pãdurarul Roºu”
troneazã deasupra scãrilor. Intri, ajungi într-un cori-
dor ºi o þii tot înainte, ajungi într-o curte, iar la
dreapta, la primul geam, locuieºte Vili. M-a primit
cu un zâmbet amar. Fãcuse sandviºuri cu pateu de
ficat ºi cu muºtar. A desfãcut o sticlã de vin roºu ºi
mi-a vorbit:

- Noaptea visez cu nevastã-mea. Deodatã, îmi
amintesc cã m-a trãdat ºi o înjunghii cu un cuþit
negru, lucios.

- Aha, asta visezi...
- În fiecare noapte fac asta. Iar ziua, tãind

capete, am erecþie.
- Mulþam pentru explicaþie! ªi ce mai visezi?

- Omor mereu în vis. Pe soacrã-mea, pe o cum-
natã... ªi pe tine te-am atins!

- Hai, cã devine interesant... Ce aveai cu mine?
- Pãi nu din cauza ta n-am continuat studiile?

Pãrinþii te-au ales pe tine, mã refer la finanþe. Nu
ne puteau întreþine pe amândoi.

- ªi care e vina mea?
- Nici mãcar n-ai reflectat, nu te-ai opus...
- Cauþi sâmbure de ceartã...
- Pe dracu! Hai, bea! L-am omorât în vis ºi pe

tata.
- Din acelaºi motiv?
- Nu! Pentru cã o înºela pe mama cu prietena

ei. ªi ne credea tâmpiþi, nu crezi? N-ai ºtiut?
- Nu m-a preocupat.
- ªi omor în vis oamenii ce împuºcã animale,

pisici ce devoreazã ºoareci, pãianjeni ce ademenesc
muºte... M-am omorât ºi pe mine, care tai capete...
Asta visez! Ce fac ziua, fac noaptea ºi invers. Eºti
mulþumit?

Vili s-a îndreptat spre mine cu o grimasã ciu-
datã.

- Ai bãut cam mult, l-am avertizat.
- Cine vorbeºte! ªi hai sã-þi mai spun una: vreau

sã tai ziua oameni ºi noaptea pãsãri, în vis. Voi
începe cu ea ºi cu amantul ei... Ce-i cu tine? Îþi
curge sânge din gât... Ce sânge firav...! Zãu cã sunt
un tâmpit! Þi-am înfipt cuþitul în grumaz? N-am
minte, crede-mã! Mai bea un pahar de vin, sã-þi
sporeºti sângele!

D e b u t

P r o z ã

Pãdurarul  RRoºu ººi
capetele  dde ppui

Alexandru Jurcan



O mul de azi nu are timp de contemplaþie,
de suferinþã, de meditaþie, de a privi cãtre
sine. El a gãsit leacul care-l scapã de o

boalã incurabilã. Dacã moartea nu poate fi exor-
cizatã decât prin eclipsare, minimalizare, ato-
mizare, atunci aparenþa, Maia e salvatoare. Dar
omul zilelor noastre cautã aceste universuri com-
pensatorii hic eet nnunc. El e dezabuzat de
Divinitate, Spirit. El a re-descoperit suprafaþa lumii,
materialitatea. Natura însaºi nu mai are un caracter
matern, protector, precum în poezie, ci unul pur
decorativ ºi utilitar. Coaja sfâºiatã produce
savoarea. Turnuri de plãceri îngrãdesc omul mod-
ern în faþa neantului existenþial. În penuria
resurselor pãmânteºti, el are nevoie de putere,
decizie pentru a accede la ele. Puterea este insti-
tuþionalizatã. Instituþia ascunde adevãrata identi-
tate a actanþilor. Companiile se clãdesc nu pe
oameni, ci pe arabescuri financiare, pe þesãturi de
interese ºi, în ultimul rând, pe aºa-numitele resurse
umane, deºi cele mai importante. Acestea sunt
simple verigi ale unui imperiu financiar. Jocul pro-
pus e competiþia în care resursa umanã e dezu-
manizatã, despuind-o de tot ce e mai bun. Produsul
(profitul) e suveran. Iar imaginea lui e cea mai
importantã (vezi reclama - o reminiscenþã a vechi-
ului cod al onoarei ºi datoriei aplicate pe produs). 

