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CĂRŢILE PRIETENILOR MEI DESPRE MINE

Argument

Personajele acestei cărţi sunt, la rândul lor, creatori de personaje. Nu eu i-
am ales.  Mi-au fost dăruiţi, m-au înconjurat, m-au învăluit, insidios, astfel că m-au
determinat să călătoresc alături de ei în patria neasemuită a cuvintelor. Am pornit
acest demers cu o oarecare strângere de inimă, pentru că unii dintre ei, nu mai
locuiesc în această realitate, pe unii nu i-am văzut niciodată,  cu alţii am întrerupt
(ne)voit legăturile şi doar cu foarte puţini mai sunt în comuniune. I-am grupat în
acest mănunchi, cu unicul gând de a nu-i uita. De a mi-i înscrie pe meninge pentru
că s-au nevoit, au mucenicit, fiecare în felul său, să lase o urmă a trecerii lor prin
constelaţia atât de fascinantă a Lyrei.

Deşi nu i-am cunoscut pe unii personal, i-am întâlnit în oaza intimă a sufletului
fiecăruia, în operele lor. Şi unde-l poţi cunoaşte mai bine pe om, decât acasa lui,
care e Limba Română, aşa cum spunea marele Nichita Stănescu?

E locul unde nu te poţi ascunde, cu toate măsurile de precauţie. Personalitatea
fiecăruia se vădeşte, răzbate, cu setea unui fir de aer curat într-o mină, printre rândurile
scoase la iveală.

Eu nu pot adăuga nici o cirtă operei lor, cu toate cuvintele mele, oricât de
alese, căutate, descântate ar fi, decât doar, în conştiinţa mea. Ei rezonează cu mine
şi-mi devin, în felul acesta, parte din propria-mi fiinţă. Pe undeva, le retrăiesc viaţa,
clipele, întâmplările, dramele, bucuriile, împlinirile şi eşecurile, precum un actor
care împrumută ceva din personalitatea personajului interpretat. Mă fac părtaşă. Cu
fiecare carte citită, cunosc un om, mă îmbogăţesc cu o lume, mă îmbunătăţesc, mă
îmbrac în straie de gală şi mă sărbătoresc, dăruindu-mi mie însămi, bucurie nespusă,
simţind nevoia, la rândul meu, să dau şi altora din aceste avuţii spirituale.

De fapt, le sunt recunoscătoare pentru că, necunoscându-mă chiar, mi-au
dăruit lumea lor de cuvinte, averea lor de preţ, strânsă cu minuţie, aurul de suflet,
diamantele inimii.

Eu n-am făcut decât să-mi deschid braţele, ochii, inima, urechile, sufletul,
frânte precum pâinea cuminecăturii, ambrozia degustată cu libaţiile de rigoare. Nu
am putut însă a mă duce singură la ospăţ să mă înfrupt din masa aburind de bucate
care se cer închinate, împărţite, dumicate.  Aceste comuniuni elective, aceste afinităţi
paronimice – nu se măsoară cu nici o unitate de măsură. Ele se bazează pe unde
freatice, care te ating în fibrele cele mai intime. Sunt, de fapt, propria mea oglindă,
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care uneori mă arată obosită, încercănată, plânsă, temătoare şi gureşă, alteori blândă,
senină, delicată, împăcată, chiar frumoasă.

Vorbind despre ei, vorbesc de fapt, despre mine, pe ocolite, e adevărat,
alegându-mi într-o oarecare măsură cuvintele, căci n-aş avea niciodată curaj să mă
prezint într-o lumină atât de favorabilă.

De aceea am subintitulat aceste scrieri : “Cărţile prietenilor mei despre mine”.
Textele de faţă nu se vor recenzii literare, cronici, exegeze, analize temeinice,

cu instrumentele criticii moderne. Ele sunt văzute cu dioptriile inimii, sondate în
adâncul de alb al hârtiei cu unica dorinţă de a scoate miezul de frumos şi neprihănire.
Sunt mai curând evocări, portrete afective de tip confesiv, colocvii în intimitate
autor-cititor, având girul sincerităţii. Dacă cineva le vede cu alţi ochi, cu atât mai
bine.

Cartea este inegală pentru că şi personajele care o alcătuiesc, respectiv autorii,
sunt diferiţi, de la scriitori clasici contemporani, membri ai Uniunii Scriitorilor din
România, premianţi ai Uniunii Scriitorilor, la debutanţi sau la viitori debutanţi. Şi
vârstele lor sunt foarte diferite de la 20 la 88 de ani. Criteriul de selecţie în cazul
acesta este aleatoriu.

Ei s-au întâmplat în viaţa mea, motivându-mă la o luare de atitudine. Sper
că, dând la o parte măcar un colţişor de văl, vă voi ajuta cât de cât să-i cunoaşteţi şi
să-i iubiţi aşa cum merită, pentru mucenicia lor literară, săvârşită cu jertfe uneori
inimaginabile.

Configurarea palimpsestică a destinelor unor autori, nici măcar din acelaşi
areal cultural geografic, sper să aibă impact în cât mai multe suflete şi să rezoneze,
precum clopotul unei biserici atunci când anunţă o zi de sărbătoare a Luminii de
suflet.

                           Cezarina ADAMESCU

Galaţi, 6 august 2006
Ziua Schimbării de Faţă a Mântuitorului
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CAPITOLUL I

MĂRTURISITORI DE CUVÂNT
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VASILE I. CIREŞ ŞI MONUMENTUL CĂRŢII

Vasile I. Cireş nu a fost nici pictor, nici sculptor, nici scriitor ori muzician,
dar a dorit arzător să lase o operă de artă în urma sa. Şi nu o operă oarecare ci, nici
mai mult nici mai puţin decât un monument. Un monument al Cărţii pe care să-l
admire şi respecte întreaga omenire.

Nu ştiu când îi încolţise în minte ideea de a sculpta un monument al cărţii lui
V.I.Cireş. Poate că dintotdeauna, în zilele şi mai ales, în nopţile adolescentine când,
în intimitate profundă cu o carte, îşi răsfrângea admiraţia şi iubirea sinceră faţă de
acest minunat produs al minţii omeneşti. Un monument care să înglobeze cohortele
de scriitori şi poeţi de-a lungul istoriei, din cele mai vechi timpuri, chiar dinainte de
a se fi descoperit ideogramele, desenele rupestre şi mai târziu, cea mai minunată
descoperire din lume, acea galaxie a lui Guttenberg tezaurizată în arta tiparului,
artă ce a facilitat şi a revoluţionat scrierea şi răspândirea în cele mai îndepărtate
colţuri ale lumii, a roadelor minţii omeneşti.

Poate că Cireş auzise sau văzuse undeva despre acest monument, sau poate
îi încolţise lui această idee. Şi cred că nici nu mai are importanţă de unde a venit
ideea.

Când am auzit de acest proiect inedit,  mărturisesc că nu mi-am putut reţine
un zâmbet de îngăduinţă. Cu toate că ideea era cât se poate de serioasă.

Vasile Cireş îşi făcuse proiectul pe hârtie, pe calc, la scară redusă, după toate
regulile şi standardele desenului tehnic. Materialul era însă o problemă serioasă.
Din ce să-l confecţioneze? Metal, lemn, poliester, placaj, hârtie, carton, sticlă?

Întâi trebuia făcută o machetă la scară milimetrică, apoi, lucrarea propriu-
zisă, în mărimea şi splendoarea ei naturală.  Dar, de la proiect la finalizare era un
drum lung şi aproape imposibil.

Multe nopţi n-a dormit Vasile frământat şi muncit de gândul de a realiza
lucrarea care avea să-i încununeze efortul de o viaţă, idealul său spre care îşi îndrepta
speranţele şi visele. În cele din urmă s-a decis : numai lemnul era suportul ideal,
pentru că putea fi sculptat lesne şi să ia forma unei cărţi suple, ca o pasăre-n zboru-
i infinit, spre spaţii de nemărginire.

Soclul avea să fie harta ţării întinsă pe un postament de zece centimetri
înălţime, din lemn brut, căruia să i se întrevadă cercurile anilor. Din soclu va izbucni
într-un elan vertical, obiectul cel mai de preţ care tezaurizează nestematele minţii
atâtor milioane de învăţaţi, scribi şi cărturari, filozofi şi oameni de ştiinţă, spirite
înalte, arşi de flacăra slovei, care au mucenicit la Apostolatul Cuvântului. Condeiul,
de asemenea era un simbol al erudiţiei care îşi avea şi el un loc la baza sculpturii.

În vârf, cartea deschisă, primitoare, cu filele atingând zenitul, din ea
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răsfirându-se, fâlfâind blând, aripile unui porumbel alb care va aduce pacea pe
bătrâna planetă.

Legătura intimă dintre om şi Cuvânt, dintre materie şi Spirit, dintre suflet şi
Logos, nu poate fi decât una tainică, misterioasă, sacră. Omul reflectă şi se reflec-
tă-n Cuvânt şi cuvântul îl reflectă pe om cu fidelitate, cum spune Scriptura : “Căci
din cuvintele tale te vei îndreptăţi şi din cuvintele tale te vei osândi” – semn că
trebuie să fim atenţi la folosirea fiecărui cuvinţel ce ne iese din gură sau din băierele
minţii şi îl aşternem ori nu pe hârtie, care smerită, acceptă orice.

V.I.Cireş a lucrat neobosit, cu inconştienţa predestinării, la acest proiect nobil.
A făcut mai multe machete, fotografii, schiţe, probe, matriţe din  ipsos, ciment,
argilă şi în cele din urmă a reuşit să ridice un splendid monument, foarte impunător,
dedicat Cărţii, de peste un metru înălţime, de o frumuseţe şi cu o supleţe aproape
mistică. Îşi admira opera ore în şir şi nu-i venea să creadă  minunea care ieşise din
mâinile sale. Părea un demiurg care plămădise din lut o formă şi acum trebuia să-i
insufle viaţă. Şi cartea parcă respira viaţă, căci în ea, palpitau mii de inimi ale
creatorilor şi artiştilor lumii. Nimeni nu-l ajutase, nimeni nu-l încurajase, dimpotrivă,
toţi îl luau în zeflemea şi-l considerau puţin sărit de pe fix.

O dată lucrarea săvârşită, au început alergăturile : la Consiliul Judeţean, la
Consiliul Municipal, local, teritorial şi alte consilii, la Comitetul de Cultură, la muzee,
la case de cultură, cluburi şi alte sedii, căci dorea să obţină o locaţie demnă de
această operă de artă.

Dar stupoare. Nimeni n-a fost interesat. Nici un for superior nu l-a încurajat
câtuşi de puţin. După ce a zăcut pe holuri, în încăperi mai mult sau mai puţin salubre,
în subsoluri, magazii, sub scări, în curţi şi în alte asemenea locuri de expunere a
artei, frumoasa sculptură a lui V.I.Cireş a dispărut într-o bună zi cu desăvârşire.

Ne aflăm la începutul anilor ’80 – în plină perioadă de culturalizare în masă.
Între timp, V.I.Cireş, supărat, dezamăgit peste poate, la capătul puterii şi al

răbdării, vorba lui Marin Sorescu, “s-a dus să moară puţin” – acolo unde sigur a
găsit loc suficient pentru monumentul lui de izbelişte, dispărut fără urmă, din care,
graţie unui fotograf amator, au rămas numai câteva poze, date amicilor cu autograful
artistului amator.

De una din aceste copii foto m-am bucurat şi eu în 1982 şi am ţinut-o, în
semn de preţuire, unde altundeva, decât în bibliotecă, alături de cărţile în original,
pe care V.I.Cireş le preţuia într-atât, încât s-a hotărât nitam-nisam să le facă un
monument.

Poate că şi astăzi ar mai sta tot acolo dacă nu m-a] fi izbit de ea, scriind
despre mucenicia Cuvântului şi despre Carte, care a ajuns ca o Regină în zdrenţe,
să cerşească bunăvoinţă şi încredere celor care, se pare că au uitat că datorită Cărţii
au învăţat să citească (dacă n-or fi uitat între timp!), să scrie, să-şi socotească averile
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care au atâtea zerouri încât nu mai încap înşiruite în pagina albă şi trec dincolo, în
golul căscat de lângă Cuvânt, ca un abis negru.

V. I. Cireş, după ce şi-a văzut visul împlinit pe jumătate, acela de a făuri
singur, după concepţie proprie un monument al Cărţii,  care impunea respectul de a
fi expus într-o expoziţie, într-un pavilion special, într-un loc amenajat, în holul unei
Universităţi, al unei biblioteci judeţene, într-un lăcaş de cultură, unde şi-ar fi găsit
locul şi admiratorii, acum îi pierduse urma definitiv, căutându-l zadarnic. A fost
trimis “de la Ana la Caiafa” – iscând zâmbete ironice şi răutăcioase, clătinări din
cap şi dat din coate pe ascuns sau pe faţă, din partea culturnicilor zilei, care aveau
cu totul alte griji, cu mult mai serioase decât un monument cu o carte…

A murit cu această durere amară şi neîmplinire sufletească în gând şi în
inimă.

V.I.Cireş avea vocaţie de animator. Cenaclist prin convingere şi din plăcere,
de când se ştia, nu că ar fi scris, dar îi plăcea atmosfera boemă şi plină de farmec a
cafenelelor literare şi a cenaclurilor, unde oamenii de spirit se întâlneau la un pahar
de vorbă, să pună de-o “naştere de cuvânt”, să mai ucidă un personaj dintr-un ro-
man sau dintr-o nuvelă, să mai dedice o poezie unei domniţe poete.

El scria motto-uri. Cu o eleganţă lăuntrică unică, el le compunea exaltat.
Erau mici poeme în proză, chintesenţa gândirii şi admiraţiei lui pentru artă. N-am
cunoscut până la el şi nici după, vreun scriitor de motto-uri. Dar el le scria, le aduna
cu migală şi le citea cu voluptate vădită, cui voia să-l asculte. Un personaj extrem
de pitoresc era V.I.Cireş, de care-mi aminteasc cu drag, deşi au trecut aproape 25 de
ani de când el a plecat dintre noi. Unul din aceste motto-uri a fost aşezat pe fruntea
primei mele cărţi ”Tomnaticul April”, titlu de inspiraţie Emil Bottiană. El sună
aşa:

“Admir arta, admir creatorii de artă, admir pe consumatorii de artă.”
Tot el m-a dus în acea perioadă la pictorul N.D.Iacomi care mi-a făcut o

ilustraţie color pentru o eventuală copertă. Cam idilică şi deloc pe gustul meu pentru
acest prim volum pe care nu prea voiam să-l arăt nimănui, dintr-o pudoare pe care
astăzi o pun pe seama decenţei şi bunului simţ, căci nu aveam suficientă încredere
în mine. Oricum proiectul a rămas nerealizat.

Tot V.I.Cireş m-a dus la tanti Angela Popa, vestita  tipografă şi legătoreasă
de lux, cu mâini de aur, cea care şi-a petrecut opt decenii în slujba tiparului şi a
cărţii. Tanti Angela, timp de douăzeci de ani, până în 2002  când a plecat la Tatăl,
mi-a legat sute de manuscrise şi am închegat cu ea o prietenie fără limite. Graţie ei,
astăzi am toate manuscrisele în ordinea cronologică a scrierii şi pe domenii : poezie,
proză, catrene, poveşti etc.

V.I.Cireş era asemenea unei specii de peştişori exotici roşii numite xifoforus
heleri  sau xifori, cu săbiuţe în coadă. Xiforul, cu toată subţirimea şi delicateţea sa
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e în stare să-şi cucerească partenera, mult mai voluminoasă, cu acele imperceptibile
tremurături din aripioare şi din coadă, vălurind apa şi atingând-o cu coada, ca şi
când ar mângâia-o, în dansul fără de seamăn al împerecherii.  Cireş era mărunt,
slab, (numai oase!), ager, nervos, bâlbâit, miop, ştirb, cu obraz subt şi pomeţi
proieminenţi ca Panait Istrati,  sau mai degrabă ca Bacovia, dar cu o inimă ca un sac
fără fund, în care încăpeau toate minunile şi din care scotea pe nepusă masă,
îndemnuri de a preţui arta, cartea în speţă şi pe cel care îi dă viaţă.

Avea un ideal : să poată modela sufletul cuvântului.
El mai era şi sculptor în rădăcini de copac din care întruchipa personaje

fantastice, păsări nemaivăzute, fluturi, şerpi, lupi şi alte lighioane. Avusese şi câteva
expoziţii cu aceste figurine sculptate din rădăcini şi lăcuite frumos -, se scrisese
despre el la vremea respectivă în presa vremii şi atât.

V.I.Cireş avea vocaţia prieteniei. Când admira pe cineva, o făcea din toată
inima şi respecta scriitorii, poeţii, pictorii şi muzicienii, iubindu-i ca pe propriile
sale fiice, frumoasa Alice şi blânda Maria, alintată Beby.

Doamna Cireş (Cireşoaia) era masivă, planturoasă, femeie de lume, cu
tabieturi şi ţâfnă de cucoană. Un fel de Anette Duduleanu a zilelor noastre. Dar era
foarte cumsecade cu cine-i călca pragul şi-i ţinea hangul nebunaticului ei xifor sau
gub, pentru că viciile lui erau inofensive : el iubea arta ca pe o femeie şi nu putea s-
o trădeze, o gratula cu toată atenţia şi spiritul lui de om sensibil la frumos.

Ce osmoză, ce alchimie, se petrecea în laboratorul lui de creaţie, numai
Dumnezeu ştia. Dar, ieşea de acolo transfigurat şi dorea imediat să-şi împărtăşească
experienţa, impresiile, gândurile.

Se învârtea ca un titirez de la un prieten la altul, apoi cu toţii la câte o
cârciumioară de mahala unde desfoliau până la miez câte o poezie sau o bucată de
proză. El era cu iniţiativa acestor escapade bărbăteşti ce ţineau de boemia artistică.

Pe atunci nu exista parcă atâta dihonie între autori. Ei erau în stare să-şi
păstreze o relaţie literară, să admire sincer opera vreunui confrate, nerâvnind fiecare
la locul celuilalt pe podiumul nemuririi.

Căci, nemurirea e destulă ca să ajungă pentru toţi, har Domnului! Poţi să ai
parte de o bună bucată, fără să-l incomodezi ori să-l împiedici pe confratele tău să-
şi ia calupul, halca ce i se cuvine după propriile merite.

Şi, îndeobşte, nu suntem noi responsabili cu nemurirea. Dacă  ne vom
debarasa de aceste angoase şi frici inutile, de acel egoism şi individualism feroce,
vecin cu invidia şi ura, vom avea numai de câştigat. Şi ne vom câştiga în primul
rând sufletul. Loc berechet e sub soare pentru fiecare. Şi ierarhizările sunt superflue
pentru că, deja se ştie, suntem diferiţi ca structuri psihologice şi sufleteşti şi nu
putem scrie la fel. Niciodată doi creatori nu se vor identifica în scrierile lor, măcar
din decenţă şi din teama de a nu fi acuzaţi de plagiat. Şi apoi, poezia, înainte de a fi
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artă, e o stare. Stare de graţie. Stare de înger. Stare de naştere. Şi cum să furi sau să
râvneşti la starea de graţie a altui creator?

Cred că unicul ţel al lui V.I.Cireş a fost să lase o urmă. Din incandescenţa
sufletului său veşnic în mişcare, din care se năştea poezia în fiece lucru, voia să lase
o scânteie, cât o boabă de lumină din lămpaşul unui licurici, care să împrăştie în jur
o stare de bine pentru cei care nu găsesc cărarea spre liman. Socotea cartea ca pe o
floare răsărită din sămânţă de har. Şi se străduia să aprindă focul sacru în suflete,
fără amnar şi fără iască, dar cu scânteia Cuvântului. Spunea : “Dacă aş fi sculptor,
mi-aş închina viaţa unei singure opere: Monumentul Cărţii”. Avea el acest fix. Ceea
ce a şi făcut. Şi, dacă n-ar fi fost în zadar, V.I.Cireş s-ar fi bucurat astăzi, din Cer, de
roadele operei sale nemuritoare, pusă la loc de cinste.

Astăzi, o mână de oameni, un buchet înmiresmat de suflete s-au gândit să
migălească în acest spirit, la acest monument, veşnic neterminat, la care vin din
urmă alţii să adauge obolul lor şi la care trudesc de milenii, milioane de autori.

Aceşti creatori, cu o singură excepţie, nu l-au cunoscut pe V.I.Cireş. Dar,
dovada că spiritul liber hălăduieşte fără graniţe şi că Duhul mişcă apele încotro vrea
el, este că s-au trezit că-i continuă opera, depunând fiecare, la picioarele soclului,
mica sa contribuţie spirituală. Mult? Puţin? Timpul va hotărî şi sita va cerne.
Deocamdată, să ne bucurăm de acel obol şi de faptul că doar împreună, putem să ne
desăvârşim ca fiinţe, să întreţinem focul sacru, această impetuoasă Lumină!

Şi să aducem lui Dumnezeu sfioasă ofrandă : Cuvântul – merinde pentru
duminici. Să rostim, aşa cum poate a vrut V.I.Cireş : doar în cuvânt mă îndumnezeiesc,
preţ de o clipă, care, în frumuseţea şi prospeţimea ei, devine eternă…

Cuvintele noastre, să aşeze cărămizi noi la temelia iubirii de oameni.
În memoria lui V.I.Cireş am plantat un cireş pe care l-am botezat Vasilică, în

comuna Jijila, Judeţul Tulcea.
Sunt peste 20 de ani de atunci. Nici despre soarta cireşului Vasilică nu mai

ştiu nimic. Poate a crescut falnic, poate s-a uscat, poate a fost tăiat de la rădăcină,
doborât de furtună sau mâncat de rozători, sau ars de secetă. Ori poate şi azi mai dă
rod iar din lemnul lui de esenţă nobilă, într-o bună zi, s-ar putea sculpta de către o
mână nevăzută (poate a Spiritului creator), un Monument al Cărţii care să dăinuie!

Galaţi, 14 noiembrie 2006
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80 DE ANI ÎN SLUJBA TIPARULUI.
OMAGIU ANGELEI POPA

S-a născut pe ape în prima dimineaţă de luni a anului
1913. La sud de Varna, pe un vapor, dintr-o frumoasă grecoaică
– Zenovia – şi tatăl, un grec bogat, Dumitru Popa Mihail, pe
atunci drector general al întreprinderilor mici alimentare.

Toată noaptea Dimitrios o implorase pe soţia sa Zena să
mai amâne puţin, măcar până ar fi ajuns în localitatea apropiată
Smirni ( ca şi când tinerei gravide, apucată brusc de durerile
facerii, i-ar fi stat în putinţă!) – ivirea pe lume a micului înger cu
nume predestinat – Angela – care, în pofida valurilor
ameninţătoare premonitorii şi a furtunii nebune – aşa cum va fi

şi viaţa ei zbuciumată, - se grăbea, neţinând cont de rugăminţi, nici de amânări şi
dădea semne iminente că vrea să-şi facă apariţia pe lume. Şi înspre ziuă, ca şi când
s-ar fi trezit dintr-un somn lung şi trebuia să înoate la mal prin lichidul acela amni-
otic, Angela  scoase primul  strigăt de glorie ţâşnit parcă din izvorul fierbinte şi cast
pe care a alunecat la venire. Sfânta magmă roşie o însoţea pe fetiţa aceasta micuţă şi
negricioasă, punându-i existenţa încă de la început sub semnul incertitudinii. Pe
mama Zena o ademeneau cu duhul blândeţii, spiriduşii durerii şi ai fierbinţelii care
îi provocau delir şi sudoare rece şi fierbinte. Sosiseră deja ursitoarele despletite, cu
părul curgându-le ţurţuri, să-i menească un destin nepereche, aflat SUB SEMNUL
CUVÂNTULUI.

“Va fi regină peste un popor de cuvinte!”, spunea una învârtindu-se în jurul
patului de suferinţă devenit leagăn.

“Regatul ei va fi de hârtie!” şuiera alta deasupra micuţei.
“Imperiul ei va fi de carton, din piei şi vopsele”, îngâna o a treia.
“Va fi stăpâna unui vast Imperiu al Cărţii, al literelor, va cunoaşte mucenicia

cuvântului” ridică vocea, a patra ursitoare.
“Va supune maşinile născătoare de cuvinte!” rostea altă voce.
“Va fi săracă şi harnică. Ferice de ea! Dar îşi va croi drumul singură,

singură, singură…”
Ultimele cuvinte erau rostite hotărât, apăsat, obsesiv. Şi îşi vor pune pecetea

asupra micuţei, a cărei faţă devenise parcă atentă.
Angela. Îngerul literei scrise. Îmblânzitoarea cuvintelor, care abia îşi începuse

călătoria, voiajul vremelnic pe marea atât de agitată a întâmplărilor diurne şi noc-
turne. O călătorie nu lipsită de primejdii, cum avea să se dovedească în cele aproape
nouă decenii de existenţă, căci avea de traversat două războaie mondiale, foamete,
frig, sărăcie, mizerie, muncă multă, răutate, invidie, dar şi admiraţie, devotament,
stimă, din partea celor alături de care  a lucrat o viaţă întreagă.

La pupa vasului, siajul spumegând al durerilor facerii sfărâmându-se într-un
strigăt de biruinţă care avea să potolească furtuna şi valurile aşa cum, cu nouăsprezece
veacuri în urmă, Învăţătorul potolise furtuna pe Marea Galileii.
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Angela era unul din cei şase copii ai acestei  familii tinere şi binecuvântate
de Dumnezeu. Se născuse, fiică a Luminii. O dată cu dimineaţa geroasă a primei
zile de Ianuarie, de Sfântul cel Mare Vasile. Soarele zăbovea încă înnămolit printre
abisuri de ceaţă. Câteva stele maiestuoase îşi luau rămas bun, clipocind încă, ascunse-
ntre neguri, înainte de a se duce la culcare.

Un copilaş incredibil de mic. O mogâldeaţă. Aidoma îngerilor care începuseră
din senin, printre valuri de spumă, să dănţuiască. Văzuţi sau nevăzuţi, auziţi ori
neauziţi, ei erau acolo şi vegheau prima zi de viaţă a micuţei.

Copilăria avea să-i fie deosebit de scurtă însă. Până la şapte ani şi jumătate,
când vestea năprasnică a morţii iubitului ei tată, la numai 37 de ani, avea s-o marcheze
pe viaţă, maturizând-o în câteva zile. Realitatea a izbit-o ca un val năucitor, drept în
creştet şi până să se dezmeticească, s-a pomenit împreună cu fratele ei Iani, slugă la
stăpân. Prima ei meserie a fost una dintre cele mai simple : împacheta bomboane.
Dar era şi o parte bună : avea să mângâie cu degetele sale micuţe, delicioasele
acadele, să le simtă mirosul parfumat şi uneori să-şi lingă degetele pe furiş, să n-o
vadă jupânul. Visa noaptea că mănâncă jeleuri cu fructe, bomboane fine de ciocolată,
bezele în culori fistic. Avea visuri…dulci.

Nu măsura un metru şi nu împlinise încă opt ani când a trebuit să-şi schimbe
meseria. A luat-o un prieten de-al tatălui ei, ucenică într-o legătorie. La un patron
indian de la care “a furat” toate tainele meseriei, dar, în timpul uceniciei sale, a
făcut fel de fel de munci obositoare : a bătut cuie în lădiţe, nimerind de cele mai
multe ori în degeţelele-i scurte şi delicate, a confecţionat cutii, burdufuri de
acordeoane, casete de carton îmbrăcate în piele. Deşi firavă şi mărunţică era foarte
îndemânatecă, astfel încât a învăţat iute să lucreze la maşinile uriaşe la care se urca
pe un scaun ca să ajungă să le mânuiască. Stârnea admiraţia lucrătorilor pentru
caracterul ei hotărât, precoce, serios, cinstit, smerit, ascultător. Ura minciuna şi
hoţia.

“Halal grecoaică!” spunea mereu stăpânul, văzând că învaţă aşa repede
tainele tipografiei şi ale legătoriei.

Aici a deprins respectul pentru cuvântul scris sau rostit, pentru literă şi tot
aici a căpătat acea evlavie pentru cărţi, pe care, cu pietate maternă le împodobea cu
îmbrăcăminte aleasă, tăindu-le filele, cusându-le minuţios şi cu luare aminte, lipindu-
le cu atenţie, aplicându-le modele pe coperte şi înscrisuri suflate cu aur. Lucra cu
mult har, fantezie, îndemânare şi crea noi modele de ştanţe de aplicat pe coperte.

Pe atunci se lucra în piele fină, de calitate, adusă din India, în mătase naturală
de China, în materiale scumpe ţesute cu fir de aur, iar clientela acestui patron era
deosebit de aleasă : episcopi, regi, procurori, medici, profesori, toţi cei care voiau
să-şi alcătuiască o bibliotecă prestigioasă, în îmbrăcăminte scump`. De asemenea,
existau mulţi bibliofili care-şi îngrijeau cărţile şi le venerau având grijă de sănătatea
lor, să nu capete ciuperci ori mucegai, de aceea le îmbrăcau în piele, şagren ori
pânză, după buzunarul fiecăruia. Legătoria de carte este însă artă. Nu se poate face
oricum. Şi mai ales, nu se poate face dacă n-ai dragoste de carte. Şi Angela avea din
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belşug, căci pentru ea, cărţile erau fiinţe vii, acolo îşi puseseră sufletul toţi marii
gânditori ai omenirii. Şi se purta cu ele ca atare. Angela a slujit deopotrivă regi şi
preşedinţi, instituţii, biserici şi şcoli, elevi, studenţi şi cadre didactice, artişti şi oameni
de seamă ai ştiinţelor exacte. Cine n-o cunoştea în oraş? Era vestită, căci fiecare
locuitor, măcar o dată în viaţă venea la ea să-şi lege o carte. Predilecţia ei era pentru
creatori, pentru pictorii care-şi legau albumele de artă, pentru scriitori şi poeţi pe
care-i preţuia foarte mult şi le citea şi operele. Mii, zeci de mii, poate milioane de
manuscrise au trecut prin mâinile ei ferme, mici dar puternice, bătătorite întotdeauna,
cu vene pronunţate de la maşina de presat ori de la maşinile de tăiat hârtie şi cartoane.
Era primul lector al acestor manuscrise şi le cunoştea tuturor lucrările, citite, pe
furate, printre rânduri în manuscris. Memoria ei era redutabilă.

Mărturisesc că tanti Angela mi-a fost ca o rudă, acea rubedenie spirituală
care te leagă mai mult decât rudenia de sânge. Ea a lucrat la Poligrafie cu bunicul
meu Gheorghe, cu tatăl meu Nicolae şi cu fratele meu Ion. Bunicul era maistru
tipograf, a ieşit la pensie din această sfântă meserie, tata a fost zeţar, iar fratele Ion
a fost ucenic şi legător de carte, o scurtă perioadă de timp. Tata îi purta Angelei un
respect deosebit. Bănuiesc că şi tata mare Gheorghe Adamescu, dar eu eram prea
mică pe atunci şi nici nu visam c-am s-o cunosc mai târziu pe Angela, regina hârtiei
şi a cartoanelor, împărăteasa cărţilor şi a carneţelelor legate frumos în piele, lipite
cu clei ori cu pap preparat din făină albă.

Când am ajuns prima dată la ea, acum 25 de ani şi i-am povestit de bunicul
şi de tata, Angela şi-a amintit imediat de ei şi le-a lăudat măiestria şi seriozitatea.

De la o vreme, Angela avea pierderi mari de sânge pe nas şi pe gură efect al
intoxicării cu plumb şi cu alte materiale nocive, boală profesională de care nu erau
scutiţi tipografii şi lucrătorii zeţari.

De la patronul său  a învăţat o deviză pe care a respectat-o cu sfinţenie : “Să
fii corectă şi cinstită!” Aceste virtuţi erau de căpetenie pentru ea.

După moartea patronului, care era cel mai renumit meseriaş în  domeniul
tipografiei şi al legătoriei la acea vreme, a rămas fără slujbă, după 23 de ani de
muncă în atelierul de legătorie, unde ajunsese şefă peste un mare număr de lucrători.
Căpătase faimă bună. Abia împlinise 30 de ani, era frumoasă şi singură, aşa cum îi
meniseră ursitoarele, muncea din greu spre a-şi întreţine familia numeroasă : fraţii,
o soră – Piţa - de o frumuseţe răpitoare dar cu un destin nefericit, mama, bunica,
nepoţii, verii şi verişoarele. O trăsătură de caracter care nu trebuie cu nici un chip
omisă este aceea a carităţii sale, a spiritului de jertfă şi dăruire pentru cei din jur,
cunoscuţi şi mai puţin cunoscuţi. Se poate spune despre Angela Popa că era ca un
pom încărcat care dăruia tuturor trecătorilor roadele parfumate şi dulci, deosebit de
îmbietoare ale inimii sale generoase. Nu era om să plece neomenit sau cu mâinile
goale de la Angela. Nu păstra nimic pentru sine, ci dăruia cu frenezie şi voluptate
totul celor din jur. Căci ea însăşi se mulţumea cu atât de puţin şi era bucuroasă să-i
vadă pe semenii ei sătui şi fericiţi!

Rămasă aşadar fără serviciu, după o perioadă lungă de căutări, se angajează
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la un al doilea patron, de data aceasta evreu. Începea însă perioada marilor tulburări
antisemite şi, nu după multă vreme, noii săi patroni vor sfârşi executaţi la Bug.

Angela se va trezi din nou fără slujbă, fără mijloace materiale şi fără identitate,
deoarece patronii săi îi luaseră cu ei şi actele.

Era deja vestit` legătoreasă şi tipografă şi cunoştea toate tainele unei
tipografii, lucrând la maşini, făcând cartonaj, casete, mape de birou şi tot ce ţine de
legătorie. Se învârtea printre muşuroaie imense de cărţi, vechi sau noi, care o hrăneau
cu foşnetul lor diafan cu “sufletul dinlăuntru”, izvorând nu numai din filele de
pergament din ediţiile Princeps şi cele de lux, dar şi din cele scorojite de ani şi
intemperii, mâncate de ciuperci şi alte boli de hârtie, căci şi hârtia se îmbolnăveşte.
Nimic n-o deranja pe Angela : nici mirosul de mucegai şi de ciuperci, nici acela de
clei de oase ori pap răsuflat, pe toate le restaura cu infinită tandreţe şi le considera
ca pe propriii ei copii pe care ar fi putut să-i aducă pe lume, dar nu avusese timp şi
nici ocazie pentru asta.

Nutrea un respect adânc pentru fiecare cuvânt, pentru literă, pentru orice
bucăţică de hârtie tipărită. Şi nu degeaba, pentru că : “La început a fost Cuvântul…”
(Ioan 1,1).

De la prietenii ei scriitorii, învăţase că, slujind cuvântul cu credinţă, te poţi
îndumnezei prin el, însuşindu-ţi-l şi apoi împărtăşindu-l şi altora ca să se hrănească
din el şi să-şi potolească setea de cunoaştere.

“Poate că singurul adevăr este pacea cărţilor”, spunea Antoine de Saint
Exupery. Şi această pace, acest imperiu era în stăpânirea sa, ca maistră şi tipografă,
şefa legătoriei.

Când apele s-au mai limpezit, s-a angajat la un ziar al Galaţilor numit pe
atunci “Desrobirea”. A fost decorată cu argint pentru merite deosebite. A adunat o
mulţime de diplome şi medalii la cele mai prestigioase concursuri de legătorie din
ţară şi de peste hotare.

Pentru Angela Popa, legătoria nu mai prezenta nici o taină, le-a descifrat cu
migală şi dragoste pe fiecare, lucrând cu devotament, respect şi evlavie în acest
domeniu atât de prozaic şi migălos la prima vedere, dar încărcat de miresmele atât
de îmbietoare ale ştiinţei şi culturii, ale artei, ale frumosului, ale creaţiei şi atât de
puţin apreciat astăzi, când cartea tinde să devină un instrument  de cunoaştere desuet,
aproape uitat, ignorat cu bună ştiinţă, o “pedeapsă” de speriat copiii şi nu un “premiu”
şi o “recompensă” cum era atunci, când mămicile obţineau totul de la copiii lor, cu
o condiţie : să-i lase să citească sau să le cumpere o carte. Cel mai frumos dar din
câte au existat vreodată, care nu echivalează nici cu un inel, nici cu un colier de
pietre preţioase.

Cuvintele pot fi pietre mai preţioase decât diamantele pentru cine ştie să le
poarte cu demnitate. Orice manuscris, orice mănunchi de hârtie tipărită deveneau
supuse şi smerite sub mâinile iscusite ale Angelei Popa, prinzând viaţă şi devenind
deosebit de frumoase atunci când se prezentau, ca de nuntă, în vitrinele bibliotecilor
de lux ale marilor instituţii sau ale personalităţilor oraşului şi ale ţării, ori în
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bibliotecile publice de unde se putea înfrupta fiecare.
Cine nu şi-a legat măcar o lucrare de licenţă, de grad, de doctorat, o carte

preţioasă, un manuscris sau măcar nişte foi răvăşite de vreme, salvate din nu ştiu ce
naufragiu spiritual şi care puteau să mai trăiască mulţi ani, în noua lor haină curată
şi frumos împodobită cu ştanţe înflorate?

Câţiva zeci de ani a lucrat la Întreprinderea Poligrafică de pe strada Coşbuc,
tot în calitate de maistru tipograf şi legător în cadrul Trustului Industriei Poligrafice,
aşa cum atestă legitimaţia sa de serviciu nr. 127, valabilă până în anul 1975, când a
trebuit să se retragă la pensie din pricina nenumăratelor boli ale căilor respiratorii
provocate de plumbul, praful, hârtia şi substanţele chimice pe care le folosea. Dar
activitatea sa nu s-a sfârşit la această dată, dimpotrivă, a lucrat acasă, cu acelaşi
sârg şi iubire pentru carte.

Deşi nu a fost sculptor, tanti Angela a migălit toată viaţa la o singură operă
ca şi V. I. Cireş: MONUMENTUL CĂRŢII. Ca orice artist în meseria sa, a încercat
să modeleze în chip agreabil lumea din jur cu lucruri mărunte, dar plăcute ochiului
şi binevenite spiritului, de o valoare nepieritoare.

Ea şi-a asigurat un loc în memoria iubitorilor de carte şi de frumos, cu mult
timp înainte de trecerea sa la cele veşnice şi, nu ne temem că greşim dacă spunem că
şi-a câştigat nemurirea prin ceea ce a fost şi a rămas toată viaţa: un fidel prieten al
cărţii. Un om fără pereche. Un suflet uriaş cât un munte. Care până în ultima clipă,
în ciuda vârstei şi a slăbiciunilor fizice, s-a dăruit acestui apostolat al iubirii de
semeni.

Şi, parafrazându-l pe un alt mare iubitor al cărţii: “Carte frumoasă, cinste
cui te-a scris!”, am putea adăuga : “Carte frumoasă, cinste cui te-a preţuit atât de
mult încât te-a aşezat cu pietate la loc de frunte în inima şi mintea sa, te-a slujit şi
ţi-a închinat întreaga viaţă!”

Tanti Angela. O fiinţă măruntă la statură şi aparent neînsemnată, cu ochii
ageri, cu mâinile nervoase, tremurânde, dar cu inima trează şi faţa vioaie, cu zâmbetul
înflorind permanent pe chipul său fără vârstă, care s-a îndumnezeit prin Cuvânt,
preţ de o viaţă, care, în frumuseţea, cinstea şi demnitatea ei creştinească, a devenit,
viaţă eternă. Aşa mi-o amintesc, aşa vreau să-mi rămână în memorie, aşa îi invit pe
cei care au cunoscut-o, să şi-o aducă aminte, de câte ori vor deschide o carte…

Galaţi, 15 iunie 2002
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ALEXANDRU MIRAN – 80 DE ANI DE VIAŢĂ  ŞI 50 DE
ANI DE POEZIE

PĂSTOR DE RAZE ÎN LUMINA LUI SIRIUS

Personalitate  marcantă a culturii româneşti Alexandru
Miran s-a născut la 1 octombrie 1926 în Deda, judeţul Mureş.
A absolvit liceul la Colegiul Naţional Sf. Sava, iar studiile
universitare, în 1951, la Facultatea de medicină din Bucureşti.
A lucrat iniţial ca pediatru la Tecuci, apoi între 1956 şi 1987 în
cadrul unor clinici de pediatrie ale Institutului Medico-
Farmaceutic din Bucureşti. A debutat editorial ca traducător
din elină, contribuind cu versiunea română (semnată Alexandru
Pop) a două piese de Euripides la realizarea antologiei „Tragicii
greci” (1958). A debutat cu versuri proprii în revista  „Ramuri”

(1968) şi i s-a publicat prima carte de poezii, „Adevărata întoarcere”, în 1969.
Aceasta a fost urmată de volumele : „Locul Soarelui” (1970), „Moartea Penelopei”
(1971) „Alegerea lemnului” (1974), „Cronică” (1977), „Cronică II” (1978), „Casa
de lemn” (1983), „Sub semnul Capricornului” (1985) şi „Năvodul” (1986). Cu
excepţia unuia, toate aceste volume de versuri au apărut sub redacţia şi prin grija
lui Mircea Ciobanu. A continuat să traducă treptat din greaca veche opera poeţilor
tragici, izbutind să încheie transpunerea în româneşte, pentru prima dată integral
şi de către acelaşi autor, a moştenirii lui Eschil (şapte piese) şi a lui Euripides
(nouăsprezece piese). Dramele au fost cuprinse în mai multe cărţi, apărute între
1965 şi 1996. Pe lângă acestea a tălmăcit şi o comedie de Aristofan. Pentru
traducerile din dramaturgia antică a primit premiul Uniunii Scriitorilor în 1976,
1982 şi 1996, iar mai multe piese au fost jucate de teatre din Bucureşti şi din ţară,
la televiziune şi în emisiuni de teatru radiofonic.

O poezie lucidă, livrescă, practicând tectura directă, sugestivă, revelatoare
care face deosebirea dintre mimesis şi imaginaţie, o poezie a identităţii umane
transpusă în contextul actual sau istoric, în acest al doilea mileniu al întrupării
Logosului, frânturi de peisaje sufleteşti cu multe colţuri luminoase ori umbrite de
melancolia ireversibilităţii timpului, o poezie de substrat parabolic şi alegoric, care
nu se ştie ce impact poate avea într-o societate calată pe eficienţă, iată ce ne oferă,
volumul „Poezii”, al acestui prestigios autor, volum apărut în 1998 la Editura
Vitruviu, Bucureşti. Şi de asemenea, o poezie a cămăşii de ivor, primenită şi
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primenitoare care ne aduce aminte de spusele poetului leton Immants Ziedonni :
„Îmbrăcaţi haină albă şi scrieţi dimineaţa”, ori, mai aproape de noi, dar în acelaşi
context, cum scria distinsul Nicolae Dabija : „Numai în cămaşă ar trebui să scrii/
şi numai dimineaţa”.

Şi mai cu seamă, o poezie fluentă, curgătoare, al cărei suport intim este
intelectul, extrem de cerebrală, căutând să-şi reprime urmele de tandreţe, de iubire,
cu întregul alai de simţăminte care îi incumbă : inimă, dor, depărtare, disperare,
îndoială, etc., bine cumpănită pe terezia lui Cronos ori plimbată ca un strop de vin
nobil prin cerul gurii până ce papilele gustative vor da semnalul. Şi aceasta nu
pentru că iubirea ar fi ignorată sau ar lipsi, ci pentru că este ridicată la un alt strat,
trecând pe plan spiritual la fel ca iubirea Sfântului Francisc pentru „mica sa plăntuţă”,
Sfânta Clara de Assisi. Poate de aceea este aşezată pe postamentul ideii şi al
construcţiei riguroase, exacte, parcă din nevoia de a rezista şi a dăinui peste veacuri
şi de a nu fi atinsă de ochi, mâini sau buze nevrednice.

Toate acestea rezidă dintr-un respect extraordinar pentru cuvântul scris, rostit
ori gândit, ştiut fiind că „din cuvintele tale te vei mântui şi din cuvintele tale te vei
osândi”, aşa cum stă scris în Sfânta Scriptură.

Ca un imens receptacol al valorilor civilizaţiei, autorul de faţă, reputat
traducător din vechea elină, ne pune la îndemână chei potrivite pentru a pătrunde,
fie şi pe vârfuri, în această lume apusă dar pentru noi încă vie, fascinantă, mistică,
leagăn al tuturor legendelor şi miturilor străvechi care răzbat ca un arc de foc peste
milenii, transgresând spaţiile, vremurile, concepţiile şi rămasă ca un tezaur nesecat
de spiritualitate din care se inspiră şi azi, atâţia oameni de cultură şi artă.

În puţinătatea spiritului nostru, să încercăm să păşim în această lume care ni
se deschide larg, graţie trudei acestui erudit neobosit care ne ia drept martori ai
transfigurării cuvântului în viaţă.

În „mănunchiul de raze scris în granit al luminii lui Sirius” („Năvodul”),
păstorul nomad, încărunţind cuminte, cântă cu buze de lut, în cheie imnică, elegiacă
ori psaltică suferinţele ce-şi află transfigurarea în marea cea dinăuntru, în cele mai
diverse peisaje ale sufletului.

Sobru şi sugestiv, având cultul sacru al valorilor, în  spiritul elenisticii clasice,
autorul caută inferferenţe şi zone de comunicare în istoria nemijlocită ori reflectată
a civilizaţiilor antice, cu aderenţă la specificitatea spiritualităţii româneşti.

Adeseori scos din contingent şi transferat în transcendent (un alt tărâm al
poeţilor), cu o putere de sugestie revelatoare şi cu o rectitudine exemplară, autorul
îşi valorifică întregul său har literar în formele clasice de la izvoarele civilizaţiei
antice : sonetul, catrenul, forme fixe ale lirismului clasic în forma lui arhaică, imnul,
elegia, oda, poezia psaltică (o poezie izvorâtă de foarte departe şi adusă până în
fibrele cele mai intime ale spiritualităţii actuale). Alteori, ieşind din tiparele clasicului,
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lasă loc unei exprimări libere, concise, clare, limpezi. Substratul parabolic şi alegoric
al acestor reprezentări, concretizat în imperative didactice superioare, rezidă din
transcrierea vieţii înseşi, „de la începuturi şi până la plăsmuirile din urmă”, dar fără
a fi moralizator cu tot dinadinsul, fixează repere etice fundamentale pe care autorul
însuşi  nu le încalcă, dar le respectă cu sfinţenie.

Dintr-un vers al candorilor în care totul se frăgezeşte, trecând printr-un
hieratism aparte, până în zona acut senzorială a poeziei pătrunsă de un suflu ardent,
specific programatismului etic al generaţiei sale, universul liric al acestui promotor
al frumosului ca şi concept, înveşnicit în forme şi însemne clasiciste, capătă valenţe
neobişnuite reflectate în câteva teme existenţiale : naştere, moarte, destin, adevăr,
ori antinomicele efemeritate-veşnicie, expuse cu rigoare şi măiestrie artistică.

Precum cei din antichitate din a căror sevă s-a nutrit şi în care se scaldă
precum crinii în roua matinală, autorul este un poet al efemerului  râvnind veşnicia.
El posedă ştiinţa cogniţiei îndelung exersate dar a acelui tip de cunoaştere care
poate înnobila suflete. Şi de vreme ce a dat această intenţionalitate operei sale tutelare,
întemeiată pe idealuri înalte şi repere sacre ce edifică suflete, substanţa culturală
migrează parcă spre alte emisfere, într-o orchestraţie amplă, „ca un răsunet în adânc
de catedrală”. („Preludii pentru psalmi”).

Înfrânându-şi cumva  fiorul orfic, fie din spaima de a tăcea, fie din frica de a
scrie nestăvilit orice şi oricum, lucruri gratuite, nevrednice de condiţia sa de creator,
poetul nu doreşte „precum robii slabi de oase” să dobândească „prea lesne
nemurire”, ci stă „de veghe, seara, dimineaţa” („Cinsteşte vântul”) la hotarele
sinelui, pentru  a-l cunoaşte, a-l îmbunătăţi şi a-l răsfrânge, astfel, înnobilat, spre
semeni.  Dimensiunea sacră este fundamentală, căci, o cultură neluminată de har şi
de credinţă nu poate dăinui şi e alcătuită din soliditate, inocenţă şi putere de jubilaţie.
Drept consecinţă, de multe ori, senzualul devine dimensiune spirituală şi accede
spre înălţimile rarefiate, acolo unde fiecare tindem. Având un resort interior
introspect, autorul urmăreşte personajele din perspectiva dinamică a devenirii.
Personajul, fireşte, e omul ca peisaj, cu proiecţia umbrei sale, omul în care viaţa
palpită plenar şi care revendică desprinderea de lut prin – şi mai adâncă – pătrundere.
O caligrafie a stărilor interioare a acestei tipologii sociale ne relevă însă o visceritate
în suferinţă, o imensă gamă de trăiri transpuse în senzaţii pe care organul material al
sufletului le percepe în orizontul domesticităţii şi pe care, efectul de ecou le amplifică
până aproape de paroxism.

Rigorile prozodice ale formelor tradiţionalist-clasicizante, glisând între
intelectual şi livresc, dau o poezie cu pedigree ce îmbracă haina imagistică, având
gustul stampei lucrate cu grijă la lumina unei fine introspecţii spirituale. Este vorba
în acest amestec de modernism, tradiţionalism, îmbrăcat în ţinută clasicizantă, de
un fel de incunabule încercate cu scoica urechii, în stare de a crea un confort interior
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plăcut, un fel de matematică a poeziei de un rafinament stilistic cu totul special, un
buchet de jocuri livreşti al hieroglifelor şi ideogramelor poetice. Având tragismul
lui Orfeu purtându-şi lira la poalele Olimpului şi jinduind urcarea spre muntele
tutelat de zei, Alexandru Miran spune : „din atâta zestre bună,/ nu mi-au rămas
decât mirarea,/ părerile de rău crestate pe mesteceni/ şi tragica singurătate lângă
piramide” („Brahms de jale”). „Parc-aş dori/ Înaltul să coboare mai aproape/ de
carnea şi de flacăra făpturii” („Brahms de jale”). Edificator aici e îndemnul la
desprindere, la zburare. Corăbiile şi corăbierii grăbiţi, cu pânzele înfoiate de valuri,
zboară „spre insulele fumegânde” – unde toţi sunt aşteptaţi. Dar mai înainte de
marea zburare spre asfinţit, poetul îi îndeamnă pe corăbieri: „Ci doar în sufletele
voastre/ să căutaţi a desluşi urmarea căii,/ nici unul dintre noi să nu-şi trădeze
rostul,/ adâncul sâmbure de zbucium” („Brahms de jale”).

Iată ce imperative înalte sunt necesare – desluşirea şi urmarea căii şi netrădarea
rostului propriu, a menirii fiecăruia,  ceea ce poate genera adâncul sâmbure de
zbucium.

În apa neîncepută a poemelor sale, spaţiul este un reper identitar, o formă a
verticalităţii în care poetul „stă de veghe, dezlegat, afară”, la pânda cea sfântă
întru lucrare, nemaităinuindu-şi bucuria de a zidi un „Cuvânt împreună despre
rostirea românească” – aşa cum a  spus şi filozoful C. Noica.

Precum un alt Ulise, bântuit de chemările nepământene ale nimfelor mării,
poetul spune : „Tânăr mă credeam, în lumina dulce,/ stele mari şi reci vedeam
pretutindeni,/ mult iubeam, arzând, alunişul luncii/ mult asfinţitul.// Hoinărind,
încins cu găteli de toamnă,/ umbra mea trecea pe oglinda lunii,/ cortul meu regesc
fumega sub ceruri/ ca o poruncă.// Lungi poteci urmând prin poieni ascunse,/ îmi
stăruia Penelope în suflet,/ nimenea nu-mi dibuise această/ scumpă comoară”
(„Strofe”).

De la stricta rigoare a sonetului („Toamna harului”; „Sub straja nucilor”,
„Lumină tainică”; „Boldul morţii” ; „Eternul Tristan”; „Cinsteşte vântul”)
mergând pe temele fundamentale ale naşterii şi ale morţii, sedus de mirajul Orientului
îndepărtat strălucind în catrene, poeme psaltice, gazeluri, până la distihurile, terţinele,
oraţiile, odele şi epodele Occidentului, autorul face un viraj neaşteptat prin poezia
modernă, păstrându-şi rigoarea, ritmicitatea, prospeţimea şi muzicalitatea suavă
specifice textului liric, aşa cum reiese din „Lava de gheaţă”, scrisă în vers alb, a
cărei sacadată incantaţie pare smulsă din versul clasic,ori ca în „Singura fântână”;
„Dulce aşteptare”, „Jertfe”, „Inima vie”; „Popasuri”, „Evoluţie”; „Limită”;
„Monada”; „La capătul zilei”; „Un bărbat, un copil şi-o femeie”; „Alegerea
lemnului”; „Numele”; „Mykene” şi altele.
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Vocaţia limbajului poetic este remarcabilă în „Catrene”: „Prilej de-ntoarcere
solemn : ca o păună,/ lumina se strecoară pe sub crengi de zadă./ Teofanii, teogamii
peste zăpadă!/ Uimirea şterge toate marginile, bună”. Sau : ”Am rătăcit, amin-
amin, netrudnica scrisoare,/ ce-ai scris-o tu, prin mâna mea,/ Cel mai presus de
soare./ S-a spart paharul cu carmin care mi-a fost cerneala,/ şi mi-a sosit cu mers
hain pe prispă îndoiala”. Ori altul :”Durerea de a nu fi plâns, durerea nedurerii,/
mă scutură în asfinţit, cum scuturi toamna merii// mă mistuie necontenit o veche
boală, grija/ că n-am dat morţii pân-acum nimic, nici învierii.” („Catrene”).

Un exemplu de asemenea ilustrator al acestor ritmuri vii şi incantaţii se
regăseşte în poemele : „Dinspre dumbravă latră vulpi în flăcări”, ca şi în „Piatră
peste piatră, turnuri peste turnuri”. Deosebită este în acest sens şi „Unde pleci,
prietene, să duci solie”, pe care ne îngăduim s-o cităm integral : ”Unde pleci,
prietene, să duci solie?/ În ţara de peste apă, în ostrovul din aer/ în tărâmul de
dincolo de pământ?/ Unde porneşti să semeni, dar ce să culegi/ în tărâmuri alterne,
când nuferii, vântul şi lutul/ sunt numai în tine, surpate adânc,/ iar dintre hotarele
tale cum oare să ieşi, încotro?”

Aed, menestrel sau Orfeu, poetul mărturiseşte, recunoscându-se în propria
oglindă : „Şlefuitor de strofe sau rubine,/ trudesc nearvunit la curtea sorţii/ şi
plimb în beznă amintirea torţii/ din vremea când mă luminai pe mine.// Iubind la
fel sfârşitul şi-nceputul,/ troparele asemenea tăcerii,/ trimite-mi bunule Vecin al
serii,// un sol de foc, să-mi risipească-avutul,/ iar peste lutul meu să-şi pună scutul,/
să dorm pân’ la duminica-nvierii.” („Boldul morţii”).

El aude glasul îngerului abinevestitor care-i porunceşte : „Închină-te când
trece pe-nlunate/ Copilul vânt şi-i flutură mantila,/ Din podul casei tale adiate,/
sloboade bufniţa, înstrună-ţi mila!// Îndură clevetirile şi sila,/ fă mai departe daruri
cizelate./ Cu vin stropeşte grinzile, şindrila/ şi pâinea coaptă doar pe jumătate.//
(…) Prefiră printre degete zeloase/ mătăniile, cântă din Psaltire/ şi-ngăduie să-ţi
spele plânsul faţa!” („Cinsteşte vântul”).

Când Dumnezeu alege un slujitor, ca pe un vas scump, îl şi pune deoparte, îl
îndreptăţeşte, îi dă nume şi-l trimite, apoi are grijă să-l păzească şi să-i dăruie întreaga
frumuseţe, putere de creaţie, avuţie (îl îndumnezeieşte!) – aşa încât, cel ales, nu se
mai poate sustrage, la fel ca şi prorocii care, o dată desemnaţi, nu puteau da înapoi
şi va spune, ca şi Ieremia în „Plângerile” sale : „M-ai sedus, Doamne, şi m-am
lăsat sedus. Ai fost mai tare decât mine şi m-ai biruit!” Aşa încât, înţelegerea
rostului, a  menirii, ţine de conştiinţă, în pofida tuturor împotrivirilor şi slăbiciunilor
firii.

„Mă biciuieşte vântul peste faţă/ mi-am rătăcit prin lăstăriş cununa;/
străbunii nu mai sunt, să-mi dea povaţă.// Jivina fricii umbra mi-o înghite./ A fost
ucisă noaptea înţeleaptă./ Livezile aşteaptă, zdremţuite,/ tămăduirea, cântul care-
ndreaptă.” („Zbucium”).
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Tema biblică a suferinţei existenţiale, a răbdării încrezătoare în Acel ce
împarte deopotrivă şi suferinţa şi bucuria, transpare în poemul „Străpuns” în care
poetul, ca un nou Iov, „Din nou pe rogojină, în zi de vineri blândă,/ cu mâna-mi
caut rană după rană,/ nevolnicul meu înger e prefăcut în stană/ de piatră-ntunecată
sub zare sângerândă.”

Un farmec aparte îl dau cuvintele – rod al unei bogate experienţe de traducător
– căutător – şlefuitor al diamantului numit limbă –  ori sintagmele şi imaginile : „la
întâlnişurile din pustie”; „Pânzişă, dulce ca un fagure, patima căderii”; „turnă-
mu-ţi vinul/ şi izvorul sălciilor plângătoare” ; „ la răsărit făina saltă-n scocuri”;
„schimbăm în şipuri de nectar veninul”; „Strigăm, lăuntrul firii să ne-auză”, etc.
versuri de neasemuită frumuseţe – culminând cu strofa finală a poemului „Adevărata
întoarcere” : „Sărbătorim pe coarde triada trecătoare:/ trăim sub cer, ne căutăm,
murim,/ murind ne pregătim plecarea viitoare/ pe nave de santal sau cuişoare: /
catarge drepte scânteia-vor alte/ şi răsări-vor alte insule din sânul mării/ din
lăudatele polifonii înalte/ suna-vor alte voci ale uitării”.

