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C~R}ILEMAGISTRULUI ELIADE ZDREN}ELESFIELII (IV)
(I) Mircea Eliadecea Eliadecea Eliadecea Eliadecea Eliade: un veac de la na[terea

unei majore "m`rci înregistrate" made in
Romania. Ne-am hr`nit cu literatura lui exo-
tic`, am crescut liberi ca mentalit`]i [i curaj
intelectual prin eseurile-i entuziasmante, ne-
am ferecat lucr`rile [tiin]ifice gra]ie arm`turii
erudi]iei lui enciclopedice. To]i cei ce-l iubim
constant îl anivers`m prin reînnoite citiri, în
fiecare ceas al r`sfoirii febrile prin parc`
nesfâr[ita lui Carte, din ale c`rei coli se
desprind, ca-n prozele lui Borges, mereu alte
sensuri [i referin]e. R`mâne [i azi un reper
ce nu poate fi supus degringoladei balcanice
[i care a revenit imperial în propria ]ar` în
dauna autorit`]ilor proletcultiste de mai an.
Eugen Ionesco spunea cum, din experien]a
personal`, în primul interviu de dup` trecerea
la ve[nicie a prietenului s`u fidel: un român
trebuie s` ajung` un gigant, mare cât lumea,
ca s` nu-i mai poat` opri nimeni reîntoarcerea
în ]ara natal`, fiindc` vine cu întreaga lume
înapoi.

(II) Prima ie[ire în Germania mi s-a
nimerit la Freiburg im Breisgau, lâng` izvoa-
rele Danubiului. Aici prindeam, în 1991,
lansarea volumului III, partea a II-a (De la
epoca marilor descoperiri geografice pân`
în prezent) din Istoria credin]elor [i ideilorIstoria credin]elor [i ideilorIstoria credin]elor [i ideilorIstoria credin]elor [i ideilorIstoria credin]elor [i ideilor
religioasereligioasereligioasereligioasereligioase. La Editura Herder prinsese contur,
sub coordonarea lui Ioan Petru Culianu,
volumul ce rotunjea magnificul proiect al
magistrului Eliade. Scris de colaboratori
precum David Carrasco, Peter Bolz, Henri

Maspero sau John Mbiti, el poart` evident
pecetea profesorului de istoria religiilor de
la Chicago, chiar dac` uneori nu se ridic`,
compozi]ional [i stilistic, la în`l]imea mode-
lului. Am visat pe atunci o variant` româ-
neasc` la Amarcord, dar iat` c` ie[enii au
realizat-o acum ca un volum 4 al IstorieiIstorieiIstorieiIstorieiIstoriei...
eliade[ti (trad. M.–M. Anghel, Polirom, Ia[i,
2007, 496 p.), ce prezint` religiile Chinei [i
Japoniei, credin]ele tradi]ionale din Africa,
America [i Oceania, dar [i "creativitatea
religioas` [i secularizarea în Europa de la
Iluminism încoace" –     capitol final pe care
ar fi dorit Eliade însu[i s`-l compun`. Pentru
temeiurile noastre greco–latine aceste culte
[i ritualuri par foarte îndep`rtate [i greu de
perceput, îns` cu siguran]` c` genialul sa-
vant dorea s` ofere lec]ia nec plus ultra a
domeniului, al`turând cele mai primitive [i
cele mai recente ideologii, insistând asupra
comunei lor agresivit`]i contra lui homo
religiosus. Nu trebuie uitat c` Eliade î[i
intitulase de fapt proiectul tomului ultim din
opera capital` "De la descoperirea ™bunului
s`lbatic¤ pân` la ideologiile ateiste
contemporane"!

REDIVIVA

CLAUDIU T. ARIE{AN
(III) O punte interdisciplinar` luminoas`

[i tonic` ofer` Pr. conf. dr. Eugen Jurcaugen Jurcaugen Jurcaugen Jurcaugen Jurca prin
Spovedanie [i psihoterapie – interferen]e [iSpovedanie [i psihoterapie – interferen]e [iSpovedanie [i psihoterapie – interferen]e [iSpovedanie [i psihoterapie – interferen]e [iSpovedanie [i psihoterapie – interferen]e [i
diferen]ediferen]ediferen]ediferen]ediferen]e, Editura Despina, Bucure[ti, 2007,
224 p. Rodul "unei îndelungate pasiuni, dospiri
[i document`ri" începute acum dou` decenii,
cartea configureaz` ascensiunea spiritual` a
omului, "metaforic vorbind, ca un vultur purtat
de dou` aripi larg întinse spre cer: duhovnicia
[i psihoterapia". Sunt multe sugestii [i
clasific`ri utile pentru arealul teologic, cât
[i pentru cel psihologic în acest "manual de
duhovnicie" cu fundamentare [tiin]ific`.
Deocamdat` ele vor fi aplicate de parohul
[i universitarul timi[ean pe meleaguri
canadiene, unde îi menim cu real ata[ament
s` nu cad` niciodat` în ipocritele omagii pro
forma: "cel mai valoros terapeut dintre
duhovnici" ori "cel mai bun duhovnic dintre
psihoterapeu]i" — fiindc` a[a se consoleaz`
invidio[ii, apteri în ambele domenii, de
reu[itele oric`rei sinteze înaripate.

