poetree of life
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oarta turceascã. O introducere liricã la
Mistica Poveºtii este
cel de-al ºaptelea volum de versuri al poetului gãlãþean Adi G.
Secarã care marcheazã nu doar
intrarea într-un spaþiu infuzat de
arome orientale ºi de poveºti iniþiatice, ci ºi asumarea unei noi
identitãþi poetice, evidenþiate mai
întâi la nivel onomastic ºi ulterior confirmate de lectura poemelor. Volumul e semnat de Adi G.
Secarã-Halibey, iar explicaþia preluãrii numelui Halibey o deducem
din dedicaþia cu care se deschide volumul: „În semn de bun venit în aceastã lume, pentru Adela
Rafaela Simona ºi Albert Zian,
strãmoºilor mei necunoscuþi, în
special strãbunicii Ruxandra
Halibei [sublinierea mea, M.D.]
ºi un omagiu pios profesorilor
Mircea Eliade ºi Sergiu Tofan.”
Ruxandra Halibei a fost strãbunica de etnie turcã a poetului, iar
poarta a aparþinut hanului turcesc din Galaþi. Chiar dacã în prezent o ruinã, prin dimensiunile ºi
arhitectura sa, poarta rãmâne
dovada existenþei unei construcþii care aducea mai mult a templu,
decât a han. Dar ea este ºi mãrturia unui anumit context socio-istoric, cãpãtând semnificaþia unei
legãturi personale cu o lume dispãrutã, dar care supravieþuieºte
prin urmaºii ei.

Acestea sunt, deci, coordonatele poeziei lui Adi. G. SecarãHalibey, în care simbolul central
este un portal spre repere temporale diferite – „prin ea/ ne putem imagina/ cum vin suflete/ din
trecut, din viitor,/ dar mai ales din
prezent”, Toc-toc –, propune
confruntarea cu trecutul ºi cu fantomele acestuia, valorificarea
bucuriilor prezentului ºi accesul
la o anumitã spiritualitate în care
înalþarea ºi cãderea, limitele fireºti
ale existenþei umane, sunt treptele adevãratei purificãri interioare. Ca într-un ceremonial al intrãrii într-o poveste, volumul se deschide cu poemele Bãtãile în
poartã ºi Toc-toc, primul mai mult
o incantaþie a cuvântului în calitate de cheie magicã ce deschide
simultan porþile sufletului ºi ale
poeziei de o profundã încãrcãturã spiritualã: „Cuvânt frumos,
cheie din praf de stele,/ te scrie
pe-acest stâlp de suflet,/ întoarce-te în acest ochi de lume,/ te
deschide, primeºte toatã înãlþarea,/ toatã cãderea…” Poemele
înregistreazã o permanentã întoarcere spre sine dintr-o ipostazã maturã, echilibratã, chiar
atunci când reevalueazã fericirea,
amintirile casei bunicilor cu corcoduºii înfloriþi, a „unchiului tãnãºel,/ vitrinierul”, a lui tataie
Culai, dar ºi evenimentele istorice tragice care ºi-au pierdut, azi,

orice semnificaþie: „lacrimile dicteazã mai departe:// ºi gândul
duce la anul 1821,/ la toþi turcii
Galaþiului, omorâþi/ ca niºte îngeri
strãini, de alþi îngeri strãini// requiemul lor/ e pe valurile dunãrii:/ uitarea e un dans pentru pãpuºi aruncate-n foc –/ vântul citeºte-n cenuºã/ iar Istoria numãrã morþii/ împletindu-ºi degetele
descãrnate/ într-un rosarium
aproape/ fãrã de sfârºit”, psalm.
Memoria individualã se transformã în memoria colectivã datoritã
conºtiinþei originilor ºi redescoperirii esenþei pierdute a umanitãþii, iubirea, povestea care îi permite eului raportarea solidarã la
ceilalþi. Poemul rafaelei ºi Alt
remember configureazã ipostaza
tatãlui care redescoperã lumea
prin ochii celor douã fetiþe, dar ºi
cuvântul pur, crud care, fiindcã
þine de o vârstã inocentã a omenirii, funcþioneazã ca o sursã de
regenerare la nivel poetic.
Un alt grupaj de versuri, avanpremierã la un volum demult
scris, împreunã cu marian stroe,
la maºina remington, pe când
nu ºtiam de poarta turceascã, de
la sfârºitul anilor ’90, este un experiment poetic ºi se diferenþiazã
de celelalte prin schimbarea registrului. E o poezie desprinsã de
cotidian ºi de biografic, visãtoare ºi vegetalã, cu asocieri libere
în stil suprarealist: „dãruieºte-mi