Astfel, poezia cultivată cu smerenie şi îngăduinţă, are virtuţi terapeutice.
Zidirea, ctitoria, lucrarea-mpreună a poetului care ia ca martor şi beneficiar pe cititor
este o : „Citire ca o fugă amânată/ sub cortul nopţii care se subţie,/ citire şi oraţie-
ngânată/ din cărţi de-a pururi ale frumuseţii,/ mirare dintru început,/ ademenită
sihăstrie/ şi feciorie fără scut,/ care preschimbă în cleştar pereţii”. („Preludii pentru
psalmi”, VI).

Unul din posibilele autoportrete care reflectă fidel personalitatea poetului se
găseşte tot în „Preludii pentru psalmi” (XVII) : „Voiesc numai o dată să mă
recunoşti,/ sunt eu, în strai de in sau de ninsoare,/ plăpând ca îndoiala, neînscris în
oşti,/ sunt însuşi făurarul de odoare,/ ce-ţi murmură versete sub boltă de-ametist,/
din Fericirile întâiului evanghelist.”  Şi  ca o rugăminte din urmă în aceleaşi „Preludii
pentru psalmi” (XVIII) : „Ai bătucit cărare pentru mine/ cu cioburi de catrene şi
terţine/ (…) Păstrează-mă barem o zi biruitor,/ nu ca să mă trufesc, nici să-ţi rămân
dator/ cu vreun rug de laude scandate,/ ci în speranţa morţii mele amânate.”

Spaţiul vechii Elade răzbate peste timp, iar parfumul legendelor din Olimp
se simte prin aer, în blânde efluvii. Argonauţii sunt tot în căutarea lânii de aur.
Prometeu cu focu-n priviri şi în suflet, stă înlănţuit pe stânca lui de hiacint, privind
cu milă către pământenii pe care focul sacru nu i-a făcut mai fericiţi, dimpotrivă.
Penelopa îl mai aşteaptă încă pe Ulise, deşi la uşa ei bat peţitori zi şi noapte. Orfeu
pribegeşte-n Infern după Euridice. Să facem linişte, să nu rupem vraja. Încă mai
avem nevoie de mituri. Dar iată că, în spaţiul de meditaţie aparţinător poetului,
muşcat de câinii melancoliei, bântuit de muze într-o dezordine sacră, apar ca într-
un dans hieratic, livresc, Boticelli, Ungaretti, dar şi Abélard, geometrul Despinoza,
Pascal, persanul Hafiz, florentinul Leonard, Anselmus, chiar şi Hamlet al
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Danemarcei, Herodot ori pretexte livreşti transpuse în catrene cum e cel al lui Lenore,
cel al filozofiei lui Heraclit, cel al Danaidelor, fiicele lui Danaos.

Dar vai, „timpul care ni se toarnă/ în clepsidră nu încape” („Spaţiul care
se aşterne”). „În cartea iambilor de taină” – ce mai  „frângere de cantilene”, ce
mai belşug de „stanţe fluide/ recitate doar în minte”, până la „ultimul romantic
Lied”. „Lumina visului e începutul odihnei” – spune poetul prin glasul naiadelor,
în „Moartea Penelopei”. „O, adormirea ce se desăvârşeşte prin cântec”.

Condiţia de scriitor ca şi destin asumat întru jertfă ziditoare de suflete,
transpare şi în versurile : „Din coliba de sihastru,/ plec, lăsându-vă averea: / versurile
– fum albastru, / dorul şi nemângâierea.”// Plec, dar nu vreau să mă plângă/ vreun
glas din cele sparte,/ vreun scrib cu mâna stângă/ să mă treacă în vreo carte,// ci
vreau soarta mea străină/ cât un fulg să cântărească/ şi-n poiana cu sulfină/ vântul
să mă pomenească” („Din coliba de sihastru”).

„Căci rostul meu e rugă” – spune Alexandru Miran în poemul „Ascult al
cerului frământ”. El se adresează propriului suflet în această rugă : „Plăpândule,
suflete al meu,/ ţi-am zis cu voie bună: / zugrav de stânci, pithagoreu/ şi caraghioz
de lună,// vlăstar ţi-am zis de templier,/ albit în luminişuri,/ chelar al viselor ce
pier/ lovite de tăişuri.// (…) Plăpândule, nu căuta,/ ci arzi domol din sfeşnic!”
(„Plăpândule, suflete-al meu”).

În alte poeme răzbate vocaţia hristică a suferinţei tămăduitoare, mântuitoare
şi înălţătoare dar şi smerenia, obedienţa, mortificaţia, asceza, pietatea ucenicului
Domnului  ce duc la purificare şi la înţelegerea rostului creştinesc al discipolului.
„Scriu flori de piatră cu penel/ aleg un semn, pândesc o stea,/ privesc ninsoarea
prin perdea/ în noaptea veşnicului El;// înveşmântat în strai de sac,/ diacon aspru
şi pletos,/ trec pe sub lemnul lui Hristos/ spre casa fratelui sărac.” („Scriu flori de
piatră cu penel”).

Cu toate acestea poetul e menit să dăruie şi să se dăruie până la ardere-de-tot
pe sfântul altar şi de aceea îşi aduce prinosul ca la masa de Cină, pentru ca toţi să se
înfrupte : „Primeşte-aceste mărturii şi năzuinţe/ în seara vinovată de minunăţie,/
doar „caldă pâine”, nu uita, dospită ţie,/ dacă le-am scris, e spre a-ţi face cunoscut
că sunt/ şi eu, în calea razelor, o umbră pe pământ”. („Din latura cosaşilor”).
Alteori se recunoaşte : „Sunt alb, scăldat în lapte, astă seară./ În sac port sare, vin
pelin, făină de secară/ şi cărţi de isihie, pare-mi-se”. („Plecare târzie”.)

Slujitor credincios al Cuvântului, Alexandru Miran dă mărturie : „Mi-aplec
obrazul supt la ora/ la care-s robul tuturora,/ al morilor de vânt sfărmate,/ al
cimitirelor cărate/ de ploi, sub freamăt de răchite,/ al multor piedici şi ispite.”
(„Aici”).

Alt dar decât propriul sine, poetul nu ştie, de aceea el dă ce posedă, şi anume
darea sa de bine, ce are mai frumos şi mai de folos minţii şi sufletului, darea dărilor:
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„Îţi aduc, înfiripată/ cartea, doar s-o  frunzăreşti/ Cum ai desluşi vreodată/ filele
monahiceşti // scrise molcom când se toacă/ pe genunchi, în an ploios,/ când a
moarte, când a joacă,/ mărturie de prisos?” („Îţi aduc, înfiripată”).

Întregul spectru al stărilor de spirit oglindite în inima sa ca nişte „dansuri
din străvechi, buimace-n faţa unor catedrale (…)/Câtă râvnă mă desface/ în risipă
de petale/ şi-n oftări de madrigale!/ Câtă noapte nu-mi dă pace”. („Stele iar, nori
şi stele”) – reflectă zbuciumul poetului în laboratorul său intim, neştiut până la
marea confruntare : „Am căzut din zbor pe malul/ lumii ca un călifar” („Am căzut
în lume iar”).

Un loc aparte în lirica acestui poet îl ocupă poemul amplu, orchestrat în chip
magistral „Missa brevis” : „La început a fost tăcerea./ Cum să-ţi închipui lumea
fără dania tăcerii?/ M-ar fi sărbătorit în bronz şi-n ode/ molizii, dacă nu rosteam
nici o silabă,/ de-aş fi trecut stingher pe cale/ c-un lacăt sau o lumânare-n mână./
Dar este prea noiembrie şi-un vuiet mă sileşte/ să-mi caut ajutor nemernic în
cuvinte,/ în arbore, pâine, albină, ploaie, prieten…”

De asemenea, remarcabil este şi poemul „Năvodul” structurat în LXXXI de
capitole având drept motouri citate din „Orestia” lui Eschil în tălmăcirea proprie a
lui Alexandru Miran.

În galeria poeţilor români contemporani, Alexandru Miran este şi va rămâne
o personalitate itinerantă prin istoria, cultura şi civilizaţia vechii Elade, a cărui vocaţie
este de a scoate la iveală, cu ochi de Argus, o lume sprijinită pe principii estetice, o
lume în care ne-am putea regăsi puri, demni şi frumoşi, aşa cum vom fi fost, fără
îndoială, în primele începuturi…

Galaţi, 11 septembrie 2006
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CETATE DE REFUGIU – POEZIA

ALEXANDRU MIRAN – POET ŞI TRADUCĂTOR
AL MARILOR OPERE CLASICE : “Traduceri pentru mine

însumi”, Bucureşti, 2005

Rar mi-a fost dat un asemenea binecuvântat privilegiu
să citesc, desfătându-mă, cu mărgăritarele versurilor
tălmăcite cu smerenie şi iscusinţă de unul din cei mai
prestigioşi traducători români. Este vorba de Alexandru
Miran şi de  o ediţie princeps, scoasă într-un tiraj extrem de
mic, “pe cheltuiala autorului-traducător, şi pentru deplina

lui folosinţă, în număr de 50 de exemplare nevandabile”, aşa cum mărturiseşte autorul
acestor nestemate, intitulate sugestiv, fără a mai avea nevoie de comentarii, “Traduceri
pentru mine însumi”, apărută la Bucureşti, în 2oo5.

Dar vai de ţara care nu-şi cinsteşte oamenii de profundă cultură ignorând
adevăratele valori în favoarea culturii de gang şi de tarabă care ne agresează minţile
şi sufletele!

Doar 50 de virtuali beneficiari (printre care am cinstea să mă număr – şi o
spun fără nici un pic de emfază, deşi ar merita), vor avea posibilitatea să se înfrupte
din spiritul marilor maeştri Lao-Tse, Euripides, Epiktetos ca şi din lirica sapienţială
a lumii de-a lungul timpurilor, Upanishadele Indiei antice, anonimi egipteni, anonimul
akkadian responsabil cu “Epopeea lui Ghilghameş”,  Marpa tibetanul,  înţeleptul
din Tibet, Milarepa, continuând cu Dante Alighieri de care atâţi traducători au fost
seduşi, trecând prin William Shakespeare,  Blaise Pascal, Edgar Allan Poe, Emily
Dickinson, Friedrich Nietzsche, Arthur Rimbaud, Paul Claudel, Rainer Maria Rilke,
Guillaume Appolinaire, Georg Trakl, Ezra Pound, Giuseppe Ungaretti, Eugenio
Montale, Rene Char, Dylan Thomas şi alţii, toată floarea liricii universale trecută în
revistă cu dragoste vădită pentru fermecătorul vers care înnobilează simţirea şi care,
“încurajează soarele să răsară şi femeia să nască” – după cum s-a exprimat poetul
Grigore Vieru.

Motto:
“Cine ar putea să ştie dacă a trăi
nu e cumva ceea ce se numeşte moarte
şi dacă a muri (nu-i ceea ce se cheamă) viaţă?”

F 830, Phrixos
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Structurată în cinci mari secţiuni sau paliere distincte, cartea, extrem de
generoasă (344 de pagini)  este ca un arbor a cărui esenţă  puternic penetrantă, o
constituie vorba de duh, cu miez, substanţă aforistică, moralizatoare, didactică ori
doar metaforică, menită să sensibilizeze, să aducă beneficii spirituale, să edifice, să
mântuie de temeri şi angoase înscriindu-se pe linia panseurilor blaise-pascaliene
dar şi a înţelepciunii solomonice concretizată-n “Proverbe”, în Psalmi, în aforisme,
ori în “Înţelepciunea lui Ben Sirah” a aceleiaşi Sfinte Evanghelii.

Ar mai avea corespondent în  antologiile de înţelepciune a lumii, în colecţiile
de  gânduri, meditaţii, însemnări spirituale.

Cum poate deveni un text, fie el şi de spiritualitate, metaforic vorbind, “cetate
de scăpare”, “carte de căpătâi”, loc secret de refugiu şi de împrospătare spirituală?
Ne mărturiseşte Alexandru Miran în “Însemnarea” – prefaţatoare la prima secvenţă
a volumului, “Tao Te King” – Cartea drumului şi a virtuţii – a lui Lao-Tse : “Mi-a
fost hărăzit de Providenţă să citesc şi să recitesc atâtea cărţi exemplare, cărţi de
credinţă, de mistică, de poezie, de înţelepciune, etc., care m-au ajutat să mă alcătuiesc,
să mă împotrivesc răului şi să supravieţuiesc”.

Iată ce minunată cale de supravieţuire împotriva moleşirii, îmbolnăvirii ori
chiar a morţii spirituale, atât de vădită în zilele noastre.

Un alt răspuns ar fi acela că din înţelepciunea Bătrânului Maestru, Lao-Tse,
trăitor în perioada de aur a filozofiei chineze (550-250 î.d.Hr.) – se desprind idei
care ar putea să fie “corective salvatoare lumii actuale” – aşa cum precizează
Alexandru Miran. Iată câteva spicuiri, ca nişte sculpturi pe un bob de orez, din
această înţelepciune transpusă în versurile nemuritoare ce compun “Cartea drumului
şi a virtuţii”.

“Fără-numele este obârşia/cerului şi a pământului,/ cu- numele este muma/
tuturor vieţuitoarelor.// Astfel, cel pururi lipsit de dorinţă/ îi va contempla marea
taină,/ cel pururi plin de dorinţă/ îi va zări numai marginea…” (I). “Nu arăta în
văzul lumii/ ceea ce deşteaptă invidia,/ să nu i se tulbure poporului inima”.(III).

“Tao e ca un ulcior/care, deşi folosit, nu se umple vreodată./ El e asemenea
unei prăpăstii adânci,/obârşia tuturor vieţuitoarelor.// El toceşte orice tăiş,/ el
deznoadă orice-ncâlceală,/ el topeşte luminile toate, într-una,/ el unifică toate
pulberile.// El pare nespus de adânc/ şi pare să dureze veşnic. / Fiu al nu ştiu cui,/ el
trebuie să fie strămoşul zeilor.” (IV).

“Spaţiul dintre cer şi pământ/seamănă cu foalele fierarului,/ deşi e gol pe
dinăuntru, / nu se istoveşte în veci./ Cu cât îl mişti mai tare,/ cu-atât răsuflă mai
vârtos,/ cu cât vorbeşti mai mult despre el,/ cu-atât înţelegi mai puţin : / e mai de
folos să-ţi afli locul într-însul.” (V).

“Omul sfânt se aşează la urmă./ De aceea va fi aşezat înainte./ El îşi lasă
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deoparte sinele,/ şi astfel sinele lui se păstrează./ Deoarece nu-i pasă de folosul
propriu,/ îşi împlineşte fără cusur lucrările sale.” (VII);

“Bunătatea desăvârşită este ca apa,/ care foloseşte tuturor fiinţelor/ şi nu se
ia la întrecere cu nimeni./ Zăbovind în locuri dispreţuite de oameni,/ ea se aseamănă
mult cu Tao.// Locul său e prielnic./ Inima sa e adâncă./ Darul său e mărinimos./
Cuvântul său e nemincinos./ Guvernarea sa e în dreaptă rânduială./ Ea-şi împlineşte
sarcina fără greşeală.// Neluându-se la întrecere cu nimeni,/ nu i se poate găsi nici o
vină.” (VIII).

Înţelepciunea în nuanţele ei aforistice are ceva din “Cartea Proverbelor”
Sfintei Scripturi, sau cu “Înţelepciunea lui Ben Sirah” ori spicuiri din “Cartea
înţelepciunii” lui Solomon, aşa cum am mai amintit. Ea este cu atât mai perfectă, cu
cât enunţurile sunt mai simple şi mai aproape de esenţa lucrurilor şi a  creaţiei,
având valoare de axiomă, de adevăr ce nu mai trebuie demonstrat. Aşa sunt de
exemplu aceste gânduri : “Decât să încerci să păstrezi un pahar plin cu apă,/ mai
bine renunţă./ Sabia neîncetat ascuţită/ nu poate să-şi păstreze tăişul multă vreme./
O încăpere doldora de aur şi de jad/ nu poate să fie păzită de nimeni./ Cel ce se
îmbuibă cu bogăţii şi onoruri,/ îşi atrage pe cap năpasta.// O dată ce ţi-ai încheiat
misiunea, retrage-te; / acesta e drumul cerului.” (IX).

Sorbite delicat cu pipeta, aceste picături de har, înmiresmate flori de spirit,
sculpturi pe un bob de orez, pot înfrumuseţa spiritul, însănătoşi mintea, conferi un
confort sufletesc convenabil pentru cel ce se apleacă puţin peste misterele Creaţiei,
peste condiţia omului în Univers, peste categoriile fundamentale de bine şi rău,
adevăr şi dreptate, despre căile de urmat spre a ajunge la desăvârşire.

De ce a ales Alexandru Miran flori din înţelepciunea taoistă la începutul
cărţii sale de traduceri pentru sinele propriu? Iată răspunsul : “Am admirat fără
poticniri cărticica lui Lao-Tse pentru profunzimea ei mistică sau/şi metafizică, pentru
erupţiile poetice şi înalta moralitate, pentru formulările concentrate, abrupte, şi pentru
farmecul părţilor obscure. Textul acesta, sacru cinstitorilor lui Tao, a fost pentru
mine odinioară, metaforic vorbind, o “cetate de scăpare”, şi mi-a rămas în prezent
carte de căpătâi.”

Traducătorul, neavând sub ochi ideogramele originale, s-a slujit de
transpunerile, departe de a fi univoce, în limbile franceză, germană şi engleză, ale
unor sinologi ştiutori, alegând liber versurile ce i s-au părut compatibile cu trăsăturile
limbii române şi cu posibilităţile de expresie nuanţată într-aceasta.

Ceea ce este evident în “Cartea drumului şi a virtuţii” – e că această scriere
aforistico-mistică e mai actuală ca oricând şi se poate transpune în orice cultură, în
orice timp şi orice areal. De aici îi vine valoarea : din simplitatea şi acurateţea
enunţului, lucru datorat şi tălmăcitorului îndeobşte, care s-a străduit  să facă să pară
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lesne ceea ce e anevoie de înfăptuit, să găsească “măsura de nectar” potrivită care
să intre perfect în fagurele plin de chihlimbar dulce, al înţelepciunii.

“Marii înţelepţi din antichitate/ erau mlădioşi, plini de taină, mistici şi
universali,/ atât de profunzi încât nu puteau fi pătrunşi./ Neputând să-i pătrundem,/
ne străduim a-i descrie.” (XV). Sau: “Sileşte să ajungi la vidul desăvârşit/ şi păstrează-
te în seninătate./ În faţa zbuciumului de furnicar/ a tuturor fiinţelor,/ nu contempla
decât întoarcerea lor.// Toate fiinţele lumii se vor întoarce/ la rădăcina lor./ A se
întoarce la rădăcină înseamnă a se muta în seninătate,/ a se muta în seninătate
înseamnă/ a regăsi destinul,/ a regăsi destinul înseamnă/ a cunoaşte legea eternă,/ a
cunoaşte legea eternă înseamnă/ iluminarea. // Cine nu cunoaşte legea eternă/ îşi
făureşte nenorocirea orbeşte./ Cine cunoaşte legea eternă e mărinimos;/ cine-i
mărinimos poate să fie universal; / cine-i universal poate să fie regal;/ cine-i regal
poate să fie asemenea cerului.” (XVI). Iată ce creştere în trepte, aidoma schemei
silogistice aristoteliene.

În  textul cu numărul X, de asemenea există creşterea fără trepte vizibile
până la apogeul cunoaşterii şi desăvârşirii :

“Poţi oare sufletul spiritual şi cel corporal/ să ţi le cuprinzi într-o unitate,/
pentru ca în veci să nu se mai despartă?/ Poţi oare să-ţi concentrezi puterea vitală/
până s-o faci mlădioasă,/ poţi să te simţi ca un nou născut?/ Poţi oare, purificându-
ţi vederea mistică,/ să devii fără pată?/ Poţi oare iubi poporul/ şi cârmui prin nefaptă
ţara?/ Poţi oare să deschizi şi să închizi/ canaturile cerului jucând rol feminin?/ Poţi
oare să-nţelegi tot ce se află/ între cele patru margini ale lumii/ şi-apoi să te lipseşti
de toată cunoştinţa? // A crea şi a face să crească,/ a crea fără a-ţi însuşi,/ a făptui
fără s-atingi nimic,/ a călăuzi fără constrângere : / aceasta se cheamă virtutea mistică.”
Sau în  fragmentul numerotat XI:  “Treizeci de spiţe se strâng la butuc,/ dar golul
din mijloc/ face să meargă carul.// Se frământă argila pentru a plăsmui ulcioare,/ dar
folosirea lor/ ţine de golul lăuntric./ O casă e străbătută de uşi şi de ferestre,/ dar
iarăşi, tot golul/ îngăduie să fie locuită.// Fiinţa dăruie posibilităţi/ dar ele sunt folosite
prin nefiinţă.”

Analogia cu pericopele cristice este evidentă în Cântul XXII : “Cine se îndoaie
va rămâne întreg,/ cine se înclină se va îndrepta,/ cine se păstreasză gol va fi umplut,
cine îndură folosinţa se va înnoi,/ cine cuprinde puţin va fi dăruit,/ cine cuprinde
mult va fi risipit.// Astfel omul sfânt, îmbrăţişând unitatea,/ va deveni o pildă pentru
toţi./ El nu se arată şi va străluci./ El nu vorbeşte despre sine şi se va impune./ El nu
se slăveşte şi meritul său va fi preţuit./ El nu se înalţă pe sine şi va fi înălţat./ Cum nu
se ia cu nimeni la întrecere,/ nimeni pe lume nu se poate întrece cu el.”

Sentinţele din unele cânturi, de asemenea, par de sorginte scripturistică : Ex.
“Vorbeşte arar, aşa vrea natura.// Un vârtej de vânt nu ţine toată dimineaţa./ O rupere
de nori nu ţine toată ziua./ Cine le stârneşte? Cerul şi pământul./ Dacă lucrările
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cerului şi-ale pământului/ nu sunt eterne/ ale omului cum ar putea să dureze?// Pe
cel care merge spre Tao, Tao-l primeşte./ Pe cel care merge spre Virtute, Virtutea-l
primeşte./ Pe cel care merge spre pierzanie,/ pierzania-l primeşte.” (XXIII) Şi cântul
XXIV: ”Cine se ridică în vârful picioarelor/ nu se va ţine multă vreme ridicat./ Cine
umblă cu paşi uriaşi/ nu va ajunge departe./ Cine se arată pe sine nu va străluci./
Cine se afirmă nu se va impune./ Cine se laudă nu-şi va vedea/ meritul recunoscut./
Cine se iubeşte pe sine/ nu va deveni căpetenie.”

Aluzia la divinitatea supremă e clară în cântul XXV : “Era ceva nedeterminat
în desăvârşirea lui,/ de dinaintea facerii cerului şi a pământului./ Acest ceva este
mut şi vid,/ neatârnat şi nesupus schimbării./ Se mişcă pretutindeni fără să obosească./
El trebuie socotit că este/ Muma întregii lumi.// Necunoscându-i numele, eu “Tao”
îi spun./ Străduindu-mă aş putea să-l numesc “mărime”./ Mărimea implică întinderea./
Întinderea implică îndepărtarea./ Îndepărtarea porunceşte întoarcerea.// (…) Omul
îşi ia drept pildă pământul./ Pământul îşi ia drept pildă cerul./ Cerul pe Tao şi-l ia
drept pildă./ Tao se ia drept pildă pe sine însuşi.” Tao ca principiu suprem
atotcuprinzător, infinit, atotputernic şi veşnic, imuabil şi transcendent este identificat
astfel cu Dumnezeu. Bunătatea, milostivenia, caritatea şi iubirea creştine au core-
spondent în Tao : “A merge bine înseamnă a merge/ fără să laşi nici făgaş, nici
urmă./ A cuvânta bine înseamnă a cuvânta/ fără să faci greşeli, fără să spui minciuni./
A socoti bine înseamnă a socoti/ fără beţişoare şi fără tăbliţe./ A închide uşa bine
înseamnă a închide/ fără drugi şi fără zăvoare, / şi totuşi nimeni n-o poate deschide./
A lega bine înseamnă a lega/ fără frânghie şi fără sfoară,/ şi totuşi nimeni să nu
poată dezlega.// Omul sfânt e pururi gata să-şi ajute semenii, nu-l uită pe niciunul./
El e pururi gata să folosească/ lucrurile cu chibzuinţă/ şi să nu arunce nici unul./
Asta se cheamă să ai lumină.// Omul de bine e învăţătorul celui nemernic./ Omul
nemernic e aluatul celui de bine./ Cine  venerează învăţătorul/ şi nu preţuieşte aluatul/
amarnic va rătăci, oricât ar fi de isteţ./ Iată un adevăr adânc şi de căpetenie.” (XXVII).

Marile comandamente morale se găsesc astfel şi în aceste principii de viaţă.
Alteori, se face analogie cu proverbele biblice sau cu cele ale creatorilor

populari circulând oral şi adânc înrădăcinate în conştiinţe.
“Cine încearcă să modeleze lumea,/ ştiu dinainte că va da greş./ Lumea,

sacru ulcior,/ nu poate să fie modelată./ Cel care încearcă s-o modeleze/ o va ruina;/
cel care încearcă s-o ţină strâns/ o va pierde.// (…) De-aceea omul sfânt se fereşte/
de toată necumpătarea,/ de tot luxul şi de toată risipa”. (XXIX).

Nu pot să nu meditez, privind şi citind aceste rarissime slove, la propriile
vicii nevinovate, devenite capricii, de a culege, răsădi, tezauriza şi, din când în când
a frunzări, a foileta, desfolia, mici nestemate ale gândirii şi înţelepciunii lumii, ale
frumuseţii materializate-n cuvinte de duh, stivuite pios pe stelajele sinelui şi scoase
la iveală arar, când pasărea melancoliei zburătăceşte deasupra creştetului, zburlindu-
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mi gândurile şi prefăcându-le în aduceri aminte. Ce desfătare! Ce răsfăţ, ce banchet
sacru, cu ambrozie şi cu nectar chihlimbariu, îmbătător şi cu aromă seducătoare!

Titlul, prin sublima măreţie şi smerenie desăvârşită, mă duce cu închipuirea
la “Song of myself” a lui Walt Withman, şi am ciudata senzaţie de dulce-amărăciune
că tot ce e preţios este atât de rar, pe cale de dispariţie, cu atât mai scump cu cât pare
mai inutil, pentru că nu aduce beneficii spectaculoase, vizibile, nu sclipeşte pe tarabe
sau în vitrinele deşucheate. Şi nu pot să nu mă revolt  împotriva mersului îndărăt al
istoriei, al spiritului uman care se întoarce la animalitate, la instinctele primare pe
care le exaltă, ignorând vădit tot ce l-ar putea înălţa, curăţi, îmbunătăţi, readuce la
starea de om, diferit de celelalte fiinţe tocmai prin capacitatea de a gândi şi a percepe
frumuseţea spiritului nemuritor şi în chip deosebit, cu liberul arbitru, în vederea
alegerii căii proprii.

Drumul (Tao) – în care se ascunde o anume esenţă, “această esenţă a lui :
adevărul absolut” – rămâne, spune Alexandru Miran, pentru cei mai mulţi, “ceva
confuz şi denedesluşit” (XXI).

A doua secţiune importantă a volumului, intitulată “Euripides poetul” – îl
aduce în contemporaneitate pe autorul “Medeii” – demonstrând, fără drept de apel
că acest tragediograf are trăsături comune cu poezia modernă. Iată numai câteva
dintre acestea, spune traducătorul Alexandru Miran : “modul personal, acut, în care
creatorul se mărturiseşte prin intemediul corului sau al personajelor, sondarea în
adâncul sufletului omenesc, până în zonele cele mai obscure şi dezvăluirea lor fără
cruţare; abordarea stăruitoare, aproape obsesivă, a temei morţii, folosirea iscusită a
sugestiei, aluziei şi ambiguităţii, a circumscrierilor nuanţate, dar şi, dimpotrivă,
producerea unor imagini neaşteptate, uluitoare sau terifiante; remodelarea miturilor
şi perpetua lor interpretare, acestea slujindu-i adesea doar ca motive de meditaţie
poetică; “sentimentul naturii” de o bogăţie neistovită, comunicându-se nu atât prin
statice tablouri cât prin momente dinamice, în care toate par să se însufleţească şi să
se facă una, cerul, norii, munţii, râurile, mai ales marea, copacii, tufişurile,
iarba.”(p.95).

Năzuind aşadar să sublinieze “actualitatea” marelui atenian, în calitate de
poet şi nu de dramaturg, Alexandru Miran a ales din tragediile şi fragmentele păstrate,
“secvenţe poetice de întindere variabilă, care să înfiripe un tot şi care să poată fi
citite desprinse din împletitura progresiei dramatice.” (p.96).

Considerat de comentatorii alexandrini din antichitate “inimitabil în părţile
cântate, în care-i depăşeşte pe aproape toţi poeţii lirici” – dar a cărui voce poetică
răsună adeseori şi în părţile rostite ale dramelor sale, Euripides rămâne un reper
pentru iubitorii literaturii greceşti din antichitate şi nu numai. Ilustrăm acest discurs
cu fragmente din operele tălmăcite : “Tu carele prin tine însuţi fiinţezi/ şi care din
etherul vârtejit/ ai făurit cu iscusinţă toate câte sunt,/ pe tine te învăluie lumina/ şi
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bezna nopţii-mpestriţate,/ şi te-nconjoară cu alaiurile lor/ de-a pururi gloata stelelor
nenumărate”(Tu carele)(F 595, Peirithous).

Secţiunea, beneficiază şi de un Glosar succint pentru scutirea cititorului de
a căuta prin dicţionare şi enciclopedii, familiarizându-l cu termenii mitologiei
greceşti.

De remarcat acurateţea stilistică, rigoarea, iscusinţa folosirii cuvântului,
pritocit, potrivit, dar şi plin de asociaţii neaşteptate, aproape şocante, în demersul
liric, dau mărturie de măiestria traducătorului. Ilustrăm cu câteva exemple : “Spre
palatul cu acoperişul înalt,/ spre culcuşul bătrânului (nostru stăpân),/ sprijiniţi în
bâte, purcedem, cântând/ o plângere tristă, ca nişte păsări cărunte./ Nu suntem decât
un zvon de cuvinte,/ decât fâlfâitul unor vedenii cu feţe-nnoptate,/ a unor vise noc-
turne;/ dar, deşi tremurăm, stăruinţa noastră e vie.// Să nu ne sleim în zadar de
vlagă/ picioarele grele, grelele trupuri,/ cum se-ntâmplă când mâni spre o culme
stâncoasă/ un mânzoc înhămat să urce povară!/ Să-l ţinem de mâini şi de haine pe
cel/ al cărui picior bicisnic îndărăptează./ Bătrâne, îndrumă paşii altui bătrân,/ al
însoţitorului tău din junie;/ cu el ai deprins meşteşugul războiului odinioară,/ şi-aţi
luptat laolaltă, nevestejind/ preaslăvitul renume al patriei”.(Păsări cărunte) (Herakles,
107-129).

Scurte fragmente lirice din Orestes, Herakles, Andromacha, Medeia,
Hekabe, Hyppolytos, Elektra, Troienele, Bakchantele, Iphigeneia in Aulis,
Iphigeneia in Taurida, ş.a. fac deliciul traducătorului şi al cititorului.

Farmecul, atmosfera de mister a vechii Helade, stăruitoare în mituri şi legende
născute-n Olimp – muntele divinităţilor, al semizeilor dar şi al pământenilor înălţaţi
în tagma zeilor, seduşi de zeii cu porniri omeneşti, reînvie. Dar nu întotdeauna cerul
e senin şi pace-n Olimp, aşa cum stă scris în Lyssa, (p.110) Herakles. La fel de
tumultuoasă este atmosfera din Medeia, (111) din Dragonul lui Ares  (p.112),
Fenicienele, Rhesos (p.121), Iphigeneia in Aulis ( pp.122-123);  Iphigeneia in
Taurida ( p.124). Un poem de dragoste încântător este cel din Hyppolytos, intitulat
de traducător (Pajişte nepângărită) (p.129), pe care-l cităm aidoma : “Stăpâna mea,
ţi-am împletit cunună/ de flori culese dintr-o pajişte nepângărită;/ acolo niciodată
n-a cutezat ciobanul/ să-şi ducă turma la păscut, nici fierul n-a umblat,/ nepângărită
pajişte cutreierată/ în faptul primăverii numai de albine./ Acolo undele Sfielii rourează
flori/ sortite să le-adune doar cei al căror suflet,/ întru nimic şcolit, prin însuşi harul
firii,/ se-ndreaptă spre deplina curăţie;/ cei ticăloşi n-au voie să pătrundă.”

Libaţii în cinstea lui Dionysos, strigăte de jubilaţie ale Bakchantelor, răzbat
din poemele : “Caznă lină, dulce chin”, “Prin aerul jilav de rouă”; “Cutremur divin”;
“Juca tot muntele”, din Bakchantele.

Un loc aparte îl ocupă aşa-numitele “Fărâme”, frânturi din operele lirice ale
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lui Euripides, adevărate străluminări de blitz, de o frumuseţe aparte care atinge
desăvârşirea şi care au, toate, valoare aforistică.

Exemplificăm câteva din aceste “Fărâme”:
(…Odinioară) cerul era una cu păm@ntul,/ apoi s-au despărţit şi au purces să

nască totul,/ dând la iveală arbori, păsări, dobitoace,/făpturi hrănite-n mare şi neamul
omenesc.” (F 488,  Melanippa înţeleaptă); “Îngăduiţi păm@ntului s-acopere aceste
leşuri,/ să se întoarcă elementele în locul/ de unde vine fiecare: sufletu-n ether,/ în
glie trupul.” (Rugătoarele, 531-534).

“Spiritul nostru e un zeu, purtat în noi de unul fiecare”.( F 1007). “Mi-e
trupul risipit, doar numele-mi rămâne” (Orestes, 390). “Pământul naşte totul şi ia
totul înapoi” (F 195, Antilopa);

“Tăcerea e podoaba omului ales. (…)” (F 218, Antilopa). “Pe tine care ţii
pământul şi care pe pământ/ sălăşluieşti, oricine-ai fi, de nepătruns cu gândul, Zeus,/
neclătinată lege-a firii sau, poate, raţiune-a lumii,/ te preamăresc în ruga mea!”
(Troienele, 884-886); “Multe sunt întruchipările sorţii,/ întâmplări nesperate
dezlănţuie zeii,/ bănuitul nu se-mplineşte, iar nebănuitul/ îşi taie cale, prin voia
divinităţii!” (Alkestis, 1159-1163).

Impetuoase, nestrămutate, poemele înălţate în sunet de liră, grave şi solemne,
precum cântecele de biruinţă sau de jubilaţie, dar şi cele orfice, cântecele de jale,
roade ale Muzelor de la Pieria, patria legendelor, întinsă în Macedonia, la hotarele
Thessaliei, poemele euripidiene pot sta alături, prin frumuseţe şi valoare artistică,
de marea lirică a lumii din toate timpurile. Şi pentru aceasta, un merit de necontestat
îl au şi traducătorii care ni le dăruiesc cât mai fidel posibil, în spiritul dăinuirii
veşnice.

Secţiunea a III-a a volumului este constituită din “Filozofia Porticului, lumină
înaltă şi aspră, doctrină ziditoare de la suflete tari, de la sclav, Epiktetos, la împărat,
Marcus Aurelius! Cunoaştere de sine şi luare de sine în stăpânire până la marginile
înţelegerii raţionale! Dincolo de care începe tărâmul metafizicii şi al miturilor!
Închinare stoicului Epiktetos, care, asemenea lui Sokrates, nu şi-a aşternut în scris
învăţăturile!” (p.151). Al.Miran ne introduce în “Manualul” lui Epiktetos şi în
Însemnarea care prefaţează capitolul, spune : “A rezistat dăunătorului orgoliu de
autor. Monadei morale nu i se cade să zăbovească înaintea unei foi de papyrus.
Totuşi, noi trebuie să-i fim recunoscători ucenicului său Flavius Arrianus, care i-a
redactat Disertaţiile şi Manualul. Dar el, Epiktetos, nu a avut răgaz decât pentru o
singură asceză : cucerirea unităţii şi a libertăţii interioare. Gândirea lui se justifică
numai întrucât devine însăşi rădăcina faptelor sale. Acesta a fost un articol de seamă
din crezul înţeleptului surghiunit în anul 89 d.Hr. din Roma de persecuţiile decretate
de imperatorul Domitianus împotriva filozofilor.” (p.151).
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Acest capitol este de fapt o culegere de cugetări adresate unui tânăr discipol
care se străduieşte să devină filozof.

În sfârşit, Capitolul IV, intitulat frumos “Veghea şi visul singurătăţii” – Refugii
lirice – este cel în care tălmăcitorul şi-a găsit “cetatea de scăpare”. Un florilegiu din
marea poezie a lumii în care stau alături cei mai de seamă poeţi ai tuturor timpurilor,
aşa cum am menţionat la începutul acestei prezentări.

Sorbite aproape fără să-ţi îngădui o pauză de respiraţie, textele propuse de
Alexandru Miran – drept “refugiu” şi “scăpare” – adăpost şi tihnă, confort spiritual,
edificare şi purificare, selectate cu grijă, constituie un instrument util pentru cei
care vor să se adâncească în cunoaşterea literaturii sapienţiale de-a lungul mileniilor.

Ceea ce le conferă unitate acestor cicluri, este setea de cunoaştere, valenţele
poetice care pot sta la baza edificiului sufletesc. Structura artistică, ritmul susţinut,
rigoarea stilistică, caracterul ludic, acurateţea limbii, fac din autor, cu experienţa
smereniei trăită la limite, un cărturar, un spirit enciclopedist, un mare om de cultură.
Şi o asemenea antologie selectivă din frumuseţea spiritului uman, merită să fie
cultivată, răspândită, împărtăşită.

Cea mai surprinzătoare alcătuire, secţiunea a V-a, compusă din “Caietul cu
citate” un parcurs poetic realizat prin procedeul colajului, aidoma jocului  puzzle,
joc în care trebuie să se reconstituie din fragmente decupate o imagine preexistentă,
ascunsă într-un hăţiş de linii,– nu mai are nevoie de prezentare. Găsim şi aici, bijuterii
concretizate-n vorbe de duh din Filocalie, din Pensee-urile lui Blaise Pascal, din
Dicţionarul de epitete al limbii române, din Cuvântul profeţilor, din Cimiliturile
românilor, culese de Artur Gorovei, aforisme şi alte “firimituri” de frumos, aşezate
cuviincios în pagină scrisă.

Fără pic de maliţiozitate şi cu durere în glas, i-aş spune distinsului traducător
Alexandru Miran că nici un autor nu trebuie să scrie doar pentru sine însuşi. E ca şi
cum ţi-ai revendica razele solare în scop personal, cerându-ţi dreptul absolut la
folosinţă. Cred că doar o dezamăgire ajunsă la limita răbdării şi “pe culmile
disperării” – cum ar spune filozoful şi gânditorul Emil Cioran – au făcut ca volumul
de faţă, dintr-o imperioasă “stare de urgenţă” – să apară într-un tiraj penibil de mic
(penibil pentru cei ce ar trebui să se îngrijească de sănătatea spiritului uman!) Şi în
acest demers singular, stingher, anevoios, inuman şi în mod criminal – doar cu
resursele proprii ale autorului-traducător, dintr-un acces de generozitate funciară,
din stringenta nevoie de frumos, de sublim, dând la iveală, după o muncă titanică
acest aur sufletesc şi mental, strâns cu migala artizanului şi cu parcimonia
îndrăgostitului care nu se îndură să-şi împartă fructul iubirii, pus sub obroc pentru
vremuri mai bune, care nici nu se anunţă, nici nu se străvăd, îndeobşte, dimpotrivă,
dimpotrivă.
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Este ca o crucificare continuă pe Lumina Duhului Sfânt şi face parte din
jertfa-de-sine proprie creatorului, săvârşită pe altarul iubirii de semeni, în pofida
ingratitudinii şi a indiferenţei imbecile ce ne înconjoară.

O notă minimă s-ar cuveni societăţii care-şi devoră cu lăcomie şi insaţietate
bolnavă valorile, debordând şi mâncându-şi apoi resturile râncede, nemacerate,
pentru a nu îndrăzni cineva să poftească putreziciunile viscerale ale societăţii bolnave
de moarte în acest veac trist şi neruşinat, duhnind a miasme telurice.

O, dacă am avea suficientă înţelepciune să preţuim acest dar făcut cu smerenie
şi graţie de Alexandru Miran! O, dacă scriitorii cu adevărat remarcabili n-ar fi atât
de binecrescuţi şi cu bun simţ, neînstare de a da buzna peste mai marii zilei, să
revendice dreptul la cultura universală şi nu la beneficii proprii!

O întreprindere atât de temerară, pe proprii speze, pare o utopie când azi,
societatea e calată pe câştig cu orice preţ, cu orice risc, cu orice mijloace!

Utopia traducerii celor mai alese texte din înţelepciunea orientală, grecească,
occidentală, de bună voie şi cu bunăvoinţă, şi fără pretenţii de drepturi de autor,
doar de dragul cultivării spiritului într-o ţară în care spiritul necultivat riscă să devină
pârloagă, e un titlu de glorie şi un act sublim de mărinimie care trebuie preţuit,
imitat, pus la loc de cinste, ridicat la rang de virtute.

Însuşi titlul volumului e ca o “migdală amară”, dar e izvorâtă din gestul
motivat doar de exasperarea de a fi viu într-o societate deja muribundă. E cu atât
mai salutar că, prin gratitudinea autorului, putem, iată, să ne împărtăşim din aceste
monade sublime, pline de Duh şi în mod cu totul gratuit.

Răsfoind cartea Domnului Alexandru Miran, păşesc pe un tărâm oarecum
necunoscut, vinovată de ignoranţa, fără putinţă de tăgadă de a nu aprofunda marea
cultură elină, decât în măsura necesităţii didactice – şi ea precară – atât cât cerea în
programele extrem de limitate ale vremii şi ale unei ideologii ce excludea orice
formă de cunoaştere spirituală şi, îndeosebi, cea legată de mituri şi legende, de
istorisiri biblice, de cântece sacre, de reprezentări grafice întruchipând Divinitatea.
Abia în anii din urmă am început a mă mişca ceva mai lejer prin aceste dimensiuni
sacre,  să am acces la ele graţie formaţiunii teologice şi culturale care mi-au deschis
noi căi de cunoaştere şi aprofundare a istoriei şi civilizaţiei anticilor.

Mă socotesc aşadar, nevrednică de a emite judecăţi de valoare universal
valabile, de aceea, îmi păstrez genuine impresiile în buzunarul lăuntric pentru vremea
când îmi voi consolida cunoştinţele în acest spaţiu-temporal mistic, fascinant, care
deschide orizonturi gândirii fără de limite.

 Şi nu pot să nu mă las cucerită, ca atare, de frumuseţea şi splendoarea acestor
crâmpeie de nemurire.

24 octombrie 2006
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UN PREOT FRANCISCAN SLUJITOR LA DOU~ ALTARE
Pr. IOSIF BUDĂU, Poezii, Editura “Serafica”, Roman, 2003

Fapt destul de neobişnuit, preotul şi fratele franciscan,
slujitor la Sfântul Altar, a găsit un amvon special pentru a-i
închina laude Creatorului şi Împărţitorului de daruri. Este
altarul Cuvântului, al artei sacre, cel care-i conferă o
modalitate specială de slujire, nu de mai mare importanţă,
fireşte, dar cu o putere de penetrare mai adâncă şi cu o alonjă
mai îndepărtată. Căci, Cuvântul scris rămâne încrustat în inimi,
putând fi dus mai departe, chiar şi peste veacuri. Este vorba,
de bună seamă de Cuvântul bun şi ziditor de catedrale în suflet,
un cuvânt preţuind cât o viaţă de om. Un Cuvânt preţuind cât
o veşnicie.

Pâinea cerească a bucuriei, a credinţei, deci, a
nemuririi, este frământată cu mâini curate, cu gânduri neprihănite, putând fi apoi
dată drept jertfă spre împărtăşire, aidoma Cuvântului edificator de suflete.

Un asemenea slujitor al Cuvântului a fost şi părintele Iosif Budău O.F.M.Conv.
stihuitor de versuri spirituale, din marea familie a acelora care, urmaşi ai Sfântului
Francisc, s-au făcut „Rapsozi ai Marelui Rege”.

Cu toate acestea, cazul nu este singular în lirica religioasă românească, dacă
ne gândim la marii ierarhi înaintaşi, care s-au aplecat cu stăruinţă asupra Cuvântului,
sensibilizând şi cucerind suflete : de la Mitropolitul Varlaam, până la Mitropolitul
Bartholomeu Anania, Ion Iacob de la Neamţ (Hozevitul), şi alţi scriitori bisericeşti.
O notă aparte în acest peisaj spiritual îl au poeţii franciscani, începând de la modelul
tuturor, Seraficul Părinte Francisc de Assisi iar în epoca noastră şi pe meleaguri
moldave, preotul şi fratele franciscan Ion M. Gârleanu, toţi aceştia fiind personalităţi
ale vieţii duhovniceşti şi culturale în acelaşi timp.

Universul lor liric cuprinde versificarea unor istorisiri biblice, poeme lirice
închinate unor sfinţi precum şi patronului spiritual – Sfântul Francisc – creaţia lor
conducând la preamărirea lui Cristos Domn şi Mântuitor precum şi la preacinstirea
Maicii Fecioare şi a sfinţilor, în cuvinte de o rară prospeţime şi gingăşie sufletească.

Pioasele opere răspândite în Biserică alcătuiesc o adevărată „simfonie a
sufletului religios” – aşa cum spunea Iosif E. Naghiu în prefaţa la volumul „Ion M.
Gârleanu. Poezii şi comentarii” (Serafica, Roman, 2oo3).

Poemele – adevărate rugăciuni în versuri, imnuri de preamărire şi strigăte de
pocăinţă, completează peisajul Sfintei Liturghii, precum florile diferite şi parfumate
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într-o grădină mirifică. Ele sunt ca un strigăt de început de lume. Un strigăt, un
vaier spre tărie, acolo unde, ascultat de Cel-ce-pe-toate-le-vede-aude-şi-ştie, strigăt
care se întoarce împlinit, îmbogăţit, înfrumuseţat spre oameni, precum ecoul rezonând
într-o peşteră sau o piatră azvârlită-n fântână. Cercurile concentrice pe care le
stârneşte sunt simţămintele noastre, ale celor care ne aducem aminte cu drag de
duhovnicul, părintele, tatăl şi fratele nostru şi mai presus de toate, de îndrumătorul
spiritual, exemplu de tărie-n credinţă, în adevăr şi virtute pentru care a luptat dând
pentru aceasta măsura supremă a curajului, abnegaţiei şi devotamentului său, a
jurământului rostit cu faţa în ţărână, în semn de adâncă smerenie şi ascultare, atunci
când i s-a conferit ungerea preoţească.

Făcând parte din falanga de preoţi care au suferit şi îndurat prigoana regimului
ateist, dar, neîncrâncenându-se din această pricină, ci luând jertfa proprie ca ofrandă
adusă Celui care s-a jertfit pentru oameni, învăţând iertarea şi împăcarea de la Regele
Milostivirii cereşti, părintele Iosif Budău a aşezat peste povara-ndurării, omătul
iertării, care i-a dat puterea ca, aidoma bobului de grâu îngropat în pământ să
încolţească din nou, să crească verde şi drept pentru ca apoi, să dea roadă sfântă.

Ceva din pătimirile îndurate în anii prigoanei regimului lipsit de lumina
credinţei răzbate la suprafaţă, dar nu ţâşnind impetuos precum un vulcan, ci înăbuşit
de lacrima caldă şi sfântă a iertării. Astfel, osânda se preface-n izbândă. Nu avem
dreptul să uităm, dar nu e drept să trăim cu povara amintirilor dureroase care nasc
ură şi sete de răzbunare.

„Un nor înroşit/ De sângele durerii/ mi-a fost spălat ocara.// Un nor înduioşat
apoi/ De gemetele mele/ Mi-a şters milos osânda;// Şi-un cer senin/ Cu soare, lună,
stele/ Mi-a consfinţit izbânda.”/ („De sub norii tiraniei”).

Ca-ntr-un adevărat „Memorial al durerii”, clipele cele mai crunte – cele
înscrise în gândul la „Ziua ispăşirii” – care e şi „Ziua mântuirii” – îl fac pe cel lovit
să îndure cu răbdare supliciul privării de libertate.

Însă, prin orice încercare ar avea de trecut, creştinul ştie că nu e singur; că
alături de el e Cristos care pătimeşte. De aceea, în mijlocul durerii, al oricărui chin
provocat pe nedrept de duşman, el întrevede Patima Mântuitorului care-l face să
suporte cu răbdare şi iubire tot amarul, convins că Iubirea va triumfa dincolo de
moarte:  „Plâng lângă crucea înfiptă/ Pe Golgota inimii mele…/ Îi văd pe duşmanii
satanici/ Ce-şi râd când mă văd în durere…// Mă-nfioară a lor răutate!…/ Dar vina-
i a mea şi mă-mpinge/ Să rabd cu iubire amarul/ Ştiind că Iubirea va-nvinge.” („Şi
totuşi iubirea… învinge”). Din acelaşi motiv nu-şi îngăduie ca ura să pună stăpânire
pe sufletul său şi înăbuşă dorinţa răzbunării în faşă.

În efemeritatea vieţii pământeşti, singurele adevărate şi vrednice de strâns,
sunt comorile cereşti, cele ce nu pier şi nu ruginesc, nefiind supuse intemperiilor, ci,
dimpotrivă, fiind socotite adevărata zestre a oricărui suflet creştin. De aceea, autorul



38

îi îndeamnă pe tineri :”În lumea asta  toate-s trecătoare/ Grăbiţi să v-adunaţi comori
în cer;/ Acolo toate sunt nepieritoare/ Şi Fericirea nu mai e mister.” („Imnul
Tineretului din Luizi-Călugăra”).

Condiţia omului de fiu rătăcitor, mereu în căutarea acelei patrii numită
„ACASĂ”, guvernată de Tatăl, patriarh al familiei şi al vieţii, îndeamnă mereu la
întoarcere, la convertire, fără de care nu există viaţă veşnică, aşa cum ne învaţă
Sfântul Augustin în „Confesiuni” : „Ne-ai creat pentru Tine, Doamne, şi neliniştită
este inima noastră până nu se va odihni în Tine”. Şi toate acestea pentru a cunoaşte
dulceaţa Milostivirii Divine şi pacea iertării : „Rătăcitor…departe de-a ta casă/
Lovit de patimi şi-aruncat în tină/ Mi-e tare greu să vin la a ta Masă/ Să mă-ntăreşti
cu hrana ta divină./”(„Un fiu risipitor”).

Întoarcerea şi reintrarea în drepturile dintâi nu sunt posibile însă, fără strigătul
disperat al celui rătăcit, fără conştiinţa nelegiuirii şi îndepărtării de Casa Tatălui,
recunoaşterea smerită şi dorinţa fierbinte de a nu mai păcătui: „Ridică-mi fruntea şi
mă ia de mână/ Trezeşte-mă din neagra nepăsare/ Şi-n Casa ta scăldată în lumină/
Fă-mă s-aud cuvântul de iertare.” ( „Un fiu risipitor”).

Una din componentele liricii religioase este dimensiunea ecumenică. În
virtutea acesteia,  îndemnul la frăţie, la comuniune deplină în ceea ce priveşte tainele
sfinte, răzbate din poemele părintelui Iosif Budău, când cu glas amar se adresează
confraţilor întru preoţie de alte confesiuni dar şi tuturor popoarelor :  „Lăsăm Satana
să ne cearnă/ Mai reci ca fulgii-n plină iarnă/ Nu mai avem frăţie dragă/ Şi parcă
Crist nu ne mai leagă/ Cu pacea Lui în rugăciune/ Şi-n loc de foc, suntem tăciune/
Mocnind a ură, răzbunare/ Şi ne-atacăm ca nişte fiare”. („Un preot catolic către
un preot ortodox”).

Tuturor le aminteşte etnogeneza poporului român, de sorginte  şi limbă latină,
înscrisă în piatră dar şi în inimi. Despre  mărturia însângerată a acestei origini romane
stă scris pe meleagurile noastre, la Tomis. Martori sunt cronicarii români, cum e
Neculce care a spus : „De la Râm ne tragem/ Şi cu-ale lor cuvinte avem/ a noastră
limbă presărată”/ („Un preot catolic…”).

Dorinţa lui Cristos ca toţi să fim o turmă şi un singur Păstor se manifestă
plenar în sărbătorile pascale : “Fă-ne iar UNA : Cristoase Înviat”.

Temeiul sărbătorilor pascale, fundamentul şi misterul credinţei noastre,
moartea şi învierea Domnului nostru Isus Cristos, aşteptate, trăite, prăznuite cu
pioasă participare, din toată inima de către orice creştin, constituie argumentul
Capitolului al II-lea, alcătuit dintr-o suită de poezii despre aceste solemnităţi cristice.

Sărbătoarea Naşterii divine constituie un alt capitol important al acestui
volum. Sufletul trebuie pregătit, golit de cele lumeşti, pentru c` la ceas de abanos,
când “veşmântul dalb cu petale de stele/ învăluie tainic pământul/ pe cărări de raze
de soare/ coboară din ceruri Cuvântul” (“Crăciunul”).
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Părtaşi la minunea divină a Naşterii Pruncului Isus – suntem invitaţi ca
împreună cu Maria şi Iosif, cu păstorii şi îngerii, să-L adorăm pe Cel născut în iesle
săracă, luând fire de om pentru a ne aduce mântuirea.

O altă secţiune este cea a poemelor dedicate primiţiilor preoţeşti, în care
noii lucrători “în via lui Cristos” aduc primele jertfe pe altarul iubirii de Dumnezeu
şi de oameni. Marea demnitate a Sfintei preoţii, pe măsura unei trainice şi totodată
arzătoare chemări, este cea mai înaltă şi mai nobilă lucrare pe care omul, ales din
“piaţa lumii”, o poate dărui Creatorului său şi semenilor, un dar sublim pe care
numai sufletele alese îl primesc, revărsându-l îmbogăţit spre oameni : “Chemarea
este-un mare dar/ Ce nu-l dă Domnul orişicui/ Răsplata-i doară : un dinar/ De
corespunzi chemării Lui” (“Chemare”: Pentru preoţi şi călugări).

Deosebit de semnificativă pentru lucrarea duhovnicească desemnată, sfinţită
şi unsă de Însuşi Cristos, marele Preot, este poezia ”Mână de preot”, în care slujirile
pastorale apar ca un corolar al virtuţilor în calea spre desăvârşire. Uns cu abundenţa
Duhului Sfânt, preotul este cel care conduce poporul, aidoma unui adevărat păstor
– turma sa, la “dragostea jertfei de Cruce”. “Singura mână sfinţită de Crist/ Crainicul
păcii în sufletul trist,/ Mână de preot cu vii legăminte/ Mână ce poartă potirele
sfinte”.

Un alt capitol, destul de consistent este dedicat aniversărilor, jubileelor
prilejuite de hirotonirea slujitorilor întru Cristos, cărora autorul le urează “La mulţi
Ani şi sfântă slujire!” : “Cu Crist s-au cununat pe veci/ Nimic să nu-i despartă; / Ei
au în mâini comori cereşti/ La toţi să le împartă” (“De Primiţie”).

O altă secvenţă este alcătuită din poezii patriotice în care fiorul iubirii de
ţară răzbate ca un fir roşu, înflăcărând inimile. Şi care sentiment poate fi mai înălţător
decât acela al iubirii de patrie?

Nu de mai mică importanţă se dovedesc a fi poeziile închinate sfinţilor, în
chip deosebit Preacuratei Fecioare Maria, Sfântului Iosif – patronul muncitorilor,
Seraficului Părinte Francisc şi Fericitului Ieremia Valahul.

Astăzi, aşezat cuviincios în odihna divină, părintele franciscan, poetul Iosif
Budău şi-a luat răgaz pentru a-şi contempla propriile cuvinte.

“În definitiv, moartea e viaţă” – declara dezinvolt şi convingător, la 75 de
ani poeta şi traducătoarea Nora Iuga.

Lirica religioasă, atât de precară astăzi, a mai dobândit un nume : nu total
necunoscut, ci întâlnit deseori în revistele periodice de profil ale vremii până în
zilele noastre. Nu putem fi decât fericiţi că, acest corolar al sufletului franciscan,
sensibil şi încercat în credinţă, speranţă şi iubire, şi-a găsit rezonanţă şi câmp potrivit,
pentru a înflori şi a da roade duhovnivceşti, iar florile răsădite cu migală în livezile
sufleteşti, răspândind parfumuri suave, vor deveni în timp, flori nemuritoare ca şi
sufletul celui care le-a zămlislit pentru Dumnezeu şi pentru oameni, în aceeaşi măsură.

3 septembrie 2005
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SUFERINŢA LUMINII – FÂNTÂNĂ DE HARURI CELESTE
SPERANŢA MIRON “Şoaptele Luminii”,

 Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2003

Autoarea Speranţa Miron se numără printre acei puţini
robi, salahori ai Luminii divine pe care o poartă cu sine
pretutindeni, precum sacagiii, povara lor lichidă. Lumina  e
pentru ea Bucurie şi Suferinţă, e plinătate de har, e Ochiul
Treimic. Lumina e o taină, un “foc verde”, e “o lacrimă dalbă”.
Rană şi balsam totodată, rug şi speranţă, floare de jar, lacrimă
arsă dar şi rouă pe suflet, izvor de har, apă vie. Rana ei mistuie
întunericul iar şoaptele pot fi auzite până-n adâncuri.

