
orizont

11 www.revistaorizont.ro
REDIVIVArediviva

(I) Cel mai prolific [i mai constant teolog
ortodox al locului ne-a preg`tit înc` o sintez`
de referin]` [i de maxim` fiabilitate. Este
vorba de cartea P`rintelui Profesor Dr. VasileVasileVasileVasileVasile
V. Muntean, V. Muntean, V. Muntean, V. Muntean, V. Muntean, Istoria Bisericii Române[tiIstoria Bisericii Române[tiIstoria Bisericii Române[tiIstoria Bisericii Române[tiIstoria Bisericii Române[ti, vol.
I (de la începuturi pân` la 1716), 2009 [i
vol. II (din 1716 pân` azi), 2010, Editura
Marineasa, Timi[oara, 192;182 p. Dup`
eminentele sale tratate interesând
bizantinologia, istoria româneasc` sau a
Banatului, precum [i istoria cre[tinismului
universal a venit rândul unei importante

materii predate la Teologia timi[orean`. De
altfel, studen]ii sunt principalii destinatari
ai celor dou` volume elevat didactice, înso]ite
de bogate bibliografii [i lecturi istorice
complementare. Capacitatea de a concentra
informa]ii [i de a sesiza mereu esen]ialul
reprezint` marca înregistrat` a autorului, care
ne ofer` [i o suit` de ilustra]ii remarcabile
în finalul fiec`rui volum. Nu putem decât
s`-i ur`m distinsului polihistor b`n`]ean [i
alte lucr`ri [tiin]ifice similare, care s`
îmbog`]easc` domeniul spiritualit`]ii
na]ionale sub semnul aceleia[i acribii tonice
de care a dat dovad` pe parcursul întregii
sale activit`]i academice [i publicistice.

(II) Din noua serie a colec]iei "P`rin]i
[i Scriitori Biserice[ti" am intrat în posesia
volumului al doilea, Sf. Vasile cel Mare,Sf. Vasile cel Mare,Sf. Vasile cel Mare,Sf. Vasile cel Mare,Sf. Vasile cel Mare,
Comentariu la cartea Profetului IsaiaComentariu la cartea Profetului IsaiaComentariu la cartea Profetului IsaiaComentariu la cartea Profetului IsaiaComentariu la cartea Profetului Isaia, , , , , trad.,
introd. [i note     Alexandru Mih`il`, Editura
Basilica a Patriarhiei Române, Bucure[ti,
2009, 383 p. De ast` dat` este vorba de o
traducere original` din limba greac`, f`cut`
dup` edi]ia lui P. Trevisan din 1939 [i
confruntat` atent cu echivalarea englez` din
2001 a lui N. A. Lipatov. De[i textul bazilian
de fa]` s-a confruntat cu probleme de
autenticitate în trecut, edi]ia lui Migne
trecându-l chiar printre scrierile nesigure
(dubia), ast`zi ideea apartenen]ei sale de
P`rintele Capadocian începe s` câ[tige teren
printre patrologi. De[i neterminat [i nepublicat
în timpul vie]ii autorului, acest comentariu
exegetic îmbin` armonios tradi]iile celor dou`
[coli de interpretare, cea alexandrin` [i cea
antiohian`, într-o sintez` supl` [i original`,
f`r` preten]ii de exhaustivitate, dar care poate
sta oricând al`turi de cele similare, mai
cunoscute [i complete, apar]inând lui Chiril
al Alexandriei [i lui Ieronim. Notele
minimale, f`r` excese erudite, indicii
scripturistici [i tematici completeaz` o edi]ie
reu[it` din marea aventur` de recuperare
patristic` aflat` la un alt nou început.