Religia, Spiritul, în acest context, sunt vidate de
conþinut. Alexandrinismul culturii de azi e unul
utilitar. Cultura, un vin vechi de Falern, în infinite
delicii degustat. Umanul e sfâºiat de pudoare,
moralã ºi principii. Dominante sunt stridenþa,

ºocul prin intermediul ºtirii jurnalistice. Sunt sin-
gurele lucruri pe care omul mediatic le mai
recepteazã. Dragostea e exacerbatã mediatic. Sexul
e smuls din intimitate, precum extragerea unui
foºnet de pãdure în plinã stradã. Literatura a ajuns
din sublimã pornograficã. Ea e experimentare fãrã
sens. Nu mai e Poezia marilor elanuri. Poezia nu
mai înseamnã marile gesturi erupte din matricea
lumii. Genurile minore, eteroclitul lor, parodia,
pastiºa traduc o lipsã de apetit. Vorbãria,
pornografierea literaturii coboarã Poezia goalã în
vuietul strãzii. 

Ceea ce îi este necesar omului modern, înscris
în moda timpului, e o întâlnire izbãvitoare. Ar tre-
bui ca el sã se întâlneascã nu cu istoria culturii, ci
cu înseºi conþinuturile sale. Nu cu mitul lui Iisus,
ci cu însuºi Christos multaºteptatul.

Textul care ar trebui produs ar fi unul de
recunoaºtere a propriului sãu uman (“Nihil humani
a me alienum esse puto” – Terentius). Totul a fost
spus, rãstãlmãcit, dar nu se ºtie nimic. Toate li-
mitele au fost atinse. Prin urmare, omul se retrage
în propria piele a eului biologic, singurul proaspãt,
în virtutea vieþii deþinute în mod irepetabil.
Cunoaºterea lui e una a epidermei.

Omul modern e al senzaþiilor. E distras de la
adevãratele probleme. Vrea sã-ºi stingã anxietatea
cu surogate. Se plimbã printre lucrurile lumii, nu în
sens hegelian, al cunoaºterii lucrurilor, ca o cãlãto-
rie a Spirtului însuºi. Preumblarea lui prin lume nu
deþine sens. El, din fotoliul mediatic, strânge
lucrurile în subordinea conoaºterii epidermatice. El
deþine dexteritate, considerându-se marele manipu-
lator al lucrurilor. Lui îi e suficient sã atingã nu
conþinuturile lor, ci coaja lor, simbolul. Nu credinþa
vie, ci icoana lui Iisus. Nu gândirea, ci relicvele
istorice ale ei. Nu sentimentul, ci exploatãrile sale
utilitare (vezi poezia clipurilor publicitare). 

Omul modern e omul hãituit de timpul ale
cãrui esenþã ºi rost nu vrea sã le mai recunoascã. E

în crizã perpetuã de timp, întrucât nu poate
transpune în el toate lucrurile ºi experimentele
lumii pentru a le savura licoarea. Deplânge faptul
cã-n timpul lui nu poate sã cuprindã lumea, dar el
refuzã a se aºeza în el autentic. Nu vrea sã accepte
premisa acestei locuiri (termen al lui Heidegger),
cum cã totul e vremelnicie ºi trecere perpetuã. De
aceea el e un om dezaxat, lipsit de rãdãcini, de
repere umane stabile. De aici, o patologie tempo-
ralã, o alergare prin timpul care învãluie un spaþiu
strãin (tehnologicul informaþional), nu cel propriu,
temeinic uman. Cãci timpul îl roade ca un putregai
ºi, oricât s-ar grozãvi, omul e pulbere pradã vân-
turilor, soarelui, apei.

S-ar putea scrie o parabolã a Conceptului în
istorie. Cât se îmbogãþeºte ºi cât sãrãceºte, de la
timp la timp. Cât îl primeºte omul din tradiþie,
cum îi cautã temeinicia, cum îl scaldã în apele
devenirii, dupã deviza heracliteanã “Tot alte unde-i
sunã aceluiaºi pârâu…”, iscând biata-i biografie,
cum, în fine, conceptul merge mai departe mai
împuþinat sau dimpotrivã. Omul modern însã a
descoperit dreptul conferit de unic proprietar al
vieþii, care-l face în uitarea clipei invulnerabil. El are
un atu. De aceea, în acest timp secularizat, el e
deasupra tuturor lucrurilor, desupra divinitãþii, 
a tradiþiei, a spiritului, pentru cã are epidermã, e
viu. Amurgul însã îºi întinde apele din scorbura
copacului Timp…