În deplină maturitate, dar cu un suflet  copil, îşi pleacă
genunchii în faţa urcuşului spre Înalt. Ţărâna înnobilată de
suflul ceresc tremură şi se prefiră în cele patru vânturi. Ce

rămâne? Miezul şi coaja stau sugrumate, înlănţuite, pândindu-se cu ochi de felină.
Pe de o parte : râsul, oftatul, “un drum croit aiurea”, lucrurile domestice trăgând
barca pe uscat, iţind amintirile care se atârnă scai de suflet, pe de cealaltă, dorinţa
de salt, setea, arşiţa nepotolită după Înaltul în faţa căruia, omul se pleacă tot mai
mult, tot mai aproape de ţărână, dar cu ochii-n sus, se ridică de-o şchioapă, levitând,
ca sfinţii-n răpire de Duh, stând de vorbă cu Domnul!

Să stai la taifas cu îngerii, să-ţi faci din curcubeu un hamac ori să te agăţi de
coama unei comete! Sunt îndrăzneli la care doar cei miruiţi cu iubirea duhovnicească,
pot accede. Versanţii cerului se urcă anevoie, îţi trebuie frânghii de raze, proptele
de aripi de vulturi, aer neted şi sete de absolut, precum şi Steaua cea de Răsărit,
vestitoarea începutului Mântuirii!

Fără o inimă curată şi fără sărăcie în duh, în spiritul Fericirilor, nici un
muritor nu poate păşi în spaţiul celest, să se bucure împreună cu îngerii de vederea
Feţei celei Sfinte.

Şi totuşi, autoarea de faţă şi-a câştigat dreptul la candoarea, la puritatea
necesare vămii de trecere. Păstrându-şi suavitatea pruncilor şi, în pofida a tot,
neprihana veşmântului unui crin al câmpiei, ea se purifică într-o baie de “alb dintr-
un senin Divin” (“Baie de Alb”). Aceasta datorită “Luminii  din lacrimi/ albă şi
arsă de foc”, care o spală de patimile terestre, conferindu-i un loc privilegiat printre
acei puţini care şi-au aşezat sufletul în palmele infinite ale lui Dumnezeu. La adăpostul
mângâierii paterne care nu se poate măsura cu nici o alta, Speranţa Miron îşi simte
sufletul “miez de copac”, plin de sevă şi de fecunditate, suflet care va rodi,
îmbogăţindu-i pe semenii săi cu parfumul şi nectarul din flori şi din fructele harului.
Toate acestea sunt posibile dacă simţi suferinţa Luminii, suferinţă ce poate fi trăită
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numai dacă-ţi arunci în ea, ca-n fântâna cu haruri, secundele rămase întregi de la
naşterea sinelui şi dacă ştii să-ţi clădeşti o casă în Coasta străpunsă de suliţă. Acolo,
trăind lăuntric, poţi afla marea Taină, cum pâinea şi vinul se întrupă izbăvitor pentru
om şi apoi se împart în fărâme, îndumnezeind făptura cu trup şi Sânge jertfelnic.

Când “mâna Luminii/te-a smuls din ţărână” iar tu te simţi, un “Deget al
acestei Lumini”, nu te poţi considera decât privilegiat.

Nevoia de alb, nevoia de lacrimă ascunsă în stropul de vin şi-n miezul de
pâine, lacrima de pe cruce, ca o “frumuseţe pe rug” – se confundă cu spiritul răstignit
şi cu “focul ce mistuie eul” (“Frumuseţe pe rug”) - şi se împrăştie în mii de jerbe
strălucitoare pe cerul nopţii văduvite de aştri.

Crezul autoarei este rostit în smerenie şi taină şi e aşezat pe altarul sinelui, în
cea mai desăvârşită linişte pentru că doar în tăcere simţi că : “Mi-e trupul greu/ de-
atâta suflet drept” (“Suflet drept”) : “Tăcerea stă-n CUVÂNT,/CUVÂNTUL în
tăcere,/Lumina în Neant/ Albastru-n mângâiere,/ Alfa în Omega, / Începutul e-n
sfârşit,/ CUVÂNTUL n-are moarte,/ Ci numai Răsărit” (“Doar Răsărit”).

Şi Cuvântul este Iubirea care ne poartă, iubirea care ne ţine, iubirea care, în
cele din urmă rămâne înscrisă cu jar pe jertfelnic.

Motivul Porţii Albe apare frecvent şi poarta nu este numai drumul de trecere
dincolo, ci Începutul, Marele Început al vieţii celei adevărate. Ea se deschide numai
atunci când pomul îşi scutură fructele coapte şi dulci îmbăiate-n Lumina albului de
crin, în albastrul zorilor atunci când cazi în genunchi şi ceri iertare zilei, că trebuie
să pătrunzi gol în ea.

Speranţa Miron ne dăruieşte în acest volum, clipa sa de Dumnezeu, întreagă,
curată şi tainică. Ea împlântă cuţitul Luminii în trupurile noastre de pământ lăsând
să ţâşnească izvorul proaspăt şi primenitor al Adevărului Veşnic. Şi nu e puţin,
dimpotrivă.

Ea ne ia martori fideli şi intimi la  comuniunea ei cu sacrul. Din clipele
zămislirii, ceasul vieţii bate cu dangăt de clopot după o lege sacră : “bate-ntr-o
Poartă/ cu Unghiul deschis/ Înspre Afară”: “Bate un clopot în mine/ Cum bate crivăţu-
n munţi,/ Frigul mă cerne-n ruine/ Sunt mireasa pierdutelor nunţi”. (“Verdele nu
mai e crud”).

Şi în timp ce: “Perdele de taină ascund rugăciuni/ Lacrimi de spini ochii mi-
i înţeapă,/Fântâna Cuvântului naşte Lumini/ Şi Flacăra lor mă adapă.” (“Perdele de
taină”).

Poezia Speranţei Miron nu se dezvăluie decât acelor care ştiu a vedea cu
dioptriile inimii, capabili să audă cu tulumbele auditive care au născut bethoveniana
“Odă a Bucuriei”, ea se simte, se adulmecă, se împrăştie-n tine ca o aromă de mirt,
furnicându-ţi încheieturile sufletului.

Şi, mai mult decât atât: ea rămâne, ca o flacără olimpică purtată de maratonist,
preluată de la inimă către inimă, într-un sunet suav cât un firicel de speranţă, cât o
luminiţă din ochi, cât o adiere de şoaptă în bătaia zborului lin al aducerii aminte.
Atât cât trebuie să ne facă atenţi că nu suntem altceva decât fii ai Luminii.

28 iulie 2003
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“UNICUL SENS” AL SPERANŢEI SPRE UN NOU ANOTIMP
SPERANŢA MIRON, “Unicul sens”,

 Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2006

Din multitudinea de sensuri, adevărate sau nu, acum,
la cel de-al şaptelea volum de versuri, Speranţa Miron, se
pare că a găsit Sensul  Unic spre care cu toţii ne îndreptăm,
mai devreme sau mai târziu, cu sentimentele decantate,
purificate, trecute prin rugul deceniilor trăite mai mult sau
mai puţin cu folos, din care rămâne spre mărturie, cenuşa
tăcerii, cenuşa spulberată-n patru vânturi de o mână
necunoscută, implacabilă.

“Eu care sunt un Pic de Cer/ În foarte mult, în foarte
mult pământ”, într-un demult apropiat, atinsă cu Degetul
Luminii, mă nasc, risipesc şi apun, stea reflectată-n fântâna
din care sorb cei ce orbecăie încă. (“Rugăciune-minune”).

“Eu sunt ca o noapte” – mai spune Speranţa Miron, “în deget port o lacrimă
sărată”, “îmi e târziu”, “vreau să simt mereu Lumina”. “Mi-e dor, mă doare, plâng”,
“lacrimi în stropi”. “Gustul lacrimei” sale e “Lumină de băut”, “părere de rău”,
anotimp, veghe, picur de stea.

“Aş vrea să zbor”, îşi exprimă impetuos dorinţa, dar “Mâinile cad în
genunchi”. “M-aş ascunde” sub “valul tăcerii”. “Nu pot s-aştept”.

După atâtea decenii, sunt “bolnavă de iubire”. “Simt galben”.  Sunt declaraţii
aproape patetice, ori întrebări retorice, care devin  ecoul propriei voci, tăcutul
solilocviu la care se supune fără murmur ca la un interogatoriu necesar înaintea
Marelui Juriu.

Navigând printre “răni de Lumină”, Speranţa  strigă-n tăcere “spre Necreat”.
“Unicul Sens” spre care se îndreaptă este “Punctul lui Dumnezeu”. Rugul a rămas
însă, ca o “speranţă rănită”, “miracol”,”magie”, miez”.

“Ce-ascunde cenuşa?” – “Drumuri destrămate”, “cioburi”, tot o “avere” în
felul său.

“Nu vă miraţi” că “moare clepsidra”. Noi rămânem aceiaşi. Din nevoia de
noapte, poeta trece, în felul său, navigând “ca un deţinut”, în “haină de Lumină”,
spre “un nou anotimp”.

Doar fărădesubstanţa clipei ne mai poate îndumnezei ca să ajungem trudiţi
la iluminare. Nu, “nu vă miraţi”, căci : “Tăcerea albastră şi liniştea albă-s/ Podoabele
mele. Le port ca pe-o salbă./ Sunt apa ce curge din acelaşi Izvor/ De unde vine
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Lumina lipsită de nor,/ Dar simt gustul ţărânei din care-s făcută/ În amestec de zbor
cu aripă frântă./ Şi toate astea sub Cerul ce cade/ Pe sufletul meu, care arde,/ Nu vă
miraţi că asta sunt eu,/ Pentru că-n mine stă DUMNEZEU!” (“Nu vă miraţi”).

Câţi poeţi, îndeobşte, au avut îndrăzneala să scrie că în ei stă Dumnezeu?
Grandoarea şi smerenia spiritului străbat acest parcurs liric împrăştiind fărâme

de Lumină peste pulberea fiinţei prefăcută-n “Pământ al Dimineţii”, zămislitor de
flori de spirit ca nişte răni albe, roşii, galbene răni. Mai mult decât oricând, şi în
acest volum, Speranţa Miron este fascinată de Lumină şi de Cruce : “Cerşesc Lu-
mina/ Pentru a o putea/ Transforma în stele” (“Speranţă rănită”).

Frumoasă cu adevărat, autoarea nu se simte decât înveşmântată în haina de
Lumină ca o beteală, chiar dacă sfărâmată, ce o va înconjura până va ajunge Dincolo.
Deja în “Drumul spre Lumina cea Adevărată”, Speranţa Miron spune : “Drumurile
nu mai sunt/ S-au pierdut în  zare/ Iar eu nu mai sunt în lut/ Sunt în zbor spre Soare”
(“Drumuri destrămate”).

Şi aici se fac prezente frânturi de gând aforistic a căror esenţă îmbată şi
înviorează spiritul : “În Cer trăiesc şi viaţa mea/ Nu-ncape într-un pumn de lut”.
(“Testament”); “Crucea suntem cu toţi laolaltă” (“Nebunie”); “Nu apa se zbate
pentru a salva valurile,/ci valurile se zbat pentru a salva APA./ (Cea vie-IUBIREA).
(“Urmele Luminii”). “Noaptea e un sentiment pe care îl purtăm în plină zi”; “Noaptea
e ca o iluminare” (“Nevoia de noapte”).

Ca un sacagiu, poeta cară prin lacrima jertfei de sine, “veacuri sărate pe
cruce” în timp ce “ochiul e un cort/ pentru Lumina ce-o port” (“Motto”).

Somnul cărunt, amorţirea, numai cu Lumină de băut se pot tămădui, din care
sorbi pe săturate, căci nu se sfârşeşte, precum apa vie dăruită de Iisus Hristos
Samarinencei la fântâna lui Iacob. Doar astfel copacii înflori-vor fără de cusur.
Iubirea izvodită dintr-un timp divin, apărată, îmbrăcată precum veşmântul imaculat
al nunţii eterne. Sorgintea iubirii se trage din izvorul nesecat al lui Iisus Hristos.
Astfel dezbrăcată de patimi, cu lacrima purtată în deget ca un nestemat, cu sufletul
împărţit celorlalţi – gata pregătită de Marea Trecere, poeta purcede să clădească un
nou anotimp, cu o singură culoare (alb)astru.

“Eu sunt, am fost şi voi rămâne ca o noapte”. Sufletul meu e ca un cer,
declară Speranţa sentenţios. Dar, un cer înstelat, cu vise curcubeu, având un parfum
delicat şi suav pe care doar divinitatea îl poate împrăştia. (“Eu sunt ca o noapte”).

Alteori, “bolnavă de Iubire” pentru care nu află tămăduire, aşteaptă ca îngerii
să-i prefacă noaptea sufletului într-o dimineaţă continuă.

Şansa adevărată este, spune Speranţa : “Mai am noroc că îţi vorbesc/
Tăcând…/ Şi parcă-nmărmuresc/ Tot aşteptând să se întâmple/ CUVÂNTUL ce
tăcerea-mi umple!”(“Mai am “noroc”).

Cenuşa frigând a tăcerii strigătoare e şi ea un sâmbure de Lumină, răsfrânt în
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apa celui dintâi Sacrament, trecut prin Poarta Vieţii în Duh – Botezul Sfânt care,
alături de  Sfântul Mir ne pune pecetea de copii ai lui Dumnezeu, înveşmântându-
ne în cămaşa de ivor a nunţii necesare, a nunţii aşteptate şi râvnite toată viaţa.

Când nisipul clepsidrei e pe sfârşite şi fitilul lumânării mai pâlpâie, vrei să-
ntorci clepsidra şi constaţi că noul început e sfârşitul din care n-a rămas Nimic. Un
Nimic încăpător cât o viaţă, cât o lume în care singurul reper rămâne-nchinăciunea,
adevărată minune şi rost, menire, căpătâi, altar, foame şi saţ, sete şi potolire, “totul”
în “toate”, în care omul e un “Pic de Cer” în “foarte mult, în foarte mult pământ”.
(“Rugăciune-minune”).

Sufletul său “e-o pasăre rară” “luminând de durere “ (“Strigând în tăcere”),
“Cerând în lumină să fie îngropat” -  (“Ai să-nţelegi”),  căci : “Îmi simt sufletul
navigând ca-ntr-o barcă/ pe un ocean zbuciumat”, (“Navigând”). Dar, din vreme-n
vreme, “Scânteie-n afară/ Câte-un ciob de suflet,/ Câte-un cub/ De ceară” (“Fără
tine”).  Cu toate acestea, a venit vremea, e timpul copt, “Drumurile nu mai sunt/ S-
au pierdut în zare/ Iar eu nu mai sunt în lut/ Sunt în zbor spre Soare!” (“Drumuri
destrămate”). “La jumătatea mea de secol,/ Încet, încet am început/ Să mă desprind
de tot./ N-am reuşit, eu, dintr-o dată,/ Am reuşit când timpul meu s-a copt./ Acum
stau vis-à-vis de mine/ �i mă privesc cu ochii de atunci,/ Când eram făcută din
ruine./ Acum ruinele sunt stânci”. Viaţa o strigă pe nume, Lumina îi ţine adăpost şi
ca un corolar, Speranţa recunoaşte : “În Cer trăiesc şi viaţa mea/ Nu-ncape într-un
pumn de lut”. (“Testament”). Uimită peste poate de faptul de a fi, poeta exclamă :
“Aş vrea să zbor, mi-e dor de cer,/ Dar zbor în mine. Ce mister/ Există în sufletul
meu frânt!/ Lumina o am acolo,/ În pământ îmi ţin doar forma.” (“Aş vrea să zbor”).
Tot în acelaşi spirit, poeta se autodefineşte: “Sunt ca o pasăre albă/ Cu aripi de
zori,/ Genele mele/ Pictează culori.” (“Magie”). În altă parte spune : “Am părul de
aur,/ Dar faţa de stâncă,/ Ochii-mi sunt grei de culoare” (…) “Cine mă vede/ Ar
putea crede/ C-am rămas doar/ (Ning)soare!” (“Oare?”). Participarea la Jertfa lui
Iisus Hristos are darul de a o face părtaşă de Bucuria Eternă : “Mă doare? Mă
bucur, că şi eu dor. Înseamnă că Dumnezeu nu m-a părăsit!” (“Dumnezeu nu m-a
părăsit”). Înfrăţită astfel cu Cel ce şi-a dat viaţa pe Cruce pentru noi, Speranţa
Miron e conştientă că : “Neştiute/ Sunt căile prin care zbor./ Una din ele e durerea,/
Pe care-am transformat-o-n Dor” (“Aş vrea să zbor”). Suferinţa participativă e
apanajul creştinismului adevărat : “Mi-e dor, mă doare, plâng. De ce?/ Poate că o
parte din sufletul meu nu s-a născut,/ Iar alta are nevoie de o platoşă mai puternică,/
De un sprijin,/ Pe cea veche au distrus-o lacrimile.” (“Mi-e dor, mă doare, plâng!”).
Ceea ce rămâne după ce lacrimile s-au scurs, e cu adevărat esenţial : “Dintr-un dor/
Ce-ardea ca jarul/ Rugul a rămas./ Altarul…” (“Rugul a rămas”).

Un micropoem epic foarte frumos este  “Mâini în genunchi” – în care, cu
părere de rău în glas şi suflet poeta mărturiseşte : “Mâinile mele tremurânde au
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început să-mbătrânească…(…) Mâinile mele au ştiut să ţină pâinea şi lumânarea în
acelaşi timp. / Mâinile mele sunt braţele Crucii pe care o port. Au fost momente în
viaţă când mi-am dorit ca mâinile mele să poată duce şi o altă Cruce.(…) Pentru că
mâinile mele sunt “dirijate” acum de un alt fel de a fi. Mâinile mele m-au ajutat să
mă ridic de la pământ atunci când nu mai speram, aşa că mâinile mele au devenit
genunchi plecaţi în Faţa Celui Divin.(…) Să îngenunchez mâinile şi să împreunez
genunchii pentru a cere iertare lui Dumnezeu pentru tot. De fapt, mâinile mele s-au
transformat în genunchi, Acum le privesc. Tremurânde, genunchiate, smerite…”

Şi nu se putea ca matricea şi genitorii să nu lase urme adânci în sufletul ei,
urme de neşters pe care le poartă dintotdeauna : “Există pentru mine un loc sfânt,/
În urmele de pe pământ,/ Lăsate de ai mei, de mult, / Ce pentru mine sunt un cult”.
(“Urmele Luminii”).

Fiecare, la timp potrivit îşi caută loc de ascunziş unde să scape de teamă, de
frig, de ninsoarea ce stă să cadă peste suflet. Şi Speranţa Miron şi-a găsit locul de
tihnă, ascunzătoarea, cuibul râvnit unde nu o pot ajunge intemperiile vieţii : “M-aş
ascunde sub vălul tăcerii,/ Dar mi-e teamă că, fără să vreau,/ Aş sparge-o cu ţipătul
Luminii/ Sufletului meu./ (…) Cel mai bine, totuşi, este să m-ascund/ În flacăra
unei Lumânări./ Ea sigur va arde şi după ce se va topi ceara (lutul)./ De fapt toţi
suntem, într-un fel,/ Ascunşi într-o Lumânare,/ care arde şi după ce ne “stingem”.
(“Sub vălul tăcerii”)..

Fruct copt, acum, la crepuscul, cu ochii mijiţi spre auroră, înveşmântată-n
cămaşa Luminii, ninsă de nori, ea însăşi ningând soare, poeta se pregăteşte de
adevărata-nflorire, de marea rodire şi mai ales, pentru culesul seminţei sădită-n
pământul tuturor şi al Nimănui, pentru veşnicia de ieri, de azi şi de mâine…

1 noiembrie 2006
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UN POEM NUMIT SIMPLU: MAMA!
ARIONDA ADAMESCU, “Mă nasc a doua oară”,

 Editura Pax Aura Mundi”, Galaţi, 2000
Ilustra\ii: Angela Holca

Mintea mea tulburată de o durere atroce şi de
neînchipuit înregistrează haotic, frânturi de amintiri din
acest poem scump şi unic, scris cu sângele inimii, care se
numeşte – nume atât de rar – Arionda!

A fost o femeie extraordinar de frumoasă, dar nu
i-a plăcut să profite de această frumuseţe. N-a învăţat la
înalte şcoli dar viaţa a învăţat-o tot ceea ce trebuia să
cunoască. N-a studiat teologia dar ştia mai multă religie
decât un profesor emerit. Nu s-a fardat niciodată:
Dumnezeu a înfrumuseţat-o şi nu i-a mai trebuit nici o altă
podoabă. N-a cunoscut fericirea dar a tânjit după ea cu un

dor fără saţiu. Puţinele clipe de bucurie care i-au fost oferite de copiii ei, au fost
plătite scump şi adeseori   i-au prilejuit întristare. Avea un bun simţ înnăscut, un
axix moral ireproşabil, o înţelepciune proverbială, o modestie şi o pudoare deosebite.
Era fără pereche! Cuvintele ei de ordine erau : dăruire, suferinţă, jertfă!

S-a născut săracă şi toată viaţa a slujit acestei sărăcii, cu credinţă. N-a vrut
nimic pentru ea, dar a dorit totul pentru alţii. N-am văzut niciodată pe cineva care să
dorească atât de puţin pentru sine. N-a cunoscut invidia, ura, duşmănia, orgoliul,
vanitatea, deşi a avut parte de ele de la alţii. Era străină de minciună şi de viclenie,
deşertăciunile lumii le-a tratat cu un dispreţ suveran şi, mai degrabă, cu silă. Era
o…sfântă! Iubită de Dumnezeu şi de Maica Fecioară. A avut privilegiul unor viziuni
în care Maica Domnului i-a arătat colţişorul de Rai pe care i l-a hărăzit. A distins
clar binele de rău, ruşinea de neruşinare, păcatul de virtute. Inima sa nu cunoştea
ascunzişuri. A îndurat chinul, foamea, războiul, teama, durerea, trădarea,
singurătatea, boala, nefericirea. Au fost darurile cu care a fericit-o Dumnezeu pe
pământ. Nu şi-a abandonat copiii, familia, pentru un trai mai bun, mai îndestulător,
mai tihnit. Comportamentul său a fost fără cusur. A primit toate cu răbdare din
mâinile Domnului, la fel ca dreptul Iov, n-a cârtit, n-a murmurat, n-a blestemat
atunci când a fost aspru încercată, spunând ca şi Iov atunci când totul se năruia în
jurul său : “Nu înţeleg dar cred”.
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Văduvă la 27 de ani, paralizată la 28 de ani, pe patul morţii la 33, ridicându-
se greu şi învăţând din nou alfabetul paşilor. Nu L-a abandonat niciodată pe
Dumnezeu, nu L-a  gonit din inima sa, nu L-a renegat, nici măcar n-a întrebat nimic,
a tăcut şi a plâns mocnit. A păstrat toate în inima sa, cumpănindu-se. A făcut tot
felul de munci anevoioase: a cărat cărămizi, a reparat lăzi de lemn, a spălat sticle de
lapte, a vândut loz în plic şi îngheţată, a sărat peşte la pescăriile statului, a făcut
menajul unor străini, pentru o bucăţică de pâine copiilor ei.

S-a pensionat la 55 de ani şi până la moarte a avut o pensie de 349.000 de
lei. Din ea şi-a plătit cu o scrupulozitate sfântă cheltuielile către stat, la care n-a
întârziat nici o zi din principiu. Nu şi-a cumpărat niciodată o poşetă nouă sau vreun
accesoriu la îmbrăcăminte. Purta haine demodate, prefăcute, uzate de prea desele
spălări. Totul cumpărat de la solduri. Cu toate acestea, orice punea pe ea, îi stătea
bine.

În fiecare an, la ziua de naştere, îşi îngăduia o singură favoare : să se
fotografieze bust, mici portrete în alb negru şi sepia, ca să vadă, de la an la an, cum
mai arată. Îşi ascundea frumuseţea naturală cu o pudoare care astăzi nu mai are nici
o valoare. A citit mult, cu deosebire în ultimii ani, când boala a ţintuit-o la pat şi nu-
i mai permitea să-şi găsească alte îndeletniciri.

N-a cochetat cu scrisul dar a simţit ca pe o asuprire, nevoia de a-şi aşterne,
singurei ei prietene, - hârtia -, tumultul de gânduri şi vise. Simple şi bătrâneşti, atât
de simple încât s-ar putea confunda cu ale atâtor milioane de mame creştine. Nu ştia
şi nici nu i-ar fi trecut prin minte să întrebe ce înseamnă o sintagmă, o metaforă sau
altă figură de stil. Stilul ei era frust, direct, dezgolit de podoabe. Şi dureros de
sincer. Blând şi umil.

Făcea parte dintre acei “fericiţi”, curaţi cu inima care-L vor vedea pe
Dumnezeu. Dintre acei “fericiţi” smeriţi care plâng, în speranţa că într-o zi vor fi
mângâiaţi. Dintre acei atât de blânzi încât nu suflă în mucul de lumânare şi nu
îndoaie trestia frântă. Dintre acei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, omenoşi şi
milostivi care vor afla într-o zi îndurare.

N-a primit nicicând vreo moştenire, ştiind că într-o zi va primi moştenirea
cerească. “Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi”- spune un
psalm.

Din toate acestea şi-a agonisit o sfântă arvună pentru viaţa veşnică. Şi-a
dăruit casa, mobilele, acareturile pentru a se întoarce goală în marea lui Dumnezeu,
aşa cum se ivise pe lume. O privilegiată care vorbea cu Isus şi cu Prea Sfânta Fecioară
Maria. Aşa cum conversezi cu un frate, cu un prieten apropiat. Era prietenă cu toţi
sfinţii şi mucenicii, le ştia durerile şi martiriul la fiecare.
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Un suflet cu frica de Dumnezeu dar cu mare iubire de oameni.
Nimeni nu pleca din casa ei neomenit. Dăruia totul. Iar când nu mai avea ce

dărui, se dăruia pe sine. O dezgolire totală de toţi şi de toate pentru a fi umplută cu
harurile sfinte promise acelora care nu încalcă în picioare cuvintele sfinte. A cerut
în rugăciune chinurile lui Isus pe cruce şi a avut privilegiul să le primească. Făcea,
fără doar şi poate, parte din ceata celor drepţi şi aleşi. Aleşi să îndure pentru mântuirea
altora.

Trupul său robust, a fost însă ruinat de o boală care nu iartă. Cu un ultim
suflu s-a agăţat de viaţă s-a predat în mâinile noastre tinere care deodată au devenit
neputincioase s-o mai întoarcă din drum. Din drumul pe care a pornit singură.
Neprihănită şi singură. Într-un pustiu populat de suflete, dintr-un imens deşert care
se numeşte viaţă. Această Vale de lacrimi în care Arionda nu mai avea ce căuta, de
care se depărta, se dezgolea, se înstrăina, devenea surdă. Pleca singură, fără să
privească înapoi, ca un miel la tăiere, ca o pasăre care abia se deprindea cu Înaltul..
Acolo unde avea să-L întâlnească pe iubitul ei Isus şi pe Măicuţa Domnului… În
părticica promisă. Până să ne luăm la revedere, ne-a alunecat din mâini şi s-a stins
precum un licurici dimineaţa. Această femeie al cărei nume este şi va rămâne: Mama.
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EXERCIŢII DE ADMIRAŢIE
ELENA OLARIU :  “SIMFONIA PĂMÂNTULUI –

SIMFONIA IUBIRII” – volum în curs de apariţie

Neobişnuit de obişnuită, născută parcă “din întunericul
pietrei” şi al humei, dar ţâşnind imperios ca un izvor ce nu
mai poate fi ţinut în frâu, către lumina cea dătătoare de viaţă,
Elena Olariu este o fiinţă aparte încât te întrebi care este cea
adevărată, strălucind şi deschizându-se doar pentru ochi
deprinşi cu privirea.

Într-un “ochi de pământ” răsărind ca o floare de colţ,
jinduitoare de cer şi de cele înalte, trăieşte în arealul moldav,
dar parcă nu e de aici. Nici bătrână, nici tânără, nici urâtă nici
frumoasă, nici săracă, nici bogată, mai bine zis – bogat de
săracă, având o smerenie dârză, o semeţie plină de bun simţ şi

o înţelepciune a simplităţii ori o simplitate a înţelepciunii demnă de cei “smeriţi cu
inima”, iată cum se înfăţişează dinaintea oamenilor Elena Olariu. Are daruri native,
dar şi dobândite prin foc, cu un suflet încăpător încât cuprinde în el o întreagă
suflare de ţară, de lume, de univers; cu o aripă agăţată de nori şi cealaltă măturând
cu osârdie ţărâna, suspendată pe aer în formă de cruce vie – aceasta este Elena
Olariu, pe care o cunosc de o viaţă şi totuşi n-o cunosc, fiindcă n-am văzut-o niciodată.
O ştiu însă din scrierile sale şi din scrisorile trimise. O descopăr pereche şi mi-o
adaug inimii mele flămânde de prietenii afective.

S-ar zice că are, dacă s-ar vorbi de vocaţii, vocaţia tămăduirii prin vorbe,
prin cuvântul rostit sau desenat sau scrijelat sau aşternut pur şi simplu ca o cuvertură
călduroasă pe trup şi pe inimi. Dragostea şi sinceritatea ei învăluie, despică, mângâie,
sfarmă graniţi şi ziduri, lasă urme, şanţuri, pe canavaua cărora, lacrimi doldora,
spală şi primenesc, reîmprospătează, împacă.

Un om al păcii şi al comuniunii întru sfintele Taine creştine, un împăciuitor,
moderator şi făcător de dreptate, împărţitor de cuvinte bune şi de senin în suflete,
aceasta este Elena Olariu – om de cultură, om al cărţii, MUCENIC DE CUVÂNT,
trudind toată viaţa să aşeze o cărămidă la MONUMENTUL CĂRŢII. Fiică a acestui
pământ pe care-l iubeşte smerită şi îngenuncheată, sărutându-l cu evlavie, dar şi
fiică a cerului, deţinătoare de comori mult mai de preţ decât cele lumeşti, deţinătoare
de aur sufletesc, nu doar pentru sine, ci, dimpotrivă, pentru semeni.

Adevărată conştiinţă neadormită a târgului, Elena Olariu nu scrie cu mâna,
ci scrie cu inima. Mai curând inima ei scrijelează pe aer, pe frunze, pe meninge, pe
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ţărână, pe sticlă, pe nisipul fierbinte, pe azurul privirii, cuvinte de neşters care,
suntem siguri, îşi vor găsi ecoul potrivit, la vreme potrivită.

S-ar putea crede că această prezentare este o “pledoarie pro domo”. S-ar.
S-ar putea gândi că există oarece interese, deşi între scriitori, nu prea există accese
de amabilitate de acest gen, din păcate, ei fiind concurenţi la titlul de cuceritori ai
nemuririi.  Dar fiindcă nemurire există pentru toţi, chiar dacă toţi se înghesuie buluc,
le va ajunge tuturor, ba va mai rămâne. Această prezentare este un exerciţiu de
admiraţie, un execiţiu de bună cuviinţă şi de iubire sinceră, ca între surate, care
slujesc aceluiaşi interes : dragostea pentru Cuvânt, fie el scris, rostit, pictat, jucat
ori mimat şi dorinţa de împărtăşire a acestuia, de aceea, restricţiile, de orice fel, nu-
şi au rost.

Scrierile Elenei Olariu sunt sărbători, “fieste” ale spiritului uman, neîngrădit
de canoane şi legi, având libertatea de a hălădui, aidoma cailor fără de şei, pe întinsele
câmpii ale vieţii. Iar dacă nu ajunge câmpia, e loc destul de galopat pe cer, alături
de pegaşii legendari atât de pomeniţi în literatura mitică sau poezie.

Pornind de la o maximă celebră, aleasă ca “motto” – lucru remarcabil, pentru
că scoate la iveală înţelepciunea universală de-a lungul timpului, ceea ce dovedeşte
un oarecare grad de erudiţie – scriitoarea ţese, brodează artizanal, în fir de lumină,
sub ploaie de Duh, o întreagă poveste, de auzit, de memorat, de amintit, cu
învăţăminte reale, care constituie “roada” imediată şi cea pentru mai târziu, pe care
o vor culege cititorii. Anatomia fiecărei bucăţi de proză are un tâlc. Nu trebuie
trecute cu vederea sau neglijate darurile absolut gratuite pe  care Creatorul, în
nemărginita Sa mărinimie, le pune la dispoziţie creaturilor. Ne învaţă, cu alte cuvinte,
să ne bucurăm cu bucuria copilului căruia i s-a oferit o jucărie scumpă.

Elena Olariu posedă capacitatea rarissimă de a-i face pe oameni să reînveţe
visarea. Pe cei care odinioară visau dar au uitat să facă acest lucru ca şi pe cei care
încă n-au deprins exerciţiul fabulos al visării. Fie cu ochii închişi, fie în stare de
veghe sau semitrezie, autoarea ne poartă prin visele domniei sale, dar, de fapt, ne
dăm seama foarte curând, că suntem călători prin propriile noastre vise. E o stare
aproape imponderabilă, benefică, vecină zburării-n Înalt, când te simţi uşor, eliberat,
împăcat cu tine însuţi şi cu cei din jur şi nu vezi nimic altceva în jur decât ţinta
zborului, lumina aceea unică în care intri treptat, fără să mai simţi vreo înlănţuire
lumească.

Meleaguri ştiute sau necunoscute ni se deschid în faţa privirii. Pragul visului
trebuie trecut, cu bună ştiinţă.

Travaliul artistic nu se întrevede, laboratorul lăuntric al scriitoarei fiind bine
amplasat, departe de ochi curioşi. Astfel, cuvintele curg limpezi, nepoticnindu-se,
fireşti, aşa cum fireşti sunt dintotdeauna, elementele primordiale ca : apa, pământul,
focul, aerul.
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Cât de simplu şi elocvent totodată e rostul înţeles de scriitoare, potrivit căruia,
omul – vas ales în grădina, al cărei grădinar suprem este Dumnezeu, nu poate da
roadă decât dacă e modelat pe dinăuntru, ars de flacăra Duhului, curăţit, stropit cu
apă sfinţită.

Dar câte neînţelesuri nu se descrifrează – devenind înţelesuri -, din scrierile
inspirate, izvorâte din sufletul sensibil şi mintea ageră ale acestei generoase doamne!

Aşa cum singură mărturiseşte, Elena Olariu şi ne îndeamnă : “din cuptorul
de aur al sufletului, să scoateţi pâinea bine rumenită, nu cumva înăuntru să se-
aprindă” (Pâinea păcii).

Absolut admirabile prin simplitate şi acurateţe stilistică, prin forţa expresivă
şi sugestia metaforică  sunt aceste invocaţii şi rugi la Dumnezeu pentru sănătatea
pământului :

“Nu-i da, Doamne, spicului plinătatea bobului din fiecare an, căci spicul,
firav acum, toropit de arşiţa de-afară, se poate frânge… Şi dă-i Doamne, omului
înţelepciunea mierlei, iuţeala rândunicii, dragostea cerbului şi credincioşia
câinelui… Că, la ce bun să duci  în traista destinului atâta povară, când, din puţinul
rod al câmpiei, de anul acesta, s-ar putea sătura şi bogatul şi săracul…

Dă-i strălucirea regală a crinului, ce ştie să-şi plece sfios şi tăcut puritatea,
chiar dacă străluceşte prin frumuseţe şi este conştient că este floare aleasă…”
(Pâinea păcii).

Parcă ar fi desprinse din “Cartea Înţelepciunii” sau dintr-o eventuală “Carte
a proverbelor răducănene” – subtil adaptate la cotidian, având un caracter didac-
tic sapienţial, semn că scriitorii şi poeţii sunt şi ei parte din universul mic, supus
intemperiilor vieţii.

Se pare că pământul este în această carte eroul principal, pe el, sub el şi în
jurul său petrecându-se toate tainele, bune şi rele, de el ţine întreaga rânduială a
firii, fără el, ţăranul nu ar exista, n-ar mai fi el însuşi, viaţa sa ar fi de neconceput, s-
ar preface într-un hibrid, nici om, nici vieţuitoare, care ar alerga de colo-colo,
nemaigăsindu-şi rostul.

Părtaşă la marile nelinişti ale lumii, Elena Olariu le converteşte în nelinişti
creatoare, materializându-le în mici bijuterii. Cu smerenia uceniţei în faţa Marelui
Stăpân, Elena Olariu îşi migăleşte prozele ca pe nişte icoane pe sticlă, alege cu grijă
culorile, cuvintele, le amestecă, apoi le aşterne pe suport, ca pe şevalet,
împrumutându-le o fărâmă din marele har, din căldura sufletului său înduhovnicit,
împăcat, îmbunătăţit, făcut să bucure, să fericească, să dăinuie… O sumă de atribute
dau scrierilor sale seninătate, calm, generozitate, deschidere, izvorâte fără doar şi
poate din iubire. Ele ar putea  să-şi capete un loc în rândul valorilor perene ale
literaturii noastre.

Operând cu simboluri precum cel al scării bisericii, ruptă în două, închipuind
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prăpastia dintre om şi credinţă, prefigurare a jertfei sau simbolul bobului de grâu
care, dacă nu  e îngropat în pământ bun, nu dă roadă, truda pământului care “icnind
de sete şi năduşeală, din ultimele sale resurse, pământul trimite sevă binefăcătoare
rădăcinilor care reuşesc să supravieţuiască.” (Pâinea păcii),  ori simbolul cămării
interioare a omului, autoarea îşi pregăteşte plonjarea în oniroprezent, în unele proze
poematice aproape fantastice precum: “Urcuşul”; “Nunta miresei”; “Învierea –
botezul inimii” – extraordinar de expresivă, ş.a.  Elementele onirice îşi fac simţită
prezenţa : mâini nevăzute ţinând o coroană, parabola trecerii prin uşile închise în
“Calea luminii sau Cele zece porunci ale lui Moise” – experienţe duse până la
limitele suportabilului şi chiar dincolo de acesta, parabola metaforică a corăbiei
naufragiate – sufletul omenesc – pe stânca numită  Cristos ş.a.

Cu un simţ al limbii demn de invidiat, un stil alert, dezinvolt, cu acele inversări
de topică a frazei care dau un farmec deosebit prozelor, ieşind din acel loc comun,
cuminte şi uneori vetust care nu îţi mai trezeşte emoţii estetice, cu o incredibilă şi
neaşteptată forţă de sugestie, lovindu-te uneori în moalele minţii, având rol de şoc
electrizant, trezitor din lâncezeală şi agonie, venite mult prea curând  pentru un trup
încă tânăr… autoarea ne face să înţelegem ceea ce n-am înţeles după ani şi ani de
viaţă : murim mai întâi sufleteşte, dacă nu avem grijă să ne menţinem spiritul treaz
şi inima neprihănită. Şi moartea sufletului este mult mai dureroasă decât cea
trupească.

În unele pagini răzbate dureros, înstrăinarea copiilor de matcă, de izvor, de
leagănul naşterii pe care l-au uitat, în graba lor deşartă de a-şi face un rost mai
acătări…

Odraslele sufleteşti şi nu numai cele trupeşti, îşi părăsesc genitorii, deveniţi
jucării inutile, cu mersul lor târşit “de la uşa din tindă spre poartă şi iarăşi la uşa
veşnic deschisă…” şi vai, cum mai pâlpâie opaiţul inimii la fiecare mic foşnet, când
scârţâie poarta sau cumpăna de la fântână…

Aidoma tatălui în aşteptarea fiului risipitor, bătrânul satului, devenit
emblematic prin aşteptare, îndelungă răbdare şi dor sfâşietor, ar dori să mai sărute
o dată şi să binecuvânteze odrasla, departe plecată, apoi, ca şi copacul, pe dinăuntru
mâncat de putreziciune, să se odihnească la umbra nucului din fundul grădinii, lângă
crucea nevăzută a răstignirii. Admirabil acest tablou epico-liric în care personajele
învie de fiecare dată când privitorii le cercetează mai cu luare aminte…

În acest univers devenit dintr-o dată străin, omul rămas, vechi de ani, “ar da
totul – ultima licărire de viaţă, să mai vadă o dată nemărginirea.” Parfumul tainic
al nemărginirii se simte discret, de câte ori ochii se deschid limpede spre lume.

Ceea ce sugerează Elena Olariu este că omul, cândva tânăr la trup şi suflet,
nemaiîncăpându-i ochii de nemărginire, devine beat de jindul de a mai sorbi paharul,
odinioară plin de azur, din care se înfrupta inconştient, crezând că i se cuvine şi că
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acest potir nu se va goli niciodată. Ei bine, abia când ajungi spre fundul paharului,
simţi dulceaţa mierii topite… Multe taine se descifrează din aceste scrieri, de exemplu
: În dibăcia şi inteligenţa lui, omul cunoscând lumina focului, s-a gândit cum să
producă el flacăra şi s-o folosească, stăpânind-o. Astfel, din ceară, aţă şi foc a făurit
lumânarea. Numai că, în lucrarea lui a observat că lumina aceea firavă, ca o aţă, ca
un boţ, venea din interior, în urma propriei arderi lăuntrice… Poate că şi aceasta îl
deosebeşte pe om de celelalte făpturi, făcându-l superior : ştie să-şi făurească singur
lumina, să nu orbecăie bezmetic, dându-se cu fruntea şi tâmplele de pereţii închisorii
de-afară. El este purtător de lumină : în ochi, pe chip, în inimă, în suflet, în minte.
Depinde însă, după ce a dobândit-o, ce doreşte să facă mai apoi cu această lumină.

În faţa unei dovezi de necontestat a prezenţei harului divin în om, cea mai
îndreptăţită atitudine e aceea de tăcere şi supunere. O tăcere grăitoare, plină de
semnificaţii, nu prin absenţa cuvintelor, care uneori devin de prisos, ci prin încărcătura
spirituală atât de ardentă, încât ar putea incendia mintea şi inima. Este un foc
autocurăţitor şi benefic, căci, în urma lui, nu rămân doar urmele cenuşii, dar un trup
şi o minte întărite de Duh, puternice, limpezi, primitoare, încăpătoare şi pline de
înţelegere şi solicitudine pentru nevoile semenilor. O astfel de minte şi o astfel de
inimă posedă autoarea: jertfelnice, nu atât prin jertfirea de sine cât în cea pentru
altul. Altarul pe care şi l-a ridicat Elena Olariu, departe de a fi împodobit spectaculos
cu zorzoane, e construit din piatra cea mai pură, piatra de râu, peste care au trecut
puhoaie şi vârtejuri repetate, încât, în loc s-o distrugă, au întărit-o şi mai mult pentru
jertfa cea sf@ntă, pentru jertfa supremă, aidoma celei a lui Cristos, împărtăşirea din
propriul trup şi propriul sânge a celor dispuşi să primească ofrandă…

Rezultatul ? O încredere nestrămutată şi o predare necondiţionată şi
nedisimulată în braţele acestui duh al dăruirii şi al bucuriei nemărginite, născătoare
de lumină în suflet.

Poemele epice care constituie cea de a doua secţiune a volumului, formează
un tot unitar, în care iubirea pentru Creator şi creaturile sale îşi găseşte exprimarea
cea mai elocventă, cea mai plenară, cea mai plastică şi cea mai nuanţată, alcătuind
un buchet înmiresmat de floricele, atât de gingaşe, încât îţi e teamă să le atingi, fie
şi cu privirea. Dar ele se cer privite şi amirosite, căci te învăluie în suavul lor veşmânt
şi pe poartă prin grădini mirifice.

Artizan, migălind aluatul cuvintelor, Elena Olariu este un trezorier totodată,
al întâmplărilor diurne constituite ca un amplu poem în proză care, asemenea unui
fluviu uriaş, îşi adună apele din trăirile cotidiene, dar şi din mireasma amintirirlor
care au lăsat urme în memoria autoarei. Memoria ei – memoria satului din a cărui
albie se decantează stări şi sentimente, uneori vulcanice, impetuoase, alteori,
impalidate de timp. Când amintirile n-o mai încap, când rup zăgazul  rev`rsându-se
în răscruci, şi se risipesc în patru vânturi deodată, sub forma crucii vii pe care o
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întruchipează, din viscerele timpului său care, de cele mai multe ori sunt întunecate
sau înnegurate de cenuşa ispitei, Elena Olariu – smulge fărâme de lumină pe care le
sporeşte până face din ele o făclie uriaşă. Făuritor de lumină, dar mai ales, cel care
ştie să menţină flacăra să nu se stingă, pentru că o dată stinsă, poate urma o altă
uriaşă trudă, pentru a o reaprinde. Însoţind pe cale pe cei ce orbecăie, ea ne oferă un
fir roşu care – aidoma firului Ariadnei, ne va scoate din labirintul patimilor omeneşti,
din Levantul în care ne complacem, ca să vedem din nou soarele unic, să fim încălziţi
şi întăriţi de razele sale binefăcătoare. Iată ce rol covârşitor poate avea CUVÂNTUL
SCRIS, asumat, sporit, împărtăşit, cel care va rămâne.

Singura instanţă în faţa căreia se va prezenta şi dinaintea căreia, suntem cu
toţii datori în mod egal – Instanţa Divină – cu biletul de trecere în mâini, pregătit
din timp, cu jertfă şi stăruinţă sunt, credem, aceste mărinimoase daruri pe care ni le
oferă, sub forma unor cuvinte mirifice, alcătuind cartea de faţă. Căci jertfa abundă
şi se revarsă din fiecare cuvânt, din fiecare silabă.

Să-ţi exprimi întreaga spiritualitate prin CUVINTE. Numai sub aripa harului,
totul pare posibil. De aceea, se poate spune, fără urmă de îndoială, că aceste scrieri
sunt inspirate, aproape canonice. Poate de aceea simţi la contactul cu ele, atingerea
Duhului, mângâierea aripei Sale, înălţându-ne ca oameni, în căutarea de orizonturi
sublime.

Prin scrierile sale, respiră Duhul locului, duhul pământului şi cel al ţăranului

deprins şi cu bune şi cu rele, care a dobândit din străbuni înţelepciunea de a nu se

mai mira de nimic, prezentul acesta năvalnic şi impetuos, trecându-l în legile firii.

Fără a fi resemnaţi, fără a accepta compromisuri sau totul ca pe o fatalitate, oamenii
locului, smeriţi în ruga lor neîncetată, iau lucrurile aşa cum sunt şi, dacă nu pot să le

îndrepte, caută măcar să nu le strice mai rău, să le priceapă înţelesul şi partea bună

a lucrurilor, aşezându-le cu grijă în chinovia sufletului lor, spre păstrare şi mai apoi,

spre împărtăşire, urmaşilor. Cine mai are urechi de auzit şi de înţeles rostul acestei

tăceri a pământului? Poate clopotul, martor mut şi el la prefacerile acestea imperioase,

care a deprins demult să bată singur, “pe limba lui” – chemând oamenii la sfânta
trezire…

Iată ce frumoasă profesie de credinţă – devenită o altă “lege de aur” a

creştinismului, ne oferă Elena Olariu: “Oamenilor, aşa răi cum sunt, trebuie să le

arăţi dragoste!… Înfrângându-ţi propriile instincte, înfrângându-te chiar până la

moartea trupului să dai din dragostea ta, să laşi să curgă din vasul plin cu miere,

dulceaţa cuvântului…” (Roadă vieţii).
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Sinteză a gândirii ţărăneşti milenare, aceste scrieri s-ar putea constitui de
altfel şi în povăţuiri, sentinţe, sfaturi didactice, nesupărătoare însă, făcând parte din
categoria acelor încântătoare “povăţuiri pentru buna cuviinţă” ale lui  Golescu sau

învăţăturile lui Rudyard Kippling, cu o conotaţie spirituală însă.

“Primeşte buchetul trimis ofrandă sau dar ! Căci din livada tânără vei

culege poamele împăcării cu tine…”

Multe, multe lucruri uitate sau ştiute nicicând, are omul de învăţat de la
aceste scrieri inedite, de pildă, statul drept, plin de demnitate, în faţa tentaţiilor,
mersul pe aripi, atunci când picioarele nu-ţi mai ajung, bucuria fără seamăn a iubirii
de om aidoma lui pe care-l descoperă, chiar lângă dânsul.

Şi apoi, fiecare ia ce-i lipseşte şi de ce are mai mare nevoie, pe alese, pe
gândite, şi negândite, pe văzute şi pe ascuns, omul câştigă, dobândeşte averi spirituale
de netăgăduit, de neruginit şi de nemâncat de carii vremelniciei aceste…

Această comoară ţinută îndeobşte “în vase de lut”, cum a spus Sfântul Apostol
Pavel, în 2 Cor. 4,7, Elena Olariu o scoate la iveală şi o răspândeşte.

Rareori mi-a fost dat, în trecerea de la un autor la altul, ca om al cărţii, de-a
lungul câtorva decenii de muncă persistentă, să întâlnesc un condei mai spontan,
mai sui-generis, mai proaspăt în fibrele lui spirituale, în descrierea unui sentiment,
a unui peisaj, a unei întâmplări, a unei stări, ca şi acesta al Elenei Olariu, poet,
publicist, eseist, redactor al revistei “Vestea Bună” – din Răducănenii  Ia]ului!
Filonul freatic îşi trage seva din însăşi seva acestui pământ mustos, bogat în minerale,
dar şi din flacăra duhovnicească a harului menit de “ursitoare” – încă de la căpătâiul
leagănului şi primit mai târziu direct din mâna lui Dumnezeu!

De aceea, recunoscând realul talent, mă înclin şi spun ca şi poetul : “E unul
care cântă mai dulce decât mine? / Cu-atât mai bine ţării şi lui cu-atât mai bine”.
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ODAIA CU VEDERE LA FAŢĂ CE NE DUCE SPRE
VEŞNICIA COPILĂRIEI

NĂSTASE MARIN, “Fermecate obiceiuri”,
 Editura Şcoala gălăţeană”, Galaţi, 2005.

Căldură, sinceritate şi plăcerea de a comunica.
Trei atribute încărcate de inefabil, de “acel ceva plăpând,
înaripat şi sacru” – îl definesc pe autorul de faţă, Năstase
Marin în cartea “Fermecate obiceiuri”, Editura “Şcoala
Gălăţeană”, 2005.

Proza sa este ca o odaie mare, curată, cu vedere
la faţă, cu ferestrele deschise spre lume, dar şi cu razele
blânde pătrunzându-ne lăuntrul cel intim şi fermecător
care este copilăria.

Universul satului, dintr-un colţ de Uitare, cu
datini laice şi sfinte defilează prin faţa privirilor
cititorului, antrenându-l, ademenindu-l, firesc, în jocul
fără de seamăn al vieţii trăite, visate, contemplate sau
numai văzute cu închipuirea.

În acest vârtej ameţitor, nimeni nu stă pe margine. Eşti prins-surprins în
acest carusel al bucuriei de a trăi şi o beţie magică te cuprinde. Beţia nostalgică a
amintirilor, adumbrită de neputinţa de a îmbrăţişa timpul retrovers, altfel decât cu
închipuirea.

Înainte de a pleca dintre cei vii, nu avem dreptul de a ne îngropa propriile
amintiri, ci onorabila datorie de a le face viabile, revine oricărui trecător prin vremuri.

De când, mă întreb cu vădită mirare nătângă, n-am mai auzit nimic despre
sportul nostru naţional, oina? De când nu mai joacă nimeni ţurca, leapşa sau rişca?
După jumătate de veac, acestea pot părea desuete, cât se poate de vetuste şi chiar
vrednice de ironii. Şi totuşi, ele constituiau principala distracţie a copilăretului ru-
ral sau cel de mahala urbană şi suburbană, prilej de întâlniri, bucurii simple şi comune,
hârjoneli nevinovate, participare la viaţa forfotitoare a târgului, semnul cert că eşti
viu şi sănătos la trup şi la minte.

Astăzi, din nefericire, fiecare copil se joacă  singur, în faţa unui ecran, al
unui monstru metalic cu mii de fire sau al unui munte de jucării care, chiar dacă
vorbesc, fie şi câteva limbi străine, rămân tot neînsufleţite, oricât s-ar strădui, copilul
nu le poate da viaţă, nu le poate face să comunice, nu le poate face parteneri de joc
responsabili, cu care poţi să te iei chiar şi la trântă în colţul de uliţă, să-ţi juleşti
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genunchii şi coatele, să-ţi uzi hăinuţele, să te murdăreşti pe năsuc. Până şi bătăliile
sunt aseptice pe calculator, chiar dacă uneori sunt însoţite de râuri de vopsea roşie
care nu mai impresionează nici măcar pe puştii de 2-3 ani ce ştiu să butoneze
computerul mai înainte chiar de a învăţa vorbitul. Dar şi ei presimt că, dincolo de ce
văd acolo, se află o mare şi găunoasă minciună, nici măcar bună să-i adoarmă şi să
le insufle vise plăcute, ci dimpotrivă, provocatoare de traume psihice şi de coşmaruri.

Tot simulând joaca, mi-e teamă că ar ajunge ca nişte simulacre de copii, sau,
mai regretabil, simulacre de oameni. Şi cum procesul fertilizării in vitro, deja se
practică în serie, iar clonarea îşi spune şi ea cuvântul, oamenii treptat îşi vor pierde
bruma de  identitate rămasă din sfintele gene părinteşti, născută din iubire, fruct
aproape uitat.

Noi vorbim aici, de fapt, despre lumea a-de-vă-ra-tă, şi nu de cea fabricată
în serie şi vândută pe tarabe de concerne uriaşe cu fabricanaţi de iluzii sterile, inerte,
dăunătoare peste măsură, demne de cel mai popular erou-vrăjitor Harry Potter, vândut
în  miliarde de exemplare, ecranizat în mai toate ţările, dar care promovează de
fapt, magia, sub toate albele, negrele şi curcubeicele ei aspecte, sub forma mascată
a poveştilor pentru copii.

Ele ucid  copilăria, rănesc tinereţea, lovesc maturitatea şi spulberă orice
speranţă pe care ar fi putut s-o aibă o senectute liniştită. Oricât de bine ar fi scrise
sau realizate şi oricâte premii ar lua pe mapamond. Succesul se măsoară după
impactul moral pe care l-ar putea avea asupra sufletelor, după cât zidesc ori ruinează
edificiul de sine, mănăstirea nefăcută de mână de om, ci de aripă de Duh, a omului.

Rezultatul : copii delicvenţi, satanişti, vicioşi, atraşi de droguri, perverşi,
violatori, sadici, ucigaşi, nemiloşi, aroganţi, fără sentimente. De unde sentimente?
De pe calculator? Sentimentele roboţilor, ale vrăjitorilor ori ale monştrilor demoniaci
care bântuie desenele animate, cărţile, filmele pentru adulţi? Imaginea virtuală ucide
sentimentul viu, proaspăt, genuin, germinator de bine în suflete. A clădi, a edifica
pe aceste temelii şi pe aceste terenuri nisipoase sau pline de loess, o construcţie
durabilă, nu poate fi decât un eşec. Un Turn Babel trufaş care se clatină la prima
adiere şi se prăbuşeşte la atingerea cu degetul mic.

Revenind la sporturile naţionale cu care ne mândream şi nu arareori am
ajuns pe podiumul lumii, ar trebui reînvăţate pentru că astăzi, copiii nici măcar nu
au auzit de ele.

Autorul Năstase Marin încearcă în cartea mai sus amintită să reînvie tradiţia
sănătoasă şi viguroasă a satului, să o tezaurizeze, dacă se poate, nu numai în sufletul
său, dar în toate sufletele deschise ca să o primească.

Hora – “din duminicile cu înserări aurii” – fericit prilej de vedere faţă la
faţă, unde “gurii satului” nu-i scapă nimic, “nici Prostia care sfida Inteligenţa, nici
trufaşa Bogăţie care o îmbrâncea pe mândra Sărăcie, nici Neobrăzata Lene care
călca ţanţoşă înaintea Cuminţeniei şi a Vredniciei.”
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Universul satului în întreaga lui complexitate, fărâmă din Marele Univers
Infinit şi Etern la care purcedem cu fiecare clipă, cu paşi uriaşi şi micuţi, fiecare pe
potrivă şi la timp cuvenit, este redat cu amănunţime şi cu ascuţit simţ al observaţiei
de către autor, în pagini plăcute care stârnesc interesul dar şi nostalgia.

Capăt de lumi, capăt de Univers, margine sau buric de târg, unde “valul cu
bucurie sonoră se transmitea de la suflet la suflet”, semn că începuse hora, iar lăutarii,
sub copertina verde şi stufoasă a doi duzi uriaşi, martori foşnitori ai tuturor
întâmplărilor bune şi rele, - îşi începeau repertoriul, bine alcătuit şi redat cu dăruire
vecină cu exaltarea, cu măiestria şi virtuozitatea.

Nimeni nu călca la horă cu suflet sau trup neprimenit. O notă de culoare o
dau şi leliţele de pe şanţ care, ca un adevărat cor antic, constituie portavocea târgului,
forfecând tot ce mişcă.

“Mirajul horei pârjolea fetele şi flăcăii ca lampa pe fluturi” – spune autorul
cu un umor nostalgic.

Fulgerul din vârful degetelor îi atingea drept în inimă. Pentru că ei “se
născuseră cu hora în sânge”.

Şi, de fapt, mai spune autorul, “ritmul horei este ritmul sufletului omenesc”.
Arta strigăturii la horă era ca sarea-n bucate. Paşii dansatorilor – sclipiri de

fulgere, suveica ţesăturii lor formând o armonie perfectă.
Vijelioasa descărcare a energiilor, un adevărat taifun la care nu ţineau piept

nici “dobele”, nici “clanareta”, nici “ţambalul”.
“Mucaliţi rafinaţi din neamul lui Păcală”, neobosiţii dansatori învârteau hora

până când şi noaptea obosea, oboseau şi luna şi stelele”.
Aici iese la iveală un adevăr : hora nu se joacă, ci se trăieşte. Însă lumea ca

lume, nu-i făcută doar din cântece şi hore, ci şi din pâclă aşternută peste răni sufleteşti
care, deşi nu se vindecă, rămân învăluite în negura tristeţii din conştiinţa satului.

Amintirea luminoasă a artistului lăutar Pascu – cel cu sufletul ca un cântec
fără sfârşit, meşter iscusit artizan şi priceput în toate, a rămas doar în “rama neagră
a unei fotografii”.

Blestem mioritic? Sufletul curat, prosperitatea,  harurile cu care fusese
înzestrat, au atras bolgiile, invidia şi răutatea neputincioşilor care au pus la cale
fărădelegea. Peste cântecul îngeresc, negrul tăcerii, ca un blam al vocii colective a
satului, care, o vreme, n-a mai horit, n-a mai ascultat cântecele lăutarului devenit o
legendă luminoasă.