(III) Înc` un impozant [i necesar proiect
editorial ajunge cu bine la final drept urmare
a unui intens [i constant efort colectiv: tratatul

Fiin]ele nu [tiu c` sunt înzestrate cu natura
lui Buddha. Sinele lor fals le acoper` aceast`
natur` [i ele nu o pot vedea. Într-o zi noroas`,
soarele e acoperit [i nu se poate z`ri pe cer;
dar asta nu înseamn` c` el nu exist`. Nu e
nimic în neregul` cu soarele, atât c` fiin]ele
nu îl pot vedea. Drept pentru care avem nevoie
de metafore. Metafora este procedeul stilistic
cel mai des utilizat pentru a înv`lui în mister,
printr-o idee complex` [i abstract`, cuvinte
simple [i imagini clare. În jurul metaforei
se învârt dou` categorii de personaje: cei care
încifreaz` [i cei care decodeaz`. Pe în]elesul
tuturor. A[a cum trebuie s` se exprime preotul
în predica duminical` ca s` fie pe în]elesul
vulgului. La fel cum poetul trebuie s` g`seasc`
combina]ia ideal` de cuvinte pentru a
transforma versurile în tr`iri. {i tocmai ei,
bonomii, cei ce au menirea s` m`ture norii
[i s` ne redirec]ioneze aten]ia înspre centrul
fiin]ei noastre devin persona-ele non grata
ale societ`]ii. {i asta fiindc` omul modern
are probleme serioase în a disocia esen]a
propriei naturi de esen]a de rom, fapt ce
confirm` convingerea "celor mul]i" c` religiile
orientale exist` doar pentru a le rezolva lor
problemele gastro-intestinale. Noroc c`
persona non grata în discu]ie, Petru M. Ha[,
nu resimte dispre] fa]` de "cei mul]i", ci o
profund` grij` pentru "cei pu]ini", dornici
s` se perfec]ioneze:

"Telefonul foarte politicos/ al poetului
Lucian/ m-a trezit din somnul/ de dup`-
amiaz`./ Am apucat o carte indian`/ din cele
preferate de el/ în tinere]e [i i-am/ citit cum
se ridic` bra]ele,/ palmele [i capul spre/ cer
[i apoi fiin]a p`trunde/ în tine, nu mai [tiu
cum, [i/ cum vîntul bate/ o frunz`./ La toate
astea Lucian mi-a/ explicat p`rinte[te/ cum
st` chestia cu telefoanele/ [i mi-a cerut s`
trec/ la esen]`. Apoi a-ncetat cere-/ monios
convorbirea.// Zic, hai s`-l sun [i eu pe Lucian/
[i s`-i spun c` esen]a/ este ceea ce nu este/
sau invers, [i/ esen]a de rom pe care unii o/
pun în ceai/ iar gospodinele o folosesc la
pr`jituri." (Esen]a)

În boln`vicioasa lui viziune asupra
societ`]ii, poetul nu [i-a venerat criticii
profesioni[ti niciodat`, ba din contr`, i-a
detestat, laolalt` cu negu]`torii de art` [i
prosperii manevran]i ai artelor, editorii. Prin
intermediul acestora, poetul sufer` o
transformare extrem de "productiv`": din
narcisistul nevrotic (a[a cum e v`zut, pe
nedrept, orice poet extrem de talentat, dar
care are nepl`cerea s` fie ignorat în mod
sfid`tor de editurile "prestigioase") el devine
un personaj aberant ce are acum prilejul s`
î[i fac` abera]iile cunoscute: "Doamna este
un cal brun/ care pa[te din oglind`/ zorii
[ahului nebun/ uita]i peste zi în/ tind`// de
la pat pîn`-la mas`/ singur/ f`r` cuiras`/
c`l`re]ul vesel cînt`// pa[te-n moarte o oglind`/
care nu m` însp`imânt`." (P`[une în care pa[te
un cal)