(IV) O carte ceva mai sistematic` decât
insomniaca Bufni]` din d`râm`turi Bufni]` din d`râm`turi Bufni]` din d`râm`turi Bufni]` din d`râm`turi Bufni]` din d`râm`turi ne-a oferit
"Prâslea teologilor români", Mihail Neam]u,Mihail Neam]u,Mihail Neam]u,Mihail Neam]u,Mihail Neam]u,
în Gramatica ortodoxiei. Tradi]ia Gramatica ortodoxiei. Tradi]ia Gramatica ortodoxiei. Tradi]ia Gramatica ortodoxiei. Tradi]ia Gramatica ortodoxiei. Tradi]ia dup`dup`dup`dup`dup`
modernitatemodernitatemodernitatemodernitatemodernitate, Polirom, Ia[i, 2007. Este cronica
unui dialog lucid, dar reveren]ios între filozofia
universitar` [i teologia eclezial`, între post-
modernism [i patristic`, prin patru "nume de
neocolit": D. St`niloae, Michel Henry, An-
drew Louth [i John Milbank. Franche]ea [i
entuziasmul genuin al eseistului, vizibile [i
în scurta întâlnire cu fanii de la "Areopa-
gus"-ul timi[orean, garanteaz` o lectur` alert`
[i multe chestion`ri adânci pe tema
redescoperirii identit`]ii religioase. Preocupat
de "restituirea coeren]ei narative a conceptului
de ortodoxie", M. Neam]u face [i o schi]` a
intelighen]iei teologale de la noi, deta[at` oare-
cum datorit` îndelungii sale [coliri britanice.
Cele "câteva rafturi din laboratorul de gesta]ie"
al operei sunt bine topite în text, dar emfaza
unor note auctoriale [i preeminen]a ironiilor
acide în dauna umorului englezesc ne îng`duie
o batere amical` pe um`r: Hans Urs Von

Balthasar apare pe aceea[i pagin` bibliografic`
în dou` feluri, la ini]ialele U [i V, de[i cititorul
avizat deduce c` nu exist` mai mul]i "ur[i
von balhasari", ci e doar sc`parea
computeristic` a autorului. Dup` cum e, sper,
[i op]iunea abreviativ` pentru "Mucenic" de
la p. 36 pe care n-o mai reproduc, nu cumva
s` se încet`]eneasc` în limba român`. În rest,
o carte remarcat` con brio, citibil` cu bucurie
[i încredere în destinul autohton al domeniului.

În mod normal, debutul lui Mircea Br`ili]a ar fi trebuit s` aib` loc în prima jum`tate
a anilor '70. Numai c` epoca era cu totul anormal`, editurile nef`când excep]ie de la
regula zmintelii generale. În plus, pe lâng` sumedenia de impedimente obiective: cenzur`
tot mai aberant`, concursuri (bine m`sluite) de manuscrise literare, debuturi în dev`lm`[ie,
dup` modelul "brazdei peste haturi", tân`rul Mircea Br`ili]a era, printre colegii s`i de
genera]ie (nu to]i, dar cei mai mul]i), un retractil. În ciuda bunelor opinii (fie verbale, fie
scrise) asupr`-i ale unor critici sau buni exper]i în poezie ca Raicu, ca Robescu sau Hagiu,
el suferea de o timiditate, numele c`reia, mai neao[, dar [i mai just, este sfial`...

Sau, mai curând, sfiial`, cu doi i, — cum atr`gea Dimov aten]ia, când recita o poezie
de Arghezi, în care un cobili]ar nu preget` s` se închine în fa]a unei ruinate biserici
vechi, zis` "din gropi": "Dar el, oltean cu co[uri pline [i cu balan]a f`r` gre[,/ Întârzie
din drum la tine, când drumul lui spre tine duce,/ Ia cobili]a din spinare, cu co[urile de
cire[i,/ O pune jos [i, cu sfiial`, sco]ând c`ciula, face cruce."

Or, sfiiala asta e mai mult decât lumeasca, dac` vre]i, timiditate. Ea e evlavie [i
smerenie.