Un umor de un tragism aparte bântuie scrierile, mai ales că fermecata lume
cu fermecătoarele şi fermecatele ei obiceiuri, nu era chiar atât de roz.

Existau şi atunci ca şi întotdeauna ură, invidie, egoism, neputinţă, ironie,
sete de răzbunare, râs de răul altuia şi de moartea caprei vecinului, ca peste tot, ca
pretutindeni, de când lumea e lume.



59

Dar românul a ştiut dintotdeauna să facă haz de necaz şi în faţa nedreptăţii şi
a nenorocirii a ştiut să joace, să chiuie chiar cu sufletul amar. “Ce-am avut şi ce-am
pierdut? Caprele tot şapte sunt”.

Astfel şi-a salvat sufletul în vreme de aspră prigoană.
Virtuosul Călin vioristul, altă figură pitorescă de lăutar care ştie a iubi cu

vioara, făcând femeile să-l îndrăgească, să fugă chiar după el, părăsindu-şi familia,
căci vioara lui le mângâia, le alinta, le ostoia durereile, era vie şi-i simţeau sunetul
împlântat în viscere.

Din iubirea lor şi faţă de ele, Călin crea “cântece de dor, hore de vis, sârbe
ameţitoare”.

Scriitorul reînvie o lume al cărei farmec încă mai fascinează sufletele
neprihănite, însetate de frumos, dar care, din nebăgare de seamă, se poate risipsi
“ca pulberea aurie a asfinţitului”.

Dincolo de obiceiurile Goviei, Hăilăişei, redescoperim sufletul reavăn al
ţăranului român, încercat dar, cu atât mai simţitor la capriciile vremurilor trecute,
prezente şi mai cu seamă, viitoare.

Strigătul odoarelor la Govie are o cheie al cărei cifru, o dată descifrat, puteai
accede la sufletul gingaş al proprietarelor acestor “obiecte”, care reprezentau bucăţi
din visele lor, stropi din dorinţele lor. La Govie, prin odoare se expuneau suflete şi
caractere.

Treptat, spune autorul cu amărăciune, Govia s-a transformat în “pasăre cu
aripi de salcie şi pene sclipitoare de liliac înflorit, zboară mută prin negura istoriei,
spre un ţărm nevăzut, necunoscut, spre Nicăieri” – adaugă cu ironie amară autorul.

Autorul ne povesteşte cu un har înnăscut despre oameni al căror suflet era ca
un cântec fără sfârşit. Lumina bucuriei izvora din ei.

În săptămâna Rusaliilor, “Căluşul” cu jucătorii lui nemaipomeniţi, cu vătaful
şi cu Mutul căluşarilor, cu strigătele lor “Hăilăişa” precum şi bătutul cu opincile şi
beţele lustruite şi împodobite cu panglici colorate, făceau pământul să reverbereze,
trezindu-l din somnul adânc, din amorţirea lui aparentă, propulsând dansatorii cât
mai sus, într-un circuit electrizant ca un iureş de foc.

“Râuri de lavă fierbinte păreau căluşarii, izvorâte din adâncurile pământului.
Trupurile lor – torţe aprinse în răsuciri ameţitoare, iar feţele lor, - flăcări orbitoare
în mişcări magice.” (“Hăilăişa”).

De-atâta dans se desfundau butoaiele cerului şi ale pământului şi curgea, se
revărsa bucuria într-o curgere electrizantă. Era ca o baie de lumină duhovnicească
dăruind speranţa veşniciei.

Şi apoi, clipele magice ale colindelor “live” – ale copiilor în cete, cu beţele
şi traistele lor de adunat “bolindeţe”. (“Bolindeţe”).
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Un umor frust, sănătos, stenic cutreieră prozele, nefăcând rabat de la buna
cuviinţă, aşa cum reiese din povestirea amintită, unde sunt relatate datini cu simboluri
cristianice, semnificând Naşterea Pruncului ceresc în ieslea săracă. Apoi colindatul
în Săptămâna Mare a Paştilor cu “Câţu-Mâţu”.

În Vinerea Mare trecerea pe sub masă, la Biserică, apoi Sfânta Împărtăşanie
de sâmbătă, ungerea cu mir şi în sfârşit Învierea, pentru care oamenii se pregăteau
îndelung primenindu-şi, nu numai casele sau trupurile, dar şi sufletele, pentru a
putea primi cum se cuvine Lumina Pascală – garanţie a Învierii veşnice.

Un ascuţit simţ justiţiar ne face să credem că umorul amar din aceste proze
autobiografice, nu este deloc gratuit sau întâmplător. Satira despică precum iataganul
conştiinţele laxe, silindu-le să-şi delimiteze poziţiile. Altfel vom fi răspunzători, nu
numai pentru sufletele noastre, dar şi pentru ale celor care ni s-au dat în grijă. Căci,
cel mai mare rău – este când cei buni nu fac nimic, se spune într-o cugetare.

E mult mai comod să stai pe margine, să nu te implici. Dar în faţa Conştiinţei
Universale, poţi ajunge să regreţi ce n-ai făcut, mai curând decât ceea ce ai făcut din
întâmplare. Responsabilitatea e mai degrabă comună decât particulară.

Întrebarea firească : cine a făcut obiceiurile, are un răspuns pe măsură – ni-
l oferă autorul : “O dată create, nu se ştie de cine şi în ce împrejurări, obiceiurile nu
mai depind de oameni, ci oamenii de obiceiuri” – şi în aceasta stă cheia cărţii de
faţă. (“Dat la grindă”).

Unele din aceste obiceiuri cum e “datul la grindă”, au creat pretextul evocării
unor oameni deosebiţi, înzestraţi cu daruri alese, cum a fost “Coana Moaşa”,
respectată în sat pentru calităţile sale.

De lăsatul secului, flăcăii strigau la focuri, ştirile satului, ultimele noutăţi,
prilej de haz şi satiră dar şi creând situaţii comice în care cei vizaţi nu se supărau,
dimpotrivă, făceau haz, căci românul ştie să facă haz în orice împrejurare şi mai cu
seamă, haz de necaz.

Cimiliturile erau ticluite dinainte şi nu scăpa  nimeni. Înzestrat cu un dar de
povestitor demn de Ion al lui Ştefan al Petrei Ciubotaru din Humuleşti, devenit
nemuritor, tocmai datorită acestui har, autorul de faţă,  în “Cuvântul de la început”,
aluzie biblică la Logosul care exista încă dinainte de început, mărturiseşte că scrierea
sa nu e un studiu social sau etnografic şi e bine că nu e aşa. Căci e mai mult decât
atât, e scris` cu căldură şi e alcătuit` din bucăţi incendescente de suflet. E aurul pur
izvorât din străfundurile firii, cel care răzbate şi străluceşte mai intens decât orice
diamant, şi mai ales, strălucirea lui, fără să fie orbitoare, cade, aşa cum cad razele
soarelui peste toţi, fără umbre şi ascunzişuri.

Şi poate că în aceasta constă adevărata valoare, cea care ne va rămâne drept
moştenire de preţ, tuturora.

Prin simplitate, candoare, bun simţ şi acele valori morale care, în pofida
valului teribil de frivolitate, nu vor pieri niciodată.

12 martie 2006
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PAUL SÂN-PETRU ŞI POEZIA ARDERII DE TOT
(Universul în 38 de rondeluri)

Paul S@n-Petru „Mersul [n v@rful peni\ei”
Ed. Cronica, Ia]i, 2005. Coperta ]i ilustra\iile: Paul S@n-Petru

dup` sculpturile autorului.

Când rosteşti cuvântul univers, gândul te duce la ceva
infinit, nemărginit, dincolo de timp şi de spaţiu.

O fărâmă de Univers există în fiecare om, în fiecare viaţă.
Omul este o lume. O lume de cercetat, de câştigat, de luat în
stăpânire. Câţi oameni populează o carte? O felie de univers poţi
găsi într-o filă. Într-o frază, într-un vers, într-un cuvânt, într-un
om, într-un atom. De ce nu şi într-un rondel?

Un autor spunea că dacă iubeşti lumea basmului eşti mai
bogat, cel puţin cu o lume. Cât ne-am îmbogăţit noi, citind, un

noian de cărţi într-o jumătate de viaţă? Cealaltă jumătate trăind-o rememorând lumea
văzută într-o mie de oglinzi reflectorizante, prin ochii cuvintelor pe care le-am
parcurs? Ochi şi cuvinte scrijelate subtil pe meninge.

Cu ce ne vom alege din acest tezaur zăvorât, ori dimpotrivă, pus la îndemână
celor dispuşi să-l ia în posesie?

Cu o infinitate de imagini color, cerându-şi dreptul la reînviere.
O carte – o lume. O mie de cărţi – un univers. Fragmentat, alcătuit. Clădit cu

minuţie.
Un astfel de univers ni se deschide generos, cu farmecul dând pe dinafară,

răsfoind filele acestui volum rarissim în speţă, în care, adepţii formei fixe în lirică şi
nu numai, pot descoperi adevărate delicii.

Magistral construit pe scheletul rondelului clasic, volumul reprezintă o
demonstraţie de virtuozitate în care capelmaistrul şi dirijorul fac corp comun cu
ansamblul orchestrei şi al soliştilor, pentru ca melodia să curgă armonios, spre
înălţimile de invidiat ale Olimpului, acolo unde doar zeii se îmbată cu miresmele
tari ale frumuseţii desăvârşite şi unde absinthul este nelipsit.

Aceste cuvinte nu se vor a fi doar o cronică de întâmpinare, ci şi un salut
călduros şi plin de reverenţă pentru poetul şi omul care, trecând peste surzenia,
orbirea şi muţenia cotidiană, oferă o şansă Poeziei – această Regină zdrenţe, să
dăinuie.

Gestul său e aidoma unui  salt săvârşit de la trapez, fără plasă. Dar cum
poetul e prin definiţie un străvisător, se angajează plenar în acest zbor şi ţinând
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respiraţia lumii în palmă, ne poartă cu el spre marile înălţimi ale munţilor cereşti,
acolo unde fluxul umbrelor nu ajunge.

Mergând pe structura antică a coriambului, în care piciorul de vers de patru
silabe este format dintr-un troheu şi un iamb, dar brodând artizanal pe o nouă
alesătură, cea a rondelului (specie a poeziei lirice cu formă fixă având l3 sau l4
versuri repartizate în trei strofe în care primul vers este identic cu al 7-lea şi al l3-
lea, iar al 2-lea, cu al patrulea şi cu ultimul vers), Paul Sân-Petru valsează ritmic,
obţinând un motiv decorativ colorat de arta măiastră a cuvântului, având ca
determinant – muzicalitatea iar ca semnificant – ideea creaţiei în general şi a
creatorului în special.

Aceste duble rondeluri în coriamb, pe diferite teme, par adevărate sarsuelle,
în care paşii măsuraţi şi uneori improvizaţi ai balerinilor se-mpletesc şi se
armonizează perfect, în susurul muzicii baroce.

Varietatea tematică, de la mitul ziditorului căruia-i trebuie o jertfă de aşezat
la temelie: „ochi de zidar,/ umblă şi vezi dacă ai ce/ pune în zid/ vamă a pietrelor
laice/” („Dublu rondel în coriamb întru bucuria zidarului”), la zestrea spirituală ce
rămâne spre moştenire urmaşilor : „sângele meu/ sceptru vi-l las jumătate/ el
guvernând/ căile-n lung neaflate”;  dar şi : „crini peste glod/ osul din oasele mele/”
(„Dublu rondel în coriamb pentru urmaşii mei”).

Luându-şi ca sfetnic timpul, care-l asigură că „totul încă se poate” – autorul
îşi  trece în revistă panoplia şi-şi află : „steagul vrăjmaş/ stă zdrenţuit în proptele/
arme mai am/ încă-n cămări neumblate”- iar condiţia este, desigur : „sângele meu/
dacă-l aveţi jumătate”(„Dublu rondel în coriamb pentru urmaşii mei”).

Singurul regret este că : „tu nu mai urci/ drum de cuvinte cu mine” („Dublu
rondel în coriamb al harpei în răscruci”) -  fapt reflectat în însingurarea poetului
care nu poate să împartă cuvântul cu nimeni.

Chiar dacă „pierderi de-acum sunt puţine”, şi „parcă de-un timp/ simt
ocolindu-mă roua”, oboseala şi rictusul de expresie îşi spun voluptoase cuvântul,
chiar dacă „muguri străini/ pragul de flori mi-l întrece” – autorul, într-un veritabil
salt al depăşirii de sine, declamă : „Vreau să-mi înving/ astăzi altoiul făţarnic/ altui
văzduh/ creanga s-o-nclin lăturalnic” („Dublu rondel în coriamb al celuilalt eu”).

Tema aşteptării în istoria literaturii a avut mii de nuanţe, însă au rămas ca
repere, aşteptarea aventurierului Ulise de către Penelopa; aşteptarea pribeagului
Peer Gynt de către frumoasa Solveyg : „Vine-mblânzind/ coajă  cu coajă de zare/
Dor umblător/ miezul din miez care doare” ; „Cum aşteptai/ prinsă de marginea
lumii/ Solveyg de dor/ Solveyg de nea şi petunii/ ploaie-n trei nopţi/ aurul laudei
lumii” („Dublu rondel în coriamb pentru Solveyg”).

„Scriu lângă foc/ parcă aş pune de pâine/ latră din cer/ Stelele-n formă de
Câine” („Dublul rondel în coriamb al Pietrei Teiului”) – spune poetul – înconjurat
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de linişte ca de o apă şi ispitit de Lorelei, a cărei barcă se îngroapă-n uitare.
„Iată ne-ajung/ până-n ureche petale” – declară Paul Sân- Petru în faţa căruia

două alternative s-au deschis : „cum am aflat/ sensu-nzeirii prin altul/ ori am urcat/
ori coborâse înaltul” ( „Dublu rondel în coriamb al Marelui verde”).

Când „frigul cernut/ sperie vinul şi mirii”, „Pasărea doar/ cântec cu cântec
încearcă/ frunza-n păduri/ verde târziu s-o întoarcă” („Dublu rondel în coriamb al
timpuriului anotimp”).

Predispoziţia spre jertfire, spre ardere de tot, atât de proprie spiritului creştin,
se regăseşte, de altfel în multe rondeluri : „Stranii tăceri/ floarea din glas ţi-o urmează
/ Soarele meu/ încă-ţi mai este amiază/ piatră-ţi mai sunt/ pusă în unghi de zidire/
rana ce-o port/ urmă-i pe-un mers de privire” („Dublu rondel în coriamb al timpuriului
anotimp”), şi : „Zilei zeieşti/ iată-i răsplata din vreme/ arderi de tot/ puse pe-altar de
poeme” („Dublu rondel în coriamb al limpezirii”).

Luând poezia ca ardere de tot, autorul ajunge la deplina limpezire în care nu
se mai teme de cerberi, de timpul depărtat, de „gândul rărit” care „creşte în tine
târziul” – astfel încât poate să-ntrebe cu serenitate : „Ce poţi să-mi spui despre
pierderi?” („Dublul rondel în coriamb al limpezirii”).

Vine o vreme când „bolta cu ploi/ nu e destul de înaltă”, când „soare mai
strâmt/ zilnic solstiţiu-l subţie/ palid urcuş/ gâfâie-n seva pustie;” când „somnul
prelung/ plăsmuie vise de humă” iar poetul, chiar dacă : „aripi şi cânt/ cum şi-au
pierdut aşezarea/ eu mai rămân/ vultur pe toată culoarea” („Dublu rondel în coriamb
al crengii spre toamnă”).

Trecând peste toate treptele desăvârşirii spirituale, Paul Sân- Petru urcă prin
acest volum atât de inedit prin formă şi conţinut, culmile deplinei maturităţi poetice.
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SFÂNTUL FRANCISC – MODEL PARADIGMATIC
 ÎN URMAREA LUI CRISTOS

ŞTEFAN ACATRINEI, “Sfântul Francisc şi Sfânta Clara”,
Editura “Serafica”, Roman, 2005

Cartea de faţă ar putea fi numită “O incursiune în
epopeea mişcării minoritice”.  S-ar crede că nimic nu
mai poate fi descoperit legat de universul franciscan.
Cercetătorii au mult de colindat pe cărări uneori bătătorite
încât îşi pot epuiza toate resursele de apă vie, trezindu-se
totuşi pe urme ştiute, în hăţişurile istoriei, învăluiţi în ceaţa
miturilor, a legendelor înflorite, exagerate şi uneori
mistificate după dimensiunea admiraţiei şi pietăţii faţă de
sfântul favorit.

Cu toate acestea, mereu se vor găsi spirite cerce-
tătoare, fascinate de filonul de lumină freatic care să aducă
un plus de aer proaspăt printre prăfuitele manuscrise ale

hagiografilor.
Este ceea ce face autorul lucrării de faţă, părintele Ştefan Acatrinei,

O.F.M.Conv. care, cu asiduitate şi răbdare, ne introduce în acest univers fascinant
ce a dat naştere unuia dintre cei mai remarcabili sfinţi care şi-a pus amprenta definitiv,
nu numai pe spiritualitatea Evului Mediu dar şi a timpurilor moderne.

Urmărim dinamica dezvoltării numerice şi spirituale a istoriei Ordinului
Franciscan pe parcursul a circa opt veacuri, în drumul său spre Cetatea din Ceruri,
având ca suport promisiunea Testament a Seraficului Părinte Francisc, făcută
tuturor acelor care vor intra în Ordin din timpurile sale până la sfârşitul veacurilor :
“Cine ţine seama de acestea, să fie binecuvântat în cer de Tatăl preaînalt şi să aibă
parte încă de pe pământ de binecuvântarea preaiubitului Său Fiu, împreună cu
Sfântul Spirit Mângâietorul şi cu toate tăriile cerului şi cu toţi sfinţii” (Test, 40) –
promisiunea transformată în binecuvântare şi care se regăseşte şi în Testamentul
din Siena : “Scrie, că îi binecuvântez pe toţi fraţii mei, care sunt în ordin şi care
vor veni până la sfârşitul lumii…” (Test. din Siena,1).

Mesajul care se desprinde din lucrare este o propunere de viaţă, nu atât a
diverselor comunităţi, cât a fiecărui creştin în parte, este o provocare la convertire,
la schimbarea radicală a vieţii, de înaintare pe calea desăvârşirii.

Se  ştie, viaţa religioasă este o carismă, îmbrăţişarea şi statornicia în această
condiţie de viaţă e un har deosebit. Un “Ordin” religios face parte din corpul social
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al Bisericii cu tot cu doctrina sa, constituţiunile sale organice, cu tradiţiile sale, iar
aceasta nu anulează esenţa dinamică a “Ordinului”.  Principiul reînnoirii dinamice
– include şi revenirea repetată la izvoare, la “aspiraţiile originare, la spiritul şi idealul
fondatorului” (Mesagerul Sfântului Anton,  iulie 1995, “Carisma franciscană”).

Fără îndoială că spiritualitatea franciscană este una dintre cele mai fascinante
forme de înaintare pe calea cunoaşterii şi desăvârşirii religioase, după exemplul
reprezentantului său, formă care exercită o atracţie deosebită nu numai în rândul
creştinilor, de aproape opt secole, dar şi al necreştinilor. Ea se întemeiază pe carisma
celui care a propus contemporanilor săi un mod de viaţă atât de simplu în aparenţă,
încât, nu numai că uimea, dar această uimire se transforma aproape întotdeauna în
perplexitate. În realitate însă, a te apropia de Dumnezeu pe calea simplităţii, nu este
un lucru atât de lesne de înfăptuit, cu atât mai mult cu cât oamenii, îndeobşte, caută
lucruri care nu au nimic de-a face cu simplitatea şi smerenia franciscnaă.

Calea propusă de Sfântul Francisc constituie o adevărată răsturnare  de valori
şi ierarhii, aşa cum este şi calea propusă de Isus Cristos şi,  nu e de mirare că
Francisc însuşi s-a socotit “Novellus pazzus in mundo”. Calea simplităţii şi a
smereniei reflectă originalitatea şi specificitatea vocaţiei sale.

Impactul pe care acest mod de slujire l-a avut asupra contemporanilor ca şi
a generaţiilor succesive demonstrează, dacă mai era nevoie, viabilitatea demersului
său spiritual, cel mai răspândit în întreaga lume. Însă, în ce măsură carisma
franciscană este un “modus vivendi”, pentru tânărul creştin şi cum poate fi actualizată
această carismă în condiţiile de specificitate puse la dispoziţie omului de societatea
de consum, şi în chip deosebit, cât de fideli pot rămâne votului de sărăcie – fraţii
franciscani -, la aceste întrebări şi încă la altele, la fel de incitante, încearcă să ne
răspundă şi să ne convingă cu stăruinţă, autorul lucrării.

Teolog şi pedagog totodată, având menirea, nu numai de a enunţa precepte,
dar şi de a le face înţelese, a le transpune în viaţă, dându-le formă şi conţinut,
părintele Ştefan Acatrinei a înţeles că opera teologică, dincolo de canoanele în care
este încadrată, rămâne un edificiu durabil la temelia  căruia se află pietrele rare ale
înţelepciunii, cunoaşterii, înţelegerii, spiritului de jertfă, răbdării, iubirii creştine, şi
îndeobşte a celorlalte virtuţi. În sanctuarul de sine, autorul a păstrat trei nestemate :
sărăcia, castitatea şi ascultarea, aceste carisme atât de scumpe Seraficului Părinte
Francisc. Ele îi împodobesc trupul şi sufletul, îi înnobilează spiritul, răsfrângându-
şi razele în afară spre luminarea semenilor şi a discipolilor.

Şi poate că ceea ce e cu adevărat valoros, rămâne tensiunea între ceea ce
este spus  şi ceea ce este tainic, de neexprimat în cuvinte, de rostit cu “şoaptele
Duhului”. Şi aceste taine se află încrustate printre rânduri, în spaţiile dintre cuvinte,
în sugestiile de reflexivitate, în întrebările care îţi încolţesc, nechemate în minte.

Un astfel de demers – pertinent şi responsabil e menit, nu numai să edifice,
dar şi să ilumineze sufletele.
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Abordarea în cheie teologică a vieţii şi carismei autentic franciscane sporeşte
şi suscită interesul de lectură. Iar rezultatele acestei cercetări şi exegeze teologice,
alcătuindu-se într-un tot semnificativ, servesc comunitatea, avându-şi izvorul în
trecut, activând în prezent şi proiectându-şi efectele în viitor.

Se cuvine o mică precizare : rândurile de faţă sunt doar un punct de vedere
personal al cititorului însetat şi nu se constituie într-o referinţă critică, întrucât nu
pot emite judecăţi de valoare ferme asupra unei lucrări teologice de o  asemenea
anvergură. Această prezentare poate cel mult să constituie un îndemn la o lectură
fundamentală, necesară, plăcută, utilă, constructivă în procesul de edificare a
persoanei şi pentru înaintarea pe o cale luminoasă spre atât de râvnita desăvârşire
creştină.

Lucrarea de doctorat a părintelui Ştefan Acatrinei este precum o torţă aprinsă,
purtată de sportivul elen, flacără care va dăinui şi care, transmisă din mână în mână,
face ca focul sacru să dăinuie din generaţie în generaţie, ca un arc peste milenii.
Importanţa şi originalitatea ei constau tocmai în transpunerea în viaţă a carismei
franciscane şi aducerea ei la zi (aggiornare), astfel încât să nu mai r`mână încremenită
în hotarele secolelor XII, XIII, ci, înaintând în câmpul dinamic al Duhului Sfânt, să
răspândească parfumul inefabil al acestei simplităţi şi comuniuni dintre vorbă şi
faptă, făcând din orice ocazie, prilej de sfinţenie.

“Dă-ţi seama că, oricine ai fi, eşti iubit” – poate că de la aceste cuvinte,
transformate în motto, ale Papei Ioan Paul al II-lea, ar trebui începută intervenţia
de faţă, căci această carte îţi conferă un sentiment tainic de încredere dacă nu în
tine, cel puţin faţă de uriaşa forţă care se degajă din starea de copil al lui Dumnezeu
şi sentimentul stenic al apartenenţei la marea familie. Şi ţie, nu-ţi va rămâne altceva
de făcut decât să te laşi condus de mână prin această lume, în acest univers, către
noi poteci care ţi se deschid şi te cheamă.

Pentru a ne face o imagine adecvată, cât mai aproape de adevăr, se cuvine o
trecere în revistă a principalelor teme abordate de autor, care vizează trăsăturile
specifice ale spiritualităţii franciscane reflectate în viaţa şi Scrierile Sfântului
Francisc şi ale Sfintei Clara şi, în mod deosebit, carisma sărăciei, a ascultării, a
castităţii, a umilinţei, urmarea lui Cristos în suferinţă, legătura cu Sfinţii Părinţi şi
cu mediul monahal al timpului respectiv, dimensiuni majore ale spirtualităţii primei
minorităţi franciscane. Autorul nu se mulţumeşte cu o privire exhaustivă,
panoramatică, ci încearcă să  pătrundă în miezul fenomenului franciscan care a dat
naştere unui Ordin atât de răspândit în lume.

O astfel de întreprindere laborioasă, a necesitat, fără îndoială, o documentare
amplă şi minuţioasă, o cercetare obiectivă, din care izvorăşte încă, o căldură inefabilă
din iubirea faţă de acest sfânt Patron, atât de carismatic şi de îndrăgit. Francisc
însuşi a fost un miez de foc care a ars continuu şi s-a mistuit până la sfârşit din
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iubire faţă de Acela pe care dorea să-L imite şi cu care voia să se identifice în
suferinţă. Nu e de mirare, aşadar, că el continuă să împrăştie scântei de iubire pentru
Isus şi acum şi, neîndoios, până la sfârşitul veacurilor, atrăgând ca un magnet, zeci
de generaţii de creştini evlavioşi.

Autorul vrea să explice în paginile cărţii în ce constă, de fapt, această uimitoare
forţă de atracţie.

Sfântul Francisc este o apariţie marcantă în istorie într-o perioadă de mari
transformări pe toate planurile în lumea europeană. Aspectele istorice în care s-a
dezvoltat Ordinul sunt legate de Evul Mediu, respectiv sfârşitul secolului al XI-lea
şi începutul secolului al XII-lea, perioadă marcată de un profund progres la toate
nivelurile, după opinia comună a istoricilor acestei perioade fecunde.

Sfântul Francisc nu poate fi rupt din contextul timpului său, de arealul în
care s-a născut şi a crescut, cu toate că nimbul său străluceşte peste timpuri şi spaţii,
transgresând istoria, lumea aceasta şi lumea de dincolo.

Secolul XII – epocă zbuciumată şi foarte încordată din istoria Europei şi a
Bisericii obosită de scindări şi lupte intestine pentru glorie şi putere, are la bază o
societate caracterizată pe de o parte de mentalitatea profitului imediat, a acumulării
de capital, de abuzul banilor, iar pe de altă parte, de noi forme de sărăcie şi violenţă.
Paralel cu dezvoltarea socio-economică se poate vorbi şi de o dezvoltare a
spiritualităţii şi pietăţii populare concretizată în pelerinaje, schimburi de idei,
creşterea nivelului cultural al întregii societăţi.

Pentru a-l integra în acest context ca şi pentru a sublinia nota de prospeţime,
noutatea stilului de viaţă, fascinaţia şi puternica atracţie pe care o exercita el ca
persoană ca şi Ordinul proaspăt înfiinţat, autorul lucrării oferă o panoramă a situaţiei
socio-politico-ecleziastice a Europei acelei epoci, după cum mărturiseşte în
Capitolul I şi, în chip deosebit, aspectul convertirii atât de spectaculoase a lui
Francisc, devenit, dintr-unul din cei mai înstăriţi tineri ai oraşului, în scurt timp, un
om dezlipit total de cele materiale, dispreţuind tot ce-l îndepărta de Isus Cristos
Răstignit, modelul suprem al sărăciei şi nimicirii de Sine.

Noul stil de viaţă, atât de uimitor, atât de insolit prin simplitatea şi naturaleţea
sa, a avut ca urmare o schimbare radicală de mentalitate în societatea acelui timp,
determinând pe mulţi tineri la alegeri radicale şi definitive precum şi focalizarea în
jurul persoanei lui Francisc a nucleului primei fraternităţi.

Nici că se poate fenomen mai paradoxal în esenţa sa, dar  Dumnezeu, care
conduce cu grijă paternă paşii tuturor, de aşa ceva avea nevoie, în timpurile acelea,
când se punea atât preţ pe bunurile şi prosperitatea materială – o dezlipire totală de
acestea. Şi Francisc a fost omul providenţial, venit la timp să schimbe viaţa multora
dintre semenii care se îndepărtaseră de mesajul Evanghelic. Şi această întoarcere la
izvoarele creştine a fost fără precedent.
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Toate acestea pe fondul unui progres rapid în toate domeniile vieţii sociale
care a creat premisele unei îmbogăţiri rapide a păturilor feudale, făcând trecerea de
la sistemul feudal la cel burghez. Ne este oferită, aşadar, o amplă frescă istorică,
socială şi politică vizând amurgul epocii feudale şi zorii unei noi epoci:  burghezia,
cu tot ceea ce a adus ea – înflorirea comerţului, renaşterea oraşelor, schimbarea
raporturilor sociale şi acel iz de libertate care nu incumbă neapărat descătuşarea de
vechile forme de aservire, ci, dobândirea unor noi forme de subordonare, tot mai
subtile, dar la fel de nedrepte, de inumane, bazate pe supremaţia banului şi a bogăţiilor
materiale, de fapt, tot un fel de relaţii de dominare, sub altă haină. Puternica piramidă
de raporturi umane sprijinită integral pe proprietatea feudală, atât de înrădăcinată,
pare că se năruie în faţa acestui nou tip de relaţii. Şi schimbarea nu se face fără un
ţipăt de sfâşiere. Este o răsturnare de ierarhii cu totul spectaculoasă, căci stăpânul
de drept, feudalul, pare că nu mai are nici o putere, devenind ceva mai jos decât
sclavul. Iar la întrebarea : “Francisc, pe cine vrei să slujeşti, pe stăpân sau pe
slugă?” – acest spirit clarvăzător întrevede răspunsul menit să-i schimbe total
viziunea asupra vieţii. Niciunul nu e atât de vrednic de slujire precum Acela care s-
a făcut pe Sine însuşi sclav, din dragoste pentru oameni.

În aceste condiţii, pământul de care eşti legat, oamenii pe care-i slujeşti,
sistemul de relaţii căruia îi eşti subordonat, nu mai înseamnă nimic, lucrurile iau o
întorsătură neaşteptată şi chiar spectaculoasă,  aşa cum vedem din lepădarea de
către Francisc a veşmintelor părinteşti în faţa episcopului şi a asistenţei, acest gest
uimitor şi insolit pentru acea epocă, în care sistemul de relaţii era bine statornicit,
capătă valoare de simbol, semnificând lepădarea totală de sine pentru a-L urma pe
Cristos şi recunoaşterea dependenţei filiale numai faţă de Tatăl ceresc.

Este aceasta o altă formă de libertate într-o vreme când fiecare om era
subordonat sistemului ierarhic structurat, cu reguli înţepenite, rigide, încât o astfel
de lepădare era echivalentă cu un act aproape nebunesc? Da, este o formă de libertate
nouă, la care acced doar sufletele alese, în dorinţa lor de a ajunge pe culmile cele
mai înalte ale spiritualităţii şi desăvârşirii.

De altminteri, spiritualitatea monastică era centrată, tot pe exaltarea
îndepărtării de lume (fugit mundi), aceasta devenind cea mai înaltă aspiraţie creştină.

Autorul prezintă succint câteva trăsături principale ale fizionomiei istorico-
spirituale a Sfântului Francisc. Temperamentul cavaleresc era mai adecvat
ambientului feudal specific trubadurilor care lăudau virtuţi cum ar fi : libertatea,
loialitatea, compasiunea faţă de cei neajutoraţi, politeţea, ş.a. Francisc purifică şi
transformă aceste valori naturale în spiritul credinţei, în căi evanghelice pe care le
propune tuturor celor care se simt îndemnaţi să-l urmeze.

Evenimentele decisive din viaţa lui Francisc, cum ar fi întâlnirea cu leprosul,
întoarcerea din drum de la Puglia după ce auzise vocea care-l întreba pe cine vrea
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să slujească pe stăpân ori pe slujitor, colocviul cu Răstignitul de la San Damiano,
deşi par de o simplitate cuceritoare, sunt rodul unei perioade lungi şi zbuciumate de
maturizare interioară, de acumulări şi meditaţii, conştientizarea de sine şi de ceea
ce reprezintă în ochii celorlalţi, etc. Autorul lucrării pune accent pe momentul cen-
tral al convertirii lui Francisc şi anume înţelegerea suferinţei sufletului  şi a trupului
ca pe o reflexie a patimilor lui Cristos şi ca o participare la ele – şi  acest moment
reprezintă cheia de boltă a întregii lucrări. Convertirea constituie pentru Francisc o
schimbare progresivă, de fapt, închis în intimitatea sa, după care face pasul radical
: “Şi-apoi, am cugetat o vreme şi am părăsit lumea” – spune el în Testament 4.

Adevăratul izvor al convertirii lui este însuşi Dumnezeu şi Francisc recunoaşte
primatul iniţiativei lui Dumnezeu în Testamentul său : “Domnul mi-a permis mie,
fratele Francisc, de a începe să fac pocăinţă astfel” (Test, 1 : FF 110).

Departe de a constitui scopul suprem, părăsirea lumii este doar o condiţie
indispensabilă pentru a căuta voinţa lui Dumnezeu. Abandonarea totală în braţele
Providenţei divine este pentru Francisc şi, mai târziu pentru fraţi, un mijloc de
dezlipire totală de sine şi un motiv de preamărire a bunătăţii Dumnezeiescului Tată,
care pe toate le are în grijă.

Consecinţele convertirii se concretizează într-o angajare apostolică de
caritate, exercitată printr-o sărăcie absolută, ca dăruire de sine aproapelui în Cristos
şi în aceasta constă noutatea formei sale de viaţă.

“Francisc alege – spune autorul – viaţa de peregrin şi străin, găsind în ea
un mod potrivit pentru a realiza intima sa propunere spirituală, aceea de a-L imita
pe Isus Cristos sărac, umil, răstignit, care a venit să-i slujească pe oameni şi să-i
mântuiască de păcatele lor.”

Este foarte interesant de pătruns în acest univers, în acea atmosferă de tranziţie
dintre vechi şi nou, pentru a percepe cum se cuvine, cum a irumpt ca o flacără în
înalt, acel suflet arzător şi însetat de Dumnezeu, Francisc de Assisi.

Părintele Ştefan Acatrinei ne conduce cu mână sigură în atmosfera, pe cât de
înfloritoare în aparenţă a noii burghezii, pe atât de şubredă în realitate. Căci, ce e
mai  înşelătoare şi mai supusă deşertăciunii, decât opulenţa clădită rapid şi pripit,
pe truda şi pe sudoarea celor mai slabi? Şi totuşi, numărul celor puţini care deţineau
mult, tindea să se mărească, şi mulţumirea lor de ei înşişi înflorea direct proporţional
cu averile dobândite.

Pietro Bernardone era unul din aceşti noi stăpâni care, în virtutea banilor,
aveau impresia că pot dobândi orice. Premisele erau întemeiate deja şi pentru tânărul
Francisc. Şi chiar părea că va urma întrutotul idealul patern de a spori averea familiei.
Când şi unde şi-a dat seama Francisc că toate acestea nu sunt decât amăgire, goană
după vânt, nimicnicie? Mulţi hagiografi fixează momentele cheie  ale trezirii
conştiente la viaţă, fie în visul în care o voce l-a întrebat pe cine vrea să slujească,
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pe stăpân ori pe slugă, fie în convorbirea cu Isus Răstignit în Crucifixul de la San
Damiano, fie mult mai devreme, în închisoarea de la Perugia, când, timp de un an,
a meditat asupra trecutului său frenetic şi asupra viitorului care încă plutea în mintea
sa în nebuloasă, dar care deja era în mâinile sigure ale lui Dumnezeu.

Cert e că Francisc, după întoarcerea din prizonierat, nu mai era acelaşi. Dorea
să-şi schimbe total modul de viaţă, chiar dacă nu ştia încă, în ce direcţie.
Materializarea acestui gând încolţit în nopţile de nesomn, avea să se producă, la
timpul potrivit, şi într-un mod atât de neaşteptat, încât, se poate afirma că a şocat nu
numai tânăra generaţie din care Francisc făcea parte integrantă, ci întreaga societate
a assisienilor, ba chiar şi comunele dimprejur, iar mai târziu, întreaga Italie, pentru
ca în cele din urmă, să depăşească toate graniţele.

Ce are mai spectaculos convertirea sa, faţă de cea a marilor convertiţi de-a
lungul veacurilor? Şi cum a putut să zguduie mii de conştiinţe, mai puternic decât
orice cutremur, iar puterea sa de atracţie continuă  să crească peste veacuri, fără
îndoială până la sfârşitul lumii? La aceste întrebări încearcă să dea un răspuns
documentat şi pertinent autorul lucrării “Sfântul Francisc şi Sfânta Clara”, apelând
la hagiografi cunoscuţi timpurilor medievale cum sunt Celano, Sfântul Bonaventura,
ca şi la “Izvoarele Franciscane”  reuşind să surprindă trăsăturile cele mai pregnante
ale personalităţii celui care va deveni “piatra unghiulară a fraternităţii”.

A te dărui total lui Dumnezeu, urmându-L pe Cristos după învăţătura
Evangheliei, contemplarea profundă, sărăcia trăită în umilinţă, efortul continuu de
a converti propria inimă – iată dorinţele ce-l animau pe Francisc, imediat după
convertire precum şi strădania de a descoperi chipul lui Cristos în cei mai săraci şi
în fraţi, pentru a-L imita – deziderate care trebuiau concretizate într-o regulă. Iată
pe scurt miezul, esenţa trăirii franciscane, pentru cei care încă n-au cunoscut acest
ideal de viaţă fraternă, dar doresc să ştie câte ceva despre ea. Apostolatul penitenţial
itinerant început cu doi fraţi discipoli, Bernardo de Quintavalle şi Pietro Cattani,
avea să fie primul experiment de viaţă franciscanaă, sămânţa noii comunităţi creştine
ce a dus la formarea nucleului celor 12 fraţi  (precum cei 12 Apostoli ai lui Isus
Cristos), pentru care Francisc a scris Regula, a mers la Papă ca să i-o aprobe.

Un adevărat dar făcut de Dumnezeu, nu numai acelui Ev şi acelui spaţiu
geografic, dar şi nouă, celor de azi, care dorim să-i ducem mai departe flacăra pe
culmi. O dovadă în plus că Dumnezeu, la timpul potrivit, se foloseşte de oameni
pentru a-i continua opera de iubire.

Punctat semnificativ, acest moment, al constituirii fraţilor în primul nucleu
franciscan, reprezintă un punct de referinţă în istoria franciscanismului. Sărăcia
totală, trăită în spirit de umilinţă, pocăinţa concepută ca mortificare şi austeritate
având ca scop convertirea inimii şi rugăciunea care-i unea atât de intim, în spirit de
credinţă – iată principalele trăsături ale vieţii primei comunităţi franciscane. O
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atmosferă de caritate, de slujire reciprocă şi de seninătate însoţea raporturile dintre
ei, toate acestea derivând din dorinţa profundă şi din efortul continuu de a se identifica
în mod total cu Domnul Cristos. Cunoscute fiind acestea, fraţii au început să le
transpună în practică, prin predicarea itinerantă cu caracter penitenţial.

Nedispunând de structuri ierarhice formate ori de o legislaţie precisă, persoana
lui Francisc inspira cu toate acestea şi focaliza alegerea valorilor substanţiale pentru
fraternitate. O constantă a atitudinii lui Francisc a rămas fidelitatea faţă de carisma
primită şi adeziunea totală faţă de Biserică, păstrarea credinţei în comuniune de
ascultare faţă de clerici, în special faţă de Papa : constantă care se regăseşte şi astăzi
în fraternitate.

Francisc însuşi a scos în evidenţă cele două izvoare de unde îşi află originea
comunitatea : inspiraţia divină şi autoritatea Bisericii (Cf. Test. 16-18 : FF 116).

Francisc mărturiseşte că nu-l învăţa nimeni, nimeni nu-i spunea ce trebuie să
facă, nu se ghida după nici un model precedent, tot ceea ce  făcea fiind rodul unei
spontaneităţi şi a unei libertăţi de gândire care nu putea fi însufleţită decât de Duhul
Sfânt. Şi – deloc întâmplător – în momentele de cumpănă – Francisc şi înso\itorii
apelau cu evlavie la Cuvântul divin prin deschiderea Sfintei Scripturi, pentru a găsi
răspuns la neliniştele sau la întrebările privind viitorul fraternităţii, ritual cunoscut
încă de la începutul creştinismului..

Limpezită într-o astfel de manieră, noutatea intenţiei sale se concretizează
în expresia : “a trăi după forma Sfintei Evanghelii” (Cf. Test.17 : FF 116) – care
va străbate întreaga viaţă franciscană, carismă vizibilă şi astăzi.

Dar ce înseamnă : a trăi după forma Sfintei Evanghelii, aşa cum a făcut
Francisc? Aşa cum rezultă din paginile cărţii, rod al cercetării asidue a principalelor
izvoare franciscane, înseamnă “a urma” în simplitate şi sărăcie acest ideal de viaţă
care a fost modelat de către Isus împreună cu apostolii”. (Cf. 1 Cel.29 : FF 336).

Şi ca o caracteristică principală a noii forme de viaţă evanghelică propuse
de Francisc este renunţarea totală la ceea ce i-ar fi revenit sieşi, cât şi la ceea ce ar
fi revenit comunităţii şi nu aşa cum se întâmplase până atunci cu cei care alegeau
viaţa călugărească, renunţând la bunurile personale, dar nu şi la cele ale mănăstirii.

Refuzând siguranţa – precizează autorul lucrării – Francisc opta pentru sărăcia
adevărată, care pentru el trebuia să fie totală, precum cea a lui Isus sărac, umil şi
răstignit. “Voia să trăiască integral, fără nici o excepţie mereu împreună cu fraţii.”

Un alt punct major caracteristic carismei franciscane era solidaritatea şi
iubirea frăţească acţionând ca o puternică legătură de unire în diferite dificultăţi.
Francisc, punct de referinţă şi sufletul fraternităţii, îşi propune el însuşi : “să suport
orice, cu răbdare şi umilinţă” (Cf. 3 Comp. 36 : FF 1440.)
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Marcant este şi momentul când, la San Damiano, se va forma o altă comunitate
de viaţă evanghelică, o comunitate de femei care va urma carisma lui Francisc,
trăind într-o manieră proprie femeilor.

Capitolul II  - are în vedere contactul Sfântului Francisc cu Sfinţii Părinţi.
Ca referinţă cunoscută şi punct de plecare fundamental, autorul lucrării foloseşte
Scrierile Sfântului Francisc. Cercetător minuţios, el caută imagini, limbaj,
simboluri, idei care-l leagă pe Sfântul Francisc de precedentele experienţe spirituale,
în chip deosebit cele patristice.

Primul element al legăturii existente între Sfinţii Părinţi şi gândirea şi
spiritualitatea Sfântului Francisc, este nivelul cultural al Sfântului. Sunt reliefate
influenţa şi aportul pe care liturgia şi experienţele altora le-au exercitat asupra gândirii
lui Francisc. În Evul Mediu, societatea clericală avea ca bază a propriei culturi,
îndeosebi liturgia, Biblia şi Sfinţii Părinţi. Clerul fiind mediatorul între credinţa
cultă şi cea populară, transmite poporului noţiunile esenţiale ale credinţei şi
concluziile conciliilor.

Este fără îndoială că Francisc şi-a format o cultură religioasă datorită
contactului cu credinţa populară din zonele pe care le-a frecventat ca laic : Assisi,
Foglino, Spoleto. Prin intermediul liturgiei a putut cunoaşte modele de viaţă ascetică.
Se ştie că modelul unor sfinţi devine patrimoniu cultural şi bisericile dedicate cinstirii
lor, devin locuri unde se formează deprinderi de devoţiuni particulare. Şi Francisc a
fost influenţat în pietatea sa de cultul dedicat sfinţilor. Legendele populare şi aşa
numitele Passiones care făceau referinţă la misiunile efectuate de apostoli, au
înflăcărat mintea şi inima Sfântului Francisc. Adânc înrădăcinată în conştiinţa
poporului, credinţa populară l-a influenţat. De asemenea, prezenţa fraţilor studioşi
în fraternitate a facilitat transmiterea orală a culturii – concretizată în culegeri de
predici, meditaţii şi alte texte patristice, printre care şi Breviarul, care erau citite de
fraţi în comunitate.

Confruntările dintre teologi lasă să se întrevadă faptul, demn de remarcat, că
Francisc, la începutul convertirii sale, apela la preoţi pentru a-şi lămuri unele pasaje
biblice. Nu e de neglijat faptul că Francisc a frecventat Şcoala parohială San Giorgio.
Contactul cu lumea monastică şi cu ambientul benedictin, centrele monastice de
influenţă romualdiană, cum ar fi:  Camaldoli şi Fonte Avellana, au avut rolul lor, ca
şi contactul frecvent cu mănăstirile şi bisericile  parohiale unde participă la Liturgia
Orelor, oficii care-l pun în contact cu ambientul liturgic şi cultural monastic, atât de
puternic legat de tradiţia patristică.

O influenţă deosebită în formarea Sfântului Francisc l-au avut fraţii docţi,
titlu generic pentru literaţi, oratori, intelectuali intraţi în Ordin, contribuţia lor
teologică, biblică şi patristică fiind de un real folos progresului cultural, nu numai
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al Sfântului Francisc, dar şi al celorlalţi fraţi. Şi aici trebuie amintiţi : Toma de
Celano, Giordano da Giano, Giovanni di Pian di Carpine, Cesario da Spira,
Bonaventura şi Anton de Padova care, din necesitatea de a oferi fraţilor o formare
adecvată, au contribuit la instituirea Noviciatului, cu texte patristice, cu literatură
monastică şi o bogată tradiţie de modele literare de referinţă.

Văzută de Francisc ca o ocazie prielnică pentru a formula mai bine propriul
proiect de viaţă, sosirea în fraternitatea minoritică a aşa-zişilor sapientes trebuia
folosită cât mai optim, însă doar pentru a alimenta duhul rugăciunii şi al pietăţii, aşa
cum reiese din Scrisoarea către fratele Anton.

Un subpunct al Capitolului II – referitor la Breviarul folosit de Sfântul
Francisc – este de natură să emoţioneze  cititorul, care fiind pus în faţa cărţii de
căpătâi a Sfântului Francisc şi a  unuia dintre cele mai vechi Breviare portabile, nu
poate să nu tresalte la gândul că această veche carte, păstrată la Assisi este într-o
strânsă şi tainică legătură cu viaţa Sfântului Francisc şi are istoria sa, fiind, după
moartea Sfântului, folosit de către fratele Leon iar apoi dăruit surorii Benedicta, cea
care i-a urmat Clarei la conducerea comunităţii clariselor.

Iar menţiunea fratelui Leon de la prima pagină este un document preţios “în
amintirea şi din pietate faţă de Sfântul Părinte, care a citit de multe ori din ea” (Il
Breviario di San Francesco. Nota di Frate Leone : FF 2296).

Nu trebuie uitat că liturgia a fost un element important în cre]terea culturală
a lui Francisc, contribuind la formarea unei conştiinţe evanghelice. Iar referinţa la
modul propriu de a se ruga, pe care o face Sfântul Francisc la începutul Testamentului,
este de natură să descopere chiar rugăciunile folosite de Sfânt :

“Iar Domnul mi-a dat în biserici o asemenea credinţă, încât mă rugam în
mod simplu şi ziceam :”Te adorăm, Doamne, Isuse Cristoase, în toate bisericile
din lumea întreagă şi te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat
lumea” (Test. 4-5 : FF 111).

Capitolul III – se referă la urmele prezenţei Sfinţilor Părinţi în Scrierile
Sfântului Francisc. Scrierile  sunt prezentate în contextul conceptelor prezente în
timpul său care i-au influenţat modul de gândire.

Notabilă este analizarea Capitolului III  al Regulei Neconfirmate, text ce
conţine citate patristice, apoi primele versete ale Testamentului, Îndemnul I şi
Parafrazarea Rugăciunii Tatăl Nostru.

Demn de remarcat este faptul că Francisc şi fraţii săi au trăit în perioada
uneia dintre reformele cele mai semnificative ale istoriei Liturgiei Orelor.

Considerat un maestru al vieţii spirituale, Papa Inocenţiu al III-lea a dat
Curiei Romane un instrument potrivit pentru viaţa liturgică şi anume un nou Breviar.
Prima fraternitate minoritică şi viitorul Ordin Franciscan au trăit această reformă
spirituală şi liturgică, adoptând şi răspândind Breviarul în întreaga Biserică, dovedind
astfel legătura existentă între Ordin şi Curia Papală.
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Ca idee centrală a acestor documente este cea potrivit căreia munca are,
înainte de toate, o finalitate ascetică : a învinge lenea prin intermediul muncii manuale,
pe lângă aceea de a întreţine persoana cu propriile puteri, după exemplul Sfântului
Paul, care, în pofida faptului că avea din ce să trăiască, prefera să muncească.

Consideraţii similare sunt făcute şi în ceea ce priveşte Testamentul lui
Francisc – cu referinţă la Sfinţii Părinţi, în chip deosebit Ambroziu, Origene,
Augustin, în ceea ce priveşte tema amărăciunii păcatului şi a dulceţii milostivirii.

Influenţa exercitată de vieţile Sfinţilor Părinţi a fost pentru Francisc şi
fraternitate un stimul pentru a putea urma cât mai fidel Evanghelia.

Transformarea primei fraternităţi minoritice în Ordin religios a pus în faţă
necesitatea confruntării stilului de viaţă cu Regulile precedente.  Exegeza
principalelor teme care se regăsesc în Testament în lumina literaturii patristice ca
şi a biografilor lui Francisc, ne face să înţelegem semnificaţia termenilor “facere
misericordiam” şi “facere poenitentiam”, cu referinţă la întâlnirea lui Francisc cu
leproşii, urmată de retragerea lui din lume.

O analiză temeinică este făcută, tot în acest capitol Îndemnului I, nu ca o
reflecţie sistematică a unui teolog, dar ca o expunere largă a credinţei din partea
unui om credincios pentru care Cuvântul lui Dumnezeu este, în mod esenţial, “duh
şi viaţă”.

De precizat că Îndemnurile (Admonitiones) – sunt o culegere de expresii
şi cuvinte cu un caracter didactic sapienţial, în sintonie cu Apoftegmele Sfinţilor
Părinţi, atât în ceea ce priveşte structura cât şi conţinutul pedagogico-salvific.

Consideraţii originale face autorul şi asupra operei Expositio in Pater Noster.
Sunt trecuţi în revistă autorii principali care au făcut comentarii asupra Rugăciunii
Domneşti, care ocupă un loc central în credinţă şi devoţiune, iar pentru laici constituie
o substituire a Breviarului, considerată de Tertulian drept sinteza întregii vieţi creştine.
Printre aceste comentarii, un loc central l-a avut acela al lui Ciprian. Părerea autorului
este că Francisc şi-a însuşit tradiţia  patristică într-o manieră creativă iar parafrazarea
acestei rugăciuni în viziunea lui Francisc are originalitate creativă.

Fiind unul dintre fiii timpului său, ideile Sfântului Francisc nu erau străine
de ambientul socio-cultural al Evului Mediu, aşadar, nu este posibil să înţelegem în
totalitate experienţa lui Francisc fără a lua în consideraţie moştenirea patristică.

Capitolul IV – face referire la Kenoza lui Dumnezeu, mai precis la revelarea
lui Dumnezeu în kenoza sa, conform concepţiei Sfântului Francisc şi a Sfintei Clara.

Autorul încearcă să scoată la iveală o imagine cât mai autentică, aşa cum
rezultă din Scrierile celor doi Sfinţi.

Logica crucii – prototip al oricărui efort ascetic omenesc – este răspunsul



75

omului la iubirea jertfelnică a lui Dumnezeu. Autorul ne conduce în urma crucii lui
Cristos şi acest itinerar începe în biserica San Damiano, punct decisiv în alegerea
Sfântului Francisc.

A-ţi face din cruce oglindă, aşa cum a făcut Sfânta Clara întreaga viaţă la
San Damiano, într-o continuă contemplaţie a pătimirii lui Cristos, înseamnă că ai
înţeles măreţia jertfei şi te-ai identificat cu ea, urmându-L pe Cristos pe calea
străbătută până la Calvar, că ai asistat cu ochii măriţi la acest groaznic supliciu, mai
mult, ai simţit în carne supliciul cuielor, înţelegând totodată că numai prin jertfă şi
moarte se poate ajunge la triumful iubirii adevărate, la înviere şi la viaţa în Cristos.

Francisc înţelege că drumul crucii nu se termină în durere, ci în Înviere, iar
crucea este itinerariul obligatoriu pentru a ajunge la triumful Învierii. Nu e de mirare,
aşadar, că rugăciunea euharistică şi a adorării Sfintei Cruci, va deveni de-a lungul
secolelor, rugăciunea comunităţii franciscane.

Din Scrierile celor doi Sfinţi se întrevede cum spiritualitatea lor îl are în
centru pe Isus Cristos răstignit şi înviat, care şi-a dat viaţa pentru oile sale; întreaga
lor viaţă a fost atât de marcată de misterul crucii, încât nu poate fi separată de acest
semn al răscumpărării. Cea mai bună “lectio divina” pentru aceşti corifei ai suferinţei,
este Isus Cristos răstignit.

O altă imagine scumpă lui Francisc este cea a Bunului Păstor care îşi dă
viaţa pentru oile sale.

Capitolul V – are în vedere traseul spiritual al Urmării lui Cristos reflectat
în Scrierile Sfântului Francisc şi ale Sfintei Clara – urmare văzută ca şi dovadă
de compasiune, care constă în a merge pe urmele sale, după exemplul şi viaţa sa, pe
de o parte şi doctrina sa, trăind conform Evangheliei, pe de altă parte. Autorul
reliefează aspectul sărăciei evidenţiat în itinerariul spiritual al Urmării lui Cristos,
în viaţa Sfântului Francisc şi a Sfintei Clara.

Sărăcia, unul din aspectele cele mai caracteristice ale spiritualităţii Sfântului
Francisc şi a Sfintei Clara, condiţia esenţială pentru a-L urma pe Cristos se exprimă,
nu numai prin sărăcia materială, dar şi prin cea spirituală. Aceasta presupune
renunţarea la egocentrism şi îndepărtarea de la toate simbolurile lui. Renunţarea la
sine însuşi, la propria voinţă, devine pentru Francisc cea mai autentică răstignire şi
experienţă evanghelică în urmarea lui Cristos.

Momentul cheie când începe această renunţare, în viaţa lui Francisc este
îndreptarea atenţiei către cei leproşi. Este proba decisivă a disponibilităţii sale în a
cunoaşte voinţa lui Dumnezeu. Ascultând sugestiile Sfântului Francisc, “micuţa
plantă” – Sfânta Clara   realizează că misiunea ei în această viaţă este de a-L urma
pe Cristos pe drumul pocăinţei. Ea pătrunde astfel în mod profund în misterul lui
Cristos sărac şi răstignit, îmbrăţişând urmarea Evangheliei. Cât priveşte sărăcia



76

exterioară, deosebit de interesantă este optica Sfântului Francisc care înţelege că se
poate îmbogăţi dacă devine sărac din dragoste pentru Cristos, în favoarea celor
săraci, deoarece numai în crucea lui Cristos se poate găsi adevărata bogăţie.

Autorul citează din Regula confirmată, Elogiul sublimei sărăcii, un adevărat
imn al sărăciei care, din dragoste faţă de Dumnezeu trebuie să-l însoţească pe orice
frate.

Interesant de remarcat este şi modul cum Sfântul Francisc uneşte virtutea
sărăciei de cea a umilinţei. Doar sărăcia trăită în umilinţă poate da viaţă unei adevărate
sărăcii. Sărăcia exterioară fără umilinţă ar deveni ostentaţie şi fariseism.

Şi în spiritualitatea profundă a Sfintei Clara, sărăcia este văzută ca element
esenţial al căsătoriei mistice, pusă în contrast cu căsătoria pământească şi nu este
numai o renunţare, ci, înainte de toate, o alegere fundamentală făcută din dragoste
: o opţiune pentru iubirea sponsală a lui Cristos în locul iubirii creaturilor, alegerea
Împărăţiei lui Dumnezeu în locul împărăţiei pământeşti, aşa cum rezultă din
Scrisoarea către Agneza de Boemia care a renunţat la a se căsători cu un împărat
îmbrăţişând sfânta sărăcie.

Fidelă vocaţiei franciscane, Sfânta Clara cere “Privilegiul Sărăciei” şi insistă
până ce îi este acordat oficial, lucru despre care vorbeşte Testamentul său:

“M-am străduit să mă adresez papilor… ca să confirme şi să întărească cu
privilegiile lor papale profesiunea de a trăi Sfânta Sărăcie” (Test.sC 42 : FF 2840).

Un  expozeu edificator face autorul privind denumirea de fraţi minori şi
surori sărace, sintagme care se identifică între ele, deoarece amândouă se referă la
vocaţia evanghelică pe care şi-au ales-o în comun, la urmarea lui Cristos  sub forma
slujitorului Domnului, care se face ultimul dintre toţi, adică cel mai mic.

În ceea ce priveşte ascultarea perfectă a lui Isus Cristos faţă de Tatăl, constituie
pentru Sfântul Francisc şi Sfânta Clara – fundamentul propriei ascultări, altă expresie
concretă a urmării lui Cristos.

Adevărat spirit evanghelic al ascultării, aşa cum l-a înţeles Sfântul Francisc
şi cum s-a transmis peste veacuri ca o adevărată carismă franciscană este mai mult
decât o structură juridică limitativă şi devine o adevărată cale evanghelică în urmarea
lui Cristos, ce are puterea de a elibera de sclavia cărnii, a lumii şi a diavolului şi de
a mări în om capacitatea de a iubi şi a-l readuce la starea de fiu al lui Dumnezeu.
Această ascultare îl duce pe Francisc până acolo încât este dispus să-şi dea şi viaţa,
numai să nu lezeze comunitatea fraternă.