{i totu[i, atunci când cineva p`trunde
în intimitatea lui nes`n`toas` [i îl întreab`,
îngrijorat, ce-l doare, poetul ori neag` suferin]a
ori e incapabil s` discute despre acest aspect
în termeni constructiv clinici, preferând s`
îndure p`c`toasa-i lordoz` (devia]ie a coloanei
vertebrale) ce i s-a tras, în timp, de la
imaginara-i imaginoz`: "Î]i imaginezi/ atunci
cînd au venit/ IMAGINEZII/ cu cîinii dup`
ei/ umblînd prin sat/ ce de imagini ne-am/
imaginat/ fiecare. Pierzîndu-ni-se/ pofta de
mîncare./ Pe sub nori printre/ cire[ii amari/
ziceai c` suntem cu to]ii/ ni[te m`gari/
imaginari." (Imago)

De[i neag` copil`re[te acest lucru (lucru
lesne de în]eles, nu face]i gre[eala s` testa]i
limitele demnit`]ii unui artist!), poetul scoate
adesea ]ipete sfâ[ietoare de durere, fiind gata-
gata s` renun]e din toat` inima la arta lui [i
la sufletul lui doar ca s` tr`iasc` [i el bun`-
starea carnal`, dar care poate deveni în func]ie
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european de Istoria religiilorIstoria religiilorIstoria religiilorIstoria religiilorIstoria religiilor, coord. Giovanni
Filoramo, vol. V (Religiile Americii
precolumbiene [i ale popula]iilor indigene),
trad. Cornelia Dumitru, Editura Polirom, Ia[i,
2010, 528 p. O pleiad` întreag` de speciali[ti
ai domeniului (Anna Paini, Jean-François
Mayer, Jane Marie Law, Ernesto Cerulli,
Bernardo Bernardi, Iris Gareis e.a.)
descifreaz` aspecte insolite [i socotite
oarecum "de ni[`" ale descrierii religiilor.
Astfel afl`m informa]ii sintetice [i verificate
[tiin]ific despre credin]ele mezoamericanilor
sau ale culturilor andine superioare, despre
cultele africane ori cele din Oceania, despre
[amanismul Asiei Septentrionale [i curentele
milenariste ce au zguduit Occidentul, despre
ocultismele [i spiritismele moderne.
Remarcabil ni se pare îndeosebi capitolul
final apar]inând chiar coordonatorului
întregului demers, Giovanni Filoramo, care
în nici 30 de pagini întreprinde o veritabil`
schi]`, excelent documentat`, a evolu]iei
specializ`rii sale, o "istorie a istoriei religiilor".
De un loc eminent în aceast` analiz` se bucur`
[i Mircea Eliade, a c`rui oper` g`se[te multe
puncte comune cu fenomenologia religiei
orientat` hermeneutic. Mai precis, nenum`-
ratele demersuri constructive ale acestuia din
urm`, ducând la întemeierea celebrei "{coli
de la Chicago", se subsumeaz` problematicii
lui homo religiosus, "în]elegerii fenomenului

religios iuxta propria principia, în acel quid
unic [i indispensabil pe care îl con]ine",
realizând "o antropologie a sacrului intens`
din punct de vedere istoric".