P rofesorul universitar Nicolae Bagdasar a con-
dus Revista de Filozofie timp de treizeci de
ani. El a tãlmãcit, cu evidente eforturi de a

gãsi echivalentul românesc al complicatului limbaj
filozofic german ºi kantian al Teoriei Raþiunii Pure.
Când încheiase impresionantul travaliu, prin 1964,
am fost invitat la marele gânditor. Vroia sã-mi
dãruiascã opul de peste ºase sute de pagini. Mi-a
scris o dedicaþie. O citesc ºi astãzi cu smerenie.
Cartea am purtat-o cu mine peste þãri ºi oceane,
am împrumutat-o unor prieteni români din Rusia,
Ungaria, Spania ºi Statele Unite. Lectura a înãlþat
atât de mult spiritul lor încât totdeauna mi-a fost
returnatã. Era o raritate bibliofilã în lumea comu-
nistã. L-am gãsit pe venerabilul Nicolae Bagdasar
retras în apartamentul de pe Strada Clucerului,
aproape de M-rea Casin. I se luase dreptul de a fi
profesor. De fapt, toatã familia fusese persecutatã.
Era bãtrân, respira greu, mãcinat de boli. Faþa îi era
congestionatã. Vorbea încet, aproape în ºoaptã, de
la masa lui de lucru plinã cu cãrþi ºi cu semne de

paginã. În camera de lucru de la etaj, profesorul
rostise atunci cuvinte sumbre despre destinul ome-
nesc. Mi s-a pãrut atunci un fel de rãmas bun.
Vorbea despre Socrate. Apoi de acel Socrate mo-
dern cu numele de Kierkegaard. Un an mai târziu,
profesorul s-a ºi stins din viaþã. Atunci asociase pe
Socrate marelui danez. Se referea la obiceiul anti-
cului filozof de a-ºi aborda interlocutorii în Agora
ºi de a-i interoga. Întrebãrile sale le dovedea cã nu
cunosc atât de bine lucrurile pe care le discutã.
Kierkegaard uzase de aceeaºi metodã folosind însã
o strategie nouã. Pentru a-i obliga pe gânditori sã-l
asculte, s-a fãcut autor anonim. Folosea, rând pe
rând, când limbajul filozofului, când pe cel al poe-
tului, strãduindu-se sã-ºi descumpãneascã cititorii.
Kierkegaard uzase de o mulþime de pseudonime
care se contraziceau unul pe altul. El aratã cã orice
gândire autenticã e plinã de paradoxuri, adicã
ajunge pânã la un punct unde se loveºte de inco-
ordonabil. Un sistem care tinde sã explice totul (la
cel marxist, se referea profesorul Bagdasar) este o
farsã. De aceea, Kierkegaard l-a combãtut toatã
viaþa pe Hegel. Locul divinitãþii în filozofia lui
Kierkegaard este evident (deosebindu-l de
Schopenhauer), deºi este un distrugãtor intelectual
ºi religios, încercând sã distrugã tot ce se constru-
ise pânã la el. Scrierile lui au titluri misterioase.
Opera lui a obþinut o largã înþelegere la Heidegger
ºi Jaspers. Nãscut în 1913 ºi mort în 1885, spunea

profesorul Bagdasar. Kierkegaard îºi publicã prima
carte în 1843. Celebritatea lui este însã târzie,
depãºind cu 60 de ani posteritatea morþii sale.

Nu pot sã nu mã gândesc astãzi la posteritatea
“filozofilor” în viaþã de la noi. Nu au o gândire au-
tenticã. Altfel spus, nu gândirea le este autenticã, ci
doar poziþia lor în societate. Zilnic, masmedia ne
bombardeazã cu prezenþa domnilor Liiceanu, filo-
zoful, Pleºu, Patapievici, cel mai vestit dintre filo-
zofi º.a. Dar aceastã poziþie în societate, paradox-
al, existã ºi nu existã. Ne sunt bãgaþi pe gât niºte
bieþi clientelari. Prin urmare, nu prezenþa unei
gândiri autentice, ci faima unor vieþi aproximative
în spaþiul filozofiei ne este exacerbatã prin toate
mijloacele. Faimã fãrã operã, iatã ce ne face sã
punem semnul uimirii însemnãrii noastre despre
filozofie. Cum e starea filozofiei la noi? Aratã
destul de mult acest semn al mirãrii. Avem filozofi
fãrã operã, aºa cum avem profesori universitari fãrã
cursuri tipãrite. Închin aceste rânduri celui care,
sunt convins, nu ar fi gândit altfel, profesorului
Nicolae Bagdasar.
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