Expresia profundă a imitării până la identificarea pe care Sfântul Francisc a
practicat-o faţă de modelul său suprem, Isus răstignit, reiese din Rugăciunea Sfântului
în care arată că el vrea să fie una cu persoana iubită :

“O, Domnul meu, Isuse Cristoase, te rog ca tu să-mi îndeplineşti două
favoruri înainte ca eu să mor: primul, ca în timpul vieţii mele eu să simt în sufletul
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şi trupul meu, cât îmi este posibil, acea durere pe care tu, dulce Isuse, ai suportat-
o în ceasul pătimirii tale dureroase;  al doilea, ca eu să simt în inima mea, cât îmi
este posibil, acea excesivă iubire de care tu, Fiul lui Dumnezeu, ai fost cuprins
pentru a suporta de bunăvoie atâta suferinţă pentru noi, păcătoşii” (Fior : FF
1919).

Capitolul ultim – are în centrul atenţiei crucea ca mijloc de trecere de la
realitatea pământească la realitatea eternă. Autorul ia în considerare suferinţa ca
participare din partea Sfântului Francisc şi a Sfintei Clara la durerile lui Cristos şi la
misterul mântuirii, înfăptuit prin cruce.

Răul fizic şi răul moral sunt privite prin prisma evenimentului pascal al lui
Cristos care a realizat misiunea mesianică nu prin forţă, ci prin slăbiciunea Slujitorului
lui Yahve.

Este subliniată atitudinea spirituală pe care o asumă Sfântul Francisc  şi
Sfânta Clara în faţa suferinţei. Ei acceptă durerea ca mijloc necesar de purificare.
Boala a fost un mijloc de identificare progresivă cu Cristos răstignit şi de constantă
asceză spre sfinţenie. Multiplele boli de care au suferit, i-au făcut mult mai umani
însă, faţă de fraţii şi surorile aflate în suferinţă şi au avut pentru ei sentimente
însufleţite de dragoste, înţelegere şi compasiune.

Autorul are în vedere şi aspectul moral al suferinţei în optica operei De vera
laetitia precum şi atitudinea celor doi sfinţi în faţa suferinţei. Francisc, identificat
în istorisire cu “dreptul care suferă” – are puterea de a se învinge pe sine, până
acolo încât să se bucure de acea zdrobire fizică şi morală şi aceasta pentru Isus cel
răstignit, fapt ce îi conferă adevărata şi perfecta bucurie.

Carisma franciscană împărtăşită plenar se întrevede în rândurile cărţii care
face obiectul acestui studiu şi se constituie într-o pledoarie pentru trăirea în simplitate,
smerenie şi ascultare, după iniţiativa şi idealul Seraficului Părinte.

Stilul limpede, îngrijit, elevat, concis, frumuseţea expresiei, eliberată de
balastul unor cuvinte de prisos, asociaţiile de idei surprinzătoare, sintagmele
originale, mijloacele de expresie plastice, dau un plus de valoare acestei lucrări de
doctorat, făcând-o accesibilă şi interesantă pentru categorii de cititori diverse.

Cu scopul mărturisit de a te ajuta la cunoaşterea personalităţii şi operei
Sântului Francisc şi a discipolilor săi, lucrarea degajă o căldură interioară, o
frumuseţe pură izvorâtă din dragostea pentru Isus Cristos şi pentru acela care e
considerat “cel mai aproape de inima lui Isus” – aşa cum i s-a revelat sfintei Margareta
Alacoque.

Capitolele sunt egale ca valoare şi ca dimensiuni, bine închegate, curg
limpede, structurarea este făcută cu grijă, discernământ şi minuţie iar tema este
deosebit de generoasă şi atrăgătoare. Nimic superfluu, rigurozitatea exprimării fiind
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o trăsătură specifică stilului autorului dotat cu un simţ al măsurii şi cu o putere de
sugestie vrednice de marile cauze spirituale pe care le slujeşte.

Maniera de lucru este aceea a cercetătorului asiduu şi neobosit care, cu migală
de artizan porneşte în căutarea filonului sfânt care-l conduce la adevăr şi nu renunţă
până nu-l află, oricâtă strădanie ar necesita acest demers.

Lucrarea se înscrie în categoria acelora cu un solid fundament biblic, liturgic,
dogmatic, patristic exegetic, impregnat de o spiritualitate profundă, cu valenţe
specifice moral-didactice şi educative.

Autori prestigioşi şi de notorietate teologică incontestabilă precum:
A.Vauchez, R. Brown, J.K. Goff, G. Dubby, Yves Congar, F. Iglesias, E. Perroy, P.
Brazzi, A. Terzi, P.Rivi, E. Leclerc, Th. Desbonnets, M. Sensi, F. Cardini, R. Manselli,
I. Baldelli, dar şi hagiografi medievali ca Toma de Celano şi Bonaventura, sunt
citaţi frecvent în lucrare, contribuind la construirea acestui edificiu spiritual – o
mărturie de iubire şi devoţiune faţă de patronul tuturor ramurilor Ordinului
Franciscan.

Finalul lucrării se constituie într-o exaltare apoteotică a lui Cristos înviat
care este certitudinea victoriei asupra adevăratei suferinţe. Aportul spiritual al cărţii
de faţă este grăitor şi ne face să cunoaştemm să respectăm, să ne uluim în faţa
miracolului numit Francisc, cel care s-a identificat în suferinţă cu Cristos.

Lucrarea părintelui Ştefan Acatrinei este un imn adus frumuseţii spirituale şi
iubirii, cu toate valenţele ei, iubire perpetuată în timp dincolo de orice frontieră
pământească sau cerească. Cititorul poate dobândi prin ea un profit spiritual real şi
o lumină în drumul desăvârşirii proprii, lumina victoriei lui Isus Cristos, Lumina
Lumii, fapt pentru care ne permitem, cu reverenţa de rigoare, să o recomandăm
călduros oricărui creştin.

Şi, dincolo de toate aceste cuvinte, să lăsăm inefabilul să vorbească…

Galaţi,  decembrie 2004
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ELEONORA STAMATE SAU NEVOIA DE NINSOARE
ALBASTRĂ

“Castelul Îngerilor”, Editura “Sfera”– Bârlad, 2oo4

După “Simfonie crepusculară” – carte de poeme
în care Eleonora Stamate aducea ofrandă sentimentului
orfic, iată un “Castel al îngerilor” în care, aceeaşi poetă,
“ameţită de mireasma divină” îşi alege drept suverană
veşnică, pe “Măria Sa Poesia” – această regină în
zdrenţe” care bate la uşi cerşind un coltuc de încredere
din partea oamenilor orbi în bogăţia lor săracă în haruri.
Poezia – turnând torentul  bunătăţii divine în noi,  cea
care ne înveşmântează într-o pace înaltă, în care adâncul
de sus se oglindeşte în adâncul nostru, ne deschide ochiul
inimii şi ne întemeiază sufletul pe iubire.

Crăiasă binecuvântată de Dumnezeu, Poesia o
înfăşoară în inefabil pe Eleonora Stamate, cu fruntea

sfielnică precum a îngerilor, abia atingându-i cu aripa necuprinsă – ca o cunună de
lămâiţă -, creştetul aureolat.

Într-un tăcut solilocviu cu Tatăl, poeta aşteaptă ca prin ferestrele templului
său să pătrundă lumina născută din stele în noaptea de ajun, când “îngerii se înalţă/
din omătul de albastru lin”.

Nevoia de alb, de ninsoare, de omăt albastru şi cast este atât de acerbă încât
încălzeşte şi chiar înfierbântă mierea ochilor. În arcadele sufletului, “aripi de aştri
migrează albastru” pe când ninge cucernic în palma lui Dumnezeu şi din omătul
edenic se ivesc florile de aduceri-aminte iar îngerii slobozi aştern zăpada peste
altarul zămislit din mii de cuvinte.

Prin pervazul cerului se întrevede un dans feeric, fără început şi fără sfârşit,
de păsări flamingo, iar pe sprânceana singurătăţii, îngeri coboară şi se înalţă ca pe
Scara lui Iacob, în timp ce flăcări de frunze stau aninate de fruntea curcubeului.

O liturghie ancestrală se săvârşeşte în suflete, urmată de o litanie în care
cuvântul de ordine devine Iubirea. Iubirea care înalţă troiţe-n răscruci, care
împreunează mâinile precum petalele de chiparos, care înlănţuie inimi, cuprinde în
dansul frenetic iele ameţitoare şi caste, “încurajează soarele să răsară şi femeia să
nască” (Grigore Vieru).

Eleonora, în al cărei nume este cuprins Însuşi Dumnezeu (Eli), se visase
sculptor, “cioplind cu dalta în fereastra necunoscutului”; şi cu “mişcări de mătase/
atingând buzele nevăzutului” – la “masa rotundă a necuprinsului”, până când dalta
se topise într-un hohot nocturn, izvorând lumina de sine, în locul de unde survine
Fiinţa.
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Născute păarcă-n Eden poemele sale au ochi proiectaţi în viaţa viitoare,
condamnate la nemurire pentru că sunt răstignite pe crucea pe care altădată fusese
atârnat Regele Iubirii.

Zeci de prieteni vii sau trecuţi în rândul celor fără de moarte se regăsesc în
“Castelul îngerilor”, de la poeţi la doctori, de la sculptori şi pictori – la dascăli, de
la astronauţii ca nişte îngeri seceraţi de lumină, la rapsozi populari, tuturora poeta
dăruindu-le, dăruindu-se cu o bucurie a împărtăşirii din preaplinul de sine, aşa cum
floarea îşi împlineşte menirea doar prin parfumul şi culoarea petalelor prin care
încântă ochiul şi simţurile.

Poemele picturale cu explozii de verde cruciform, culori ale tainei explodând
în lumina subţire pe şevalete invizibile, sugerând efectul de piramidă şi invadând,
ca o maree, neîndurarea solară, învie cuvintele cu miros de ierburi amare, de zăpadă
târzie, de înserare…

Liniştea zeilor e violată de cuvinte înfometate, de păsări carnivore, de nuferi
bolnavi de rugină, de fluturi răvăşiţi printre perdele de fum şi în acest decor, semnele
de întrebare, doar ele, sculptează lacrima soarelui într-un castel de ceaţă, plin cu
icoanele patinate ale amintirilor scumpe…

Păsări de neunde, silabe suavizate, salcâmi violeţi şi lacrimi încărunţite pe
arcuşul luminii zvâcnite, vitralii respirând, iată recuzita poetei, refugiate într-un
“palat al îngerilor”, sculptat pe pragul apusului născător pururi de răsărit…

“Ce-mi este dat mie?” – se întreabă autoarea. Şi tot ea răspunde . “Uneori
mă visez cenuşa/ În care/ Într-un gest repetat/ Prin neputinţe/Tot mai încet/ ARD”.

Tâmpla oglinzii de sine miroase a răşină divină, când te trezeşti că ţi se
stinge chipu-n cuvânt de temei şi nu-ţi mai rămâne decât văpaia îndumnezeirii când
tălpile devin aripi.

Şi în acest univers, numai prezenţa ubicuă a poeziei te poate încuraja să te
mişti, în respiraţia dintre cuvinte, în tăcerea dintre sunetele, ca de clavecin – ale
anotimpurilor revolute. E acolo. O simţi. E cu tine, în diferite ipostaze, trece prin
urechile pietrelor spre sufletul gândului ca un surâs al zilei din care se hrănesc doar
păsările în drum spre libertate. În mierea zăpezii, atunci când poetul îşi scrie cuvintele,
Dumnezeu însuşi naşte Nemărginirea, dincolo de tâmpla orizontului.

Plecându-şi genunchii pe grumazul clipelor învinse, poeta îşi sprijină sufletul
pe umărul zorilor, ascultă vocea picăturii de har strecurate printre vitralii.

Migraţia luminii solare naşte în limba tăcerii, psalmii de lacrimi mai curaţi
decât inima timpului.

Din departe, sub ochii lumii, sublimul amiroase a Isus şi-a pâine caldă,
împărţită cu dumicatul celor ademeniţi de mireasma neprihănirii.

Doamne, ce linişte în sunetul răsăritului, ce miros de agheazmă în albe cuvinte
şi ce acante-nfloresc, în lutul cel arămiu al plămadei de suflet!

Metaforele graţioase, sugestiile de gând, comparaţiile reuşite fac parte din
structurile expresive ale poetei, pe fondul unor stări de meditaţie şi contemplare cu
inima a înconjurătorului, a fenomenelor ce se decantează subtil până la acea stare
sublimă numită catharsis.
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Arta poetică, având rol de metanoia, de transformare şi înălţare în alte spaţii
şi timpuri, acolo unde fiecare, negreşit va ajunge, dar din nefericire, nu toţi
conştientizăm drumul parcurs, nici ţinta propusă, iar cei care o fac pot fi numiţi, pe
drept cuvânt “fericiţi”, în sensul fericirilor biblice.

De fapt, este o tămăduire prin duhul frumosului şi al miraculosului, născător
de prunci spirituali meniţi să alunge teama şi angoasele pământescului şi să ne
continue ca entităţi create în timp, transgresând astfel limitele omeneşti şi întinzându-
şi nevăzutele aripi către eternul infinit la care aspiră toţi creatorii.

Într-un capitol cu totul insolit, dedicat “mernicilor şi nemernicilor
contemporani”, numit sugestiv “Insula melcilor”, întâlnim fiinţe fantaste
(asemănătoare întrutotul nouă), “devoratoare de timp,/ cu ochi plini de linişte
picurândă/ cu miros de fân fecund/ exilaţi în tristeţe”.(“Ei”). Risipitori de spaţiu, ei
împletesc vise erotice în limpezimea întunericului, îşi părăsesc ghiocul, “se leagănă
în iarba-nşelătoare,/ sub ciucuri spânzuraţi/ de o funie rară/ de floare” (“Se leagănă”);
“şi se cutremură “pe-o filă ruginită de calendar,/ într-un cerc de lumină cerată” (“Se
cutremură”). Ei se încântă, se distrează, se feresc, se împrăştie şi din nou se aliniază,
se apără, se îngrijesc, şi, ca şi oamenii, îşi lasă amprenta erotică “pe un brâu decoltat
de brusture catifelat” (“Se apără”).

Reflectaţi în fântâna Domnului, ochii sfinţi ai copilăriei au culoarea murelor,
a florilor de “nu-mă-uita”, a petalelor de azur. Miracolul vârstei de atunci îşi dezbracă
sufletul binecuvântat sub “Poarta Sărutului” şi ninge cu lacrimi de stele peste noianul
de ani, uimit de starea de a fi şi de căruţa cu vise, cu osia frântă, rămasă la jumătate
de drum, neîndrăznind, nici să privească înapoi, nici să se încumete mai departe,
năpădit de o ancoră de speranţe.

În “Castelul îngerilor” – minune! Cuvintele cu aromă de smirnă se spală pe
frunte cu vocale, înfloresc precum mugurii de plop pe un fundal de muzică a capella,
oficiind o liturghie în catedrala Limbii Române. Pe altarul ca un arc de triumf
duminical, rămân doar picături de cuvinte înrourate de sângele jertfei pe care
ofertantul le împarte apoi celor cu mâinile ridicate în rugă, spre mântuire.

Mântuirea prin Cuvânt, este fructul virtuţilor divine, al credinţei, al nădejdei
şi al iubirii. Prierul Divin primi-va mieii albi ai cuvintelor încălzindu-i la sânul
dimineţii printre miresme de mir, într-o armonie celest-pământească vrednică de
închinare.

Conştientă că doar prin Cuvânt poate învia şi din nou dărui, la rândul ei
viaţă, Eleonora Stamate i se supune Cuvântului care “a fost la început şi care era la
Dumnezeu, căci Dumnezeu este Cuvântul” (Ioan 1,1).

Şi cum altfel, fiindcă Poetul este “boţul de Cuvânt”, din netocmitul pământ
de la obârşia vieţii, sfinţit de apă, sfinţit de lumină, de mâna Aceluia care pe toate le
ţine…

Ianuarie 2004
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UN FRANCISC AL ZILELOR NOASTRE
Pr. Eugen Blăjuţ Sr. O.F.M.Conv.

Nici măcar nu-l cheamă Francisc, Francesco, François,
Ferenţ sau Franco. N-a fost niciodată în Franţa iar porecla
“Francezul”, devenită nume de botez iar apoi renume pentru
fiul lui Pietro Bernardone, nu i s-ar potrivi, câtuşi de puţin.

Nu s-a născut în pitoreasca Umbrie, iar tatăl său nu
era neguţător de postav. Părinţii săi nici măcar nu au fost
bogaţi, ci ţărani simpli dintr-o comună din nordul Moldovei.
Şi chiar dacă pe mama sa n-o chema Dona Pica, a fost la fel
de evlavioasă şi grijulie în a-i sădi în suflet fiului ei, iubirea
către Mântuitor şi către Maica Preacurată. De la ea a învăţat
primele poveşti despre Bambino Gesù şi pururi Feciorelnica

Sa Maică. Şi tot de la ea a deprins că, a fi creştin nu înseamnă numai o fericire
perpetuă dăruită în chip gratuit, fără discernământ, oricui, ci asumarea unei
responsabilităţi, înseamnă a-ţi lua de bună voie crucea şi a-L urma pe Cristos. Că
înainte de Paradis trebuie să urci măcar o dată Golgota şi nu numai ca simplu privitor,
contemplând cu nesaţ spectacolul crucii, dar şi ca osândit, doborât de povara bârnei,
împodobit cu o tiară de spini.

Şi poate că lucrul cel mai frumos pe care l-a aflat de la mama lui ţărancă, a
fost smerenia, dar nu o smerenie slugarnică, ci demnă, măreţia acestei sublime
umilinţe şi nimiciri de sine, luminându-i ca un nimb fruntea înaltă, senină.

A fost ca şi Francisc, un tânăr fermecător, fascinant. Aspectul fizic l-ar fi
îndreptăţit să se facă, poate, actor de cinema, vedetă de televiziune. Trăsăturile
fine, delicateţea, obrazul palid, suav, ochii mari, de un albastru intens, expresivi,
gura frumos desenată, o statură potrivită, ni-l aduc în închipuire pe tânărul Francisc,
regele trubadurilor petrecăreţi din Assisi, cântând în plin Ev Mediu serenade pe sub
balcoanele unor misterioase madone, prinţese sau chiar zâne.

 Chiar dacă în juneţe n-a ucis vreun balaur cu suliţa aidoma Sfântului
Gheorghe, cum i-ar fi plăcut şi lui Francisc, chiar dacă n-a rătăcit, ca un truver din
castel în castel în căutarea vreunei domniţe, n-are a face. În schimb, a cucerit satul
şi cătunele dimprejur cu vocea melodioasă, catifelată, frumos timbrată, uşor voalată,
deosebit de expresivă. Din cauza emoţiei vocea i se gâtuia uneori şi i se umezeau
prea lesne ochii din te miri ce pricină. Până şi insectele, gângăniile, un licurici, o
gărgăriţă, un cărăbuş, îl emoţionau şi n-ar fi călcat – Doamne fereşte! – o furnică în
picioare cu bună ştiinţă ca şi Seraficul Francisc, prietenul tuturor făpturilor pe care
le-a  slăvit în “Cântecul creaturilor”. Ocolea cu grijă vrăbiuţele care se zbenguiau
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în praful uliţei ca să nu le strice scalda. Avea o infinită milă pentru orice vietate
creată de Dumnezeu şi o recunoştinţă evlavioasă pentru tot acest univers, căruia,
doar inconştienţa sau răutatea omului îi puteau strica armonia.
Un tânăr sensibil, poate prea sensibil şi vulnerabil într-o lume în care trebuie să
înveţi prea curând legile junglei. Mai lesne, mult mai lesne se înţelegea cu făpturile
fără grai lăsate de Dumnezeu pe pământ.

Frate cu Universul, cu soarele şi cu poezia; şi în astfel de împrejurări nu e
deloc dificil să-L descoperi pe Dumnezeu.

Şi dacă despre Francisc s-a spus că a avut “un suflet simplu ca o mlădiţă,
umil ca o rămurică, curat ca un fulg de nea, aprins de dragoste ca un cărbune
incandescent”, lucruri aidoma se pot înseila şi despre acest Francisc contemporan,
asemănare deloc întâmplătoare, deloc forţată, deloc stingheritoare. Şi aşa cum fiecare
sfânt are discipoli, mai mult sau mai puţin vrednici de a-l imita, de a-i păşi pe urme,
de ce nu s-ar întâmpla ca, într-un sat românesc, cu o profundă tradiţie catolică,
având înaintaşi demni de urmat şi vrednici de a înflăcăra minţile evlavioşilor tineri
neatinşi de zgura păcatului, să se nască, după sute de ani un om aşişderea lui. Nimic
nou în univers.

Să fii frate cu tot ce există sub soare, toată lumea să-ţi aparţină şi, aşa cum
spunea Francisc, “Alături de Dumnezeu să le ai pe toate” – iată un ideal de care nu
erau străini tinerii din Moldova de prin comunele Hălăuceşti, Nisiporeşti, Luizi-
Călugăra, Gherăieşti, Prăjeşti, Galbeni, Fărăoani, Adjudeni, Săbăoani, Geoseni,
Izvoarele şi celelalte adevărate oaze de spiritualitate cu vechi tradiţii catolice.

Şi cum să nu fii fascinat când îi vezi pe călugării de la Seminarul Franciscan,
mărunţii slujbaşi, slujitori  în armata lui Isus cu modesta lor îmbrăcăminte cenuşie
şi cingulul cu trei noduri mari atârnat de mijloc! Şi cum să nu te cucerească de
fiecare dată, spiritul lor deschis, veselia din ochi, de pe feţe, zâmbetul larg, evlavia,
cucernicia, smerenia, simplitatea lor!

Dar glasurile lor calde, dragostea din suflet atunci când se apropiau de tinerii
laici, împărţindu-le gesturi, priviri, zâmbete. Şi peste toate – o adâncă senzaţie de
pace, de tihnă sufletească, de înţelegere a rosturilor creştine şi de încredere. Şi cum
poţi să nu-ţi spui în sinea ta (aşa cum poate şi-a spus şi Sfântul Anton – aflându-se
în prezenţa primilor călugări franciscani misionari care se pregăteau să plece la
sarazini) : “Acesta-i locul pe care mi-l doresc şi eu!”

Un alt părinte, slujitor al Ordinului Franciscanilor Conventuali, Alois Donea,
de fericită amintire, spunea : “Cine se molipseşte de Sfântul Francisc, nu se mai
vindecă de această boală până la moarte!”

Acest Francisc trăitor la cumpăna mileniilor, urmaş al Seraficului Părinte
din Assisi, chiar dacă n-a fost un burghez bogat, căruia părinţii nu-i refuzau nimic,
nici m`car o strălucitoare armură de cavaler medieval, ca să pornească în luptă să
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recucerească sfântul mormânt, intrat în mâinile musulmanilor şi chiar dacă nu va fi
luat parte la războiul celor două comune apropiate, sau nu a fost ales în repetate
rânduri regele petrecăreţilor şi nu a încercat nici una din aceste căi de ascensiune la
gloria lumească, ceva totuşi a făcut aidoma lui Francisc. A extirpat din spaţiul său
lăuntric dorinţa de avere, de grandoare, de putere, ambiţiile şi slăbiciunile umane
pentru ca să se pomenească gol de toate acestea, aşa cum se va fi aflat adevăratul
Francisc în faţa episcopului din Assisi, a tatălui său Pietro Bernardone şi a assisienilor
uimiţi, muţi de groază şi încântare : lepădat de cele lumeşti ca şi de propriile veşminte,
să poată spune în faţa tatălui său şi a întregii lumi: “Iată, de acum, am un singur
Tată, pe Tatăl din Cer.” Şi a ales paternitatea divină. Sărutându-şi mama, a plecat să
se dăruie Aceluia pe care toată viaţa L-a numit : “Dumnezeul meu şi Totul meu”.

Şi prizonieratul şi boala căpătată în detenţie, toate au fost aidoma modelului
său şi au fost necesare pentru a-i da răgazul să deschidă ochii bine pe care Stăpân
vrea să-l urmeze. Amănuntele nu sunt întocmai, dar nu contează. Important este
esenţialul.

Visul său n-o fi fost acelaşi cu al lui Francisc iar cuvintele pe care i le-a
adresat Răstignitul poate sunt altele, Dumnezeu are căi diferite pentru fiecare. O
infinitate de căi, niciodată aceleaşi, dar toate converg spre o unică finalitate : urmarea
lui Cristos, vestirea kerigmei, cucerirea vieţii veşnice. Ca o ştafetă într-o competiţie
universală. O preiei de la cineva, alergi cu ea,  segmentul tău de drum, după care o
predai altuia ca s-o ducă mai departe spre ţinta ţintelor, capătul glorios al drumului
acolo unde te aşteaptă laurii pe care nimeni nu ţi-i smulge de pe fruntea îmbrobonată
de sudoarea iubirii.

Predicatorul desculţ din Assisi şi-a găsit un discipol aidoma. Îl urmează smerit,
covârşit de iubire, în ascultare desăvârşită. E sărac, modest, blând. Trei caracteristici
care-şi pun amprenta curând şi-l vor însoţi întreaga viaţă. A căpătat două perechi de
pantofi. Nu se cuvine să le poarte pe amândouă, de vreme ce poate, fratelui său i s-
au rupt pingelele, îi intră apă-n bocanci, suferă. O alege grijuliu pe cea mai bună şi
i-o dăruie firesc, aşa cum curge sângele-n vene. Fără grimase, fără vorbărie de
prisos.

La fel şi cu hainele. Ce-i trebuie lui două costume? Fratele său e bolnav, e
plăpând, goluţ, sensibil.

A trecut de Seminar, de Institutul Teologic, vine clipa unică a hirotonirii.
Acest fapt se întâmplă în 8 decembrie 1954, Solemnitatea Neprihănitei Zămisliri, la
Oradea. Avea 29 de ani, abia împliniţi în 7 septembrie. Alături de el a fost hirotonit
şi părintele Iosif Pal, cu numai doi ani mai tânăr, născut în Gherăieştii Noi, care
avea să fie mai târziu, Ministru Provincial al Fraţilor Minori Conventuali. Fericirea
nu cunoaşte margini. Intră în ea prudent, dar neşovăitor. Ştie că nimeni nu i-o poate
smulge din suflet.



85

Aşa cum îi stă bine unui creştin, nu vorbeşte niciodată despre sine. E discret,
amabil, cald cu toţii din jur. Un vrednic fiu al lui Francisc. Şi chiar dacă nu pleacă la
Sarazini să-l înduplece pe Sultan să se încreştineze chiar dacă expediţiile şi martiriul
în Cruciade dau greş, bunul Dumnezeu are cu el un plan alcătuit minuţios. Apostolatul
său itinerant e la fel de bogat în roade, cu toate c` e întreprins în rândul creştinilor
din ţară. E pe rând şi în acelaşi timp: preot, paroh, director spiritual, duhovnic,
maestru de novici, scriitor bisericesc, traducător de cărţi, predicator, catehist, iniţiator
de programe şi bun păstrător de tradiţii. Glumeşte uneori în chip nevinovat : “Eu
sunt peticul. Cum se găseşte un sac găurit, hop şi eu să-i cârpesc gaura. Sau un
petecuţ la o cameră de automobil. Pentru cei rămaşi cu “căruţa în drum”. Veşnic
gata să pună umărul. Să scoată din încurcătură, să modereze situaţiile conflictuale,
vorbele contradictorii, să aplaneze, să însenineze atmosfera. Ştie s-o facă în chip
neasemuit.

Francisc vorbea simplu şi înflăcărat, amintind de Creator şi de poruncile
Sale, stăruind pentru împăcare şi fraternitate între oameni. Vorbea atât de duios
încât convinsese şi ciocârliile să-l asculte. Şi noul Francisc a străbătut ţara întreagă.
N-a fost parohie să n-o fi călcat, în care să nu-şi fi desfăşurat pastoraţia măcar câtva
timp. Util peste tot, aici şi oriunde. Un preot itinerant – ai putea spune. Un simplu
preot, aşa cum a rămas în memoria posterităţii şi Sfântul Maximilian Kolbe care a
realizat cu o exemplară credinţă şi modestie idealurile Sfântului Francisc şi a vrut
să moară ca un preot simplu, în lagăr, condamnat la moarte în buncărul foamei,
oferindu-se în locul unui camarad de lagăr care era tată de copii şi care trăieşte şi
azi şi vizitează lagărul de la Auschwitz cutremurat de amintire. Sfântul Maximilian
Kolbe a dat în felul acesta proba supremă a credinţei şi a mărturiei cu propria sa
viaţă, de ceea ce înseamnă iubirea jertfelnică pentru aproapele.

Un singur lucru n-a dorit niciodată acest urmaş al lui Francisc : să călătorească,
să vadă alte lumi, alţi oameni. Pentru el, lumea are acelaşi chip, al Mântuitorului.
Oamenii sunt egali! Ce dacă se numesc altfel? Ei au o denumire generică, un semn,
o insignă de creştin care îi distinge pe oriunde i-ar purta paşii.

“Când am să fiu acolo, în  Cer, spunea unor persoane cunoscute, am să privesc
şi am să văd întreaga lume la picioarele mele : şi Roma şi Assisi şi Napoli şi Nazaret
şi Ierusalim. Deocamdată mă mulţumeşte să mă gândesc la ele şi să mă rog pentru
cei care vieţuiesc pe acele meleaguri.”

Cândva a fost propus pentru cel mai înalt grad al sacerdoţiului. Şi-a amintit

de Francisc care din umilinţă n-a vrut să ajungă nici măcar preot, îmbrăcându-şi

cuvenitele odăjdii ale diaconului, a oficiat Naşterea Pruncului Isus la Greccio, în

valea Rietti, în noaptea de 24 decembrie 1223 -–cu o asemenea evlavie încât
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Pruncuşorul Isus, înduioşat, a coborât în ieslea unde Francisc îi încropise un pat,
lângă un bou şi un măgar. Animale smerite şi truditoare. De atunci a început
sărbătoarea creştinească a Crăciunului la miezul nop\ii [n preajma ieslei, numit` de
italieni presepiu. De la Greccio, din Valea Rietti, când Francisc, în sfântă extază, a
luat trupul Copilului ceresc înfăşat şi a început să-l legene. Cum să nu-l fascineze
această minune? Cum să nu-l intereseze “Vieţile Sfinţilor”, pe care le-a cercetat,
le-a scormonit cu asiduitate, încântare, evlavie, le-a tradus şi le-a interpretat, apoi
le-a predicat credincioşilor.

A fost şi a rămas până azi, o Lumină. Un dascăl, un confesor care, aidoma
Parohului de Ars, ştie să scoată din tainiţele adânci ale sufletului, încercat de păcat,
toate secretele, fără să întineze printr-o curiozitate inoportună intimitatea, mândria,
pudicitatea omului.

Orice zi petrecută alături de enoriaşi se preface în dar neasemuit care trebuie
preţuit cum se cuvine. Şi dacă nu a îmblânzit niciodată un lup hămesit,  ca odinioară
Francisc în localitatea Gubbio, a îmblânzit, în schimb, multe suflete. Şi ele hămesite,
însetate de lumină, de puritate, de iubire.

Aşa cum îl priveşti azi : abia atingând pământul cu tălpile, de parcă ar încerca
să se salte un picuţ de la pământ, cu capul puţin plecat şi mâinile împreunate, cu un
zâmbet de neşters pe chip, pare că îi e milă de pământ, de surioara ţărână să n-o
strivească, să nu-i pricinuiască vreo rană fără de vrere. Şi mai cred că, privind prea
des la cer, la fratele soare, la surioara lună, la surioarele stele, la fratele vânt şi la
fratele aer, la fraţii nori şi la fratele timp  care îl ţine alături de noi precum şi la
fratele foc care nu încetează să-l mistuie, într-o zi va vedea, poate acelaşi, poate alt
Serafim cu şase aripi, pogorându-se blând, nu de pe muntele Alvernia, ci chiar în
bătătura bisericii, pentru ca vorbind cu el şi mulţumindu-i pentru toate câte există,
acesta să-i lase în carne, semn viu, aidoma celui lăsat Sfântului Francisc, dovadă că
l-a ales în această lume şi, în chip deosebit, în cealaltă, să compună poezia iubirii şi
armoniei între Dumnezeu, natură şi oameni, ca un vrednic şi fără de seamăn discipol
îndrăgostit de Cristos, Francisc de Assisi.

Şi va putea spune, la fel ca Sfântul Ioan al Crucii, pe care-l cinsteşte în chip
deosebit: “Pentru a ajunge să ai totul

Să nu doreşti să ai nici un lucru.
Pentru a a junge să fii totul
Să nu doreşti să fii nimic.
Pentru a ajunge să cunoşti totul
Să nu doreşti să ştii absolut nimic”.

(Sfântul Ioan al Crucii, “Cuvinte de Lumină şi Iubire”. Traducere de Olga
Gălăţanu. Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, 1995).
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O VIAŢĂ CUPRINSĂ ÎN ZECE RÂNDURI
 – FRATELE IANUŞ

N-am văzut nicicând un om mai smerit şi mai aplecat
spre cele duhovniceşti ca fratele Mihai Ianuş. Îl cunoşteau
generaţii întregi de creştini din parohia noastră şi din altele
pentru că timp de peste şase decenii slujise ca sacristan la
biserica “Sfântul Ioan Botezătorul” – urmând întocmai
îndemnul Mântuitorului care le spusese apostolilor Săi :
“Oricare dintre voi va voi să fie mai mare, să fie sluga voastră
şi care dintre voi va voi să fie întâiul, să fie robul vostru
(Mat.20, 26-27), cuvinte asumate şi de Suveranul Pontif de
luminoasă amintire, Papa Ioan Paul al II-lea care se numea

pe Sine  Servum servorum Dei - “Servitorul servitorului lui Dumnezeu”  şi
care-şi alesese ca emblemă a pontificatului Său rodnic cuvintele : “Totus Tuum” –
Cu totul al Tău”- de data aceasta referindu-se la iubirea filială pe care i-o purta
Maicii Domnului.

Personal consider că nu există cale de mijloc. Nu poţi fi “puţin al lui
Dumnezeu”, “un sfert, o jumătate, o zecime” etc. Trebuie să te implici cu întreaga
fiinţă, cu toate fibrele tale intime, aşa cum şi Isus s-a dăruit oamenilor din ascultare
faţă de Tatăl, până la moarte şi încă la moartea pe cruce. “El fiind în natura lui
Dumnezeu, n-a socotit că este o pradă egalitatea sa cu Dumnezeu, dar s-a nimicit
pe sine, luând chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor şi la înfăţişare
dovedindu-se ca un om, s-a smerit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte şi
încă la moarte de cruce.” (Fil. 2, 6-8).

Era o prezenţă discretă ca o umbră tăcută, strecurându-se de-a lungul zidurilor
impunătoarei biserici, ori printre şirurile de bănci aliniate frumos, tăcute ca şi el,
primind cu îngăduinţă zi de zi, gândurile şi rugăciunile, lacrimile şi speranţele aninate
de cruce, ale creştinilor.

În 61 de ani cât slujise aici ca sacristan, nu lipsise de la nici o Sfântă Liturghie.
Îl ştiau toate icoanele, toate statuile, fiecare milimetru din mozaicul pavimentului îi
recunoştea paşii uşor târşiţi, străduindu-se să nu facă zgomot, nici chiar atunci când
biserica era goală. Să nu sperie duhul rugăciunii. Ori mai curând, atunci când paşii
stârnesc ecouri suave iar dalele de marmură gem,  scrâşnesc, scârţâie de poverile
penitenţilor. Pereţii reverberează-n vitralii şi prin rozeta aşezată pe frontispiciul
faţadei, săbii subţiri de lumină pătrund oblic şi spintecă aerul trecând direct prin
inimile credincioşilor.
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Înalt, slab, adus de spate (cum altfel?) – cu privirile veşnic plecate şi cu acea
sfiiciune pe care ţi-o dă numai prezenţa apropiată a Duhului, fratele Mihai Ianuş,
părea că trăieşte pe alt tărâm. Lumea lui avea alte dimensiuni şi coordonate decât a
noastră, îndeobşte. Şi dacă-l pomenesc aici, după mai bine de 11 ani de la întâlnirea
sa decisivă cu Tatăl este pentru că vreau să subliniez că există şi altfel de modele de
viaţă decât cele pe care le vedem pe toate canalele la televizor. Vieţi petrecute
discret, într-o continuă adoraţie şi rugăciune, într-o devoţiune şi pietate care-ţi pot
aduce împlinirea supremă ca om şi că nici o altă slujire nu-ţi poate dărui roadele
bucuriei perfecte.

Şi aşa era şi firesc pentru că de la nici 18 ani, c@nd alţii dau banchete, petreceri,
baluri, cu tămbălău, orchestre, bâlci, râuri de şampanie şi torturi cu artificii ca să-şi
serbeze majoratul – adică intrarea în lume, acest om se retrăgea din lume, devenind
pe viaţă slujitor al lui Cristos, Marele Stăpân, Marele Rege.

Chemarea spre cele duhovniceşti, mai puternică decât orice glas omenesc,
o auzea cu toate fibrele fiinţei şi i-a dat curs, spunând ca şi Ieremia profetul : “M-ai
sedus, Doamne şi m-am lăsat sedus. Ai fost mai tare decât mine şi m-ai biruit!”
(Ier.20,7). Era în 10 august 1927 şi încă nu împlinise optsprezece ani!

La această dată intră în Mănăstirea din Săbăoani a fraţilor franciscani
conventuali, unde a făcut profesiunea religioasă la 2 octombrie 1929. După
profesiunea simplă, avea să fie trimis împreună cu alţi doi fraţi în misiune în Patria
lui Francisc, la izvoarele franciscanismului unde stă o perioadă relativ scurtă. Reîntors
în ţară este trimis de către superiori la Conventul din Galaţi, unde în 1934 face
profesiunea solemnă şi unde rămâne ca frate sacristan până la sfârşitul vieţii.

Alegerea aceasta fundamentală de viaţă nu fusese de fapt o cotitură
spectaculoasă, nici o convertire bruscă întâmplată datorită vreunui fapt extraordinar
ci un lucru cât se poate de firesc, pentru că în satul lui, Corhana din Dulceştii
Neamţului şi în alte sate din întreg ţinutul Moldovei, mulţi tineri, aproape din fiecare
familie se simţeau atraşi de un astfel de mod de viaţă şi slujire, intrând la vârste
fragede în mănăstirile franciscane ori diecezane, având ca ţel suprem Urmarea lui
Cristos.

“A-l urma pe Cristos conform Evangheliei în sărăcie şi smerenie – scria
Părintele Alois Donea în articolul “Moşteniri franciscane” (volumul Pr. Iosif Simon
O.F.M.Conv.,”Franciscanii Minori Conventuali. Provincia Sfântul Iosif din
Moldova”, apărut la Editura Serafica, serie nouă, nr.39, Bacău, 1998) – este idealul
propus de Sfântul Francisc în Regula sa, ideal pe care fiecare frate îl realizează
străduindu-se să trăiască în fraternitate şi minoritate cu proprii fraţi, uniţi în aceeaşi
chemare şi cu toţi oamenii; mai mult încă, în spirit de frăţie cu toată lumea, sub
stăpânirea lui Dumnezeu.” (…)
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“Acest drum de ascensiune către Dumnezeu, pătruns de iubire, pleacă de la
acea dezlipire de sine, care eliberează, acea dezlipire care nu este decât
binecuvântatul rod al unei decizii de penitenţă şi convertire. Această atitudine este
semnul distinctiv ce se transmite de la un sfânt la altul în tot franciscanismul.”
(op.cit., p.308).

Fratele Ianuş a înţeles, fără prea multe vorbe ci din chemarea simţirii proprii
că : “Singurul lucru important este a-L sluji cu inima curată şi cu minte senină, cu
deplina supunere faţă de Duhul Domnului şi sfânta sa lucrare, fără să se facă
sclavi ai literei care ucide, dar supuşi Duhului care îi dă viaţa. Avântul franciscan
spre Dumnezeu e caracterizat de spontaneitate şi libertate sufletească.
Cristocentrismul e nota caracteristică a întregii spiritualităţi franciscane medievale,
mai ales începând cu Sfântul Bonaventura; însă în idealul franciscan de sfinţenie
fratele-Cristos devine obiect de contemplaţie afectivă, tovarăş cu care împarţi
sărăcia, umilinţa şi durerea, mai ales durerea pătimirii. (…) Sistematizarea dată
de Sfântul Bonaventura ne îndreptăţeşte să vorbim de o şcoală franciscană. Exigenţa
spiritului franciscan e mai mult afectivă. Predomină iubirea ca impuls, ca garanţie
a umanismului; de aceea i s-a aplicat denumirea de serafic.” (op. cit.p.308).

Credincios acestei vocaţii şi vieţii trăite după carisma Seraficului Părinte
Francisc, fratele Mihai Ianuş şi-a ales ca program spiritual Cântarea Mariei din acel
minunat “Magnificat” (Lc. 1, 46-55), în care Maica Domnului Îl laudă pe Dumnezeu
pentru minunile pe care le-a făcut în viaţa sa. “Măreşte sufletul meu pe Domnul, şi
duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu.(…) Căci mi-a făcut
lucruri mari Cel puternic şi Sfânt e numele lui. Şi mila sa   (se întinde) din neam în
neam spre cei care se tem de el”. (Lc. 1,46-47. 49-5o).

Cuvintele de preamărire a lui Dumnezeu aparţinând Fecioarei Maria, au fost
alese de fratele Ianuş drept emblemă pentru slujirea sa în smerenie şi pietate
desăvârşită.

Şi într-adevăr, viaţa sa simplă şi în totală ascultare, sărăcie şi neprihănire
trupească şi sufletească a fost o continuă ofrandă, o laudă, un imn de preamărire a
Domnului “care a privit la umilinţa sa”.

De bună seamă că fratele Ianuş ar fi putut să aibă multe bunuri pe acest
pământ, agonisite şi gestionate mai mult sau mai puţin judicios. Dar el a ales viaţa
conventuală a minorilor trăitori în simplitate, vecină cu sărăcia, în ascultare totală
faţă de superiori şi în detaşarea completă de beneficiile plăcerilor lumeşti care nu
pot fi decât efemere.

În ultima parte a vieţii, trăind în Conventul din Galaţi, aşa cum am mai amintit,
îngrijit de ceilalţi fraţi şi surori terţiare, fratele Ianuş avea drept unică avere, sutana
proprie, aidoma celei a Sfântului Francisc, atât de uzată şi de peticită încât puteai
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privi în zare prin ea. Ciorapii erau atât de cârpiţi încât i-au trebuit ciorapi de împrumut
pentru ultimul drum. De altfel, se ştie că franciscanii sunt înhumaţi desculţi, ca şi
modelul lor, Francisc. Şi fratele Ianuş, din smerenie, a fost îngropat în cripta
franciscanilor fără pantofi şi în vechea sa rasă călugărească pe care a purtat-o cu
demnitate întreaga viaţă.

Un alt exemplu pe care îl purta cu duioşie şi veneraţie în suflet era acela al
Monseniorului Vladimir Ghica, de spiţă domnească,  personalitate fascinantă, urmaş
al mai multor domnitori ai Principatelor Române, cel care avea să moară în
închisoarea de la Jilava la 17 mai 1954, la o vârstă foarte înaintată, în timpul regimului
comunist. Şi Prinţul Ghica avea o sutană peste măsură de uzată şi o pelerină la fel
de purtată şi decolorată, iar ciorapii, numai găuri. Însă de la el ne-au rămas atâtea
nestemate spirituale, adunate în bucheţele de Panseuri, - 850 de gânduri inedite
în limba franceză, “Chemări ale lui Dumnezeu”, îngrijite de Horia Cosmovici,
unul din fiii săi spirituali, precum “Floricelele” Sfântului Francisc, foarte
folositoare pentru înaintarea spirituală a omului pe calea desăvârşirii.

Monseniorul Ghica renunţase la palat şi la privilegiile de “prinţ”, pentru o
chilie de mănăstire pe care apoi a înlocuit-o cu chilia închisorii. Renunţase la orice
fel de onoruri pentru a-L sluji pe Cristos, Marele Rege.

Fratele Ianuş a trăit din plin vremurile de restrişte ale regimului când preoţii
şi călugării erau prigoniţi, arestaţi, torturaţi, trimişi în închisori ori cu domiciliu
forţat în ţinuturi austere, aproape pustii ca să nu mai poată să-şi exercite vocaţiunea.
N-a fost străin de toate acestea, căci cu toţii au avut de suportat un regim de teroare
şi prigoană, “zile de încercare şi de har” tototată, cum scria preotul Gheorghe Patraşcu
– şi el o victimă a acestui regim care a suportat 15 ani de detenţie şi domiciliu
obligatoriu, considerând că aceasta este adevărata valoare a zilelor de închisoare
prin care au trecut mulţi franciscani conventuali.

Acest supliciu comun a fost concretizat în trei valuri succesive de arestări în
loturi organizate de securitate şi multe arestări izolate, încât credincioşii rămâneau
fără preoţi, fără vicari, bisericile erau închise, mănăstirile pustiite şi călugării alungaţi
care încotro.

“În sinteză” – se menţionează în lucrarea Părintelui Iosif Simon
“Franciscanii Minori Conventuali…”, - s-au pronunţat sentinţe de condamnare
pentru clerul franciscan, însumând 447 de ani;  s-au executat 200 de ani de închisoare
şi 37 de ani de domiciliu obligatoriu.”

Fratele Ianuş avea calităţi deosebite dar le punea pe toate în slujba Domnului:
ştia să cânte la orgă şi din gură, cântece sacre. Citea mult, numai cărţi de spiritualitate,
pe care uneori, le împrumuta unor enoriaşi pe care-i stima şi în care căpătase
încredere, formându-i pe calea desăvârşirii spirituale. Avea daruri dar ştia perfect
să şi le tăinuiască, pentru că acela care se trufeşte pierde darul cel mai de preţ:
mântuirea.
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Mi-a dăruit odată o iconiţă cu Naşterea Pruncului Isus. O mai am şi astăzi şi
o păstrez în lăcriţa inimii cu mare evlavie, alături de fotografia pe care singur şi-a
ticluit-o şi a împărţit-o câtorva credincioşi, spre amintire. Pe verso, se află primele
versete din Magnificat, pe care şi le-a ales drept program de viaţă.

În rest, o discreţie desăvârşită în ceea ce-l priveşte, o pietate care-i face
onoare, şi multă, multă smerenie, aşa cum i-ar fi plăcut Sfântului Francisc să-i vadă
pe toţi frăţiorii săi.

Obişnuim adesea să trecem pe lângă oameni şi să-i ignorăm, ca şi când fac
parte doar din decor. Abia când nu mai sunt, golul imens ce se cască în urma lor, ne
obligă în conştiinţă să ne amintim de ei cu respect şi pietate.  E mai comod să nu-i
luăm însă în seamă. “Nişte oameni acolo, şi ei…”

În volumul Necrolog. Misionari şi preoţi autohtoni : diecezani şi
franciscani, clerici şi fraţi călugări care au lucrat în Moldova pe teritoriul
actual al Diecezei de Iaşi. 1600-2000, scris de Pr. Iosif Gabor O.F.M.Conv şi Pr.
Iosif Simon O.F.M.Conv, apărut la Editura Presa Bună, Iaşi, 2001, la pagina 93 este
menţionat Fratele Mihai Ţurcanu astfel : “Fratele Mihai (Chici Ianoş) Ţurcanu
s-a născut la Corhana, comuna Dulceşti-Neamţ, la 7 octombrie 1909. A intrat în
Mănăstirea din Săbăoani la 10 august 1927, unde a făcut profesiunea religioasă
la 2 octombrie 1929. Împreună cu fraţii Nicolae Dumea şi Anton Ceangău a fost
trimis în misiune dar de la Assisi superiorii l-au trimis în ţară în Conventul din
Galaţi, unde în 1934 a făcut profesiunea solemnă. Aici a rămas ca sacristan 61 de
ani, până la 10 aprilie 1995, când a încetat din viaţă şi a fost înmormântat în
cavoul din Cimitirul Galaţi al Fraţilor Minori Conventuali”.

Dar printre ele şi dincolo de aceste rânduri lapidare, dacă ştii să citeşti cu
dioptriile inimii, ai să întrezăreşti faptele pe cât de simple şi mărunte, pe atât de
minunate ale unui om care L-a slujit cu iubire şi devotament pe Cristos, l-a iubit pe
Francisc şi a fost un exemplu concret de trăire creştină.

Prin rândurile de faţă sper să-i aduc un pios omagiu acestui aproape anonim
lucrător în Ogorul lui Dumnezeu.

Chiar dacă viaţa lui n-a fost spectaculoasă şi bogată în fapte mari, în sensul
pe care-l dăm noi cuvântului, meritul său incontestabil a constat în oferirea de sine,
zi de zi, clipă de clipă, timp de 86 de ani, Aceluia care din Iubire de oameni s-
a oferit la moartea pe Cruce.

O viaţă de jertfă continuă, alcătuită din rugăciuni, mortificaţii, post ( nu
mânca niciodată carne!) – adoraţii şi devoţiuni, o pietate către Maica Domnului,
către sfinţi, ascultarea fără urmă de murmur şi o îngăduinţă faţă de oameni, fără
limite.

Şi ca o încununare a vieţii sale profund religioase – o trecere lină spre Lu-
mina la care a râvnit, la bogăţiile cereşti pe care le-a agonisit şi la pacea duhovnicească
promisă, care i-a păstrat sufletul neîntinat şi inima disponibilă pentru Iubirea Supremă
de care de mai bine de unsprezece ani, se bucură în ceruri.
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FIDELITATE ÎN CREDINŢĂ PÂNĂ LA MARTIRIU
Profil spiritual: Pr. Anton Demeter O.F.M.Conv.

Nota autoarei: {n data de 20 decembrie 2006, pr. Anton Demeter, de
fericit` amintire, a trecut la cele ve]nice pe c@nd volumul de fa\` se afla sub
tipar.

În spaţiul duhovnicesc transcendent al ascezei şi
rugăciunii, aproape inaccesibil cugetului şi raţiunii – spaţiu
ce ţine de categoria supranaturalului, dincolo de stricăciunea
şi zădărnicia celor lumeşti, primind harul înălţării spre lumile
duhovniceşti numai de sine ştiute, trăieşte  un preot al durerii
şi suferinţei, un martor neîndoielnic al acelor abuzuri
criminale săvârşite de un regim totalitar nefast.

Este vorba de părintele Anton Demeter, O.F.M. Conv.,
născut în satul Butea, comuna Boteşti, judeţul Neamţ, la 17
septembrie 1925. Este ziua când creştinii sărbătoresc primirea

stigmatelor de către Sfântul Francisc pe Muntele Verna. Poate că nu întâmplător
este născut în această zi,  a stigmatelor dureroase, căci, în calitatea sa de preot,
hirotonit la 27 de ani, a dat dovada supremă a mărturiei pentru Cristos,  în condiţiile
inumane de detenţie la care au fost supuşi episcopii, preoţii şi unii credincioşi în
regimul trecut. Să nu ne fie teamă şi să ne ascundem în spatele adevărului, pentru că
destul timp am făcut-o. Părintele Anton – un alt fel de stigmatizat este pentru toţi
confraţii întru preoţie ca şi pentru credincioşi, un exemplu viu de tărie şi statornicie
în credinţă. Un vlăstar al mişcării de rezistenţă a Bisericii Catolice, personalitate
complexă şi desăvârşită, împodobită cu variate însuşiri morale şi duhovniceşti, de
nenumărate calităţi şi virtuţi. Acest portret ar părea la prima vedere exagerat, dacă
nu am cunoaşte câteva elemente din biografia acestui trăitor în spaţiul admirabil al
rezistenţei morale interioare la care au fost supuşi majoritatea  preoţilor catolici şi
nu numai, în regimul trecut, al căror număr este din ce în ce mai mic, dar a căror
amintire pulsează încă  sub tâmplele noastre, din ce în ce mai puternic.

Martirajul contemporan este sigla care s-a întipărit în trupul şi sufletul unui
mare număr de preoţi şi călugări care, cu propria viaţă au dat mărturie despre Cristos,
fiind persecutaţi, alungaţi, închişi, maltrataţi, suspectaţi, deportaţi, obligaţi la muncă
forţată, decăzuţi din drepturi.

Când cineva îşi dă proba sângelui pentru credinţă, este drept să i se cinstească
memoria şi numele său rămâne înscris în catalogul sfinţilor. Dar când martirajul
este o încercare prelungă care durează zeci de ani şi uneori o viaţă întreagă, este cu
atât mai meritoriu.

Părintele Anton Demeter este un astfel de mărturisitor al zilelor noastre.
Pilda sa este demnă de admiraţia cea mai înaltă pentru că, maltratat fiind în închisorile
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comuniste la ucigătoarele anchete ale duşmanilor lui Cristos, a avut curajul de a
rămâne drept sub loviturile de bastoane şi răngi care i-au sfărâmat coloana
vertebrală. I-au sfărâmat-o, dar nu i-au îndoit-o, am spune noi, cei de astăzi, privindu-
l cu veneraţie pe acest suferitor demn, care nu vorbeşte niciodată despre sine şi nu-
i blestemă pe schinguitorii săi.

47 de ani petrecuţi la orizontală sau într-un cărucior cu rotile, durează cât o
veşnicie a unui om normal. Câte milioane de rugi a înălţat părintele Anton pentru
călăii săi, implorându-L pe Tatăl, după modelul lui Cristos şi al Sfântului Ştefan,
sub ploaia de pietre, să nu le socotească lor păcatul acesta şi să-i ierte “căci nu ştiu
ce fac” (Lc. 23,34).

Culmea bestialităţii umane, pentru că şi oamenii devin uneori bestii, este că
părintele a fost obligat să-şi continue pedeapsa în închisoare grea pentru “înaltă
trădare de ţară” (citiţi : pentru că nu a trădat secretul spovezii), pentru că a favorizat
anumiţi colegi preoţi şi episcopi care urmau să fie arestaţi (citiţi : nu s-a dus să-i
divulge!) şi mai ales pentru că a îndrăznit să propovăduiască Evanghelia copiilor,
tinerilor, maturilor (Sfântul Pavel spusese : “Vai mie dacă nu voi propovădui
Evanghelia!” – 1 Cor. 9,16).

Ani de suferinţă şi încercări dure pentru toţi preoţii, pentru enoriaşi, pentru
călugări şi călugăriţe. Curajoasă mărturie a preoţilor dar şi o dureroasă absenţă
resimţită de credincioşii din comunele şi oraşele rămase fără păstori. O istorie
dramatică, scrisă cu durere, cu spaimă, cu sânge, cu foame şi sete, cu umilinţa, cu
încercarea de nimicire a demnităţii umane, sub cizma barbară a unui regim totalitar
a cărui deviză era : “Cine nu e cu noi e împotriva noastră!”

Condamnări severe în urma unor motive cusute cu aţă albă şi a unor înscenări
şi procese care nu erau altceva decât nişte simulacre, nişte farse sinistre, sub pretextul
unor acuze puerile. Muncă forţată, tratamente inumane. Şi mai presus de toate şi cel
mai greu de îndurat era ura nelimitată, revărsându-se în rafale, pentru slujitorii
Bisericii, ca limbile unui şarpe de foc care tind să pârjolească totul în jur. Cine a
citit cartea monahului Nicolae Steinhardt “Jurnalul fericirii”, poate să-şi facă o
imagine vagă despre ceea ce a însemnat călcarea în picioare a demnităţii umane,
dusă până la extreme, până la anihilarea totală, până la reducerea la starea de
animalitate.

Părintele Anton Demeter, unul dintre aceşti numeroşi martiri în viaţă, un
miracol de longevitate, de credinţă, de răbdare în suferinţă, iertare şi iubire a
duşmanilor şi de întoarcere şi a celuilalt obraz, a fost şi a rămas un slujtor demn de
Stăpânul său închis şi crucificat, Isus Cristos, care ştie ce înseamnă cea de a opta
Fericire : aceea de a fi batjocorât, prigonit, închis, pentru numele lui Cristos.

În definitiv, invaliditatea părintelui este tot o crucificare. Chiar dacă
orizontală. O crucificare pe lemnul patului, cum au fost atâtea ale marilor mistici:
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Marthe Robin, căreia Isus i-a explicat vocaţia şi misiunea sa : “Tu vei fi micuţa mea
crucificată din iubire” (1929), Ecaterina Emmerich, care a primit stigmatele
dureroase, Georgette Faniel, născută în 1915 la Montreal, care poseda harul
participării, a primit rănile lui Isus şi a trăit Patima, iar în anul 1985 s-a oferit
Tatălui veşnic ca jertfă de ardere de tot din iubire şi mulţi alţii, în acest secol XX
numit pe drept cuvânt “secolul martirilor.”

Un martiraj lung şi fecund, pentru că istoria dramatică a acestui preot
crucificat din iubire, a fost o sămânţă rodnică, răsărind, înflorind, făcând la rândul
ei seminţe de viaţă creştină, seminţe de sfinţenie.