hãul în care te simþi iar copilã a
nopþii/ vei citi-n onoarea clepsidrelor –/ voalul lumilor/ niagara
– lacrima îngerului meu pãzitor/
vei auzi-n apocalipsa gândului
troienit –/ cuvântul întunericului/
(atingerea mâinii reci – raiul plin
de calorifere/ vei amãgi trãind
culorile curcubeelor –/ ploile anotimpurilor)”, 1. Cu toate cã suntem avertizaþi cã aceste poeme
sunt anterioare descoperirii porþii turceºti, unele versuri anticipeazã universul oriental asupra
cãreia poetul va reveni mult mai
târziu pentru a-ºi confirma nu
doar pasiunea pentru aceastã
lume, ci ºi o legãturã înscrisã în
ADN-ul sãu poetic: „muezinul
fluiera…/ lunii semite feregeaua/
îi ºedeau bine ochii/ (se)gregau
sub pleoape intifada senzualã/ în
jurul arºiþei ºarpele se încolãcea/
un coran despletit/ era citit de un
nor necredincios/…/ strãina cãuta minciuna-n deºert”, moscheea cãlãtoare.
Cea mai consistentã parte a
volumului sunt poemele din grupajul Sabia de smochin, subintitulat „Gazelurile imaginare ale lui
Sarî Saltuk Baba, în traducerea la
fel de imaginarã a lui Adi G. Secarã-Halibey”. Versurile reprezintã
un dialog spiritual cu maeºtrii
sufiþi, Rumi, dar ºi cu Sarî Saltuk
Baba, gânditor turc care rãspândeºte religia islamicã în Balcani,

începând cu anul 1263 ºi al cãrui
mausoleu se aflã la Babadag,
oraº posibil înfiinþat de acesta.
Regãsim aici o lume contemplatã
în numele iubirii în care imaginea
definitorie sau idealul poetului
este derviºul, simbol al unitãþii
interioare, conºtiinþei de sine ºi
armonizãrii cu macrocosmosul,
adicã cel care este cu adevãrat
liber: „Poetul cautã derviºul ascuns în el, sâmbure/ De migdal,
ochi de smochin, din viitor de aur
arbore./ […] / Adý güzel, poetul
cautã derviºul rãtãcit/ În marea
din el, care nu crede în valuri funerare.”, V. Asemenea derviºului,
poetul aspirã la o înþelepciune
strãveche, eliberate de constrângerile creºtine, dupã înfrângerea
„marelui peºte ghiaur, din alt’ carte chemare” în care descoperã liniºtea lui Allah. Astfel, prin analogia dintre „sabia de smochin”
ºi creanga de aur, volumul lui Adi
G. Secarã-Halibey propune o regenerare spiritualã prin netezirea
tãiºurilor sufletului în urma trecerii printr-o poartã în care antagonismul dintre cele douã credinþe dispar.

Sandu Frunzã,
în elita consilierii filosofice româneºti

R

eputat profesor universitar, conducãtor de
doctorat (prin abilitare), Sandu Frunzã este unul dintre cei mai importanþi teoreticieni
ºi mai de succes practicieni români ai consilierii filosofice. De
aceea, cartea sa „Comunicare ºi
consiliere filosoficã” (Bucureºti,
Editura Eikon, 2019) constituie un
adevãrat eveniment editorial.
Deschis cu un studiu sintetic preliminar de coeziune (intitulat în
rezonanþã Camil Petrescu, „Cîtã
tehnologie, atîta filosofie”), volumul reuneºte coerent ºi convergent ºapte studii de amploare,
publicate în reviste cu vizibilitate ºi de impact ºtiinþific internaþional. Toate studiile au fost citite
ºi citate, ceea ce face ca profesorul Sandu Frunzã sã poatã fi vãzut pe bunã dreptate ca unul dintre corifeii consilierii filosofice din
România.
În þara noastrã, consilierea filosoficã este la început de drum.
Prin Aurel Codoban, Sandu Frunzã, Antonio Sandu, Lurenþiu Staicu, Vasile Petru Haþegan, Gheorghe Clitan (cel mai important specialist român în gândire criticã),
Florin Lobonþ, Iulia Grad, Ana
Frunzã, Simona Ponea, Iuliu-Marius Morariu, Mihaela Frunzã,