(IV) Arareori marc`m între fruntariile
rubricii "Rediviva" apari]ia unor volume de
versuri, dar antologia poetic` a lui Ticu Leon-Ticu Leon-Ticu Leon-Ticu Leon-Ticu Leon-
tescu, tescu, tescu, tescu, tescu, Crucea – r`scruceCrucea – r`scruceCrucea – r`scruceCrucea – r`scruceCrucea – r`scruce, pref. Constantin
Buiciuc, Aditura Anthropos, Timi[oara, 2010,
111 p. ne-a re]inut aten]ia în chip deosebit.
Absolvent de Arte [i Teologie, autorul tope[te
în crea]iile sale lirice lecturi biblice, analize
spiritual-metafizice, contexte social-istorice:
toate înv`luite în faldurile unui estetism bine
temperat, cum sugereaz` Eugen Dorcescu
pe ultima copert` a c`r]ii. Acela[i competent
critic literar socote[te acest florilegiu "o reu[i-
t` a poeziei religioase de inspira]ie cre[tin`",
ce "se revendic` de la lirismul reflexiv ca
atare, situat dincolo de orice încadr`ri [i
limit`ri stricte, lirism pe care autorul îl sluje[te
cu bun` pricepere [i rodnic` st`ruin]`".
Calitatea sa compozi]ional` e dincolo de orice
îndoial` iar fiorul discret al inspira]iei mistice
îl situeaz` în rara familie a celor numi]i de
romani poeta vates, cet`]ean select [i vis`tor
al cosmopolisului dar [i tr`itor lucid al zilei,
adânc înr`d`cinat în valorile str`bune ale
neamului s`u.
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de periculozitatea situa]iei [i una vegetal`:
"Erau to]i mor]i de foame// În fa]a lor [edea
o cutie cu m`sline!// {i naiba [tie de ce/ le
era ru[ine s` moar`// {i ca s` scape ei de
ru[ine/ au cercat s` violeze cutia/ [i n-au reu[it.
De[i gîndeau/ c`-n ea e istoria antic`/ Socrate
[i Geografia// {i-a venit p` urm` unu/ c-un
cle[te/ un tolomac/ [i chiar i-a venit/ cutiei
de hack.// Dovad` c` nici el/ nu era oarecine/
dup` ce-o desf`cu/ a chiar mîncat dintr-însa/
vreo dou` trei m`sline" (Cutia cu m`sline)

{i atunci, diminea]a, când pân` [i marii
arti[ti sunt, probabil, o idee mai vioi ca de
obicei, poetul pare [i mai pervers hot`rât s`-[i
vad` boala urmându-[i cursul ei obi[nuit, de
parc` în lumina unei noi zile, o presupus`
"zi la masa de scris", [i-ar fi adus aminte c`
to]i oamenii, inclusiv cei s`n`to[i, tot mor
într-o bun` zi [i, de regul`, cu o anumit` doz`
de nepl`cere; dar el, norocosul, e ucis, fie
c` sufer` de o boal` sau nu, de c`tre cel mai
stimulator tovar`[ livresc –  zgomotul [i furia
cotidianului:

"Nu exist` nimic/ doar voi care ave]i doar/
impresia c` exista]i/ dup` cum nici Faulkner/
nici Joyce nu au existat/ a existat doar un
biet roman/ care a creat cele dou` pretexte/
obsedat cum era s` fac` [i el texte/ cu Jason
umblînd de nebun/ s` afle-n ce tufi[ul/ naibii
o fi intrat/ nepoat`-sa cu acela de purta/ cravat`
ro[ie [i mai/ pe urm` doamna ce se uita pe
fereastr`/ la ce-i f`cea cîinele acela din Dublin/
c`]elei respective." (Câmpuri-Surduc)

În ultim` instan]`, poetul autentic este
un vizionar, de fapt unicul vizionar de pe
p`mânt: "Înainta a[a spre mine uria[/ ducînd
în mîini un talger/ de inox pe care [edea/
Salomeea în pozi]ia lui Gautama./ A[a c` a
trebuit s` cobor din/ pat, în timp ce fata ebree/
s-a transformat într-un/ Shiva – femeie./ Avea
un set de bra]e, un alt/ set de picioare [i-ntre
ele/ un lotus, o floare." (În`l]area Domnului)
{i atunci, oare, de unde î[i trage acesta masa
grea a durerii adev`rate? Altfel zis, care parte
anatomic` e cel mai des solicitat` la un
vizionar? Cum moare, de fapt, vizionarul?
Oricât de contradictoriu ar ie[i raportul
medicului legist, îmi este limpede, dup` ce
am parcurs minunatele versuri ale domnului
Ha[, c` strig`tele lui pornesc direct din ochi.
Adev`ratul artist vizionar, nebunul celest
capabil s` produc` frumosul, e orbit de
propriile sale scrupule, de formele [i culorile
incandescente ale propriei sale con[tiin]e
umane.
____________

Petru M. Ha[, cînd au venit imaginezii,
Timi[oara, Editura Brumar, MMX