“20 de ani de condamnare exemplară!” – aşa cum a sunat sentinţa atunci,
s-au transformat în 47 de ani de condamnare la imobilizare totală. În pofida
încercărilor brutale de încătuşare a trupului, spiritul a rămas liber, în toţi aceşti ani,
spiritul care şi-a menţinut încrederea, speranţa, siguranţa, chiar şi în momentele de
cumpănă. Pentru că numai spiritul îl poate scoate pe om din limitele înguste ale
materiei, îl descătuşează. Părintele Anton ştia că nu e singur. Alături de el, în carcera
suferinţei, ani îndelungaţi, s-a aflat Cristos prizonier, rănit, umilit, batjocorât, pălmuit,
biciuit, bătut cu ranga şi cu vergile, încununat cu spini, dar nu înfrânt, pentru că
avea să învingă şi moartea pe cruce, s-o transforme-n lumină mântuitoare, în flacără
de speranţă, care, în timp, va lumina omenirea. Şi aici îmi vin în minte versurile lui
Radu Gyr din poemul : “Iisus în celulă”: “S-a aşezat lângă mine pe rogojină: /
Pune-Mi pe răni mâna ta!/ Pe glezne-avea urme de cuie şi rugină/Parcă purtase
lanţuri cândva.// Oftând şi-a întins truditele oase/ pe rogojina mea cu libărci./
Luna lumina, dar zăbrelele groase/ lungeau pe zăpada Lui, vărgi// Părea celula un
munte, părea Căpăţână/ şi mişunau păduchi şi guzgani./ Am simţit cum îmi cade
capul pe mână/ şi-am adormit o mie de ani.// Când m-am deşteptat din afunda
genună,/ miroseau paiele a trandafiri./ Eram în celulă şi era lună,/ numai Iisus nu
era nicăieri…// Am întins braţele, nimeni, tăcere,/ Am întrebat zidul : Nici un
răspuns!/ Doar razele reci, ascuţite-n unghere,/ cu suliţa lor m-au străpuns…// -
Unde eşti Doamne, am urlat la zăbrele/ Din lună vedeam fum pe căţui…/ M-am
pipăit… şi pe mâinile mele,/ am găsit urmele cuielor Lui.” Împreună cu el, în spirit,
s-au aflat miile de credincioşi care-l cunoşteau, însoţindu-l cu rugăciunile, însoţindu-
l în spirit, fiindu-i fii şi fiice duhovniceşti.

Părintele Anton împreună cu alţii care mai trăiesc încă, împreună cu cei care
nu mai sunt, dar care trăiesc în memoria noastră şi a căror amintire luminoasă ne
propulsează spre un viitor plin de făgăduinţi în care putem întrezări, fie şi o clipă,
ca printr-o perdea străvezie, fericirea care ne aşteaptă pe toţi, nu întâmplător şi-a
ales drept Crez cuvintele din Imitaţiunea lui Cristos :”De voieşti să fii încununat,
luptă-te cu bărbăţie şi îndură cu răbdare. Nu se ajunge la odihnă fără muncă, nici
la victorie fără luptă.” (Im.Ch. III, cap. 19, v.4).
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Cel care şi-a scris pe uşa pătimirii sale smerite, cu literele arzânde ale iubirii,
cuvintele Sfintei Tereza : “Nimic să nu vă neliniştească, nimic să nu vă sperie,
toate trec. Dumnezeu e mereu acelaşi, cu răbdarea totul vom învinge. Cine îl are
pe Dumnezeu, nu duce lipsă de nimic. Dumnezeu singur îi este de ajuns.”  Este un
alt fel de a spune ca şi Francisc : “Dumnezeul meu şi Totul meu!”.

Părintele Anton – exemplu viu de jertfă ispăşitoare, de jertfă din iubire,
zidind edificii sufleteşti, eliberând sufletele de povara păcatului, eliberând sufletele
din Purgator, chemând înapoi la Tatăl pe fiii risipitori. Creştinii de orice rit vin la
Cuvioşia Sa ca la zidul plângerii pentru sfaturile duhovniceşti, adânca înţelepciune,
aura de pe chipul său blând, ochii limpezi, simplitatea şi adânca smerenie izvorâte
din carisma Seraficului Părinte Francisc, vorba ziditoare şi pacea pe care le-o zideşte
în suflete. Oamenii vin împovăraţi, aplecaţi de greutatea necazurilor la acest duhovnic
de excepţie, la acest director de spirite şi pleacă drepţi, înalţi, luminaţi, împăcaţi, cu
privirile spre Înalturi, dovadă că statura fizică a omului nu contează : importantă
este doar statura spirituală. Părintele Anton le dăruieşte câte ceva din statura sa
spirituală, îi îndreaptă şi-i înalţă în primul rând în proprii lor ochi, apoi în ochii
semenilor, dar, mai presus de toate, în ochii lui Dumnezeu. Ei se îmbogăţesc, capătă
avuţii nevăzute dar inestimabile, foloase duhovniceşti. Rămân apoi legaţi cu o strânsă
legătură duhovnicească pentru că părintele ştie ca nimeni altul a lumina unele aspecte
din viaţa lor, adâncite în bezna subconştientului, deschizându-le căi de autocunoaştere
şi pocăinţă şi oamenii nu uită şi îi poartă recunoştinţă.

Prezenţa discretă a părintelui Anton printre viitorii călugări şi preoţi
franciscani, printre ceilalţi preoţi din  Institutul Teologic Franciscan din Roman dă
curaj şi speranţă şi un nou imbold în Urmarea lui Cristos în ascultare, sărăcie şi
neprihănire. Avându-i exemplul sub ochi sau în minte, nici o nenorocire nu ţi se va
părea de netrecut, nici un obstacol de neînvins, nici o boală de netămăduit şi chiar
“surioara moarte” nu ţi se va părea decât poarta întredeschisă către Acela care a
spus apostolilor săi : “În lume veţi avea necaz; dar îndrăzniţi, eu am biruit lumea!”
(Ioan 16,33).

Cununa cea nevestejită în veci a martiriului a fost aşezată deja, cu mâini
îngereşti pe fruntea înaltă a părintelui, sub privirile grijulii ale Preacuratei despre
care Părintele Anton spune : “Cine o iubeşte pe Maria, e atât de sigur de paradis,
ca şi când ar fi deja în el, căci copiii Mariei sunt copiii Paradisului!”

Un fiu devotat al lui Isus şi al Mariei, un demn urmaş al Sfântului Francisc,
care e în acelaşi timp, un copil predilect al Paradisului – Părintele Anton Demeter,
acest slujitor suferind, cu o rezistenţă morală interioară demnă de cei mai mari
sfinţi – este o personalitate luminoasă, care ne face să  nutrim “fericita nădejde”
(Tit. 2,13) că, împărtăşindu-ne din aceleaşi valori, din acelaşi Cuvânt dătător de
viaţă, vom putea ajunge într-o zi printre cei fericiţi, demni de Împărăţia promisă.
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“VAI MIE DACĂ NU VOI PROPOVĂDUI EVANGHELIA!”
(1 Cor. 9,16)

PĂRINTELE JOHANN PROSCHINGER
 ŞI PREDICAREA CUVÂNTULUI DIVIN

Poate că nu întâmplător, primele cuvinte alese
ca Antifoniu din Omelia inaugurală în calitate de paroh
al Bisericii “Sfântul Ioan Botezătorul” din Galaţi, au
fost cele ale Sfântului Pavel din Scrisoarea întâia către
Corinteni : “Căci dacă vestesc Evanghelia, nu am de
ce să mă laud, căci este o datorie asupra mea, şi vai mie
dacă nu vestesc Evanghelia!” (1 Cor. 9,16).

Născut la 2 ianuarie 1925, la Fălticeni şi sfinţit
preot în 26 octombrie 1952 la Alba Iulia o dată cu părintele Eugen Ghiuzan din
Adjudeni, părintele Johann, român de etnie germană a avut parte de o tinereţe
zbuciumată şi plină de primejdii, marcată profund de ororile unui război nedrept în
care a trebuit să suporte prizonieratul, deportarea, vicisitudinile unui drum lung
străbătut pe jos din îndepărtata Siberie – experienţă dureroasă, la limita
suportabilului, în care  era, nu de puţine ori, să-şi piardă viaţa. Abia după război,
când lucrurile se mai liniştiseră a putut să-şi desăvârşească studiile teologice şi să
fie uns cu înalta demnitate a sacramentului Preoţiei.

Neavând convingeri politice, era total străin de conflagraţia nedreaptă şi
nimicitoare care cuprinsese aproape întreaga lume şi pe care oamenii politici şi
ambiţiile lor de dominare o declanşaseră, fără să întrebe populaţia civilă dacă e de
acord sau nu, târând-o în cel mai sângeros război care izbucnise vreodată. Iar
nesupunerea era plătită cu viaţa. Vremuri cu totul nesigure şi învăluite în  negura
fricii şi în adâncul ororilor de neimaginat de mintea omenească.

La întoarcere, sute de kilometri străbătuţi cu piciorul, în plină iarnă, mâncând
te miri ce rămăşiţe de hrană găsite pe câmp, ori poamele uscate din copacii rămaşi
după bombardament, în picioare. Silit să se ascundă, să se apere, aproape degerat,
cu sănătatea şubrezită, părintele Johann s-a întors în România, unde se născuse şi
avea încă rude. Abia ieşise din adolescenţă dar visurile păreau nimicite pentru
totdeauna. Însă Dumnezeu are planuri măreţe pentru fiii Lui şi, o dată aleşi, nu-i
mai scapă din mână. Părintele Hans era unul din acele vase alese şi puse deoparte
de Dumnezeu pentru Lucrarea Sa divină.

I-a trebuit o lungă perioadă să se refacă, să recapete încredere şi să-şi reia
studiile întrerupte brutal. Însă în pofida experienţei amare a războiului, părintele
Hans nu-şi pierduse niciodată încrederea şi nu renunţase la dorinţa de a deveni
preot.
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Nu vorbea de Calvarul îndurat în timpul războiului. Îşi purta suferinţa cu
demnitate, gândindu-se că şi Isus Cristos îndurase chinuri inimaginabile din partea
oamenilor. Împărţindu-şi suferinţa cu Cristos, putea s-o suporte mai uşor, aşa cum
fusese educat din familie. Suferinţa participativă ca şi cea substitutivă a Domnului
cu oamenii, e de natură să încurajeze, să întărească şi e născătoare de imboldul de a
merge mai departe şi de speranţa că într-o zi, răsplata va veni, cu siguranţă. Atunci
va primi cununa de învingător în lupta cea dreaptă.

Primăvara anului 1991 abia îşi mijea primii muguri. Enoriaşii încă nu-şi
uscaseră lacrimile pricinuite de plecarea intempestivă a părintelui vicar Aurel, regretat
de toţi pentru că se dovedise foarte vrednic şi popular în parohie, iar acum era
trimis în comuna Săbăoani, apoi în comuna Talpa ca paroh.

Încă se mai auzeau frânturi din Psalmul de despărţire, care, ca un făcut, la
vesperele feriale din Liturgia orelor, în acea zi, era Psalmul 137 : “Pe malurile
râurilor Babilonului,/ acolo şezum şi am plâns/ când ne-am adus aminte de Sion./ În
sălciile din ţinutul acela ne-am atârnat harpele/ Căci acolo, cei care ne duseseră
captivi ne cereau cântări/  şi cei care ne făceau să gemem ne cereau bucurie, zicând:
/ “Cântaţi-ne din cântările Sionului!”/ Cum să cântăm noi o cântare a Domnului/ pe
un pământ străin?/ Dacă te voi uita, Ierusalime,/ uitată să fie dreapta mea!/ Să mi se
lipească limba de cerul gurii/ dacă nu voi face din Ierusalim/ începutul bucuriei
mele”( Ps. 137 1-6).

Un psalm destul de edificator care era cu atât mai dureros cu cât reflecta
realitatea plecării. Cuvintele lui răsuceau cuţite în inimi şi, atât preotul cât şi enoriaşii
nu-şi puteau stăpâni emoţia şi lacrimile.

De aceea, dintru început, enoriaşilor le-a venit cam greu să se deprindă cu
acest nou paroh, venit de la Suceava. Priveau puţin neîncrezători la  preotul franciscan
în vârstă, scund de statură, nins, vorbind româneşte cu un uşor accent străin. E greu
pentru un creştin să  schimbe mereu duhovnicul care deja îl învăţase pe de rost şi în
care căpătase încredere.

Nu e de mirare, aşadar, că la început au fost puţin reticenţi în gesturi şi
cuvinte. Încrederea trebuia câştigată de ambele părţi, conexiunea, atunci când e
vorba de suflete nu se face atât de lesne. Dar nu e mai puţin adevărat că Duhul
Sfânt, Mângâietorul lucrează necontenit în Biserică. Probabil că nici preoţilor nu le
vine uşor să se strămute dintr-un colţ la celălalt al ţării, dar ei sunt sub jurământul
ascultării.

Încet, încet, părintele Johann le-a câştigat sufletele. Prin ţinuta sa impecabilă,
printr-o atitudine morală fără cusur, o delicateţe în gesturi şi cuvinte şi un program
riguros de viaţă religioasă. Pedant, meticulos, chibzuit, excesiv de îngrijit, pus “la
patru ace”, cu o aproape obsesivă nevoie de curăţenie interioară şi exterioară,
părintele Hans devenise proverbial pentru că arăta întotdeauna ca scos din cutie.
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Nici o urmă de praf, nici o cută. Aşa se prezintă şi astăzi, la aproape 82 de ani, un
om îngrijit, atent cu el însuşi şi cu alţii. Disciplină şi organizare impecabile în toate
: în parohie, în viaţa cotidiană, care nu e străină de viaţa parohiei ci se împletesc
armonios. Nimeni nu-i putea reproşa nimic, în nici o privinţă şi nici nu i-ar fi trecut
prin cap cuiva o asemenea nedelicateţe.

Virtutea carităţii şi a milei faţă de bătrâni şi de bolnavi, atenţia către copii şi
către tineri, spiritul organizatoric desăvârşit, precizia de pendulă elveţiană cu care
săvârşea oficiul liturgic precum şi deschiderea către activităţile laicilor, i-au cucerit
pe toţi, în cele din urmă.

În anul următor, enoriaşii aveau de înfruntat o altă plecare dureroasă : părintele
duhovnic Alois Donea, avea să fie chemat la Institutul Teologic Franciscan din
Roman să predea seminariştilor morala, gramatica şi latina.

“Preotul e ca şi soldatul,  - spunea părintele Alois -, şi ca un bun soldat, unde
e trimis, acolo trebuie să meargă. Noi suntem soldaţii lui Cristos.”

În ce mă priveşte, nu-mi plac deloc despărţirile. Aşa încât mi-a trebuit multă
vreme să mă consolez cu această nouă plecare. A fost nevoie de câteva vizite la
Roman să-l pot vedea şi consulta în anumite chestiuni duhovniceşti. Apoi, l-am
căutat de câte ori mă duceam în Bucureşti, la Arhiepiscopie, unde avea scaunul său
de spovadă, primul din partea stângă de la intrarea în catedrală. Făceau cozi
interminabile enoriaşii să se spovedească la părintele Alois, căci era un duhovnic
de excepţie. După trecerea lui la cele veşnice, creştinii încă mai veneau, se apropiau
timid de confesional, mângâiau pereţii de lemn sobru şi uneori sărutau uşile acelei
cămări tainice de unde, glasul părintelui Alois încă nu-şi  pierduse rezonanţa şi
blândeţea şi de unde plecau uşuraţi, eliberaţi, cu binecuvântarea şi dezlegarea dată
de reprezentantul lui Dumnezeu care acţiona pe pământ, prin intermediul acestui
sfânt Sacrament al Spovezii, in persona Christi.

Confesionalul se mai află şi astăzi acolo, dar e gol, cu uşile vraişte şi acest
gol îşi strigă ecoul în imensitatea catedralei, de peste opt ani, în aşteptarea părintelui.

Părintele Alois pusese piatra de temelie a credinţei mele şi tot el fusese cel
care mă alesese în familia franciscană, îmi dăduse numele său duhovnicesc şi îmi
trasase responsabilităţi morale pe măsura puterii mele de atunci.

Părintele Alois, de fericită şi pioasă amintire, nu putea să vorbească despre
Francisc, altfel  - decât cu ochii în lacrimi şi cu glasul sugrumat de emoţie. Dumnezeu
poate să facă sublim ceea ce la început pare ridicol îndeobşte. Acest duhovnic de
excepţie trăind din plin carisma şi sărăcia franciscană, “ne-a îmbolnăvit de virusul
Francisc”, ne-a făcut să înţelegem deosebirea dintre esenţial şi derizoriu,
prezentându-ni-l în cuvinte şi lacrimi, într-o măreţie a umilinţei demnă de cel care
este numai iubire, pe cel care iubea totul : pământul, cerul, oamenii, îngerii, ieslea,
crucea, făpturile cele mai neînsemnate, totul, totul. Ni l-a descoperit pe acest genial



99

mesager evanghelic al păcii, pe acest propovăduitor itinerant care semăna şi mai
seamănă şi astăzi, după opt veacuri, cuvintele vieţii eterne.

Ceea ce a urmat a fost doar o prelungire, o continuare a începutului şi o
încununare spirituală care au avut ca rezultat, hotărârea de a urma studii teologice şi
de a mă consacra pentru viaţa religioasă. Aveam pe atunci 42 de ani.

Faptul că părintele Hans “m-a preluat” de unde mă lăsase părintele Alois, a
fost de natură să-mi întregească statutul spiritual. Aşa s-a conturat călătoria nesperată
în Westfalia de Nord, în localitatea Hopsten, un fel de staţiune într-un cadru natural
splendid, unde am fost trimisă de Ministrul Provincial, pe atunci părintele Iosif
Sabău, de fericită amintire, timp de trei săptămni, să reprezint România, la reuniunile
EUFRA ’93, familia fraternităţii europene, în care am cunoscut peste o sută de fraţi
şi surori franciscane din 18 ţări, am legat prietenii fraterne şi de unde m-am întors
cu mult mai bogată sufleteşte şi mai întărită pentru activitatea pe care urma s-o
depun în cadrul fraternităţii locale.

Tot atunci a avut loc clipa solemnă a profesiunii religioase, când, împreună
cu alte două surori, am depus promisiunea de viaţă evanghelică după modelul
franciscan, iar după aceea, consacrarea definitivă, făcută sub binecuvântarea
părintelui Alois, la Bucureşti, în Capela Arhiepiscopiei şi a Institutului Teologic de
grad Universitar “Sfânta Tereza” – a cărui studentă devenisem deja.

Sunt clipe de neuitat care rămân înscrise în memoria afectivă şi nu se pot
stinge decât, o dată cu viaţa.

Părintele Hans însă, în virtutea carismei sale şi a sacerdoţiului, a fost alături
de familia mea şi s-a îngrijit duhovniceşte de mama, pe care o vizita lunar, dându-i
sfintele sacramente Spovedania şi Împărtăşania, fapt pentru care mama îl respecta
şi-l preţuia foarte mult. Când venea ziua pentru vizita preotului, ea se pregătea
minuţios trupeşte şi sufleteşte cu mult timp înainte, avea mari emoţii, căci urma să
se întâlnească, nu cu un om, nu cu un preot, ci cu un sfânt, trimis de Dumnezeu,
alesul lui Dumnezeu ca să împartă iertarea şi binecuvântarea.

Părintele Johann era plin de atenţie prevenitoare pentru bătrânii pe care-i
vizita la domiciliu, o dată pe lună. Niciodată nu venea cu mâna goală, ci le dăruia ba
o iconiţă, ba un Sfânt Rozariu, ba dulciuri. Şi multe, multe binecuvântări şi poveţe,
în ceea ce priveşte viaţa creştină.

El a condus parohia noastră timp de zece ani. Apoi s-a retras înspre matcă,
înspre Bucovina sa dragă, la Suceava şi Rădăuţi, unde şi astăzi este activ, la fel de
prevenitor, de bun organizator şi de bun sfătuitor în cele sfinte.

L-am revăzut la TV pe programul naţional în mai multe rânduri la emisiunea
în limba germană, când i se iau interviuri de la biserica din Suceava.

Acum doi ani, de Ziua Adormirii Maicii Domnului, a avut loc deschiderea
primei ediţii a ZILELOR ETNICILOR GERMANI DIN BUCOVINA, un  ţinut
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mirific unde trăiesc în convieţuire paşnică etnii diferite, păstrându-şi fiecare tradiţiile
şi folclorul, specificitatea şi limba. Creştinii din Gura Humorului, Cacica, Poiana
Micului, Suceava şi alte localităţi din această parte a ţării se întâlniseră în cadrul
natural, de o frumuseţe deosebită, cu oaspeţi din Germania şi din alte ţări pentru a
sărbători prin sfinte liturghii, cântec şi dans pe Maica Cerească. La acel moment
festiv a participat şi Excelenţa Sa, Cardinalul Giovanni Battista Re, Prefectul
Congregaţiei pentru episcopi din Roma, care venise să viziteze sanctuarul marian
de la Cacica.  Germanii din Bucovina întruniţi în Forumul local şi-au arătat atunci
întreaga dimensiune a ospitalităţii şi a spiritului de convieţuire paşnică. În biserica
din Poiana Micului, părintele Johann Proschinger  a vorbit despre relaţiile de prietenie
şi convieţuire în bună înţelegere dintre creştinii diferitelor  etnii, tradiţie care se
continuă în această parte a ţării, de peste două sute de ani şi se reflectă în diferite
manifestări organizate împreună, pentru o cunoaştere cât mai profundă şi o prietenie
cât mai trainică, bazată pe stânca numită Cristos şi învăluită în iubirea maternă cu
care îi veghează de aproape, Sfânta Mamă a Mântuitorului, care-i reuneşte de fiecare
dată pe creştini într-un mănunchi sacru. Fiind unul dintre puţinii preoţi de etnie
germană din zonă, deşi pensionar, părintele Hans este deosebit de activ, slujind cu
evlavie şi făcându-se util comunităţii germane.

Anul acesta, cu prilejul prăznuirii Hramului parohiei din Galaţi, unde slujise
atâţia ani, botezase, cununase şi condusese pe ultimul drum pe nenumăraţi credincioşi,
părintele Hans e revenit pentru un scurt timp la noi. Era neschimbat. Îi ţinea minte
aproape pe toţi credincioşii. Amabil, gentil, politicos, uşor ironic şi surâzător, îşi
purta cu demnitate cele peste opt decenii de viaţă, din care 54 în calitate de slujitor
al Sfântului Altar, ca un bun soldat al lui Isus Cristos, în marea, în uriaşa armată
creştină, aşteptând cu încredere şi speranţă să dobândească, Împărăţia cea Veşnică.

Şi după atâta slujire devotată şi vestire a Cuvântului Evangheliei la care
fusese chemat, cum să nu se cuvină să-şi capete, binecuvântata răsplată?

                                                                                         Galaţi, 14 noiembrie 2006
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O CĂRĂMIDĂ PENTRU CASA LUI DUMNEZEU
 ŞI POARTA CERULUI

Când intri într-o biserică, nu se poate să nu
exclami precum Petru pe Muntele Tabor :
“Doamne, ce bine ne este nouă să fim aici” (Mt.
17,4; Mc.9,5; Lc.9,33). Nu poţi să nu constaţi că
acest lăcaş sacru  îţi provoacă o stare de bine, de
linişte şi pace interioară. Biserica oglindeşte de fapt
sufletul omului. E un loc de comunicare intimă cu
Dumnezeu. Nicăieri nu se înfăptuieşte o mai tainică

şi mai strânsă comuniune cu Dumnezeu. De altfel, spiritul treaz se menţine numai
într-o unire perfectă cu Dumnezeu, beneficiind de principalele Sacramente. Şi unde,
în altă parte s-ar putea realiza aceasta decât în Sfânta Biserică?

Adeseori, auzi spunând : “Eu mă pot închina oriunde, acasă, la câmp, la
serviciu, pe stradă, etc.” E adevărat, cu singura mare diferenţă că nu te poţi bucura
de Sfintele Sacramente (în afara unor cazuri extreme), decât în Casa lui Dumnezeu,
acolo unde se află sfântul altar şi pe el Tabernacolul – Locuinţa unde Isus Cristos ne
aşteaptă să venim să ne înfruptăm din Carnea şi Sângele Său.

“Ce rost mai are un drum care nu duce la o biserică? – se întreba marele
convertit al secolului trecut, scriitorul francez Paul Claudel, cel care avea să scrie
remarcabila carte: “Dumnezeu există. Eu L-am întâlnit”.

Simbol al iubirii şi al fidelităţii în credinţă, biserica este o metaforă înscrisă
în piatră, în ziduri, în taina altarului, în aerul respirat de sfinţi, dincolo de ziduri, în
templele vii care sunt credincioşii. Ea reprezintă acea adunare-împreună alcătuită
din trupuri umane - Biserica spirituală, membrele Trupului Mistic, al cărui Cap este
Cristos, “piatra din capul unghiului, cea aruncată de zidari”(Mt. 21,42) şi temelia
neclintită a Bisericii.

Nici o biserică – lăcaş din zid – nu-i terminată în înţelesul profund,
duhovnicesc, mistic, fără zidirea cea vie, prezenţa umană. Aşa cum a denumit
patriarhul Iacob, în Vechiul Testament, primul loc pe care era o piatră aşezată de el
drept căpătâi şi de unde a văzut cerul deschis şi pe îngerii Domnului coborând şi
urcând ca pe o Scară (Gen.28,11-12), Biserica a preluat această metaforă realistă şi
profetică de “Poartă a Cerului”, după cuvintele patriarhului Iacob : “Cât de
înfricoşător e locul acesta! Aceasta nu e alta, fără numai Casa lui Dumnezeu,
aceasta e Poarta Cerului” (Gen. 28,17).

Piatra de temelie sau reazemul, stâlpul şi prima scară a treptei care se înalţă
spre cer şi care cheamă dinspre cer pogorârea îngerilor pe pământ. Nu numai trupului,
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dar şi sufletului îi trebuie o casă, unde poate veni oricând să suspine, să se bucure,
să plângă, ori, când atârnă prea greu, să se uşureze. Biserica e locul unde nu te simţi
singur. Acolo Dumnezeu te locuieşte şi ceilalţi creştini te înconjoară, fac zid
împrejur să te apere. În Casa Domnului, oricine ai fi, eşti primit cu bunăvoinţă.
Un lucru e cert. Biserica este singurul loc de unde nu vei fi alungat niciodată,
decât dacă singur doreşti să te distanţezi, să fugi departe, să te înstrăinezi, să te rupi
de comunitate.

“Departe de Casa Ta, Doamne,/rătăceam stingher prin lume/ căutând doar
fericirea/ dar sunt trist şi înşelat” – răsună un cântec. Aici e locul unde poţi să
poposeşti sub auspicii divine, de la neliniştea lumii la pacea lui Cristos.

Nenumărate sunt referirile evanghelice cu privire la Biserică, fie Cuvintele
lui Isus Cristos despre Templul din Ierusalim, fie Cuvintele Sfântului Apostol Paul,
fie ale altor apostoli şi Sfinţi Părinţi ai Bisericii.

Intrarea în lume, ca om şi creştin, cât şi ieşirea din lumea sensibilă spre cea
veşnică se face aşadar, prin “Poarta Cerului” de pe pământ, adică prin uşa bisericii,
“uşa milostivirii şi a iubirii dumnezeieşti pentru oameni”.

“Biserica a fost plantată în lume ca un Rai” – spunea Sfântul Irineu de
Lyon, iar Mihai Eminescu scria că este : “Mama noastră spirituală”. Biserica este
însă şi un semn al civilizaţiei creştine, locul de întâlnire cu Dumnezeu, locul acelei
regăsiri-împreună a oamenilor lui Dumnezeu. O vorbă duhovnicească spune :
”Iubeşte Casa lui Dumnezeu, dar fă-te tu însuţi Casă a lui Dumnezeu”.

Biserica, acest arc peste spaţiu şi timp, cuprinzându-i pe toţi, păstori şi
credincioşi, a rezistat de-a lungul mileniilor datorită credinţei slujitorilor ei care
fiecare în parte a spus : “Eu sunt biserica. Eu rămân semnul vizibil al acestei Biserici”,
conştienţi de acest privilegiu, de faptul că Dumnezeu ne-a onorat, venind să locuiască
şi să rămână împreună cu noi, invitându-ne să rămânem în acest adevăr cu bucurie
şi recunoştinţă.

În acest spirit, prezentăm pe scurt Comunitatea catolică din Galaţi,
încredinţată spre păstorire preoţilor franciscani, biserică menţionată de Codex
Bandinus în 1646, ca prim lăcaş de cult romano-catolic, în timp ce în 2005 – a fost
binecuvântată piatra de temelie  a celei de a doua biserici. Istoria prezenţei
catolice la Galaţi este strâns legată de activitatea misionară şi pastorală a
franciscanilor conventuali. După ce “vechea biserică catolică din cărămizi nearse,
construită după un plan rudimentar, acoperită cu stuf, fără clopot...” - menţionată
de Codex Bandinus, este mistuită de un incendiu în anul 1660, a fost reconstruită –
“din lemn, acoperită all italiana (după stilul italienesc), cu 3 altare, bine înzestrată
cu icoane şi veşminte”(Cf. Art. Pr. Antonel-Aurel Ilieş: “Galaţi, Comunitatea
romano-catolică”; apărut în “Mesagerul Sfântului Anton”, nr.78/septembrie-
octombrie 2006). Distrusă şi aceasta de flăcări în 1774, împreună cu clădirile anexe,
abia în 1844 – s-au finalizat lucrările la noua biserică sfinţită şi închinată Sfântului
Ioan Botezătorul.
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Binecuvântarea bisericii a fost dată la 5 noiembrie pe episcopul Paulus Sardi.
Graţie muncii asidue a Pr. Daniels Pietrobono, franciscan conventual, este mărită şi
deasupra altarului e amplasată o pictură a pr.franciscan Pasquale Sarullo –
reprezentându-l pe patronul ei spiritual, Sfântul Ioan Botezătorul – predicând în
faţa mulţimilor din împrejurimile Iordanului. Sunt realizate şi amplasate cele două
monumente în faţa bisericii: monumentul Sfântului Francisc de Assisi în partea
dreaptă, realizat în anul 1926 din dorinţa Pr. Ulderico Cipolloni şi monumentul
Sfântului Anton de Padova situat în partea stângă a Bisericii, realizat în 1934, prin
grija pr. Ioan Duma cel care avea să devină episcop mai târziu.

Orga, un instrument vienez de mare fineţe şi acurateţe, a fost dăruită bisericii
de Vasile Alecsandri, şi l-a costat pe tatăl poetului, şaptesprezece mii de piaştri.
Ultima renovare a fost realizată în 2003. În 2005 existau conform datelor statistice,
805 familii catolice cu 1853 de credincioşi, cu 27 de familii la filiala din Folteşti cu
hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”, finalizată în 1998 şi alte 23 de familii catolice cu
64 de credincioşi în celelalte filiale : Şendreni, Vânători, Schela, Târgu Bujor, care
nu beneficiază însă de biserici proprii.

În aceste condiţii se impunea începerea construcţiei la cea de a doua biserică
romano-catolică în Galaţi, Micro 20 – Cartierul Dunărea. Stilul gotic modern
înseamnă supleţe şi eleganţă, volum interior, aspect plăcut ce constituie o atracţie
deosebită pentru credincioşi. Edificarea acestui nou lăcaş de cult este un obiectiv
spiritual care presupune jertfe şi osteneli, căci fără acestea, nimic trainic nu se zideşte.

Construcţia, începută în 2005, deocamdată stagnează din lipsă de fonduri.
În prezent s-au executat lucrările de pilotaj, sunt realizaţi 18 piloţi de 15-25 metri
şi dacă se vor găsi resurse, lucrarea poate înainta.

A fi ctitor de biserică înseamnă a avea numele înscris în Cartea lui
Dumnezeu, pentru că am contribuit la zidirea Casei Sale pe pământ. Această ofrandă
trebuie să vină însă fără constrângeri, din inima şi conştiinţa fiecăruia, cu
disponibilitate sufletească şi bunăvoinţă. Să luăm exemplul sfinţilor, în chip deosebit
acela al Sfântului Francisc de Assisi, care, constatând starea precară a bisericilor
din vremea sa şi din ţinutul său natal, iluminat de vorbele Mântuitorului care, din
Crucifixul de la San Damiano l-a îndemnat “Francesco, repară Casa mea”, a început
să adune, cărămidă cu cărămidă cerşind assisienilor bunăvoinţa de a-i da pietre de
pomană spunând : “Cine îmi va da o piatră, va primi o răsplată de la Dumnezeu!
Cine îmi va da două, va primi două recompense; cine îmi va da trei, va primi trei
răsplăţi!”  Şi în cele din urmă a reparat mai multe Biserici : San Pietro,  San Damiano
şi cea care s-a numit Porţiuncula şi care dăinuie şi astăzi, după opt veacuri. A trudit
cu propriile-i braţe reparând aceste biserici, dar a şi restaurat Biserica Universală,
măcinată în acea vreme de unele lipsuri.

Având în gând versetul din Psalmul 15,5 “Domnul este partea mea de
moştenire şi cupa mea cu sorţi”, Comunitatea din Galaţi are speranţa că în curând
va avea bucuria de a-i aduce laude lui Cristos în Noul Lăcaş de cult închinat Sfintei
Fecioare Maria Regină.

Aşa să ne-ajute Dumnezeu!
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PĂRINTELE ALOIS ŞI MĂNĂSTIREA DIN SUFLET

Dincolo de conotaţia spirituală aceste rânduri
alcătuite sub semnul fast al divinităţii, pledează
pentru acea iubire pe care ne-a lăsat-o drept ultim
Testament la Cina cea de Taină, Domnul şi
Mântuitorul nostru, cea mai sfântă poruncă după care
creştinii se pot recunoaşte între ei : “Aceasta este
porunca mea : să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am
iubit Eu.” (Ioan 15,12). Această Iubire se impune

mai mult ca oricând în aceste vremuri încărcate de nouri tulburi care tind să ameninţe
şi să înnegureze bolta cerească a sufletului. Şi, dacă mai sunt, din nefericire, destui
oameni care resping hrana pentru suflet, făurindu-şi alţi idoli, există persoane care
se apropie de Dumnezeu cu spatele, timid, şovăitor, nesigur. E timpul, cred, să-i
ajutăm să se întoarcă şi să privească deschis înainte, cu încrederea că odată şi odată
îl vor vedea pe Dumnezeu în întreaga Sa splendoare.

De aceea sufletul nostru are, mai mult ca oricând nevoie de un duhovnic.
Este o necesitate stringentă, mai importantă  decât aceea de a avea un medic de
familie, un avocat, un manager care să-ţi reprezinte interesele.

Duhovnicul este cel care-ţi tratează maladia de suflet. Un suflet bolnav atrage
după sine, neîndoios, îmbolnăvirea trupului. Şi aşa cum ne primenim trupeşte, zilnic
şi ori de câte ori simţim că ne murdărim, e necesară şi o primenire lăuntrică, o
scrutare în sine, pentru a şti de ce maladie spirituală suferim.

În acest sens duhovnicul, directorul spiritual, ne este de cea mai mare
trebuinţă. Un om, care in persona Christi,  ştie să-ţi dea soluţii la orice problemă
spinoasă cu care te confrunţi, într-o criză spirituală, în orice problemă de conştiinţă.
El îţi poate trata vanitatea, trufia, orgoliul, dorinţa de  putere, de a poseda, de care
suntem stăpâniţi mai toţi oamenii. El îţi pune fără greş diagnosticul şi ştie să-ţi ofere
tratamentul cel mai eficace. Fără a afişa o curiozitate impietantă, el va şti să-ţi
pătrundă tainele, ascunzişurile, operând cu fineţe, cu blândeţe, dar cât se poate de
exact, astfel încât să extirpe răul din rădăcină. Amintindu-ţi mereu că Marele
Judecător a venit în lume pentru cel bolnavi şi că Milostivenia Lui e nesfârşită, îţi
poate reda încrederea în viaţă şi te poate însănătoşi.

Un asemenea om este, fără doar şi poate, de nepreţuit. Şi dacă ani şi ani îl
cauţi cu disperare, odată găsit, trebuie să-l cultivi, să-l cercetezi pentru ca să te
cerceteze la rându-i, scrutător, pentru ca duşmanul comun, invizibil şi perfid, păcatul,
să nu te amăgească, într-un moment de slăbire a vigilenţei, de neatenţie şi să se
strecoare fără voia ta în suflet. C`ci, odată instalat, păcatul îşi va face cuib şi greu
va părăsi locul.

Duhovnicul are darul ochiului pineal, cu ochiul său haric, priveşte în suflete.
Ca printr-o sticlă transparentă, el vede şi ştie să citească, să descifreze semnele,
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primele semne ale unor maladii, dar şi primele semne ale convalescenţei şi
însănătoşirii.

Un asemenea om a fost pentru mine părintele franciscan Alois Donea, de
fericită amintire, în memoria căruia am scris cartea “Umilinţă şi măreţie”, apărută
la Editura Istru, Galaţi, 1998.

Mai trăia pe când eu scriam cu  osârdie cartea şi nici o clipă nu m-am gândit
că i-aş putea-o dedica postum.

De câte ori vorbesc sau scriu despre părintele Alois, îmi vine să mă ridic în
picioare şi să stau aşa dreaptă, preţ de minute în şir, până-mi amorţesc gleznele. El
a fost punctul meu de sprijin pentru o vreme scurtă dar bogată în haruri.

În puţinul răstimp cât am avut privilegiul să beneficiez de îndrumarea sa
spirituală, am învăţat atât de multe încât pot spune că m-a învăţat – ca un adevărat
şi sfânt apostol al lui Cristos – alfabetul credinţei. De la A, pentru că, atunci când
am păşit pragul parohiei unde el a păstorit 12 ani, nu ştiam nici măcar Crezul.

Părintele Alois avea cu adevărat darul citirii în sufletul omului. El mi-a ghicit
şovăielile, căutările şi mi-a aşezat în mână o candelă. Pe Sfinţia Sa nu-l puteai
păcăli lesne, admiţând cazul neverosimil că te-ai fi dus la biserică pentru a-ţi minţi
duhovnicul. Aşa cum nu poţi să-L minţi pe Dumnezeu. Aşa cum nu-ţi poţi amăgi
propria conştiinţă pentru că demersul e absurd şi total dăunător pentru suflet.

Şi mai avea un har, pe lângă altele, cu totul şi cu totul aparte: ştia să-ţi smulgă,
fără ostentaţie, lejer, până şi cea mai mică taină, pe care tu, iniţial, nu doreai să i-o
împărtăşeşti. Când plecai din preajma sa, te trezeai brusc liber, uşurat, că i-ai spus
totul. Îţi ieşea cu sufletul în întâmpinare şi te făcea să-ţi goleşti sacul. Rezultatul:
după confesiune pe simţeai ca un prunc, înveşemântat în crisma mântuirii, iar Sfinţia
Sa, mai împovărat, puţin mai adus de spate cu fiecare spovadă, având
responsabilitatea extraordinară a sufletelor enoriaşilor. Nimic nu-i era indiferent.
Cu o artă desăvârşită, cu o răbdare de psiholog şi o blândeţe în glas încurajatoare,
dar şi mustrător atunci când era cazul, ştia să asculte. Şi asta era cel mai important
pentru că tu simţeai că e cineva care te ascultă. Pentru el fiecare creştin era cel mai
important. Te făcea să simţi că pentru el contezi enorm şi asta-ţi dădea curaj. Nu
spunea niciodată că nu are timp, chiar dacă treburile parohiei îl zoreau şi nu sufereau
amânare. Dar în faţa unei spovezi pentru primenirea şi câştigarea unui suflet lăsa
totul deoparte. Pentru o îndrumare spirituală avea întotdeauna timp berechet, chiar
dacă pentru asta trebuia să-şi fure din timpul de odihnă. Dormea după amiaza, fix
20 de minute şi se trezea reconfortat, gata s-o ia din nou de la capăt.  Te simţeai luat
de mână ca un copil şi condus într-un loc unde nici o problemă nu te putea atinge.
Astfel, micul tău necaz dispărea dintr-o dată, problema ta devenea problema lui, o
împărţea cu tine, egal, dacă nu cumva în proporţie mai mare, uneori o lua cu totul
asupra sa, căutând soluţii amiabile la toate necazurile.
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Era un om al studiului, al cărţii, al manuscrisului migălit de mână, scria,
traducea neobosit din limba latină, italiană, franceză, lucruri folositoare pentru suflete.
Odată, pe la începutul convertirii mele, mi-a mărturisit că nu citeşte decât cărţi
spirituale. Biografii de sfinţi, cărţi de morală, eseistică, dogmatică. Şi eu m-am
uimit atunci peste măsură, cum poate un om să citească numai cărţi bisericeşti şi să
nu-l intereseze şi celelalte genuri (eu eram o mare devoratoare de cărţi din aproape
toate domeniile). Mi se părea extrem de ciudat. Mai târziu, am înţeles pe deplin ce
înseamnă acest lucru şi că el nu mai avea timp şi disponibilitate pentru lucruri
nefolositoare sufletului, mergea direct la esenţe.

Îl vedeai zilnic prin curtea bisericii cu nelipsita bască albastră, decolorată,
pe care o scotea, afabil, de câteva ori pe minut, de câte ori apărea vreun enoriaş în
curte salutându-l el primul, cu simpatie şi respect. Căci dacă parohul te respecta, îţi
impunea şi ţie să faci la fel.

Îşi rostea Breviarul latin pe aleile străjuite de flori multicolore, preocupat,
dar deloc absent la ceea ce se petrecea în jurul său. Cred că avea darul rugăciunii cu
inima, pentru că  întreaga lui viaţă, simplă în aparenţă, limpede, liniştită, nu era
decât o rugăciune continuă, un imn de slavă adus divinităţii şi Maicii Fecioare despre
care nu putea să vorbească decât cu glasul sugrumat de emoţie şi cu ochii umezi.

De la Sfinţia Sa am aflat că nu trebuie să trec niciodată grăbită prin faţa
altarului unde se află Isus în tabernacol, fără să-L salut şi chiar dacă într-o zi treceam
de 20 de ori prin curtea Bisericii, prin faţa uşii, trebuia să mă închin şi să-L salut pe
Isus tot de atâtea ori.

În întreaga sa viaţă a confecţionat din sârmuliţe şi mărgele, zeci de mii de
rozarii, răsucite pe deget şi întreţesute cu tot atâtea rugăciuni mentale la fiecare
mărgică. Era tatăl rozariilor şi al Taurilor franciscane.

O viaţă exemplară, o adevărată întruchipare a unui alt Francisc, trăind opt
secole mai târziu, în sărăcie, simplitate, smerenie şi foarte, foarte multă iubire, aşa
cum era şi Seraficul Părinte a cărui carismă a dus-o mai departe.

Am fost cu el şi cu alţi creştini la sfinţirea unei biserici din comuna Gioseni,
prilej cu care l-am cunoscut pe nunţiul papal de atunci, Excelenţa Sa John Bucowski.
Pe drum i-am cunoscut o altă latură : cea de om vesel, glumeţ, care a întreţinut
atmosfera pe toată durata călătoriei, a cântat, a rostit rugăciuni, a glumit, a avut
grijă de toţi. La drumul de întoarcere am vizitat biserica din comuna Nicolae Bălcescu
– o izbândă a arhitecturii gotice moderne, cu vitralii de la temelie până-n cupolă,
uriaşă, frumoasă. Atunci m-a tras de ureche pentru că am îndrăznit să mă minunez
şi să exclam în faţa frumuseţii orbitoare a acestei biserici. N-am înţeles de ce, decât
abia mai târziu.

În volumul comemorativ scris de Pr. Iosif Gabor şi Pr. Iosif Simon, editat de
“Presa Bună”, Iaşi, în 2001, sub titlul “Necrolog” care cuprinde date biografice
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despre misionari şi preoţi autohtoni: diecezani şi franciscani, clerici şi fraţi călugări
care au lucrat în Moldova pe teritoriul actual al Diecezei de Iaşi, între 1600-2000,
deci pe un segment de 400 de ani, citim în dreptul numelui Alois Donea (la pagina
167):

“S-a născut la Mirceşti, la 20 iulie 1922 şi a intrat în Seminarul din Hălăuceşti
în 1936. A urmat cursurile seminariale concomitent cu cele de stat şi a luat
bacalaureatul în 1944. A făcut noviciatul la Săbăoani, după care a depus profesiunea
simplă la 29 octombrie 1946, iar cea solemnă la 3 iulie 1952. A făcut studiile
filozofice şi teologice la Luizi-Călugăra şi le-a completat la Alba Iulia. Între timp a
fost arestat şi a executat doi ani de închisoare. După eliberare, a terminat studiile la
Alba-Iulia şi a fost hirotonit preot la 26 octombrie 1952 la Alba Iulia, făcând parte
din prima promoţie de după instaurarea regimului comunist. A activat ca vicar la
catedrala din Bucureşti (1 decembrie 1952—1 august 1953), la Hălăuceşti (1 au-
gust 1953-1 iulie 1955), Săbăoani (1 iulie 1955-15 octombrie 1955), Galaţi
(15 octombrie 1955-1 decembrie 1956), Hălăuceşti (1 decembrie 1956-1 octombrie
1957), Huşi (1 octombrie 1957-1 ianuarie 1961); apoi a fost paroh la Fărcăşeni
(1 ianuarie 1961-1 mai 1975), spiritual la Institutul Teologic Iaşi (1 mai 1975-
1979), paroh la Galaţi (1979-1992), spiritual la Seminarul franciscan din Roman
(1991-1992), iar din 1992 a fost duhovnic la Catedrala din Bucureşti. A fost
înmormântat la Mirceşti, satul său natal.”

Dincolo de aceste informaţii succinte se ascunde o viaţă de om care şi-a
închinat viaţa lui Dumnezeu în exclusivitate. Scriam în 1999, în eseul “Marea
călătorie a părintelui Alois” -  din volumul “Umilinţă şi măreţie”:

“Se zice că omul sfinţeşte locul. Şi pe unde trecea, părintele sfinţea locurile.
Renova biserici, punea umărul său vânjos de ţăran la greu, făcând de toate. Uneori,
era văzut la ora cinci dimineaţa, cu mătura-n mână, prin faţa bisericii măturând
strada Domnească. Căra cu roaba ciment, moloz, nisip, cărămizi, la fel ca Părintele
Francisc la Biserica San Damiano pe care a restaurat-o. Restaura  şi părintele Alois
statui, monumente, capele, monumente şi cruci. Dar mai ales restaura suflete.

Cu ce gânduri va fi început Sfinţia Sa, această ultimă călătorie? (Se ştie că
părintele a murit în trenul care se întorcea de la  Roman la Bucureşti, în ziua de 4
august 1998 şi a fost găsit trei zile mai târziu, cu rozariul în mâini, în triajul Gării de
la Filaret).

O călătorie care s-a transformat pentru Sfinţia Sa în Marea Călătorie. Poate
că nu aşa şi-o fi imaginat acastă plecare. Acest ultim drum, poate că l-a dorit petrecut
de altcineva. Însă, pentru un preot, orice om, chiar şi cel necunoscut, devine cineva
de aproape. Omul de lângă el devine fratele lui chiar dacă nu ştie nimic despre
dânsul. Preoţii sunt ai tuturor şi fiecare enoriaş se poate considera în chip deosebit,
al său. Aşadar, însoţitorii săi au fost fraţii întru credinţă, fiii Aceluiaşi Tată, al
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Aceleiaşi Blânde Măicuţe. Poate, pe rând, fraţii aceştia necunoscuţi, au coborât,
fiecare la destinaţie, neatenţi, nepăsători, fără să arunce măcar o privire asupra
bătrânului de la geam care aţipise puţin, părăsind pentru totdeauna destinaţia noastră
vremelnică de “călători pe cale”. Singur Părintele poate avea să se îndrepte spre
Staţia Ultimă, Suprema Destinaţie la care cu toţii ajungem, azi, mâine, poimâine,
dar nici măcar cu un minut întârziere, ci exact aşa cum ne este înscris în cartea
fiecăruia. Cartea noastră tipărită sub semnul fast al divinităţii.

“Ne-ai creat pentru Tine, Doamne, şi neliniştită este inima noastră până când
nu se va odihni în tine” – spunea Sfântul Augustin. Inima ostenită a Părintelui Alois,
este acum liniştită, cât se poate de liniştită pentru că se odihneşte în Domnul.  Steaua
sa fizică s-a prăbuşit, în timp ce steaua sa metafizică s-a înălţat către Tatăl într-un
crug de lumină.

Nu dorea să devină sfânt. Dorea, după propria spusă, “numai să se mântuie”.
După ce trăise în simplitate şi umilinţă după idealul franciscan, cu inima dezlipită
de bunurile acestei lumi sortite ruginei şi moliilor, adunându-şi comori, movile de
comori în ceruri, mii de mărgăritare, tot atâtea suflete întoarse de la pieire, de la
moarte sigură.

Dacă ar trebui să-l numim într-un fel,  nici un nume nu i s-ar potrivi mai bine
decât “Cititorul în suflete”, pentru că ştia să desluşească tainiţele adânci, neexplorate
de nici un ochi indiscret, şi poate, nici de creştinul însuşi care-i aşeza în palmele
uriaşe şi aspre, sufletul, cerându-i sprijin spiritual. Sau, mai plastic, “Zidul Plângerii”.

Despre Părintele Alois, care a fost al nostru, al tuturor, am fi putut spune
fiecare : “Mi-a murit Părintele Alois”. Dar această frază, atât de intimă şi sfâşietoare
în adevărul său, nu reflectă pe deplin realitatea. Pentru că Părintele Alois, dezgolit
de tainele cele lumeşti s-a “mutat la Tatăl” ajungând, în sfârşit, la ţinta călătoriei
sale, parcurgând într-o “trecere fără trepte” toate vămile văzduhului, cu ochii larg
deschişi spre a-L privi pe Acela şi pe Aceea pe care i-a adorat toată viaţa, cu fervoare,
cu umilinţă şi măreţie.

Fără doar şi poate că acolo se va întâlni cu Seraficul Părinte Francisc, desculţi
amândoi, ca pe Via Appia.

Fratele Francisc, Sărăcuţul din Assisi, a cărui carismă s-a străduit din răsputeri
s-o reînvie, s-o facă viabilă după acele decenii lungi de întuneric.

Să nu fim trişti. Şi mai ales, să nu bocim ca după mort. De ce să-l căutăm pe
cel viu între cei morţi? Părintele s-a mutat acum la Tatăl şi cu ochiul său blând, dar
vigilent, ne veghează. Să fim mândri că am avut un asemenea duhovnic, un asemenea
profesor emerit întru cele sfinte şi să-i continuăm opera pe care aici, a început-o
prin noi, cele câteva persoane, “nebune întru Francisc”, “nebune întru Cristos”,
scandal pentru cei din jur care, chiar dacă s-ar strădui, n-ar înţelege cum e să te
lepezi de bunăvoie de casă, de serviciu, de prieteni, de rude, să te umileşti, să cerşeşti
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pentru alţii, să te faci sărac ca să-i intri în graţie unui alt Sărăcuţ înnebunit în Cristos,
Francisc, Crainicul Marelui Rege.

Magia glasului său cunoscut, astăzi absent, ne atrage în liniştea bisericii.
“Iubiţi fraţi şi surori în Cristos” – parcă auzim vocea Părintelui şi această

formulă ne apropie, ne simţim uniţi în rugăciune, în adoraţie, în durere ca şi în
iubire, aşa cum ne-a dorit.

O colectivitate atât de diversă mânată de acelaşi Dor şi aceeaşi Iubire către
Mâtuitor; şi în clipa aceea ne descoperim afinităţi elective. Ne leagă aceeaşi iubire
: Cristos. Aceeaşi Mamă : Maria. Acelaşi frate : Francisc. Şi iată : acelaşi Părinte
duhovnic şi mijlocitor : Alois. Să-l îmbrăţişăm în gând pentru tot ce-a făcut pentru
noi, pentru că ne-a renăscut la viaţa cea veşnică.

Un om care ne-a îngrijit temeinic, cu răbdare, maladia de suflet.
Pace Sfinţiei Tale, Părinte Alois! Pace şi Bine! Pace e bene!
Pregăteşte-ne, acolo, un loc de odihnă. Adună-ne în familia franciscană,

atunci când va fi să călătorim spre ceruri. Netezeşte-ne aerul pentru ca zborul să ne
fie lin şi drept. Vei rămâne pururi în memoria noastră, atât timp cât vom exista. Şi
iartă-ne, dacă vreodată n-am fost vrednici, aşa cum ne-ai dorit. Fiecare face lumină
cât poate. În forma noastră de viaţă, familia franciscană, înrolată voluntar în armata
Iubirii, rămâne dornică de a pune în aplicare idealul de viaţă al Seraficului Părinte,
spre slava lui Dumnezeu şi, spre fericita Sfinţiei  Tale amintire.”

Ilustrul scriitor Apostol Gurău, în cartea sa “Agent TFP: Omul nopţii”,
apărută la Editura LOGOS, în 1997 îi face un portret Părintelui Alois în proza
“Castitas” (pp.76-90).

“Villa Mon Caprice” e o construcţie stranie din două corpuri unite, cu parter
şi etaj, cu trei turnuleţe gotice, pe sub care poţi trece în  curte printr-o poartă ;
avusese cândva un grilaj de fier şi un sistem complicat de închidere-deschidere.(…)
Cu o obstinaţie bizară, motivată doar de mirările din copilărie, voiam să aflu amănunte
despre vilă. Aşa l-am cunoscut pe parohul Alois, din ordinul franciscan al minorilor
conventuali. Parohul se plimba meditativ prin curtea bisericii, printre straturile cu
flori, în preajma statuii Sfântului Francisc de Assisi, ridicată în 1927 : “O, Sf.
Francisc, fiii tăi din Moldova, împreună cu terţiarii, s-au unit la ridicarea etc.etc”
“Dumnezeul meu şi a toate…Eu sunt trimisul marelui rege!”

Alois e un sexagenar falnic, îmbrăcat în veşminte pure ca neaua, cusute cu
iscusinţă, are ochi albaştri, faţa roşcovană şi buza de sus cărnoasă. De la distanţă,
gesturile lui par studiate, de aproape, îi vezi capul rotund sub un basc cu calota
mare, privirea ageră, expresia aşteptării, şi-i auzi graiul din Moldova de mijloc.
Vorbind cu el, părintele pare lipsit de imaginaţie, are însă grija faptelor particulare,
semnul sigur al bunului simţ. Nu se conduce după idei generale, nu-i nici un risc să-
l taxez de visător. Faptul că-i un bărbat atât de robust mă încurajează. Prea multe
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informaţii despre vilă şi locuitorii săi nu aflu de la el, pur şi simplu nu ştie. Îmi arată
în schimb biserica şi orga. Într-o nişă, aproape de altar, mă incită să citesc un epitaf
scris în latina clasică. Este al parohului Pietro Buono. Lectura mea este însoţită de
traducerea lui şoptită : “Aici zac rămăşiţele mutate, ale preacucernicului părinte,
magistru din ordinul minorilor conventuali, Daniels Pietro Buono.  Administrator
al acestei biserici parohiale timp de mai mulţi ani, a reclădit casa, şcoala şi biserica,
îndurând multe necazuri şi neajunsuri pentru aducerea călugăriţelor de la Hălăuceşti,
a fost vicar al diocezei de Iaşi, plin de merite şi zile, plăcut lui Dumnezeu şi confraţilor
oameni. A încheiat ultima zi aici, la 25 august 1915. In memoria aeterna erit
iustus!”(…)

La despărţire, ţin minte, am mai aruncat o privire prin uşa deschisă a lăcaşului,
îi radiografiam, îi tomografiam fundamentul, acolo, unde zac un pergament şi o
luminiscentă ipoteză…(TFP)”

Printre sutele sau poate miile de fii şi fiice spirituale ale Părintelui Alois, îmi
place să cred că mă număr şi eu, amintindu-mi mereu de Sfinţia Sa, ca de un maestru
de suflet, un perfect duhovnic, un frate, un tată, un prieten, o imensă şi blândă
Lumină.
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SIMFONIA SUFLETULUI RELIGIOS

ION M. GÂRLEANU, “Poezii şi comentarii”, volumul I, Editura “Serafica”,
Roman, 2003. Sub îngrijirea fr. Iosif Bisoc, OFM Conv.

Simfonia sufletului religios – într-un impresionant
volum cuprinzând scrierile poetului franciscan Ion M.
Gârleanu O.F.M. Conv., apărut la Editura “Serafica” din
Roman, sub îngrijirea fr. Iosif Bisoc, O.F.M. Conv., - acesta
constituind primul volum, cel de-al doilea fiind intitulat
“Comentarii literare” – care cuprinde o serie de comentarii,
aşa cum reiese din titlu, cu privire la operele şi activitatea
literară, precum şi o anexă  cu poezii din volumul “Viorele”,
acest frumos volum constituie o sărbătoare a spiritului creştin
iubitor de poezie, de rugăciune, de fapte şi istorii din viaţa
Sfântului Francisc de Assisi, frumos alcătuite de-a lungul
întregii sale vieţi, căci Ion M. Gârleanu, preotul călugăr
franciscan, cu sufletul său gingaş şi-a închinat  o bună parte

din viaţă slujind acest altar al Cuvântului,  după Sfântul Altar pe care se întrupează
la fiecare Liturghie, Domnul nostru Isus Cristos.

Volumul de faţă adună sub paginile sale istorisiri versificate cu multă candoare
şi măiestrie, în stil clasic şi într-o frumoasă limbă moldovenească, despre Isus,
Fecioara Maria şi în chip deosebit, mai multe cicluri de poezii închinate Sfântului
Francisc de Assisi, al cărui fiu spiritual se găsea, precum şi alte rugăciuni şi poeme
închinate mamei poetului şi unele despre natură şi despre sufletul creştin.

Părintele Iosif Bisoc a avut bunăvoinţa şi inspiraţia fericită de a aduna cu
migală şi generozitate, într-un consistent volum, aproape întreaga creaţie cunoscută
a  preotului poet Ion M. Gârleanu – cu un Cuvânt înainte foarte pertinent şi obiectiv,
o scurtă biografie a poetului, cu un aparat critic semnat de Iosif E. Naghiu în revista
“Viaţa”, Nr. 6 din iunie 1944.

Volumul debutează cu poemul liric “Imn Sfântului Francisc de Assisi”, care
a beneficiat la data apariţiei de o prefaţă semnată de Pr.dr. Leon Veuthey O.F.M.Conv.,
conferenţiar, profesor de filozofie la Universitatea “De Propaganda Fide” şi datată
Roma, 4 octombrie 1940.

Motto-urile fiecărui capitol sunt alese cu grijă din nemuritoarele versuri ale
“Divinei Comedii” a lui Dante Alighieri, iar cele mai multe poeme au motto-uri din
Sfânta Scriptură sau din Scrierile Sfântului Francisc, ceea ce dau o notă de distincţie
antologiei de faţă.
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Prin intermediul măiestrei pene a poetului, facem cunoştinţă cu Francisc
“Iubitorul de vitejii” , ciclu ce cuprinde poeme despre tumultuoasa tinereţe a
Seraficului Francisc, lepădarea de cele lumeşti, întâlnirea cu leprosul, convorbirea
cu Crucifixul de la San Damiano, visurile tânărului Francisc de a ajunge cavaler.
Chiar şi un cititor neavizat, citind Viaţa versificată a Sfântului, ajunge să-l îndrăgească
şi să-i caute învăţătura.