Ionuþ Mladin, Claudiu Mesaroº,
Maria Sinaci, Marian Tãtaru ºi
prin alþi câþiva, consilierea filosoficã îºi întemeiazã o tradiþie.
Precursorul acestei tradiþii se profileazã a fi, în aprecierea profesorului Sandu Frunzã, ca de altfel ºi
în opinia noastrã, stilistul existenþial, filosoful de excepþie Aurel Codoban. Am putea defini
încã de pe acum patru ºcoli ce
contribuie la delimitarea unei tradiþii în consilierea filosoficã româneascã: ºcoala de la Cluj (în
frunte cu Aurel Codoban ºi Sandu Frunzã), ºcoala de Iaºi-Suceava (în frunte cu Antonio ªtefan
Sandu), ºcoala de la Timiºoara (în
frunte cu Vasile Petru Haþegan ºi
Gheorghe Clitan) ºi ºcoala de la
Bucureºti (în frunte cu Laurenþiu
Staicu).
Trãim în „era digitalã”, aratã
profesorul Sandu Frunzã ºi accentueazã: „în plinã dezvoltare a
tehnologiilor comunicãrii, filosofia trebuie sã dezvolte tehnologii
ale sinelui care sã facã posibilã
menþinerea ºi dezvoltarea autenticitãþii fiinþelor umane. Atunci
cînd am afirmat imperativul: «Cîtã
tehnologie, atîta filosofie!», am
fost mînat de speranþa cã diversele practici filosofice vor gãsi
resursele de semnificaþii pentru

construirea sensului vieþii ºi a
consolidãrii condiþiei umane în
era digitalã. La nivelul intervenþiilor cerute de fiinþele umane în
raport cu viaþa lor personalã, cred
cã o mare responsabilitate în vederea rezolvãrii problemelor revine consilierii filosofice” (p. 208).
În era digitalã, omul contemporan se situeazã într-un orizont
specific: „Asistãm la o revigorare a sufletului acestui veac. Ea
stã sub semnul filosofiei. Transformãrile ce au loc în lumea construitã pe structurile instituite de
comunicare aduc o nouã provocare pentru omul reflexiv. El simte nevoia de a se cãuta pe sine ºi
de a se regãsi pe sine ca fiinþã
gînditoare” (p. 7).
În era digitalã ºi situat într-un
orizont reflexiv, cu o formulã existenþialã complexã, pentru a rãmâne echilibrat ºi a face faþã mulþimii de probleme, fãrã sã fi studiat
în parcursul ºcolar-academic o
disciplinã de genul „cum sã ne
trãim bine viaþa”, omul de azi gãseºte reper în sfaturile specialiºtilor în înþelepciune. Profesorul
Sandu Frunzã constatã cã „nevoia de consiliere este o realitate
a vieþii fiecãruia dintre noi” (p.
19) ºi vede consilierea filosoficã
ca fiind „una dintre formele con-

silierii aflate în expansiune în ultimii ani” (p. 22).
Pe de o parte, cartea prezintã
trei contribuþii fundamentale în
domeniul consilierii filosofice
(ideile lui Lou Marinoff, Emmy
van Deurzen ºi Aurel Codoban),
iar pe de alta dezvoltã ºi consolideazã ideile aplicative proprii în
ce priveºte cãutarea, descoperirea ºi dobândirea înþelepciunii în
viaþa de zi cu zi, sprijinirea oamenilor pentru a gândi critic ºi creativ soluþii pentru propriile probleme, pentru identificarea drumu-

lui optim-fericit în viaþã, pentru
interpretarea obiectiv-subiectivã
a evenimentelor în raport cu scopurile personale, pentru a delinea
corect perspectivele de viitor,
pentru construirea unei formule
existenþiale adaptate erei digitale
ºi orizontului reflexiv contemporan. Consilierea filosoficã, precizeazã sintetizator profesorul Sandu Frunzã, poate sã sprijine pe
cel consiliat sã facã „din dorinþã
o forþã creativã” ºi sã-l ajute sã o
transfigureze „în funcþie de starea de spirit ºi logica internã” a
propriei lui vieþi, întrucât „consilierea filosoficã mizeazã pe resursele benefice infinite ale dorinþei
puse în miºcare printr-o atitudine reflexivã ºi o acþiune entuziastã
în condiþiile concrete ale propriei
vieþi” (pp. 204-205).
Cartea se citeºte cu încântare
ºi cu folos, cãci ideatica este clarã, argumentarea este coerentã,
stilul este plãcut, iar direcþiile de
gândire configurate sunt de mare
ajutor lectorului în a face un prim
pas în consilierea filosoficã: pasul de a fi convins cã aceast tip
de filosofie aplicatã existã realmente ºi este utilã.

! ªtefan Vlãduþescu
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ºi poarta poeziei