Ei bine, Mircea Br`ili]a e(ra) un evlavios smerit al unei poezii sim]ite [i în]elese ca
religie sau, mai curând, ca religiozitate. De unde, zdren]ele sfi(i)elii, ce e echivalentul
metaforic al unei smerenii la p`trat. Nu-i vorba de tartufferii [i bigotisme de parad`, ca
la smeri]ii impostori, ci de un cult al poeziei, — neuzurpându-l, îns`, nicicum pe cel`lalt.
În inima lui Mircea Br`ili]a, cele dou` bat la unison.

E pentru ce poetul e credibil chiar [i atunci când "cendrillonizeaz`" [i/sau se umile[te
într-atâta, încât fraternizeaz`, pur [i simplu, cu oropsitele sp`l`torese: "Toat` via]a am
cântat la manicord/ fragila ma[in`rie/ distrus` chiar de via]`/ pe care o închiriam/ [i eu
[i al]ii ca mine/ pierdu]i negustori/ într-o încremenit` pia]`// pe muzica/ unor fanfare
ast`zi inexistente/ cas` cu cas`/ palat lâng` palat/ eu trudeam în genunchi umilit/ împreun`
cu/ sp`l`toresele dintre cuvinte// afar`/ se auzeau uralele reci/ trista caden]`/ [i râsul
nim`nui/ cum bolborosea/ în turb`riile sfinte". Titlul, Cântecul uitatului, al poeziei, e, [i
el, semnificativ, ca [i, de altfel, sonul bacovian (adânc, nu exterior) al ei...

În ceea ce prive[te manicordul (care apare [i aiurea în poemele lui Mircea Br`ili]a),
exoticul vocabul denume[te un instrument din alte vremuri, cu claviatur` [i cu coarde,
— acestea ultime fiind acoperite, pentru a face sunetul mai lin, cu pânz`. Este o defini]ie
de simplu dic]ionar, unde "mai lin" s-ar cuveni înlocuit cu "mai discret", în m`sura-n
care discretul manicord e, poate, instrumentul emblematic al poeziei vechiului meu prieten:
"oh amabile popor mai stai/ s` ascul]i cum plâng pe digul boreal/ dintr-un manicord/ pe
care mi-l aduse marea".

Într-un context vociferant pân` la dezarticulare, pe cât de clamoros impudic, tot pe
atât de vacarmatic, poetul nostru este unul discret pâna la "hermetismul" marelui trio
interbelic italian: Saba, Ungaretti & Montale, — din cel din urm` Mircea Br`ili]a însu[indu-
[i, ca exerg`, un indimenticabil vers, ca [i un titlu "anodin", Ocazii, atribuit penultimului
ciclu.

Cât despre versul pomenit mai sus, acesta e definitoriu, cred, pentru (poezia lui)
Mircea Br`ili]a, a c`rui (c`rei) inim` aduce a, mai ales, "scordato strumento" montalian,
— a manicord dezacordat!

De la cei trei mari italieni, în rest, o anumit` sicitate, o, dac` vre]i, economie a unui
vers mult auster, ba chiar, din când în când, ascetic, — fie [i dac`, la r`stimpuri, nelipsit
de unele pulsiuni madrigale[ti: "Ciudat` fat` de t`tar/ fierbe-mi un ceai mai mult amar/
din frunze verzi desz`pezite/ [i lacrimi oblice strivite// a[terne-te apoi în cort/ ca o felin`
de lumin`/ în gheara c`reia suspin`/ seduc`toru-mi suflet mort..."

Curios e c` sintagma eponim` a acestei c`r]i de poezie, anume "zdren]ele sfielii",
provine tot dintr-un poem madrigalesc: "Avea ochii verzi verzi verzi..."

(Ceea ce, în parantez` fie spus, trimite la roman]a neuitat` a unui trubadur de-acum
un secol, cam dat uit`rii, Cincinat: "Frumoasa mea cu ochii verzi/ Ca dou` mistice smaralde...",
— care certific`, [i ea, fatalitatea unei priviri esmeraldine.)

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Întorcându-ne de unde am pornit, s` spunem iar`[i c`, în mod normal, debutul lui

Mircea Br`ili]a ar fi trebuit s` aib` loc în prima jum`tate a anilor '70...
E ceea ce d` de în]eles cel care debuteaz` azi, într-un târziu (ne-, îns`, târzielnic),

în incipitul unei amare elegii: "Deceniul [apte: vânare de vânt vânare de carte..."

P.-S.
O men]iune, în sfâr[it, pentru grafica lui Alex Ivanov; pentru portretul de pe ultima

copert`, apar]inându-i prietenului Turcea; pentru ilustra]ia de pe prima, a celui ce "purtase
treizeci de mii/ de zile nume de arhanghel", adic` p`rintele lui Mircea, Mihai(l), medic
[i pictor de... zi sfânt` (du dimanche!), — al c`rui "ulei de in/ acum rânceze[te/ tat`l meu
odihne[te/ în ultramarin".
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