Un alt capitol îl înfăţişează pe Francisc “Iubitorul de suflete”, cel care la
Rivotorto a creat prima celulă de viaţă franciscană, a întocmit Regula, a trimis
misionari şi s-a stabilit la Porţiuncula.

În cunoaştem apoi pe Francisc “Iubitorul de natură”,  cel care predică
păsărelelor şi îmblânzeşte lupul din Gubbio, despre “Sfântul înfrăţirii” omului cu
natura aflăm în poeme de o rară frumuseţe şi candoare. Cine nu cunoaşte nimic din
viaţa celui mai mare şi mai iubit de Dumnezeu Sfânt, citind poemele, ia cunoştinţă
în mod plăcut şi uşor de extraordinara viaţă şi deosebita carismă de sărăcie, umilinţă
şi ascultare a Seraficului Părinte. Înaintând cu lectura, îl aflăm pe Francisc “ Iubitorul
de Cristos”, cel care se întovărăşeşte cu îngerii, cel care a descoperit “bucuria
perfectă”şi a primit pe Muntele Alvernia stigmatele dureroase care l-au identificat
în suferinţă cu Isus Cristos răstignit.

Nu lipsesc poemele despre Fericita trecere a Sfântului Francisc la cele de
sus, apoi o serie de poeme închinate “Învăţăceilor” : Sfântul Anton de Padova,
Sfânta Clara de Assisi, Sfântul Iosif de Copertin şi chiar Fericitul Ieremia Românul.

Un capitol aparte este rezervat “Tălmăcirilor” din creaţia Sfântului Francisc.
Fie că sunt din volumul “Flori de pe drum”; sau “Lacrimi”; ori

“Trandafiri”, ori  “Boabe de tămâie” – poemele se remarcă prin gingăşie, suflu
duhovnicesc, evlavie nesfârşită, blândeţe, iubire şi cunoaşterea temeinică a
fraternităţii în interiorul ei, despre viaţa ascetică şi mistică a monahilor care se
roagă şi îl contemplă pe Dumnezeu în liniştea mănăstirii, conferind un farmec şi o
notă aparte acestui gen de lirică spirituală.

Ceea ce-l face cu adevărat singular în literatura de profil, este dragostea
pentru fraţii minori cărora le închină cea mai mare parte a creaţiilor, parcă vrând să
le ofere şi să se ofere drept cuvânt de împărtăşire, cuvânt bun şi ziditor de suflet ce
are la temelie stânca numită Cristos, dar şi dragostea gingaşă pentru Maica noastră
cerească.

Volumul antologic de faţă este o izbândă în peisajul litearturii spirituale care
îmbogăţeşte şi înfrumuseţează în chip îmbucurător sufletul cititorului deschis către
pacea şi bucuria serafică.

Principalele aspecte ale vieţii Seraficului Părinte Francisc, aşa cum am mai
amintit, tinereţea, convertirea, asceza, întemeierea cinului monahal, Regula, plecarea
la sarazini, predicile, îmblânzirea lupului, primul presepiu la Greccio, unde coboară
Pruncul Isus, umilinţa, ascultarea, sfaturile evanghelice pentru toţi cei ce fac pocăinţă,
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primirea stigmatelor şi fericita trecere, testamentul lăsat peste veacuri pentru toţi
cei ce vor intra într-unul din cele trei Ordine, sunt ilustrate într-un limbaj accesibil
şi plăcut, stil direct, de o simplitate serafică, figuri de stil sugestive care întregesc
imaginile.

Antologatorul a avut intuiţia de a strânge sub copertele cărţii comori de har
duhovnicesc şi artistic, flori de spirit, transfigurate şi iluminate de sensibilitatea
acestui poet călugăr care a făcut într-un mod plăcut cunoscută viaţa Sfântului Francisc
şi a altor sfinţi, prin intermediul poeziei – artă care atinge  direct sufletele, înălţându-
le în chip minunat pe cele mai înalte culmi de spiritualitate, acolo unde doar pâlpâirea
aripilor de serafimi ajunge, susţine şi ajută.

Dacă mai adăugăm că volumul a apărut chiar în ziua sărbătorii Sfântului
Francisc, când la Institutul Teologic Romano-Catolic  de grad universitar din Ro-
man, sub patronajul Provinciei “Sfântul Iosif” a Ordinului fraţilor Minori Conventuali
din România – se desfăşurau lucrările Simpozionului “Orizonturi spre Infinit” care
a avut ca obiect viaţa şi activitatea literară a preotului franciscan Ion M. Gârleanu,
vom ajunge la concluzia că această carte este un instrument plăcut şi util tuturor
franciscanilor precum şi celorlalţi creştini şi un dar binecuvântat pe care părintele
Iosif Bisoc, prin editura “Serafica” l-a făcut tuturor iubitorilor de literatură sacră.
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CAPITOLUL 2

 DREGĂTORIA CUVÂNTULUI
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“MAREA LA ORA ŞASE” VĂZUTĂ CU SUFLETUL MINŢII
MARTA COZMIN, “Marea la ora şase”, roman.

Editura Vitruviu, Bucureşti, 2006

Apărută din nefericire postum, cea de a doua ediţie
a romanului Martei Cozmin – “Marea la ora şase”, la
Editura Vitruviu, Bucureşti, 2006, are ca obiect iubirea ca
mister al relaţiilor profunde între oameni. Iubirea, “mai
presus de orice mărturisire”, alcătuită din zâmbete înflorite
spontan, în care “fiecare privire cântărea mai mult decât
aurul cuvintelor” (p.96). Dar şi iubirea izvoditoare de
zbucium, cazne fireşti şi nefireşti, sentimente pur umane
aducătoare de angoase, anxietăţi, temeri împinse până la
paroxism care nu-şi găsesc rezolvarea o dată cu
deznodământul povestirii dimpotrivă, iubirea care naşte
(re)naşte  noi dimensiuni, la o altă scară a sentimentului
neîmplinit, trecut pe un alt plan, dar la fel de intens ca şi cel

iniţial, dacă nu cumva mai putenic.
O carte absolut fascinantă, cuceritoare, profundă, alcătuită dintr-un clivaj de

sensuri glisând pe canavaua eternului sentiment atât de cântat de la începutul lumii,
de când prima pereche din Rai se (re)descoperă cu uimire crescândă şi, pe măsura
cunoaşterii reciproce se şi contopesc într-o singură fiinţă imposibil de despărţit,
fără ca una din părţi să rămână incompletă, infirmă.

O iubire, aşadar, de început de lume care trece din proiecţia unui vis în
realitatea ontică, nu fără zbuciume, crispare, durere, rană, jertfă de sine.

Ca într-un joc al predestinării, personajul principal, Pavel Bordea, elenist,
cu vocaţie spre cultura anticilor, faţă în faţă cu femeia visurilor şi a zbuciumului
său, are puterea de a-i mărturisi : “Mie nu mi-a fost dat să aleg. Te-am primit în dar.
Tu mi-ai fost hărăzită de la începutul până la sfârşitul lumii. Te-am recunoscut din
prima clipă. Chipul tău, mersul tău, felul în care mi-ai prins mâinile acum, toate
sunt aşa cum le-am ştiut fără încetare.” (p.100). Şi, mai departe : ”…tu întruchipezi
pentru mine esenţa şi forma iubirii” (p.101).

La pragul dintre viaţă şi vis se mărturiseşte iubirea, apropierea, “într-un tărâm
de un farmec melodic nepământean, pe care amândoi încercau să-l prelungească
indefinit” (p.97).

De la cadrul iniţial – oniric – “în colţul acela de plajă, ocolit de cei mulţi,
ferit înspre uscat de tufe şi de buruieni încâlcite” (p.1) – se trece subtil în planul
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real, parcă proiectat în alt timp, al satului de la ţărmul mării, al casei vechi, bătrâneşti,
având ca proprietar un personaj baconskian : un pescar bătrân, “cu faţa brăzdată şi
tivită cu o barbă deasă şi roşie ca o blană de vulpe” (p.32). Trăind parcă atemporal,
pitorescul pescar, “deşi se scula în fiecare dimineaţă cu mult înainte de strecuratul
zorilor, avea obiceiul să întârzie până către miezul nopţii în faţa mesei din bucătărie,
cu sticla de rachiu şi cartea de rugăciuni. Sorbea, când dintr-una, când dintr-alta şi
Pavel încă nu se dumirise, de când îl cunoştea, care dintre cele două licori
precumpănea ca dulceaţă în inima moşului.” (p.98).

Ca un artizan neobosit, Marta Cozmin ne conduce prin labirintul subteran al
sufletului, forjând sentimentul în străfundurile esenţei lui şi decoperindu-ne întreaga
bogăţie de nuanţe subtile şi înţelesuri de neînţeles, în cele din urmă scoţând la iveală
filonul fragil şi neasemuit după care căutătorii de diamante se nevoiesc uneori,
toată viaţa.

Cu autoritatea şi naturaleţea marilor spirite, autoarea, vorbind despre timp,
aidoma lui Heiddegger, vorbeşte de fapt, despre om. Aceasta este o eventuală cheie
de lectură. În mod firesc, timpul ţine de raportul nostru privilegiat cu fiinţa, timpul
suntem noi, propria noastră natură, condiţia propriei noastre înţelegeri. Întrebarea
heiddeggeriană “Cine este timpul?” – îşi află corespondentul în fiinţa umană, fie că
e vorba despre timpul sufletului sau timpul naturii, adevăratul timp este definitoriu
pentru om.

Simbolistica timpului încremenit la aceeaşi oră, în pofida nenumăratelor
intervenţii umane de reglare a mecanismului cosmic, duce cu gândul la zădărnicia
fiinţei de a schimba mersul natural al lucrurilor, de a transgresa cumva destinul, pus
sub semnul predestinării. Timpul, marea, valurile, pescăruşii, nisipul, soarele, visul,
aşteptarea – sunt tot atâtea personaje, entităţi ontice, alături de cele câteva personaje
pasagere – din care doar câteva prind contur : Emanuel, Ioana, Anton, Laura,
Profesorul şi, vag înceţoşată – figura Ariadnei – care n-a lăsat nici o urmă.

Cartea are un crescendo susţinut şi te ţine încordat, aproape fără putinţa de
a-ţi controla respiraţia.

Cele două planuri real-oniric, de multe ori se contopesc, având drept pivot,
încadrat într-un ciclu perfect – Aşteptarea – început şi final al lucrurilor şi
întâmplărilor.

Halucinant, irealul-real cotropeşte fiinţa şi devine stăpân iar proiecţia visului,
a gândului, a simţirii lui Pavel prinde contur, viaţă, dar nicidecum aşa cum s-a
întrezărit în orele de zbucium nocturn sau în cele de vis-cu-ochii-deschişi, dus până
la paroxism, până la amorţirea privirii în punctul fix, inexistent, ca un piron bătut pe
aer – al stării de veghe.

Parabola jocului castelelor de nisip, meşteşugite la ţărm şi nivelate cu palmele
ude, cu sarea mării, a sudorii sau poate, a lacrimilor, dar şi dărâmate cu un bobârnac,
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cu o fluturare de mână, ori, în chip aproape profanator, cu vârful piciorului, se
regăseşte în paginile cărţii simţindu-se în permanenţă. Mereu ridicăm cetăţi, ziduri,
garduri, parapete, metereze, poduri şi turnuri, săpăm rigole care să despartă omul
de oameni. Ori, în pofida acestor construcţii şubrede, din care a doua zi rămâne o
moviliţă, cât un muşuroi de furnici, spălat de spuma verzuie a valurilor, ne baricadăm
într-o cetate de umbră din care, obosiţi, nici nu mai încercăm să ieşim, fiindcă ne
simţim confortabil acolo, este o altă temă predilectă a autoarei. Dar, în chip neaşteptat,
şi parabola construcţiei de poduri, de eşafodaje durabile care au menirea să-i apropie
pe oameni şi să-i unească.

Uneori, chiar şi străfulgerarea unui vis îţi poate clătina şi chiar zdruncina
toată aşezarea.

Faptul că Pavel se îndrăgosteşte de imaginea statuii din vis, vine de la sine,
firesc, aşa cum curge sângele-n vene. Ar fi fost curios dacă s-ar fi întâmplat altminteri.
Proiecţia visului său repetat, nu după o noimă prestabilită, avea să-l tulbure în
asemenea măsură încât Pavel intră într-o nouă realitate, subjugat, învins, chinuit,
fericit, îndoielnic, trăind doar pentru această înfiripare de piatră şi spumă, “în
zgomotul de talgere al mării”  - când “namile negre şi grele de apă se ciocneau
lângă mal” (p.1) – parcă anunţând un eveniment extraordinar care avea să schimbe
radical destinul – are loc revelaţia.

Momentul e pregătit minuţios, cu talentul şi inteligenţa profesionistului, cu
suspens-uri de rigoare, care te ţin încordat până la durere, încătuşat, încremenit,
într-o stare din care nu te poţi sustrage.

Incandescenţa momentului este realizată cu o abundenţă a mijloacelor de
expresie demnă de marii clasici. Şi cu cât marea e mai furibundă şi mai ameninţătoare,
cu atât omul e mai ţintuit în neputinţa de a se desprinde.

Plonjarea neaşteptată, cu o bufnitură puternică, a statuii de marmoră a unei
femei, cu forme desâvârşite, are darul de a-l proiecta într-o nelinişte stăruitoare
care va constitui debutul, declanşarea unui vârtej de trăiri contradictorii ce vor sfârşi
în a-l subjuga definitiv, până la obsesie.

Pe de o parte, frumuseţea desăvârşită a marmorei, pe de alta, misterul însuşi
care însoţeşte întâmplarea, deloc obişnuită, au darul, neîndoios, de a spori stranietatea
visului. Chiar şi imperfecţiunea modelului, ştirbitura de la umărul stâng îi sporeşte
farmecul.

Astfel că te uimeşti ca şi Nichita Stănescu spunând : “Ce cub perfect ar fi
fost acesta/ dacă n-ar fi avut un colţ sfărâmat!”

Formele realităţii îl invadează pe Pavel fără cruţare, aducându-l brutal în
prezentul acela cu gust sălciu, “într-o seară îmbâcsită de sfârşit secetos de mai, şi
totul mirosea a praf şi a transpiraţie, cărţile, pereţii, lemnul veşted” – din sala
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bibliotecii Facultăţii de Filologie clasică, unde Pavel aţipise aplecat peste masă.
Practic, trăind pentru acest vis, el îşi zămisleşte iubirea, aluzia e cât se poate de
clară la Creator care, suflând peste lut Duh Sfânt, însufleţeşte materia, îi conferă
structură ontologică.

Mitul lui Pigmalion, în care artistul este îndrăgostit de propria plăsmuire
este întors, răsucit, de data aceasta, eroul iubeşte fantasma unei dăltuiri.

Poate că nu întâmplător, personajele principale au un adevărat cult pentru
antichitate, în special cea grecească, umanismul antic, cultura celor vechi.

Locul pe care începe să-l ocupe necunoscuta din vis în viaţa lui Pavel este
covârşitor, în sens unic şi implacabil, ca-n tragediile antice. De remarcat însă că,
prima dată când Pavel ia contact fizic cu închipuirea lui, acest fapt  ce are loc în
tihna de odinioară a casei părinteşti, legănat de amintirile din anii copilăriei şi şcolii,
episod redat magistral de condeiul iscusit al autoarei:

“Şi un talaz uriaş, înălţat în preajma ţărmului ca un dragon, din care ţâşneau
jerbe de scântei, se prăbuşi cu tunet şi azvârli femeia chiar în braţele sale. Fusese
aruncată cu o putere nimicitoare dar el nu simţi nici o lovitură. Întâlnirea lor avea
ceva imaterial, deşi o ştia, în sfârşit, la pieptul lui. Numai că, în contrast cu iadul
canicular de afară, răceala de gheaţă a marmorei, pe care nu îndrăznise s-o atingă
până atunci niciodată, îl umplu de spaimă şi cutremur. O avea în sfârşit în braţele
lui. Dar statuia era măcinată de apă, aproape de nerecunoscut”. (p.23).

Ca o premoniţie a relaţiei lor imposibile, care se destramă înainte de a începe,
statuia e măcinată de apă, de timp, de misterul care o înconjoară şi care o făcuse
până atunci intangibilă.

Însă, misterul o dată atins, se năruie, se spulberă ireversibil. Cum şi din ce
elemente să-l realcătui? Pe ce temeiuri, dezlegări logice, motive raţionale? Dar
oare îi trebuie misterului temeiuri raţionale?

Discuţia cu foştii colegi de facultate îi luminează brusc, ca un blitz drumul
pe care avea să-l străbată, ieşind din buimăceala clipei şi-i încolţeşte ideea de a
merge s-o caute pe necunoscuta din vis, conştient că aceasta nu e o nălucă fără
identitate, ci o fiinţă reală, care-l aşteaptă. Şi de aici, comandamentul moral care se
impune, nu forţat, nu didactic, dar, de la sine :

“Orice tânăr ar trebui să se poarte mereu ca şi cum ar mai avea de cheltuit un
singur an de viaţă. Cu gravitatea că fiecare faptă, fiecare gest are o însemnătate
irepetabilă, că imaginea pe care izbuteşte să o dea într-un singur an despre sine este
cea care va dăinui în mintea şi sufletele celor care l-au cunoscut.” (p.26).

De notat că Marta Cozmin nu se referă aici la categoria de vârstă specifică
marilor bilanţuri şi meditaţii, a senectuţii, când fiecare trebuie să tragă linie şi să
adune, ci, în chip deosebit, la tinerii care, în inconştienţa lor, cred că viaţa pământeană
e singura pe care o avem de parcurs. O rugăciune a Sfântului Anton de Padova
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spune aşa: “Am trăit ca şi când n-ar trebui să mor niciodată”, aceasta venind în
sprijinul  afirmaţiei precedente. De fapt, autoarea, în mărinimia sa, acordă un termen
de trezire, de deşteptare a conştiinţei, în special a celor care se grăbesc să plece fără
a-şi pune în rânduială viaţa, relaţia cu Dumnezeu şi cu aproapele.

Căutările înfrigurate de-o vară întreagă îl pun pe Pavel faţă în faţă cu realitatea
morţii când, la ţărmul mării e azvârlită o femeie înecată, în toată hidoşenia ce decurge
din această stare şi care-l face pe Pavel să înţeleagă, după ce-şi potoleşte spaima şi
dezgustul, că femeia din vis nu e o persoană înecată. Aceleaşi căutări îl duc la o
margine de drum, ca la un liman, ca la o margine de lume, în ultima casă, cea a
pescarului.

Aici ca dintr-o parabolă biblică despre eternitatea clipei încremenite, vede
orologiul vechi, cu trup de vioară, oprit la ora şase, în pofida nenumăratelor încercări,
uneori avizate ale meşterilor ceasornicari iscusiţi, care până la urmă se dau învinşi
în lupta cu timpul, cu veşnicia. Cifra şase semnifică jumătatea zilei, jumătatea vieţii,
clipa incertă de dinaintea amurgirii, când nu e nici noapte, nici zi, împotrivirea de a
intra cu brutalitate în somnul care poate fi întremător, benefic, dar poate fi şi somnul
de veci. Este pragul peste care nu e îngăduit să se treacă fără o reculegere adâncă şi
fără râvnita împăcare cu sine şi cu ceilalţi.

Odată locaţia găsită, Pavel aştepta persoana. Şi ea nu întârzie să apară, de
data aceasta, nu  ca o statuie, ci poposeşte în camera lui, aşezându-i palmele răcoroase
pe pleoapele arse şi în felul acesta, tămăduindu-l de arşiţi.

Parcă împăcat cu sine, Pavel îşi reia viaţa, ba chiar în momentul de răgaz pe
care i-l oferă necunoscuta, este pe punctul de a contracta o căsătorie cu fiica
profesorului Vrancea, o fată parcă desprinsă din pânzele lui Botticelli, până când
un fapt îl trezeşte din iureşul în care intrase aproape împins. Într-o sală de cinema,
aflându-se cu viitoarea soţie, Pavel are viziunea tulburătoare a necunoscutei.

“Avea acel aer indescriptibil de linişte nepătrunsă, statuară, atât de diferit de
al tuturor fiinţelor pe care le ştia, acea lumină ce-i înconjura creştetul ca o aură de
zeiţă.” (p.40).

Pentru întâia oară necunoscuta trecuse pragul visului. Inevitabil, Pavel îşi dă
seama că oricare alt vis şi-ar croi, alături de altcineva, ar fi sortit eşecului şi rupe
logodna. Ceea ce frapează cu adevărat la această poveste de iubire, e că se întâmplă,
în chip bizar, în trepte : mai întâi, persuasiv, ia forma visului, apoi se întrupă. Dar,
adevărata întâlnire palpabilă are loc chiar în casa necunoscutei, care capătă în felul
acesta o identitate precisă.

Demn de semnalat este şi faptul că apariţiile, reale sau onirice sunt precedate,
pregătite de o stare pe măsură: un dor impetuos, un sentiment tainic că negreşit, se
va întâmpla ceva deosebit, ceea ce sporeşte înfrigurarea şi farmecul aşteptării.
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Aşteptarea, apanajul virtuţii răbdării, de altfel, aşa cum am mai spus, este un alt
personaj important al cărţii şi ia diferite forme şi chipuri, când neliniştită, temătoare,
când molcomă, senină, împăcată, muiată-n azurul generos şi blând, înfăşurat într-o
ceaţă albăstrie, al iubirii.

Inserţii de vis în real sau inserţii reale în vis, un melanj absolut fascinant în
care te cufunzi treptat, te abandonezi cu voluptatea celui a cărui viaţă e tutelată de
reverie, de jocul de lumini şi de umbre al fantasmelor din oglindă. Plonjând în real
şi lepădându-şi în chip neaşteptat învelişul de statuie, femeia din vis îşi păstrează
totuşi imaterialitatea şi imponderabilitatea, pătrunzând prin uşă sau de-a dreptul
prin fereastră oricând, fără să stârnească uimire, teamă ori alt sentiment
contradictoriu, pentru că sentimentul predominant, acaparator, profund, definitiv
de iubire necondiţionată înghite toate stările, ieşind învingător de fiecare dată şi
înăbuşind în faşă eventualele frustrări, mirări, îndoieli, angoase. Ea devenise
certitudine, tot atât de firesc pe cât fusese vis, fantasmă, închipuire. E lesne de
înţeles de ce Pavel refuză orice explicaţie care să clatine abia dobândita certitudine,
care, odată instalată, nu putea fi clintită cu nimic, nici măcar cu faptul că ea este
căsătorită cu un alt bărbat de foarte mulţi ani, nu e de natură să-l stingherească.

Cu atâta disperare îşi apără Pavel iubirea încât toate barierele cad, de parcă
niciodată n-ar fi existat. Forţa acestei iubiri neclintite în faţa realităţii rezidă din
proiecţia visului în propriul sine şi refuzul de a accepta, cu obstinaţie, realitatea
ontică, faptul imediat, palpabil, material, frust, care e departe de întreg eşafodajul
construit cu atâta migală, dăruire, zbucium, jertfă, nopţi şi zile de căutare febrilă şi
chin, gata să depăşească limitele suportabilului.

E ca şi cum cineva ar încerca să intre cu brutalitate, să ia în stăpânire visul
altcuiva, însuşindu-şi-l samavolnic. Astfel, iubirea din visul lui Pavel se depăna ca
“un caier de lumină desăvârşită.” (p.53).

E lesne, de aceea, de înţeles că iubirea înnobilează spiritul, fiind cea mai
înaltă virtute teologală, conferind o aură aparte, aşa încât, “faţa lui emana o lumină
neobişnuită.” (p.53).

Schimbarea în bine, “vivacitatea, zâmbetul aproape adolescentin îi reveniseră,
iar întreaga lui fiinţă părea că vibrează ca un arc întins.” (pp.53-54).

Nici chiar faptul că necunoscuta capătă identitate, statut civil şi social şi
locaţie, nu-l clinteşte pe Pavel de la convingerea înrădăcinată că străina, pe care de
atâta timp o întâlnea noapte de noapte, era femeia lui în exclusivitate şi reciprocitate.
Subconştientul îşi apără cu disperare imaginea, realitatea sa, aşa cum, de cele mai
multe ori, oamenii refuză moartea fiinţei iubite, convinşi că, atâta timp cât nu vor
pronunţa cuvântul fatidic moarte, persoana nu va dispărea definitiv. Este un fel de
instinct de conservare ce refuză catastrofele ireversibile, supravieţuind dincolo şi
deasupra oricăror vicisitudini.
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Poate că şi momentul ales de destin, la început de noiembrie, când “călătorea
prin văzduh o mireasmă smintită ca de primăvară timpurie” – şi “castanii înfloriseră
a doua oară” – (pp.60-61) pentru ca Pavel să-şi întâlnească întruparea visului – nu
este întâmplător. Fazanul ţâşnit dintr-un pâlc de copăcei rubinii din apropiere – este
şi el simbolul iubirii, ca şi păunul, ca şi miticul faun, chiar dacă personajele nu sunt
cele potrivite, sau tocmai de aceea. Toate conduc la plămădirea sentimentului etern
de sorginte divină. Tufele de regina nopţii – această floare parcă mistică, proteguitoare
prin mireasmă şi învăluitoare în aer de taină a iubirii în care nimic nu se întâmplă
aşa cum Pavel îşi închipuise, de asemenea, concură la debutul unei iubiri covârşitoare.
Aşa cum mărturisise în scrisorile sale netrimise, “miezul incandescent al existenţei
rămâne iubirea. Dacă miezul se va răci, tot restul e ameninţat cu moartea” (p.75).

În mod paradoxal, chiar în momentul când o găsise în sfârşit, i se părea mai
departe ca oricând. Cătuşele realităţii în care se afla acum, prizonier, erau atât de
nemiloase faţă de certitudinea magnifică, fără oprelişti şi fără ascunzişuri din perioada
căutării, a visului fără prihană.

Şi ca dintr-o lovitură din Commedia dell’ Arte, când părea pierdut, Pavel a
întâlnit-o pe Delia exact în locul unde o visase prima oară în chip de statuie, alături
de casa pescarului neaoş, în curtea vecină, „într-un cerdac vechi de lemn, cu chenar
de flori albastre şi roşii.”(p.88).

O dovadă în plus că destinul le juca un renghi grozav e că, vorbindu-le, ei şi
Ioanei despre Britomartis, o divinitate cretană al cărei nume însemna “fecioara cea
blândă”, care făcea parte dintre prietenele Artemisei, având un sfârşit tragic, când,
urmărită de regele Minos, nimfa a preferat să sară din înaltul stâncii în apele mării,
Pavel constată cu stupoare că al doilea nume al Deliei era chiar Britomartis. Este o
altfel de retrăire a miturilor cretane din antichitate care au drept pornire un destin
fatidic.

Aşadar, toate căutările sale avuseseră temei. Era ca şi când ea nu plecase
niciodată de-acolo, stând dreaptă, cu privirea fixă, exact ca limbile ceasornicului
înţepenit la ora şase.

În zilele petrecute (în chip nesperat) împreună, “dragostea lor înainta şi iar
se retrăgea ca valurile vinete din apropiere” (p.96).

“Se simţea atât de copleşit că-şi petreceau tot timpul împreună încât, în chip
paradoxal, părea că nu mai era stăpânit în legătură cu ea de nici o dorinţă. De fapt,
sufletul lui tremura de fericire şi teamă: înţelegea că minunea acestor zile ţine de un
echilibru dureros şi fragil, că o singură şoaptă greşită, o singură undă vrăjmaşă ar
putea s-o năruiască.

Apropierea lor se desfăşura acum la pragul dintre viaţă şi vis, într-un tărâm
de un farmec melodic nepământean, pe care amândoi încercau să-l prelungească
indefinit”. (p.97).

Cuţitul neaşteptatei destăinuiri a Deliei în noaptea petrecută împreună precum
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în întunericul arzând al sorţii pare să declanşeze şi deznodământul iubirii lor
neîmplinite.

“Brusc, dintr-un salt, ca o sălbăticiune şi ca o divinitate, Delia se desfăcuse
din îmbrăţişare şi, ridicându-se în picioare, porni în fugă spre apă.(…) Nu apucă s-
o urmeze. Încă ameţit de răsturnarea întâmplării, schiţă doar câţiva paşi zadarnici,
de om beat. Văzu însă limpede totul: Delia se aruncase cu hotărâre, ca un  tăiş de
cuţit, peste talazuri şi se avânta înotând printre crestele înspumate, spre zare.” (p.118).

La fel ca în tragediile antice, acea fiinţă care apăruse din valuri, tot acolo a
pierit, [nghi\it` de ele.

A perora despre iubire în peste o sută de pagini scrise cu măiestrie, despre
intensitatea acestui sentiment pe cale de dispariţie, este un fel de decojire a sufletului.
De altfel, Pavel mărturiseşte într-una din scrisorile adresate Deliei dar netrimise :

“…Şi iarăşi, cât e de greu să faci o mărturisire de dragoste în zarva noastră
ştiinţifică şi citadină. Să nu mai fie oare cu putinţă nici Tristan, nici Romeo? Cu
toate astea sufletul omului n-a înregistrat mari schimbări de-a lungul secolelor”.
(p.74).

Cine mai vorbeşte azi despre iubire fără să pară banal şi absurd, căci toate s-
au spus şi nimic nou nu s-ar putea inventa. Şi totuşi… Poate despre alăturare,
împerechere, uniune consensuală ce duce, inevitabil, la acel tip de stranietate în
sensul eminescian  de înstrăinare, alienare, străinătate, însingurare-mpreună, nimic
mai trist şi mai fără de folos.

În timp ce tu te afunzi, te adânceşti în reflecţia autoarei, simţi cum îngeri
grăbiţi trec furiş prin încăpere.

Aşa cum citim pe coperta a IV-a a volumului, sub fotografia îngândurat-
senină, dar deja detaşată de lume a autoarei, retrăgându-se, la fel de discret pe cât a
trăit, “Marea la ora şase” încearcă să deschidă o fereastră asupra misterului relaţiilor
profunde între oameni.”

În pofida deznodământului fatal, cartea poartă un mesaj luminos, de speranţă.
“Şi mâine e o zi” – spune la finalul cărţii Scarlet O’Hara, după ce-l pierduse pe Rhet
Buttler. Speranţa ei renaşte, purtată “pe aripile vântului” care nu i-a fost întotdeauna
prielnic.

Aidoma lui Scarlet, personajul central Pavel Bordea, învins, dar nu înfrânt
de pierderea, fără putinţă de tăgadă a singurei, copleşitoarei iubiri care-i dominase
mai bine de zece ani existenţa, se scutură de buimăceala clipei într-un nou elan de
speranţă, spunând cu ochii ţintă la namilele ucigaşe de valuri, care-i înghiţiseră
fiinţa iubită :

“Se va întoarce, spuse el. Se va întoarce.
Şi începu din nou, cu îndârjire, împins de o nădejde fără margini s-o aştepte”

(p.199).  Gata oricând s-o ia de la capăt, ca-n prima dimineaţă de luni a lumii…

                                                                                 Galaţi, 20 iulie 2006
Ziua Sfântului Mare proroc Ilie
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UN ARHANGHEL DE VEGHE PE OLIMPUL HORINCEI
LENUŢA TĂUNE, “Co] cu sentimente”, Editura ISTRU,

Galaţi, 2006. Ilustra\ii: Angela Cioltan-Zainea

Lenuţa Tăune este, prin definiţie, poeta şi artistul
popular care nu s-a desprins niciodată de matrice. Conştient
sau nu, ea nu s-a depărtat de sat, cu toate peregrinările sale
şi oriunde trenul vieţii a purtat-o. Pe urmele marilor
voievozi, pe urmele marilor noştri clasici – mutatis
mutandis -  ca şi Nică a lui Ştefan a Petrei Ciubotaru – al
său Humuleşti şi a sa Vale a Ozanei, devenite centrul lumii,
ca şi Hobiţa brâncuşiană purtată pe jos într-o paporniţă
până la Paris şi devenită cuib de aur al „Păsării Măiestre”
şi „Masă a Tăcerii” şi „Coloană a Infinitului”. Precum
Enescu – „Poema Română” şi „Rapsodiile române” şi
„Suita sătească”. Precum Grigorescu peisajele rurale,

„Carul cu boi” şi ţărăncile, atât de expresive, prototip şi simbol al românismului.
Precum alţi artişti care au dus faima ţării noastre în cele mai îndepărtate tărâmuri
ale lumii, Lenuţa Tăune a purtat satul  în sine, pe sine, cu  sine, ca pe un „Coş cu
sentimente”, ca pe o raniţă în care se află bastonul de mareşal, ca pe o podoabă
atârnată discret pe dinăuntru, ca pe o siglă prinsă cu un ac de diamant de buzunarul
de la piept în care se zbate pasărea Duhului Sfânt care ne ţine aerul să putem zbura
împreună cu ea, înspre tărie.

Mater Alma, cu signa pământului reavăn ori bătătorit cu talpa sau palma (cât
ceaunul de mămăligă) – cât o ţară – o defineşte plenar şi fundamental, o îmbracă în
straiele sale generoase, mărinimind-o şi înveşnicind-o.

Acolo, în Valea Horincei, în Valea Covurluiului, foarte aproape de buricul
pământului, patria numită tandru şi familiar „ACASĂ”, Dasein-ul său – locul de
unde survine fiinţa, „Ţăranul/poartă pe umeri/bolovani/ de sudoare”, iar „mâinile
lui noduroase/ odihnesc/ pe genunchi/ păsări obosite” („Mulţumesc”).

Acolo unde, fără veste, „dealul se-aşează-n genunchi/ şi pleacă la vale” şi
„după el un copac/ ori un perete de casă/ discret/ precum o Veneţie” („Numai noi
nu-nţelegem”), iar Regele Inemin,  suveranul Nimeni – se apleacă peste „oglinda
sufletului/ şi a faptelor/ noastre” pe când „trenul cu timp/ opreşte o singură dată”
(„Numai noi nu-nţelegem”).
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Atenţie, spune poeta, „noaptea-s lumină” – şi pentru cei neavizaţi, „Uneori/
cobor de pe cruce/cu braţele pline/de strugurii cuvintelor/ pentru tainele duminicelor”
(„De aceea”).

Şi mai declară intempestiv: „Balada satului natal/ mă-nconjură/ cu semnul
luminii” („Brazde înroşite”).

Sub acest semn miraculos al luminii – căci este o poetă solară, se aşează de
veghe, îşi ridică vatra sub „dealuri de vrajă” ce „stau ca hotar/într-o zi de plecări/
pentru întoarceri stelare” („Brazde înroşite”).

Precum un „Arhanghel pe cumpăna anilor” – (şi nu puţini!) – „colindă priviri
de busuioc/şi sânzienii/păzind cu stricteţe/oaspeţii ciocârliei” („Brazde înroşite”).

Peregrin printre „Statuile lumii” – în zori şi apusuri în care „caii mei albi/
aleargă prin sânge” – ea scoate „roata olarului/din zdrenţele/ninsorilor cu timp”.
Toate acestea în timp ce te întreabă, cu nonşalanţă, responsabilizându-te : „Tu ce
faci?” („Zori şi apusuri”).

Tu ce faci, „tristule singur/din lut şi din piatră,/ în al cui înăuntru/stai la
fereastră?” – în timp ce eu – trudesc şi veghez, „c-o rază de ambră/umplu ochii
trecătorilor/ şi gratuit împart/ în dreapta şi-n stânga/ fructe de jad.// Trag linie/ adun
izvoarele/ la confluenţa/ cu apele lumii/ şi trec” („Statuile lumii”).

Asemenea îndeletniciri sunt mântuitoare, de aceea decurg din însăşi calitatea
de creştin. Lenuţa Tăune este o creştină practicantă fără ostentaţie care nu-şi zornăie
arginţii atunci când îi dăruieşte pe talgerul milei. Nu-şi afişează apartenenţa la Cristos
ca pe o insignă, menită să atragă atenţia, ci mai degrabă, cu smerenia vameşului, îşi
bate pieptul în pridvorul bisericii, rostind „Rugăciunea inimii”, covinsă fiind de
nevrednicia omenească de a răspunde cum se cuvine, Divinei Îndurări.

Asemenea atitudini şi îndeletniciri fără vorbe multe dar, cu esenţa de jar a
iubirii jertfelnice, decurg din însăşi calitatea de creştin, ceea ce o îndreptăţeşte pe
poetă să declare : „Cerul/ îmi aparţine/de ambră” („Statuile lumii”).

Straiţa, coşul, desaga, ţoşca, panerul, în care a aşezat cu pietate, icoanele
dintâi ale moşilor şi strămoşilor, primele amintiri, primele iubiri, temeri, uimiri,
bucurii, virtuţile de căpătâi practicate cu sfinţenie şi alte bogăţii nenumărate,
convertite acum în sentimente – într-o paletă de nuanţe  vrednică de marii artişti
plastici – seamănă într-un fel cu lacra sculptată frumos a bunicii, cu straiele de
nuntă, cu beteala şi voalul de borangic presate şi îngălbenite, dar şi cu veşmintele şi

podoabele de plecare în drumeţia cea de pe urmă.
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Dar şi în inima care a purtat pretutindeni, acest „coş cu sentimente” – de

neşters, ce se cer acum – nemurite, impetuos împărtăşite, revărsate spre cer, spre

oameni sau, de acolo de unde au ţâşnit, în ţărâna sfântă a vetrei care nu îţi poate
zgâria niciodată tălpile goale şi unde se scurg şi se adună, ca pâraiele într-un fluviu,
toate, rele şi bune, calde şi reci, fruste, învăluite în ceaţa sinilie a timpului – Regele
Inemin, Cronos, supus şi despot, calfă şi meşter, Marele Artizan anonim, tatăl lui
Zeus, care-şi devoră cu lăcomie fiii, care ne tutelează, ne constrânge, ne asupreşte
şi, în cele din urmă, ne eliberează din chingă.

În pofida zădărniciei, omul luptă din răsputeri cu tentaculele acestui zeu
(anagramarea lui Nimeni), care ne sustrage şi ne atrage în aceeaşi măsură.

„Iar eu, - spune poeta – din căuş de stea/aştern respiraţii/de flori/peste toată
melancolia pământului” („Stalactite de lacrimi”). Ce frumoasă menire a poetului,
să aştearnă flori şi mai cu seamă, respiraţii de flori peste melancolia pămnântului!
Cu atât mai mult îi justifică demersul funciar, cu cât este sortit să mântuie prin
cuvânt, să tămăduiască spirite. Este o altă modalitate de salvare, de purificare, în
sens de catharsis, de răscumpărare, în ultimă instanţă – de mântuire. Un alt fel de
plutire liberă prin apele, uneori nămoloase ale lumii, de albire în fâşii de ivoriu, şi
apoi, de înălţare, de zburare spre patria care ne-a fost promisă şi care ne aşteaptă.
Fără această abluţiune, cu cenuşa din apa lustrală, n-am fi vrednici de marea trecere.

Ajunsă la deplina maturitate artistică şi conştientă de această rotunjire de
spirit, de împlinire, autoarea şi-a strâns în cuibul de sine, „într-un cuib melancolic/
intim/starea de fericire/a păsării” („Confesiune”).

Din când în când, „La ora nedmeririi/numără secundele/adunând şi scăzând/
scăzând şi-adunând,/câte bătăi de aripi/cuprind/urechile timpului/la apusul
brumelor”(„La ora nedumeririi”). Poeta se află acum, însă, la ora dumiririi, a
dezlegării tuturor tainelor în cuvânt, a ieşirii din labirintul necunoscutului pentru a
răzbate, pas cu pas, până la râvnita Lumină.

Fântânile din răscruci, ca şi răscrucile din fântâni, din care poţi bea linişte,
poartă în ele „dragostea şi timpul” „însămânţând/troienite inscripţii/în panoplia
trecerii” („Crainic alb”).

Cu migală, cu osârdie, cu răbdare, „când noaptea/se risipeşte/pe drum/scot
din zestrea firii/un flaut anume.// Din el mă revărs/ploaie de tei/printre roţile/carului
cu timp/ sisific rostogol/pentru cât?/pentru când?” („Un flaut anume”).

„Pe clanţa uşii/din afară/ a unui tren întârziat/” – gândul bate cu degetele-n
geam – în timp ce „peronul sinelui” e o gheară înfrunzită/pe ochiul amintirilor/ce
trece împleticindu-se/prin aglomeraţia/moleculelor/spre imponderabilitate” („Când
stelele cad”).

„Unde eşti Inemin?” – întreabă autoarea – „să-mi coseşti/din când în când/
singurătăţile?” Şi răspunsul cade ca o secure peste aripile năpârlite de arşiţi ale
timpului implacabil, bărbat frumos, puternic, nemilos, antropofag.
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„De-atâtea ploi/cu speranţe/păpădia singurătăţii/mi-a năpădit/împrejurul/
acoperind greierii ochilor/cu pânza păianjenului/răstignit/într-un alter-ego” („Unde
eşti Inemin?”)

„Coşul cu sentimente/răsturnat/pe masa nimănui”… - „ciurul cu himere”,
„viorile întârziate” – care vom fi „la post restant” – ne aştern dinainte inevitabilele
întrebări la care doar Inemin poate răspunde.

„De ce plecăm când venim/de ce sărăcim/îmbogăţindu-ne/dar mai ales/de
ce suntem aici/când nu suntem nicăieri?” („Viori întârziate”).

Cuvinte spălate-n cenuşă, într-un „paraclis de linişte”, cuvinte de purtat,
„cuvintele de duminică” sunt cele care „stau/cu păsările/viselor/ pe fruntea icoanelor/
antice” („Cuvintele”). Aceste cuvinte „comori/la-ndemână/între copertele/
nedeschise/ cu miros/de creier încins” – dăruite tuturor „întârziaţilor văzători/fără
vedere” – însumează toată averea poetului care, cu o generozitate funciară, le lasă
mărturie a trecerii sale, în spaţiul mirific dintre Horincea şi Prut – spaţiu înveşnicit
de oasele martirilor, ale eroilor anonimi ai neamului.

„Alături/şi-atât de departe/ că ne-auzeam gândurile/bătând/la alte porţi//
vinovaţi ori nu” – căutăm cu toţii „icoana liniştei” care „plânge violet” („De la un
solstiţiu la altul”).

„Nevăzute aripi/îmi poartă existenţa/mereu şi mereu/peste sinele tuturor”.
De aceea, spune poeta, „Mă-nmugur/ cu viaţă/ din seva pământului/şi-n boabe de
ambră/doldora-n/ diamante de rouă/spiritu-mi clătesc/noapte şi zi/trecând apoi/din
mine spre mine” („Aripi nevăzute”). Este un fel de „Credo” sau „Confiteor”. Ce
altă hrană sau băutură, decât boabele de ambră izvorâte din seva pământului, îi e
mai de folos omului decât aceasta? Hrană pentru suflet, nutriment sacru care nu va
mai provoca niciodată foame sau sete, ducând la acea energie vitală precum plasma
prin vene, în stare a ne ţine drepţi în Lumină, în aşteptarea Marii Treceri spre viaţa
adevărată.

Un magistral autoportret al poetei este acesta : „Eu/nu-s decât/pământul venit
acasă/bogat, târziu/ şi singur” („Pământul venit acasă”).

„Aruncă-ţi din spate/pietrele iubirilor/strâmbe/ şi nu porni înainte/fără să
faci ordine/înapoi” – declară impetuos autoarea. („Pisici violete”).  Sau, de-a dreptul
intempestiv: „Când toate-s de prisos/treci drumul/trântind poarta” („Când toate-s
de prisos”).

„Răsăritul apus/ îngenunche vinovat/dimineţi cu noroc/acolo, oriunde.//
Promisiuni/lăzi cu zestre…” („Zâmbet sangvin”) – ne încredinţează  autoarea în
custodie, în care găsim : „limba/portul,/arta şi munca/străbunilor/catedrală
evanescentă/cu melacolii/ în rogvaivul prezent” („Curricumul vitae”).

Poemul „Requiem” – este o adevărată Ars Poetica a autoarei, drept pentru
care, ne îngăduim să-l cităm integral : „Fie-mi acordat/să ridic pânzele/sufletului/
purtând lotca/în lungul şi-n latul/verosimilului.// Arta/cuvintelor/ de purtat/ şi de
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sărbători,/ prin toate coridoarele/rogvaivului,/ pentru saţiul flămânzilor,/daltoniştilor,/
tuturor celor/ce vor să vrea/şi neînţelegând/înţeleg totul.”

Ca un adevărat trezorier al averilor seculare, poeta spune : „Adun visele
tuturor/din scoica vieţii/printr-un pumn de grâu.// Dacă-l strângi/curge sudoare.”
(„Pentru-un pumn de grâu”).

Însă marea primejdie care ne paşte, spune autoarea prevenitor : „Ne jucăm
de-a timpul/într—un cer de ispite” („Ceasul”). „Câte frunze de zile/putem căra/la
masa împlinirilor?// Întreabă-ţi norocul.” („La masa iubirii”).

„O, Cerule, ce bine/că pot merge/ pe curcubeu” („Pustiu de simţ”) – sunt tot
atâtea fulguraţii, respirări, străfulgerări de blitz sau simple stampe nipone, pe care
ni le oferă poeta în jocul de-a ikebana cu care şi-a împodobit „Coşul cu sentimente”.

Sentinţele de final au, de asemenea, darul de a-l îndemna pe cititor la reflecţie.
Atât de neaşteptate, finalurile dau adesea cheia întregului, desferecat de enigme. E
ca şi când o uşă se deschide, lăsându-te să te strecori şi să pătrunzi, cel puţin cu
privirea, auzul şi simţul în lumea tainică şi miraculoasă a acestui „Coş”  ( ori Corn
al abundenţei”), plin cu miresme de mirt, îmbătătoare, aromitoare şi, de ce nu?
ispititoare, care e inima poetei. Cine are bunăvoinţă, să poftească şi să nu rămână în
prag, mulţumindu-se cu o privire furişă, fugară, din care nu se poate alege cu nimic.
E destul pentru toţi, pe alese şi pe culese, pentru că acest minunat paneraş cu vise-
narcise, aceste „ciuturi/cu daruri nemuritoare” – nu se isprăvesc niciodată, iscând
mereu, alte minunăţii îmbietoare.Nu costă nimic, dimpotrivă, te poţi îmbogăţi, fără
să plăteşti o leţcaie. Adevăratele daruri, de fapt, sunt nepreţuite şi se cumpără fără
de arginţi, vânzându-se apoi gratuit flămânzilor şi însetaţilor de mirific, de miracol,
de frumuseţe. Şi aceasta-şi propune, de fapt, orişice creator, să dăruie, să se dăruie,
să împărtăşească averile sale, îmbogăţindu-i pe semeni, fie şi cu propria-i fiinţă,
până la jerfta de sine, care e cea mai frumoasă ofrandă oferită semenilor, aşa cum a
făcut Isus Cristos care „s-a nimicit pe Sine, făcându-se ascultător până la moarte şi
încă la moartea pe cruce” – pentru a ne îndumnezei pe noi. (Fil. 2,7-8).

Ori, încă din titlu ne dăm seama că e vorba de o persoană extrem de generoasă,
a cărei menire este să dăruie.

Timpul, „frate de vârstă/cu Dumnezeu/dă cu pămătuful/în noi/ pudrându-ne,
fără să vrem,/fără să ştim/decât atunci/când ne-am murdărit…/de alb”. („Numai
tu”) – este o temă predilectă a autoarei, alături de celelalte categorii filozofice :
naşterea, viaţa, moartea, spaţiul vital, arealul geografic – definitoriu pentru
personalitatea umană, zborul, Înaltul, omul, dorinţa, speranţa, adevărul, crucea,
icoana şi multe alte oferte găsite în  „Coşul cu sentimente” – stivuite temeinic,
precum cărămizile la edificiul cunoaşterii de sine pentru omul care doreşte să lase
„câteva urme/nemurite”(„De ce?”).
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Lenuţa Tăune este fericita posesoare a unei averi seculare inestimabile

izvor@t` din: Valea Horincei, devenită baladă şi concreztizată în „mândrul rotund

românesc”. Ea deţine „cheia de aur sfinţit” păstrată din (răz)bunici şi transmisă

precum o flacără Olimpică strănepoţilor, o dată cu liniştea icoanei, cu iezii sălbatici

ai libertăţii, cu focul ce cântă „în hore de trestii”, cu satul ancestral lăsat drept

moştenire.

Această avere nemăsurată-n arginţi o defineşte, o alcătuieşte, o edifică şi o

motivează devenind reperul fundamental pentru că e adunată cu bolovani de sudoare

şi cuprinde rădăcinile fiinţei sale : ţărna, seva pământului, fântâna, clopotniţa, plugul,

sapa, grâul, albele oase străbune, roata olarului, hora, ulciorul, miriştea crudă, stejarul,

icoana mamei, mâinile ei noduroase, dar mai cu seamă, strugurii dulci, boabele de

ambră ale cuvintelor, din care ne oferă spre împărtăşire, adunate cu sârg într-un

„Coş cu sentimente” împărţite-n răspântiile vârstelor de ieri şi de azi, pentru mâine…

Registrul grav, profund, simplu ca pământul şi iarba, de o simplitate şi

acurateţe axiomatică, despodobit de încărcături florale inutile şi ajuns în felul acesta

la esenţe şi la imperative morale, fac din Lenuţa Tăune o autoare extrem de originală

şi carismatică, ale cărei scrieri pot deveni pentru mulţi, cărţi de căpătâi, cărţi

fundamentale care şi-ar putea câştiga un loc meritat în manualele bunei cuviinţe

decurgând din morala creştină.

Autoarea a dobândit un condei exersat îndelung, cu aplombul şi graţia marilor

spirite, precum studiile de vioară şi pian din care se aleg şi se răsfiră spre tăriile

celeste, sunetele cele mai pure şi mai alcătuite, în stare să vindece sufletul minţii.

Neîndoielnic, poetă remarcabilă, profundă, risipindu-şi măiestria în imagini fără

cusur, cu o paletă diversă de mijloace de expresie alese cu minuţie, din care nu

lipsesc metafore şi sintagme de o rară prospeţime şi originalitate, Lenuţa Tăune se

minunează şi ne minunează, cât de bogată e, fără să ştie „dăruind mereu/şi rămânând

aceeaşi/nejefuită”. Este un alt fel de steinhardtian „dăruind vei dobândi” pe care-l

recomandăm ca şi atribut creştin, tuturor.

Cartea de faţă este un festin al cuvintelor care se prind într-o horă horinceană

şi care se poate transforma într-o sărbătoare a sufletului – din care ţâşnesc, printre

bobiţele de sudoare încinse în joc, spre zenit, păsări albe…

Galaţi, 24 iulie 2oo6
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LENUŢA TĂUNE ŞI LINIŞTEA DIN INIMA GRÂULUI
LENUŢA TĂUNE, “Blitz pentru singurătate”,

  volum [n curs de apari\ie
Ilustra\ii: Angela Cioltan-Zainea

“Linişte!…/ În inima unui bob de grâu/ doarme un copil” – spune Lenuţa
Tăune într-o splendidă demonstraţie de virtuozitate, în cartea intitulată, cum altfel?
decât “Blitz pentru singurătate” – micropoeme în haiku şi tanka, Editura ISTRU,
Galaţi, 2007.

Structurată în şase mari secţiuni curpinzând fiecare aproape câte o sută de
poeme minuscule cu tematici precum : dragostea, viaţa, timpul, truda, pământul,
Dumnezeu şi nemurirea, în categorii fundamentale ale existenţei umane, ea vine
spre noi “Cu primăveri de seminţe/ adăpând grâul solar/ iubind” (29).

“Zestrea dragostei” ei este înţesată cu “ciudate nelinişti” care devin lesne
“port de insomnii” (30).

Identificarea cu zborul este  atât de prezentă încât pare firească, venind de la
sine: “Într-o pasăre/ am dat peste mine/ şi de-atunci mă risipesc în codri” (81).  Tot
din Înalt, uneori “m-aplec despletită pădure/ pe lutul de foc/ să prind ciucurii lumii”
(82).

Vibraţie şi umanism, ardere şi dăruire sunt componente importante ale zestrei
de suflet care o definesc pe Lenuţa Tăune. Frunzărind cartea, pătrunzi într-o lume
în care intri timid ca în “leagănul fructelor” unde “pistrui de basm/ îngână copiii”
(31).

Dintr-un “geometric zbor” – am spune noi – curcubeic – se compun zilele –
străbătute de “sarea dragostei” (47).

“Sunt barcă şi albie de fluviu/ pe care-mi curg/ doinele” – spune ea  în poemul
cu numărul 85.

“Pentru că numai în zbor/  pasărea aceea/ ne arde cămaşa” (33).
În spaţiul său lăuntric – “lumina unei gutui/ a-nflorit/ curăţenia lumii” (34).
Vechile porţi de sărbătoare se deschid la naştere, spre o pajişte de aur, să

primească “mamă şi prunc” (35).
În acest spaţiu de dor, “poveştile de acasă/ pe coame de cerb/ devin bulgări

cu noroc” (37).
Într-acest noroc “ne risipim flacăra/ trupului/ clopoţind tinereţea” (38).
Majoritatea micropoemelor au tentă aforistică, pun întrebări, dau de gândit,

caută răspunsuri, provoacă nelinişti ori, dimpotrivă, induc o stare de pace şi bine
celui care le pătrunde sensurile.
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Ex. “Când te scalzi/ în nehotărâre/ norocul e dus de apă” (134); “Când te
rezemi/ de propria-ţi umbră/ rişti să cazi peste tine”(40). “În dragoste/ o singură
taină / rupe firul” (64).

“Pentru fapte/ poartă la tine totdeauna/ măsurile” (45). “Luntraşi ai timpului/
despicăm valul/ dulce amar de iubiri” (47); “Cu cioburi murdare/ nicicând n-om
clădi/ oraşul iubirii” (63).

Înveşmântate în haina de ofir a metaforei proaspete şi pertinente, adaptate la
specificul sâmburelui de gând ţărănesc – chintesenţă a înţelepciunii milenare, veşnică
precum pământul şi apa, aceste bijuterii lirice care, din Niponia s-au strămutat pe
Valea Horincei, pot fi atârnate la piept pe dinăuntru – de către fiecare dintre noi.

“Înfloresc mereu/ ca o prelungire de râu” – spune poeta (43) – în timp ce
“arşiţa unei fântâni/ vesteşte lacrima/ în strigăt mut” (44).

Nu e uşor când arderea de sine e absolută, căci “Leoaica din propria-mi
cuşcă/ zgârie-n gratii/ până mă va pustii” (83).

Dorul Lenuţei Tăune este o “vâltoare de sonuri/ concentrice/ pe-o singură
stea” (48).

Dragostea i-a legat “barca la ţărm” - cu imense flori de nisip” (49). Mereu
risipindu-ne înspre şi pentru oameni, Lenuţa Tăune spune : “Port merinde-n sânge/
strivind polenul/ rotundelor iubiri” (50).

Ea declară în altă parte : “Nuntindu-mă cu munţii/ mă-mpăsăr/ cu zboruri
înfrăţite” (51). Şi: “Torturată stea,/ mă locuiesc într-o vară/ pentru iarna nimicului”
(80).

Dragostea e în stare să sfarme munţii şi să ridice văile, ea n-are oprelişti,
poate totul: “Sparg pietre în dinţi/ şi semăn pentru tine/ garoafe roşii” (54).

Vrednic sau nu, iubitul rămâne pentru ea : “pâinea cea de toate zilele” (55).
Uneori răzbate o blândă dojană pentru infidelitate şi indiferenţă, pentru că

acesta n-a ştiut să-i preţuiască ofranda : “Pe lângă mine/ ca flacăra pe lângă orb/ ţi-
ai trecut lutul” (57).

După plecarea iubitului, mai rămân : “Stalactite de lacrimi/ pietre-n hotar/
cu vârful în suflet”(59).

Căci: “Desfrunzită de dor/ dragostea ta/ bate-n piuă himere” (60). Căutând
sunetul absolut, Lenuţa Tăune declară : “Mă-ncântec/ de ziua rostirii” (67).

Crezul său poetic ar fi : “Ne-am împletit cuvinte/ pe brazda plugului/ şi-am
ars pe oase de fluier” (68).

În cele din urmă, după aşteptări şi speranţe arse, poeta mărturiseşte : “Rămân
în mine/ rostogolire de flăcări/ veghe codrului statornic” (71).

În alt loc poeta declară : “Rămân foc mocnit/ într-un palat de gheaţă/ să-nvăţ
seminţele să cânte”.

Dacă odinioară Lenuţa Tăune nu se sfia să declare: “Mă port prin viaţă/
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înafară de mine/ risipindu-mă câte puţin” (76), acum, când arderea s-a mai domolit,
trecând pe planul spiritului, pacea se instalează tiptil, rămânând singurul reper
statornic: “Drumul ochilor/ plin de iubiri clandestine/ spectre în rugul tăcerii” (74).

Şi dacă până nu demult, dragostea ei incendia oraşe, acum : “Tristule singur/
aşteaptă să aprind Roma/ şi vin să-nnoptez la tine” (79). Ea nu mai cheamă : “Soseşte-
mă inel arămiu/ în barca sărbătorii/ de pridvor târziu” (78), obosită de repetatele şi
prelungitele aşteptări fără final, din care a mai rămas cenuşa împrăştiată peste valuri.

Lenuţa Tăune a învăţat în schimb, pe de rost “doina zăvoaielor”. Barca vieţii
ei, iscând valuri în amonte, lasă-s siaj, “nemurite urme” (139). Ea ştie, “când pădurea
sângerează/ ţărâna-şi ascunde/ oftatul” (140).

Cu toate acestea – fiţi liniştiţi – ne asigură ea, “peste floarea de colţ/ miezul
clipei/ respiră certitudini” (146).

Lenuţa Tăune, ca şi ţărâna, “din arbori/ curge în seminţe/ crenguind cuvinte-
n cuiburi” (153).

Luând în căuşul de palme aceste boabe de chihlimbar, te inundă o bucurie
tainică dar fără de saţ şi uneori nu o poţi duce singur; ea se revarsă-n oglinzi şi se
cere păstrată, sfinţită, împărtăşită. E prea multă frumuseţe şi prea multă lumină.
Cântecul de la “încheietura grâului”, parcă te doare. Te doare frumuseţea, suavitatea,
melodicitatea, înţelepciunea şi pacea acestui cântec care tinde spre perfecţiune. Dar
ce lucru perfect nu-ţi provoacă întretăieri de respiraţii? Căci respiraţii, străfulgerări,
flash-uri, pâlpâiri de lumină în noapte, sunt aceste micropoeme, de o densitate
maximă, care te obligă din când în când să te opreşti şi să-ţi traagi respiraţia.

În “liniştea dintre porţi/ cumpăna grâului/ jertfa zăpezii” (319).
Numai poeţii îndeobşte sunt capabili “zi şi noapte/ să scoată cu trudă din

adânc/ valuri de stele” (320).
Aceste bijuterii în filigran, lacrimi de idei, cu meandre, dantelării de gând,

înscripţii pe boabe de grâu, ciubărind în spaţiul dintre tâmple şi populând
nemărginirile de răscruci ale minţii, parcă sunt arse drumuri cu “rămânerile în noi”
(405).

Toate aceste “blitz-uri pentru singurătate” ţin “cumpăna timpului” care
„slujeşte rotunde cetăţi.” (406), ca o perpetuă trecere în “limbaj aparent/ în memo-
ria mâinilor” (408).

Truda, sudoarea, sunt ridicate la rang de virtute jertfelnică şi vitală pentru
cel născut din pământ şi coborâtor în pământ, care dă mărturie : “Furăm timpului
pământul/ păstrându-l ca martor/ sub unghii” (321).

“În plămada mâinilor/ flacăra de lut/ arde ulcioare” (340).
Căci, talpa pământului, ţăranii sunt cei care “împodobesc huma/ cu boabele/

din cântecul mâinilor” (316).
Doar ei, din “roată, floare, horă/ din palme de bronz” trudesc să ridice “casa
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belşugului” (310). Şi truda nu e în zadar fiindcă  ei găsesc în cele din urmă :“În
brume de aur albastru/ mărgărit/ simbol de holdă” (305). Lenuţa Tăune – ca orice
ţăran, ştie că: “Numai trudind/ ajungi/ unde poţi vorbi liniştit/ cu grâul” (328).
Cuviincios, smerit, cu evlavie, ea spune : “Mulţumim grâului/ cu soarele prins/ pe
faţa lui Iisus” (331). Pentru că:  “Granoarea unei pâini e dată/ de greutatea /unui
strop de sudoare” (333).

Poate că Lenuţa Tăune deţine un secret pe care doar marii iniţiaţi într-ale
frumosului îl ştiu. Ea ni-l dezvăluie totuşi, dovadă că ne consideră prieteni : “Beau
din izvoare târziul/ mă rezem de mine şi trec./ Revin pasăre.” (473).

Sufletul ei are “miros de busuioc şi pâine/ sărut depus/ pe-o năframă” (104).
Ea face din dor “o rugăciune” şi “dintr-o lacrimă/ altar” (106).
“Însetat, cerul frunţii/ îngână prigorii plecate/ spre-ntoarceri – perechi”. (89).
“Ea are  nemuritoare neamuri de sânge/ cuvântul şi cântecul” (101).
Conştientă de marea trecere, Lenuţa Tăune spune : “O dată cu florile/

totdeauna alb/ ultimul punct/ eu…” (124).
Cu  orgoliul lucrului bine înfăptuit, şi al misiunii încheiate, ea poate să mai

lase : “Semnături/ în zbor  desăvârşit” (126) – înscrise într-un rotund cosmic de
pace planetară – vis al omenirii : “Străbat dezinvolt/ necunoscutul/ pe caii destinului”
(131).

Ea se autodefineşte: “Fulger mi-e gândul/ spre mâine/ dar paşii/ vor ajunge
târziu” (55).

“Scot sarea din lacrimi/ când sfioase/ mâinile mamei se-ascund” (326).
Dar e conştientă de propriul sine : “Noaptea ard/ ziua împart cenuşa/ punctelor

cardinale” (268).
Prea tânără pentru bătrâneţe, Lenuţa Tăune “pierde toamnele/ printre degete”

(269).
Ea mărturiseşte: “Umbra mi-a albit mergând/ focul mi-a ars cenuşa/ cântând”

(270).
“De când mă ştiu/ sunt pâine şi sare/ drumuind speranţele” (272). “ În

cărămizile/ fiecărui cuvânt cald/ mă descopăr” (325).
“Trist vorbesc cu tăcerea/ şi-n casă lumina/ plouă greieri” (273).
Lenuţa Tăune ştie că : “Doar trudind/ ajungi în luminişul/ unde poţi vorbi cu

grâul” (303).
Alte autoportrete în miniatură : “Alerg în mine/ lacomă de linişti/ rostuind

pânzele” (148). “Azi ţin lumina de coarne/ să-mi amintesc/ întunericul” ( 149).
Este învăluită discret în aşteptare, “ca un semn cuneiform /pe răboj”, ce

dezvăluie plecarea păsării” (196).
Ca orice ţăran, trecerea supremă nu o sperie, ci îi dăruieşte o mare de linişte

: “Nepăsător, mâine/ voi zâmbi distant/ între două vecii” (219).
“Ninsoarea cuvintelor/ îmi umple/ sânul cu mere” (496).
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Ea are: un “etern cumsecuvine/ vatră şi templu/ caier cu zestre” (233). Într-
un botez de spirit profund, Lenuţa Tăune : “Pe lada de zestre a frunţii/ mireasă în
flăcări/ bat monezi cu destin” (481).

Specificul românesc tâşneşte parcă din orice fulguraţie de gând. “Coloane
pe drumul nesfârşit/ mere îmbujorate/ din oase domneşti” (416). “Prin firele de
nisip/ străbunicii respiră/ îmbrăţişându-ne mersul” (418).

Citind aceste micropoeme ne simţim foarte ACASĂ. Acasa care e – “Vis
înflorit în roşu cuib/ al clipelor albe/ uitate pe ivărul uşii” (419), în “neobosit pământ/
învelit c-o felie de cer/ hambar cu merinde (422). Acasa e hotarul universului, acolo
unde infinitul cântă “din fluier de os” (438). Acasă unde revenim totdeauna, căci :
“Pentru focul plecărilor/ arsele drumuri/ au rămânerile în noi” (475).

Cuvintele acestea – receptate cum se cuvine – pot rămâne . “Poeme-n palme
de prunc/ statornică pasăre/ fruct între cer şi pământ” (444).

Cu spirit matern, ea întinde peste toţi umerii “maramă nevăzută” ca să-i
înlănţuie în hora iubirii” (455).

“Când nu mă-ncap în cuvinte – spune ea – slobod cântec/ portativ de mul-
tiple iubiri” (464).

“Din vechile fluvii/ mă-ntorc în lanul de grâu/ cu trenul vieţii pe umăr” (463).
Lenuţa Tăune a ştiut să-şi adune provizii pentru drum: ea împarte constelaţii

“din propria-i galaxie” (357). Scrie pentru un “timp nechemat/stinşi cărbuni/ peste
iarna cuibărită/ la sân” (371).

Până la urmă mai râmâne numai : “O viaţă de om,  într-o mână de lut”.
Un imperativ major care o caracterizează şi pe care-l recomandă şi altora:

“Adă lumea la tine/ şi fă din ea Lumină/ pentru toţi” (282).
“Din văzduh/ plouă cu linişte/ HAR celor ce ştiu asculta” (394).
Forţa de exprimare şi sugestie dramatică din aceste frânturi de poeme este

remarcabilă. Ea pare că s-a scuturat de tot balastul şi s-a înălţat liberă, doar în
cămaşa de ivoriu a ideii:

Şi chiar dacă nu ating perfecţiunea şi specificul picăturii de gând nipon, au
meritul de a radiografia starea de-o clipă a firii, prinsă-ntr-un instantaneu liric de o
frumuseţe şi înţelepciune care nu mai pot fi puse la îndoială.

Câte cărări de nesomn n-a lăsat poeta în memoria urmelor?
Ea nu se dezminte după debutul editorial remarcabil cu volumul “Cuib cu

sentimente”, Editura ISTRU, 2006, în care îşi dezvăluie desenul secret al fiinţei.
Ca o prelungire şi ca o nouă încercare de zbor, spre adâncurile de sus ale fiinţei, cu
dorurile şi amintirile drept aripi, străbate zenitul spre nemărginirea numită CUVÂNT
VEŞNIC.

Galaţi, 18 noiembrie 2006
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CUVÂNTUL CARE ÎNTEMEIAZĂ ŞI
ARMONIA DEMNITĂŢII UMANE

ELENA OLARIU, “Ai vrut, Doamne”, Răducăneni, 2000

Fără îndoială că, ontologic vorbind, autoarea
de faţă, face parte din categoria de fiinţe înzestrate
nativ pentru zborurile cele mai îndrăzneţe, în aerul
pur al Înaltului la care tinde să acceadă, făcându-şi
din cuvânt şi din faptă, scară pentru marele salt, atunci
când va fi timpul potrivit şi când îşi va fi terminat
rostul pe aceste tărâmuri.

Temerară, cu aripile-i nevăzute larg deschise,
cât să cuprindă, de la zenit la nadir orizontul, ea se
substituie unui pilot de încercare, cu propriile forţe
pipăind văzduhul, să vadă dacă aerul o ţine şi ne ţine.

Dacă aerul e pe măsură, ne face semne
binevoitoare şi, cu lumina de pe chip drept radar şi
far, ne îndeamnă s-o urmăm.

O dată aerul netezit, primenit, îmblânzit, nu ne mai rămâne altceva de făcut
decât să plonjăm într-o amplă zburare aidoma ei, care e cocorul din vârful unghiului,
cel care arată drumul.

Pe de altă parte însă, Elena Olariu nu poate părăsi de tot ţărâna aspră şi
catifelată totodată, atât de dragă, zămislitoare de seminţe şi ia un plisc de pământ
să-l ducă pe înălţimile de azur, acolo unde ea accede, aparent cu atâta uşurinţă.

De aici, amestecul de pământesc şi ceresc propriu fiinţelor, în peregrinarea
lor scurtă spre patria veşnică.

Se-ntâmplă deseori, însă, ca nu toţi privitorii să se încumete să se avânte. Şi
atunci ea, aidoma păsării care-şi învaţă puii să ia primul contact cu tăriile, ne poartă
pe aripile sale viguroase şi ferme, să contemplăm adâncul de sus, oglindit în adâncul
de jos, până ochii ni se umplu de azur şi de dumnezeire, nările de miresme ameţitoare,
urechile de sunetele mirifice ale cântărilor celeste. Fie că vrem, fie că nu, ne
transformă în îngeri.

Vestală a iubirii divine, Elena Olariu ne propune o poezie telurică şi celestă
în aceeaşi măsură. Operând cu simboluri : piatra, lumina, pământul, cerul – elemente
primordiale şi iubirea, speranţa, adevărul, inelul – simbolul statorniciei  poeta crează
punţi spre înălţarea noastră spirituală.

În paradigma viziunii sale lirice, de o importanţă covârşitoare sunt: relaţia
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cu Înaltul- pe verticală, iar pe orizontală, aşa cum e şi firesc, empatia cu semenii de
care se simte atrasă irevocabil, partea sa din acest schimb, fiind o înţelegere
sufletească fără egal şi o deschidere fără frontiere a inimii.

O veritabilă osmoză cu natura, mater genitrix, în sânul căreia îşi găsesc culcuş
toate făpturile, răzbate limpede precum izvorul străpunge scoarţa pământului în
căutarea acelei lumini hrănitoare şi dătătoare de noi forţe, capabile să învingă inerţiile,
stihiile, entităţile dezlănţuite.

Poate că este printre puţinii autori ce nu s-au lăsat infestaţi de aşa-zisele
„valori cotidiene”, după care se îmbrâncesc suveran, din Arca Bunei Speranţe, dând
din coate şi călcându-se în picioare, care să apuce locul din faţă. De fapt, Elena
Olariu a rămas eternul aed al naturii, un menestrel al idealurilor sfinte pentru care
merită să lupţi chiar cu preţul jertfei.

Simplă, curată cu inima, generoasă, demnă, măreaţă-n smerenia ei, Elena
Olariu poate concura la orice competiţie pentru trofeul decernat eroilor pozitivi,
care şi-au făcut din propriul trup o punte –  de la şi spre care se perindă mereu şi
mereu oameni de toate categoriile şi de toate vârstele.

O paletă de nuanţe de o coloristică aparte în care cuvintele se aleargă şi se
ajung, se înlănţuie şi iar se pierd, căutându-se unul pe altul, până la găsirea jumătăţii,
a perechii ideale, din care mai apoi, roada naşte sămânţa promisă şi promiţătoare,
fac din poemele de faţă, ninsori inverse, ninsoare în sus, o cădere-n Înalturi, ceea ce
relevă un demers spiritual demn de luat în seamă.

Imagistica sa este alcătuită din primăveri visând, pământul visează la rândul
său, cerul sărută pământul. Poeta ne invită să vedem, să auzim, să simţim cu ochii
săi, cu urechile şi simţurile sale, ceea ce, cu propiii noştri ochi, cu propriile urechi,
cu propriile simţuri, nu reuşim, îndeobşte. Din râul de lumină care se revarsă din
poeme, ne dă să bem cu ochii, cu mintea şi cu inima, ca să ne simţim mai frumoşi,
mai buni, mai înţelepţi şi mai dispuşi la rândul nostru să oferim florile iubirii.

Aceste scrijelări pe frunze sunt menite a ne scoate la iveală sângele clorofilei,
seva curgătoare spre vârfuri, vivificantă, purtătoare de oxigen şi de crude miresme
ameţitoare, purtătoare de germen  care  curând va încolţi căutându-şi drum spre
propria lumină.

În mod paradoxal, cheile de înţelegere nu sunt la creator, ci la îndemâna
beneficiarilor, care ar putea conlucra la economia poemelor. Ne lasă acest drept de
a construi, de a plămădi visuri începute de ea, de a alerga cu închipuirea până dincolo
de text ca şi când ne-am arunca într-un abis de lumină. Este loc destul de construit,
de visat, de zidit temple lăuntrice, iar piatră – berechet. Se cuvine să avem răbdare,
putere de veghe, stăruinţă.

Cu o forţă a neliniştii interioare, fiecare după măsură, s-ar putea oglindi şi,
parţial sau total, recunoaşte în aceste edificii spirituale.



136

Apropiată estetic de Magda Isanos sau Violeta Zamfirescu, Elena Olariu îşi
construieşte universul poetic din mici fragmente de cristale colorate, care se schimbă
la cea mai mică atingere, aidoma imaginilor caleidoscopice iar privitorul rămâne cu
jindul permanent  şi cu temerea de a nu fi pierdut ireversibil, ceva preţios, imposibil
de reclădit cu aceleaşi unelte. Poate că în aceasta rezidă şi farmecul poemelor, în
unicitatea imaginilor şi în aroma coaptă a anotimpurilor târzii care ne străbat
existenţa.

Forţa de sugestie, imaginile proaspete, stilul – de o limpiditate de cleştar, fac
parte din bagajul spiritual şi estetic al poetei, pe care-l pune la îndemâna cititorilor.
Astfel, „graniţa dintre inimi” este ştearsă, anulată definitiv, iar sufletele se înfrăţesc,
se întăresc, se îmbată unul de celălalt, devin perechi-perechi, spre bucuria celei
care le-a unit, cu evlavie.

Citind cu luare aminte aceste picturi în miniatură,  nu poţi să nu remarci că
au ceva în comun:  pe Dumnezeu şi încă un lucru esenţial : Cuvântul.

Dumnezeu şi  Cuvântul, Dumnezeu-Cuvânt, Cuvântul-Dumnezeu, Dumnezeu
întrupat în Cuvânt, Cuvântul care întemeiază, Logosul de dincolo de început şi
până dincolo de sfârşit, cel existent în Marea Carte a Vieţii.

De remarcat totodată, sfiala, evlavia pe care o manifestă poeta, la apropierea
de Cuvânt, ea care se recunoaşte a fi „un pumn de ţărână cântătoare”. La fel este şi
apropierea de ţărână, aidoma ţăranilor care sărută glia care-i hrăneşte, care le dă
vigoarea şi forţa de a supravieţui, încâlciţi în iţele istoriei la care sunt martori şi
participanţi, de voie, de nevoie. Stranie această iubire pentru magmă, pentru „albia
mănoasă a ierbii”.

Miracolul reînvierii  naturii în ciclul anotimpurilor, e un prilej continuu de
uimire şi încântare, în toate văzând mâna măiastră a Creatorului a toate are veghează
neîncetat asupra creaţiei Sale.

Un loc aparte în lirica poetei îl ocupă iubirea pentru Maica Cerească, Fecioara
cea pururi lăudată, cea care, în maternitatea divină, ni L-a dăruit pe Mântuitorul şi
Răscumpărătorul nostru. Astfel, poeme ca „Buna Vestire”, „Odovenie”, „Iubită
Maică” ş.a. sunt imnuri pioase, pline de recunoştinţă pentru Maica lui Dumnezeu şi
a noastră.

Crinul, irisul, ghiocelul, florile celeste ale candorii, ale neprihănirii, apar în
lirică, la fel ca şi  mai pământeştii meri domneşti, stropiţi cu lacrimile de mir ale
dimineţii, cu miresmele lor aducând ofrandă naturii.

Programatic, poemul „Sunt un pumn de ţărână” relevă, dacă mai era nevoie,
apartenenţa la neam, la ţărâna din care a purces, la menirea de a înflori, de a da
roadă albastră, dar şi de a primi roua cerească, dând jertfă nemuririi, un nou pământ,
o nouă floare.
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Elena Olariu are ca şi prelatul flamand Phil Bosmans, un hobby pe măsură :
iubeşte oamenii. Iubindu-i, ea simte nevoinţa de a se împărţi lor până din ea mai
rămâne, doar numele. Numele, scrijelat pe o frunză târzie, în toamna imperială,
când mii de culori te asaltează, dând buzna prin irişii tăi nesăţioşi de frumos, de alb;
de armonie.

Dacă ne-am întreba, cât din fiinţa noastră este menit să se statornicească în
timp şi în memoria posterităţii, am constata cu vădită surprindere, că numai iubirea
e cea care va rezista asalturilor anilor, iubirea sădită în prunci, în livezi, într-o casă
ori în scoarţele unei cărţi, ca să-l pomenim pe Arghezi în celebrul său „Testament”:
„Nu-ţi voi lăsa drept bunuri după moarte / decât un nume adunat pe-o carte”.

Este ceea ce autoarea ne aduce în dar astăzi, prin această carte care, fără
îndoială, va rămâne înscrisă în inimile noastre o vreme şi încă o vreme şi încă alte
vremi, dacă vom avea înţelepciunea şi bunăvoinţa s-o dăm din mână în mână, mai
departe, spre edificarea cât mai multora.

Poetă, publicistă, prozatoare, autoare de poveşti pentru copii, redactor la
reviste spirituale, Elena Olariu îşi împarte avutul sufletesc celor dispuşi să primească
oferta sa. Dacă adresanţii vor avea curajul să-i aprecieze darurile, vor avea numai
de câştigat. Cert este că, prin apostolatul acesta, îşi va clădi comori nepieritoare în
Cer, aşa cum de altfel,  consider că râvneşte încă din această viaţă şi pentru care
comori, se nevoieşte acum şi aici, lângă noi, neştiută, aşa cum neştiute rămân, florile
diamantine ale virtuţii creştine.
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ARPEGII TÂRZII ÎN PLÂNSUL  FĂRĂ DE TRUP
AL IUBIRII

STAN M. ANDREI, “Pecetea fiinţei”,
Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2005

Copert` ilustra\ii: Maria Dunav`\u

Miniaturi, stampe nipone ori mai bine zis,
chinezării, mostre de artă orientală împletită subtil cu
rigoarea occidentală, doar aparent sub forma fixă şi
riguroasă de haiku şi posedând „acel ceva plăpând,
înaripat şi sacru” – după cum definea Platon poezia,
micropoemele acestui original autor ne introduc cu paşi
neauziţi într-o lume cunoscută de noi toţi, dar care devine
miraculoasă plină de farmec şi perplexităţi, tocmai prin
simplitate, acurateţe şi neprihănire. Este ca şi cum am
privi în jur cu ochii unui copil care descoperă Universul
plin de taine dulci şi înţelesuri promiţătoare care-l atrag
cu putere magnetică. O lume de cercetat, lumea de sub

lupă a artizanului, a bijutierului, care dintr-o fărâmă de metal sau de piatră preţioasă,
scoate la iveală frumuseţi neasemuite. O lume care invită, care îmbie. Prin care te
laşi condus de mână, pentru că intuieşti că la capătul drumului se află exact lucrul
pe care l-ai căutat şi aşteptat atâta vreme şi el se afla chiar lângă tine.

O poezie de stare, de atmosferă, stenică, senină, care îţi deschide ochii larg
spre nemărginirea care începe din tine, de la tine, cu tine şi ţâşneşte spre celălalt
precum apa vie din stâncă.

Fiorul liric străbate precum adierea zefirului într-o grădină de vis iar trăirea
emoţională pe care o declanşează, ar putea semăna cu un coupe-de-foudre.

Conceput ca un drum iniţiatic, începând, fireşte, aşa cum autorul specifică în
prima parte a lucrării, prin hăţişul existenţial, spre Dasein – luminişul de unde survine
fiinţa. Pentru ca pe cale, să întâlneşti „Triada : Iubire-Suferinţă-Despărţire.”

Şi cum pecetea fiinţei, care nu poate fi decât în Cuvânt, nu trebuie să rămână
încrustată pe vecie pe soclul de granit al uitării, ci se cuvine împărtăşită creştineşte
precum pâinea sfântă înmuiată în vinul cuminecăturii închipuind Trupul şi Sângele
Jertfei m@ntuitoare, firimituri din aceste daruri sublime, ne sunt oferite cu prisosinţă
din panerul care nu se goleşte nicicând, rămas de la Cina Sfinţilor Apostoli, când
Iisus Hristos – la ceas de taină – a instituit Sacramentul Euharistiei.

În acest peisaj, poetul e „o mână de viaţă/ în templul părinţilor/ un candelabru”
(„Şi eu, acolo” ).
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La „răspântie de veac” el are „un trai învârstat”, plin de „iubiri înghesuite”în
care căldura se-afundă-n îngheţ”.

„Cu inima-n clopot suind/ şi-n grâu coborând” şi suferinţa „cât Bărăganul”,
când „fereastra-i închisă şi soarele absent”, poetul îşi află firul salvării doar în Iisus,
pentru că jos sunt „doar vâltorile”. Atunci, cu „ochii pe suflet”, îţi intră „Iisus în
casă”, punându-ţi „cerul la îndemână” ca un „tablou nesfârşit”.

Din „Altarele sinelui” – altă apariţie editorială recentă, ne putem înfrupta
fiecare din plămada sfântă şi rarissimă a Cuvântului, ca dintr-o iubire fără sfârşit,
jertfelnică, luminoasă, precum un mărgăritar de preţ ascuns într-o scoică azvârlită
de ocean pe ţărmurile pustii ale cotidianului.

Precizăm că nu e vorba aici de o economie a mijloacelor de expresie, ci de
esenţializarea gândului în crâmpeie de cuvânt ca nişte fulguraţii subtile, urcând
persuasiv spre culmile către care tinde fiecare: Absolutul! Sorgintea îşi pune
„pecetea” în adânc de fiinţă, ieşind la suprafaţă precum firul de iarbă prin zăpada
afânată a lui Indrea. Ca într-o străfulgerare de blitz se disting clar amintirea mamei,
a tatălui, a moşilor şi strămoşilor, devenite „primele icoane”. Amintirea pâlpâie –
candelă  la „geamul timpului” în plânsul fără de trup al cântecului nemurmurat
(p.ll7), până în carte se face târziu şi scapătă „soarele în noi” – ca un „vis neterminat”.

Atunci se aude ca „un ţipăt de timp”, „Plânsul Domnului” din „Imnul Uitării”
(p. l2l). Să pătrundem puţin în acest univers unde, arpegii de sunete pe „un dans de
lumină” străbat liniştea-naltă iar florile-şi deschid corolele-n nori.

Uneori, pe „coama casei” coboară „săgeţile luminii”, iar de pe „aleea Timp”
unde poetul îşi află casa, „vântul cu ştirea” – se rostogoleşte pe „ştergarul de iarbă”.
Un „cuvânt ridicat” ca o „floare pe stâncă”, dă la iveală „pierderi de sine” aidoma
unor „seminţe-n risipă”.

Cu ochii prin hăţişuri, deznădăjduit, poetul proclamă adevărul absurd pre
„limba frigului” iar „la gâtul vorbei” atârnă ca un „ştreang neînchipuit” – necesitatea.

Tăcerea trupului rezonează cu ţipătul fericit în „durerile naşterii” împlinind
„ploaia de rosturi” – cea care aduce „pacea-n inimă”.

„Şi rană şi vid/ şi templu şi pasăre…/ iubire şi cer” – înmănuncheate suav în
limba maternă, limba „cuvântului cel alb/ în pustiul hârtiei” – precum „lacrima lui
Dumnezeu”, „aripa înţeleaptă a unui gând răsădit”.

„Cuvântul crucii” despică tăriile precum zborul păsării Paradis. Viaţa ? Un
„vraf de cuvinte”, un „ţipăt de-albatros care sparge „ţărmul tăcerii”. Nici o floare
albastră prin „ochiul unui singur jug” – ce „poartă numele : soartă.”

Şi totuşi, prin iarba netulburată, „câtă ardere!”
„Duhul iubirii” – prin zarzării aprinşi, naşte scântei stelare pe coame de

vânt; lumina, în sonuri distincte, îşi croieşte „drum prin hăţişuri” într-o inflorescenţă
de „gând peste gând”.
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Ca o „iarbă în dans cântător” – ori ca „pietrele-n râuri” stârnind mici vâltori
înspumate – e realitatea, precum  un „şes de tristeţi” în „drumul prea negru” pentru
„biserica albă”. („Realitate”, p.lo5).

Cităm doar câteva mărgăritărele pentru frumuseţea lor : „Verde spre galben
- /cădere sub inimă,/ ochi sparţi de frig” (p. 8l). „Sufletul pietrei,/ nici în pământ,
nici în râu./ Tumult pentru noi” (p.8o). „Lacrimi iertate!/ Slujnice drepte la porţi. /
Exod întrerupt.” (p.88).

„Tălpile în câmp/ şi suflet pe masă - / portret de ţăran”. („Dihotomie”), p.93.
„August – un plâns/ de crin pitic, cu spumă,/ spălând zidul mut”. („Luna

fatală”, p.95). „Obraz de bătrân: / tom şifonat de vreme./ Spartă oglinda.” („Carte”,
p. lo2).

„Şi miros de cer/ între pereţii bătrâni…Un dor de ducă” („Natală”, p.lo4).
„Singurătatea,/ ghemul iubirii albe,/ fir de apostol” (p.lo7); „Pe-obraji de

copil,/ roze în decembrie - / frumosul din frig” (p.l4l).
Cu o ţinută distinsă, straie alese şi conţinut pe măsură, demne de marile

târguri de carte, în pofida (sau poate tocmai de aceea!) formatului minuscul, această
bijuterie de purtat la buzunarul inimii, conferă cititorului un bun prilej de încântare,
belşug de haruri, de tihnă spirituală şi de bucurii sfinte.

La această impresie agreabilă, o contribuţie cu totul excepţională o au, fără
doar şi poate, ilustraţiile distinsei artiste plastice Maria Dunavăţu, care, din vârful
peniţei dar şi din străfunduri de inimă, parcă dansând menuete, rigaudon, sarsuelle,
picură pe hârtie arpegii dantelate, sugerând stări şi emoţii  delicate, greu de transpus
altminteri în cuvinte, astfel încât, auzind şi privind aceste minuscule poeme, îţi
simţi sufletul cântând triluri duioase, precum prigoriile când vor să-şi clădească un
cuib proaspăt, în devremele anotimpului.

15 septembrie 2oo5
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OFRANDA IUBIRII SAU POEZIA CA ACT DE CREDINŢĂ
STAN M. ANDREI, “Altarele sinelui”, Editura PAM, 2003

Copert` ]i ilustra\ii: Nicolae Einhorn

Se ştie că din vechime, patriarhii şi profeţii
ridicau altare Dumnezeului Cel Înalt pentru a-i aduce
mulţumiri şi ofrande. La început, altare din piatră care
era însufleţită de sângele jertfei şi de puterea credinţei.
Mai apoi, regii au construit temple lui Dumnezeu la
care veneau să se închine. Un templu fără altar era
însă o construcţie rece, moartă. Trupul nostru este
templul Duhului Sfânt, aşa cum ne spune Sfânta
Evanghelie. Omul tinde necontenit să-şi construiască
propriul altar în care să vină Dumnezeu să locuiască.
Purificate şi albite de orice urmă de păcat, trupul şi
sufletul nostru pot deveni Casa Celui Preaînalt.

Stan M. Andrei a construit cu migală şi dragoste
un altar de cuvinte pe care le aduce astăzi ofrandă împreună cu sufletul său genuin,
drept ardere de tot pentru a mulţumi lui Dumnezeu şi genitorilor săi, pentru a mulţumi
oamenilor care l-au învăţat arta de a fi om între oameni.

Matricea de unde a plecat ca din sânul matern, dar în care se reîntoarce
mereu precum râurile în albie, este locul de unde poetul îşi trage seva lirică şi unde
păşeşte în vârful picioarelor, cu pietate, ca într-o biserică, să nu rănească sufletele
strămoşilor.

Vatra – leagăn al sinelui -, îl primeşte mereu ca pe un fiu al său preaiubit, de
care s-a legat prin fire freatice pentru totdeauna. Îl vom regăsi aici mereu ca pe o
plantă perenă pe care, oricâte vânturi şi ploi, oricâte viituri ar încerca s-o lovească,
nu o pot împiedica să răsară, cu rădăcinile adânc împlântate-n pământul cel sfânt
care-l susţine, care-l nutreşte şi care e întotdeauna atât de smerit încât se lasă călcat
de tălpile noastre.

Ca un veritabil apostol al cuvântului rostit, scris, însuşit cu temei şi rememorat,
cu bunul simţ ancestral care-l susţine, el îşi construieşte propriul altar, nu fără jertfe
şi mortificaţii, nu fără trudă şi sacrificiu motivate de buna credinţă. Căci scrisul său
este un Crez autentic şi un Confiteor plin de smerenie, lipsit de orice urmă de
îngâmfare deşartă, ca în faţa duhovnicului, despre care ştie sigur că îi va păstra
taina sacră a spovedaniei. El ne ia însă şi pe noi martori credincioşi şi discreţi şi se
confesează timid şi fără emfază, imporându-ne să-i ascultăm mărturisirea, făcându-
ne în acelaşi timp cinstea de a ne numi prieteni şi fraţi.
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Asumarea unui destin în care valorile morale mai sunt încă la rang de virtuţi
teologale şi cardinale îi conferă autorului un statut greu de acceptat în zilele noastre
: acela de stentor care, la răspântii, strigă adevărul, uneori atât de greu de suportat,
într-o lume în care minciuna, frumos ambalată cu panglicuţe colorate triumfează,
adormind în legănări de hamac conştiinţele. Astfel ne întoarce la bunele tradiţii
morale în care ruşinea, pudoarea, demnitatea, onoarea, erau stâlpii pe care se
sprijineau familia şi societatea, transmiţându-se din generaţie în generaţie.

Lipsit de fast şi de podoabe amăgitoare, stilul poetului are simplitatea,
acurateţea şi prospeţimea picăturii de rouă din limpedea lacrimă a ierbii. Ea răcoreşte,
înviorează, reconfortează, odihneşte şi induce o stare de pace şi bine pe care doar
conştiinţa curată a lucrului temeinic făcut întru zidire de suflet, o poate conferi. Cu
o deosebită economie a mijloacelor de expresie, autorul reuşeşte să ne ofere imagini
surprinzătoare care ne ating inima în averse de tandreţe : “Virtuţile/ cu osteneală/ şi
din osteneală se nasc”; (“Dă-mi mâna”); “Din teamă/ să nu te rănesc,/ te ating/
numai/ cu inima!” (“Mi-e teamă”); “Tăcerea/ e o fărâmă/ de alb” (“Tăcerea”);
“Sunt doar o apă fără albie/ alergând rotund după un vad anume” (“Portret în
verde”).

În faţa unui astfel de demers liric, cititorul nu are decât de câştigat. Catedrala
cu o singură turlă înălţată la nesfârşit de către mâna divină, în sufletul voievodal al
poetului, e împodobită cu o corolă de tristeţi ca florile nemuritoare. Din când în
când se aude cântecul genuin “a obsesie mirosind” şi a zăpadă adunată sub pleoapă,
aşa încât, lumea se miră, de cât “zbucium făgăduit” încape în trupul ca o amforă
păstrând sfânta cuminecătură. Însă jertfa de sine se vrea împărtăşită semenilor şi
astfel se mistuie într-o acută iubire de semeni. Acută şi dureroasă ca singurătatea
închisă în cercuri concentrice.

Împreună cu “lăutarii durerii” autorul osteneşte trăgând la ham speranţele
care doar în doina de jale îşi mai află odihna. Cuvintele curate precum “cântu-
nceputului”, zburătăcesc ca trilul privighetorii-n văzduh şi ca sângele-n încheieturile
sinelui, alcătuind rugul de sânge aprins pentru “cetatea cerului”, la porţile căreia, el
se va afla, la timp potrivit, cu braţele încărcate de sunete, cu strofe-n păr şi silabe
sub unghii, cu vinul de jertfă gâlgâind prin artere.

Cruce vie, logodit cu ţărâna, poetul s-a nevoit în astă viaţă “la cules de plâns”,
în valea de lacrimi, iar lacrima sa, “frântură de cer”, a prins rădăcini pe “altarele
sinelui”.

Sunetul gândului ca o “neostoită alarmă” alunecă pe coasta visării” până se
izbeşte de lutul şi piatra de pe malul dintruînceputului.
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“Jar şi nea” aprinse deodată pe rugul de sine, incandescenţa ninsorii zămisleşte

cea mai pură lumină căzută în formă de cruce.
Cuibarul părăsit de sub streaşină mai păstrează intactă, icoana dragostei furată

de timp.
“Credinţa că/ cine a văzut lumina/ obligat este să vadă şi-ntunericul” – îl

poartă pe poet pe cărări neştiute, printre “firele încurcate într-o înserare”, “acolo/
unde doar o bornă/ e capăt de drum”.

“Ochiul ascet/ stă la pândă/ într-un punct/ peste vale” – urmărind “firul,
vrăjmaşul/ când pe mosor/ se adună”. (“O, firul”).

Dar până la capătul urcuşului, omul “între îndoială şi aşteptare” rămâne “ca
salcia/ în tânguire/ după un jind/ sau după celălalt”.

Şi iată crezul celui ce zideşte din cuvinte : “pe temelii de candoare/ să-nalţ
catedrale/ spre cele patru puncte cardinale”.”Din “tremur, din ţipăt/ din fugă” – se
alcătuieşte cântul cu iz de baladă”.

Luminat de candela inimii, altarul de sine e păstrat neprihănit, ferit de silabele
minciunii şi ale răutăţii.

Poetul, ca un adevărat fiu al luminii, “între o frumuseţe şi alta/ o ia perpen-
dicular/ spre adâncul de sine”, pentru ca “acolo, să închidă pleoapa/ şi să se lase
sedus/ de poeme cu îngeri” (“Poezia şesului”).

Din cădelniţa verii, lumina aurie atinge inima flămândă. A câta oară?
“Firimiturile de gând/ satură/ cât pâinile şi peştii copilului”/ iar “sufletul izvoditor/
albeşte” (“Aproape de inimă”).

Doar o dorinţă mai are poetul : “la uşa zorilor/ ca-n fiecare/ din celelalte
răsărituri/ (…) lumina dăruită/ lumina de sine/ să-mi izvorască” (“Lumina de sine”).

“Cu simţul nădejdii/ aflat/ în mireasmă”, poetul mai simte “ o singură mână/
a Celui de la începuturi” – ca să-i mai potolească “freamătul vremelniciei”. “Pe
cărări de timp/ şi de spaţiu/ viaţa îşi rosteşte mersul” (“Gramatica vieţii”). Şi totuşi,
poetul “putred de tăcere, până când?” (“Şi totuşi”).

“Nu-i uşor/ nu-i uşor/ nici să-ţi închipui/ eternitatea/ împrejurul unei densităţi/
rostindu-se” (“Nu-i uşor”).

După “Cântul începutului”, Editura pentru Literatură şi Artă GENEZE”,
Galaţi, 1997 şi “”Flori de gând”, Editura Mongabit, Galaţi, 1999, acest volum,
“Altarele sinelui” – ne ajută să ne închipuim eternitatea şi să învăţăm s-o construim,
piatră cu piatră, încă de aici, din vremelnicia în care ne aflăm. Şi nu ni se pare puţin
lucru, dimpotrivă.

24 iunie 2003
Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul
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ENTROPIA IUBIRII ÎNTR-O “ELEGIE PENTRU O SUTĂ
DE VIOLONCELE” –

COSTICĂ OANCĂ, “Elegie pentru o sută de violoncele”,
Editura „Scorpion” Galaţi, 2003

Ilustra\ii: Octav Grigorescu ]i Vasile Pintea

Ipostazierea  sentimentului iubirii ca suflu vital este
pretextul acestei cărţi intitulată frumos : “Elegie pentru o
sută de violoncele”, după elegia lui Gabiel Faurè. O
răscolitoare poezie de dragoste, surprinzătoare şi castă, căci,
dragostea adevărată nu poate avea nimic necurat, ea zideşte
pereţii templelor omeneşti, restaurează suflete, înalţă mintea
la Dumnezeu, edifică statura care nu poate fi decât drept`,
în Lumină. Încadrarea în gen nu este întrutotul reală, pentru
că tonul nu este elegiac, ci lirico-nostalgic în raport cu unele
elemente din recuzita specifică elegiei, precum : înserarea,
depărtarea, aşteptarea, frunzele, plecarea, uitarea, etc., care

îi împrumută poemului tonul şi fiorul nostalgic precum aura împodobind doar spiritele
capabile de acest sentiment nobil.

În peisajul, de cele mai multe ori grotesc al poeziilor pornografice care au
invadat piaţa, transformând iubirea în marfă de gang, de şanţ, de tarabă, iată o carte
care ne oferă, care  se oferă, ca un corolar al iubirii pure ce nu poate veni decât de
la Dumnezeu, susţinută de îngeri şi păstrată în chivotul inimii, aşa cum păstrezi în
templul cel trupesc, sfânta împărtăşanie.

Dovadă a acelui duh de iubire coborâtor din Înalt, stau versurile: “Cine vine
de dinainte de/ naştere/ nu vine decât/ pentru un singur/ om/ care la rândul său/ şi el
vine de dinainte de/ naştere.” (p.66).

Iubirea – pâinea noastră cea de toate zilele – fără de care n-am putea
supravieţui, cea care stă la temelia vieţii, ridicată la rang de virtute teologală, pusă
mai presus de fire în Legea de har de pe munte, este personajul principal al acestei
frumoase cărţi de reverie lirică.

Smulsă din eternitate, ea păstrează atributele veşniciei, ale duratei, în faţa
vremelniciei lumii : “De acolo din cer/ am văzut/ lumea trecând/ ca dâra unei/
comete”.

Nu o iubire zgomotoasă, năvalnică, impetuoasă, ci una discretă, inefabilă,
venind pe nesimţite şi tot astfel consumându-se, palpitul ei rămânând precum licărirea
candelei la care se încălzesc sufletele pure, trecute prin lava dogorând, a patimilor
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dezlănţuite, acum decantându-se şi rămânând ceea ce trebuie să rămână, fiorul,
adierea şi amintirea căldurii ţâşnite din ochi, din inimi, din trupuri, dar mai ales, din
suflete.

Cu toate că şi iubirea cunoaşte sincope, momente de oboseală şi nelinişte, ea
este apanajul sufletelor nemuritoare. Şi poate că, tocmai momentele de şovăire, de
slăbire a strânsurii, de tăcere, o fac mai trainică, ea reînviind, de fiecare dată mai
proaspătă, mai vie, mai vrednică de păstrat:

“Ştii când îţi spuneam că/ prin sufletul meu/ trece o corabie?/ Ghioceii şi
mâinile tale/ îşi disputau întâietatea/ între semnele primăverii./ Au urmat/ apoi/ lungile
exerciţii/ de uitare/ când tu ai plecat/ după dealurile din depărtare.(…) // Acum e
iarnă şi fiecare dintre/ noi/ îmbrăţişează ultima bornă a/ acestei zile/ cu cea din
urmă speranţă a/ celuilalt” (p.68).

Cartea de faţă este, de fapt, un poem alcătuit din infinite poeme. Orice cuvânt
e un poem, fiecare literă devine poezie până-n măduva oaselor şi, ar zice Nichita –
orice respirare, devine poezie.

În peisajul paginii, structura fiecărui poem este alcătuită din alte 4,5,6,7 sau
chiar mai multe mici poeme, care se constituie, în sentinţe, axiome, respirări în
spirit de haiku, aproape că-şi ajung ele însele, sunt atât de rotunde încât nici nu poţi
scoate, nici adăuga nimic la ele, aşa precum o infinime de stele alcătuiesc o constelaţie
– unele se nasc, altele mor, unele explodează în mii de aşchii de stele, altele sunt
sortite imploziei. Firul de aur care le leagă, este, fără îndoială, iubirea, iubirea
sufletelor pereche, a trupurilor pereche care trăiesc o asemenea contopire încât fac
trecerea – nu numai în chip spiritual, ci aproape fizic, dintr-unul în celălalt. Şi, e
adevărat, căci numai iubind, treci câte ceva în persoana iubită şi invers, într-un fel
de entropie a sentimentului, când unul trece în starea celuilalt. Iată şi o exemplificare
. “Am văzut apoi cum/ ţi s-a dat putere/ să mă dezbraci/ la nevoie/ de realitate/ ca să
poţi dispune de mine/ după bunul plac/ adică să-mi poţi înlocui/ mâinile şi picioarele/
cu ale tale/ gura cu gura ta/ ochii nasul şi urechile/ cu ale tale/ gândurile şi emoţiile
mele/ cu ale tale/ ca în felul acesta/ să nu mă mai pot descurca/ fără tine” (p.42).

Sau, în acelaşi context al entropiei iubirii : “Ce mi-ai dăruit tu/ sunt braţele
mele/ care nu mai contenesc/ modelându-te/ după asemănarea iubirii./ Ce mi-ai
dăruit tu/ este dorul/ care nu-mi îngăduie/ nicicând/ să mă pierd de tine./ Ce mi-ai
dăruit tu/ este chiar fiinţa mea/ pe care ai salvat-o/ definitiv/ de la realitate.” (p.18).

Şi încă : “Şi atunci ai venit tu./ Atât de cunoscută mi-erai/ încât am avut
sentimentul că vii/ din mine,/ ba mai mult/ că eşti propria mea identitate/ de care mă
pierdusem.” (pp.47-48). Sau aceste versuri care arată cufundarea unei fiinţe în
cealaltă, pe fundalul melodios al iubirii : “Ascultând cele o sută de/ violoncele/ din
Elegia lui Faurè/ am avut sentimentul că te-aud/ crescând în mine că/ oricât ar părea
de ciudat/ în pieptul tău/ bate inima mea” (p.53).
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Uneori coaja fructului unic se rupe şi cele două entităţi îşi caută, rătăcind pe
altunde, identitatea: “Aşa şi tu/ vii numai până la marginea/ poveştii tale/ doar să-mi
măreşti aşteptarea/ după care pleci/ într-o depărtare desăvârşită./ De fiecare dată/
vederea ta/ îmi ară privirea/ ochii tăi/ sunt păsări/ pe proaspătă arătură/ picioarele
tale seamnănă mai degrabă/ cu lăsarea serii/ iar mâinile/ cu aburul/ din care se
ridică luna./ Buzele tale - / o sută de violoncele/ iar zâmbetu-ţi - /pasăre ce zboară/
în zăpada altei păsări.// Locuim două poveşti diferite/ una de demult şi alta/ care
vine/ despărţite/ de la facerea lor/ de trudita mare/ a aşteptării mele.” (pp. 55-56).

Alteori, totul se petrece numai în vis dar, convingerea poetului este că în
timp ce realitatea nu e nimic, visul, numai visul te aparţine (aluzie la Calderon de la
Barca):

“Poate somnul meu/ o pânză de păianjen/ ruptă în zori de femeia de vis./
Mă-ntreb cum de-nţeleg alţii/ realitatea/ când inima omului/ este mai mare decât
ea?/ Întotdeauna am tânjit după/ perfecţiune/ şi-mi pare rău când/ uneori dormeai/
şi n-aveam cu cine vorbi despre/ aceasta./ În realitate nu e nimic/ care să fie al meu/
numai visul mă aparţine.” (p. 35).

Anxietatea poetului se măreşte o dată cu trezirea, deşteptarea din visul care-
l ţinuse pe aceeaşi undă cu iubirea . “Când a fost/ de m-am trezit/ şi am văzut/ luna/
apunând peste mine iar/ tu/ nicăieri/ mi-am dat seama că/ totul n-a fost decât un vis./
Că nu puteau fi adevărate/ infinitul/ din ochii tăi/ surâsul/ mai fin decât mireasma de
frezii/ vocea/ aceea/ mai odihnitoare decât sonata Lunii/ şi inima-ţi mai caldă/ decât
toate/ chemările mele la un loc.” (pp.48-49).

Interesant de remarcat este bogăţia de elemente muzicale în peisajul iubirii
căci muzica devine iubire şi iubirea o melodie fără sfârşit, cu infinite nuanţe, culori
şi simboluri.

Autorul foloseşte pe parcursul volumului repetiţii specifice litaniei, chiar
dacă e vorba de o litanie de tip nou, cu leit-motive precum: “Azi/ numai tristeţea
mea/ a fost adevărată”; “înserarea/ care s-a lăsat/ în dreptul inimii mele”; ”tu/ care
mereu erai de faţă/ la căderea serii”; “eşti acum departe/ eşti chiar propria mea
aşteptare/ eşti corabia care nu mai soseşte”; (motivul corăbiei este folosit foarte
frecvent); “Doar ochii tăi/ rămuroşi/ ca vântul când viscoleşte zăpada” – şi altele.

Poetul foloseşte aluzii biblice . “A cui femeie vei fi/ în veci/ a celui pe care
l-ai iubit/ cel mai mult/ ori a celui care/ te-a iubit cel mai mult?” şi adieri de Duh din
Cântarea Cântărilor, precum : “Simţi, nu-i aşa/ că mi-e dor de tine/ după cum vine
plină de salcâmi/ înserarea/ după cum/ picioarele ţi se umplu de iarbă/ şi mâinile ţi
se îngreunează/ de îmbrăţişările/ care se apropie./ (…) Tu şi eu ca apa fluviului/
când se loveşte de apa mării/ de nu se mai ştie ce s-a făcut/ cu fluviul./ Poate că tu
eşti făcută pentru mine/ dar eu sigur sunt făcut pentru tine./ Spun asta deoarece
uneori/ ţi-aminteşti/ te-ai pierdut de mine/ şi te găsisem abia/ cu toate străjile nopţii/
pe urma ta.” (pp.33-34).
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Sau această superbă poemă de dragoste, cu adieri din aceeaşi Cântare a lui
Solomon pentru Sunamita:

“Din degetele tale se-ntrupa/ o nocturnă/ nelămurit de singură/ şi surâsul
tău/ apunea pe dealul/ din depărtare./ Cu toate cuvintele/ te-am căutat apoi/ prin
friguroasa strajă a nopţii/ şi nici un poem de întoarcere/ să adun/ n-am mai putut.”
(p.74).

Şi, în sfârşit, de remarcat sunt acele străluminări de gând în spirit de haiku,
adevărate mărgăritare precum :

”Colina întârzia cu blândeţe/ peste ochiul/ înlăcrimat al lunii”; “şi-n iarba ei/
cald/ se-ntrupa/ mâna ta” ; “Dincolo de ameninţarea/ salcâmilor/ luna/ se desparte
încet/ de mâinile tale/ desăvârşite”  şi multe altele, încât, în fiecare poem se găsesc,
aşa cum am mai spus, mici bijuterii care pot fi luate de sine stătător şi constituite în
micropoeme.

O carte întemeiată pe cel mai frumos sentiment, pe iubire. Iubirea care
cuprinde în sine totul şi a cărei jertfă de sine împuţinează, consumă, dar şi
îmbunătăţeşte, îl justifică pe om, îl face altul, locuit de fiinţa iubită. De aceea, durerile,
neliniştile, poverile iubitei devin propriile suferinţe şi neajunsuri, cale de mijloc nu
este.

Te doare mâna iubitei cea care scrie cuvinte grele sau face gesturi nepotrivite,
te dor paşii care pleacă de lângă tine, te doare sufletul ei insensibil uneori, dar te ard
flăcările ochilor ei, te bucură zâmbetul său feciorelnic, te fericesc cuvintele gurii ce
rostesc jurăminte. Aşa încât, te întrebi : cât a rămas din tine după această locuire-
mpreună, după această substituire. Cât îţi mai aparţii, cât îţi aparţine sau cât îi aparţii?
Aceasta este cu adevărat măsura iubirii. Căci, după iubire, nu mai poţi rămâne acelaşi,
ceva din tine se transformă total, îţi scapă de sub control, se leapădă de fiinţa ta şi
devine altă fiinţă.

Sfântul Augustin are un superb adagiu legat de acest simţământ. El spune:
“Iubeşte şi fă ce vrei!” – cuvinte care ar putea şoca la prima vedere. Şi totuşi,
iubirea, deşi face tot ce vrea, nu uită să facă ceea ce trebuie! E un joc de aparenţe şi
perplexităţi pentru că nici un om care iubeşte n-ar putea face (nici măcar n-ar dori)
ceva rău persoanei iubite, fără să-şi dăuneze lui însuşi.

Iubirea te face mult mai frumos şi îţi şterge toate imperfecţiunile, toate
asperităţile. Într-una din apariţiile sale la Medjugorje, în Bosnia-Herţegovina, Prea
Sfânta Fecioară Maria a transmis vizionarilor: “Sunt frumoasă pentru că iubesc.
Dacă vreţi să fiţi frumoşi, iubiţi!” Iubirea îţi redă demnitatea de copil al lui Dumnezeu
şi te scaldă în haina neprihănirii.

Autorul de faţă, Costică Oancă este unul dintre cei aleşi peste care îngerul
şi-a întins aripa protectoare. Şi el ştie acest lucru, îl cunoaşte pe îngerul însoţitor,
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are colocvii cu el, se întreţin amândoi, ori se odihnesc unul în tăcerea celuilalt. Nu
numai în cartea aceasta, dar şi în volumul de debut “Îngerul din singurătate” –
carte de aforisme, prezenţa îngerului se face simţită şi vizibilă printre cuvinte. Este
o bântuire blândă şi benefică, aşa cum numai marilor spirite le este dat să perceapă.
Îngerul care-l însoţeşte mereu şi care-i apare în vis, poate fi chiar proiecţia propriului
eu, în lumina serafică a adevărului credinţei. Iar pretextul “elegiei pentru o sută de
violoncele” – este căutarea, cercetarea, adâncirea de sine în sine a persoanei proprii,
rezemată de propria singurătate şi proiectată pe fundalul, nu mai puţin ameţitor şi
alunecos al oglinzii în care uneori se recunoaşte, alteori nu.

Această introspecţie durută, îl reflectă, aşa cum este, la timpul potrivit, adică
la această maturitate a conştiinţei, când filtrul timpului permite decantarea tuturor
impurităţilor şi a balastului.

Ceea ce rămâne, e de natură să-l reprezinte pe om, cufundat pe deplin în
poet, cu toate stările de graţie prin care trece.

Şi nu e numai o imagine frumoasă a sufletului său, rămas genuin, nu e doar
o străfulgerare de blitz, o proiecţie ca pe un ecran, ca o hologramă, unde figurile
zăbovesc o clipă, iar apoi dispar, ci, dovada trecerii sale din timp, în veşnicie. E
ceea ce-şi doreşte orice creator, orice autor, orice îmblânzitor al frumosului estetic
dar şi al acelui “frumos” care, după spusele lui Dostoievski – va salva lumea.

În lumina acelui frumos, îi dorim autorului ca volumul “Elegie pentru o
sută de violoncele”, chiar dacă nu va salva lumea, să poată salva măcar, câteva
suflete.

Galaţi, 5 august 2003
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ROST ŞI DEVENIRE ÎNTR-UN ANOTIMP AL  SPIRITULUI
AURELIA RÎNJEA, “Runele cocorilor”,

Editura Printeuro, Ploieşti, 2004

Volumul recent apărut la Editura Printeuro
Ploieşti, intitulat  „Runele cocorilor” pune în  lumină,
aşa cum mărturiseşte autoarea, „un anotimp al
spiritului, desprins din rune de cocori, înalţă simboluri
spre decriptarea unui dialog permanent”- cu sine însăşi
şi cu semenii săi. Poeta îşi revendică singurătatea, nu
numai ca stare fizică dar, îndeobşte, ca stare de spirit.
Ca un ecou răsfrânt al acestei singurătăţi nevoite,
adâncul de sine capătă forma semnului de întrebare.

Lumini de toamnă, singurătăţi ostenite, lacrimi
peste timp şi golul iluminat de Duh al absenţei
prefăcută-n Cuvânt, în rost, în devenire. Cascadele
urcă lăuntric pe falezele-n alb şi iscă  tăceri neliniştite.
Şi peste toate, o adiere de liliac târziu în amurgul

ancorat în regretele zilei. Iată cum împlinirea, „născută-ntr-o clipă de adevăr sfânt
şi feeric” – se transformă în frumuseţe eternă.”

A şti să înveşniceşti clipa, înseamnă a şti să învingi umbra vieţii, dorinţele
istovite, lacrimile gata-mbrăcate de drum, umerii dezgoliţi ai singurătăţii şi a te
smulge din ancorele timpului, înălţându-te după spiralele Căii Lactee răsfrântă-ntr-
un Cer de cuvinte.

Cu un ochi pineal să priveşti urmele timpului rănit şi frânt în dumicaţi de-
anotimp, construiţi pe furate, spintecaţi rând pe rând şi daţi păsărilor de pradă.

Durerea cântăreşte cât  un început de sfârşit, pe când întunericul inert strânge
cât un „imperiu de ger” iar capătul de drum „creşte prin trup/Nicăieri”. Cerul
desferecat despică timpul dintre astăzi şi mâine. În lumina crepusculară de toamnă,
„din toate colţurile/din toate vârstele,/ din toate întrebările/ singurătatea striveşte.”
Doar cerul mai scutură „lacrimi de piatră/ pe drumul uitării.” (Lacrimi).

Regretele târzii sunt „bucăţi de suflet” – ca nişte viori desfrunzite. Şi totuşi,
peste lacrima zilei de ieri , răsar cuvinte din stelele dimineţii.

Câte anotimpuri agăţate de cercevelele minţii! Până şi florile pun întrebări,
în timp ce cuvintele, neputincioase, „scriu pe asfalt/tăceri refuzate”.

Toate categoriile filozofice se înfruntă în peisajul paginii : timpul (însă nu
cel prezent sau viitor), bucata de timp revolut care-şi revendică dreptul la amintire;
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spaţiul, nesigur, alunecos, mişcător – cel dintre cer şi pământ – unde mişună cele
mai variate culori; viaţa – mai puţin ca viaţă trăită şi mai mult ca viaţă privită,
contemplată, viaţa cu miros de migdală, cea care asupreşte clepsidra, obligând-o la
răsturnări intempestive, exact atunci când te aştepţi mai puţin. Viaţa predată demult
în braţele singurătăţii, hulpave, vorace, pierdută-n vârtej ca-n întunericul mişcător
al târziului. Moartea - o umbră neconturată, abia presimţită, dar al cărei miros se
anunţă de departe, ca al unui animal care deja stă la pândă.

Nu lipseşte din acest decor nici apa de trecere pe care vâslaşii trag în
contratimp. Cât mai e până la malul în flăcări? Şi cine aşteaptă dincolo de orizontul
rănit de soarele prăvălit în văi la crepuscul?

Şi până atunci, ziduri înalte, ostile, pe care nu poţi să urci pentru că iederele
te înconjură rece şi strâns.

Alergi spre o rază uitată spre poarta „risipită-n depărtări” care amăgesc
precum fetele morgane ale nisipurilor, tremurând în arşiţa nesfârşitelor iluzii.

Se reg`sesc [n recuzita poetei „siluetele albe ale durerii” ;  „dorul acut bătând
la uşi lăuntrice”; „strigătele tăcute ale drumului”; „incertitudinile care mijesc”;
„chemările rădăcinilor”.

Dar dintr-o dată, peisajul se luminează într-o nouă perspectivă : „surâsul
unui copil/ ţine-n loc lumea” – proiectată în viitor (Perspectivă).

Singura certitudine sunt privirile limpezi, aducând zare în ochi pe orbita
sufletului…

O poezie de atmosferă, o poezie picturală, în care cheia de boltă e  aşteptarea
şi arareori – câte o emoţie firavă – „regăsită în amintirile/  dintre două singurătăţi.

Şi totuşi, „lumina – ca o îmbrăţişare” – ne caută „dincolo de cuvinte”, iar
singurătatea rămâne în urmă  ca o „corabie de marmură/ lipsită de vâslaşi” (Corabie
de marmură). Nu lipsesc întrebările retorice, fără îndoială: „Unde?” „Până unde?”
„Încotro?” ”Pentru cine?”

Aşa cum dă mărturie autoarea, cartea „Runele cocorilor” este o invitaţie
către „comunicarea universală într-o semiotică a timpului”. Să dăm curs acestei
invitaţii către comuniune într-un anotimp al spiritului ce nu cunoaşte vârstă sau
limite.


