o avea, realizarea dreptãþii sau chiar rãzbunarea.
Consultînd cu o deosebitã atenþie diverse critici cu
privire la personajul principal, Ioan Morar face cu mare
grijã distincþia dintre starea de meditaþie a lui Hamlet ºi
nebunia cu care a fost consacrat de o parte dintre criticii
literari. Dupã prezentarea mai multor opinii, autorul
nostru scoate în evidenþã ºi dã o explicaþie în ceea ce
constã nebunia Prinþului, susþinînd ideea în care !starea
de nebunie# era doar o simulare în scopul de a putea
elabora o strategie pentru aflarea adevãrului, sau pentru
nu a fi descoperit în cazul în care ar fi deþinut anumite
informaþii. Conexiunea dintre religie/creºtinism ºi cele
întîmplate lui Hamlet nu întîrzie sã aparã. Autorul, Ioan
Morar, aduce în discuþie !natura arãtãrii# de care personajul principal nu este interesat, indiferent dacã este o
arãtare cereascã sau diavoleascã. Cu toate acestea el nu
ezitã sã cearã ajutorul ceresc: !Îngeri ºi soli cereºti, pãziþi-ne$#. Singurãtatea prin care trece se dovedeºte a fi
necesarã în primul rînd pentru descoperirea propriei
identitãþi, pentru a reflecta asupra vieþii ºi morþii. Cu
aceastã ocazie el dovedeºte în continuare o mare
încredere în Pronia divinã. Pe parcursul lecturãrii acestei lucrãri deducem împreunã cu Hamlet cã !raþiunea nu

este singura cale care duce la cunoaºterea complexã ºi
completã a tainelor#.
Prin lucrarea de faþã, scriitorul depãºeºte etapele
analizei de fond a vieþii Prinþului pentru a-i demonstra
religiozitatea. El analizeazã pe rînd cultura pe care acesta ºi-o însuºise, inteligenþa, atitudinile, comportamentul,
calitãþile morale ºi spirituale (curajul, bunãtatea, corectitudinea, credinþa), demonstrînd: !cã toate acþiunile ºi
demersurile lui sunt raportate la divinitate#.
Lucrarea de faþã aduce o nouã interpretare, din punct
de vedere teologic, a unui personaj dintr-o dramã, un
personaj care pentru mulþi dintre noi rãmîne încã un
mister. Ceea ce ºi-a dorit sã realizeze preotul Ioan
Morar prin prezentarea acestui erou este un lucru de
apreciat, el nu doar ºi-a propus, ci a reuºit sã evidenþieze
trãsãturile creºtine ale unui personaj dilematic. Acest
demers, bine documentat în ceea ce priveºte critica literarã universalã ºi româneascã, nu ar trebui sã fie doar
o carte prin care acumulãm informaþii, el trebuie privit
ºi din punct de vedere teologic. Atît la începutul lucrãrii
cît ºi pe parcursul acesteia nu lipsesc învãþãturile.
Autorul ºi-a dorit, ºi a reuºit, sã lase cititorului timp
pentru meditaþie"

Octavian MIHALCEA

O MARE OGLINDÃ DE SÎNGE
oemele cuprinse în volumul Vis (Princeps
Edit, Iaºi, 2009) conþin ample itinerarii
spre aflarea luminii, totul desfãºurîndu-se
sub necruþãtorul vînt al extincþiei. Foarte reuºita traducere a paradigmaticelor versuri poeºti din The
Raven contribuie cu o fundamentare electivã de
prim rang. Andrei Patraº ºtie cã eterna renaºtere va
încununa mereu aceastã aventurã presãratã cu pericole care este viaþa: !De-atîtea ori cîmpul a ars în
fiecare varã,/ de-atîtea ori s-a prefãcut în scrum cîteo iubire,/ dar tainic, într-o ultimã zvîcnire,/ presimt
cum ierburi mari or sã rãsarã"# (Rod III).
Emoþioneazã fascinaþia pentru puritatea
începutului. Astrul amintirilor, Luna, va veghea
mereu incursiunile cãtre origini. Alãturi de reluarea
oniricã a Mioriþei, este readus în memorie arhetipalul profil al Anei, spre retrãirea pilduitoare a stãrii
de dramã: !De plumb tîmple grele apasã./ Tu nu mai
ajungi, nenuntitã mireasã./ Pe drumuri de dor de-i
veni,/ zidi-te-voi, Anã, în zorii de zi.// Apoi, eu
cãde-voi în hãu/ ºi fi-voi izvor dezmierdînd trupul
tãu"/ Drumeþii gãsi-vor o canã/ din lut zãmislitã,
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din trupul tãu, Anã"# (Anã). Baladescul susþine
liniile de forþã ale acestei poezii.
În registru profund, sufletul e supus diverselor
vitriolãri, puternicelor intemperii existenþiale.
Trecerea inexorabilã a timpului stinge parfumul florilor odatã radioase. Propensiunea spre tãmãduitoarea transcendenþã þine de o naturalã soteriologie: !Sub raza candelei aºtept/ sã vinã de la Tine
semnul./ Aprind lumina inimii./ Ca untdelemnul#
(Rugãciune). Dar, pe pãmînt, rãtãcirea ia forme
diverse. Tentaþiile pot foarte uºor macula chiar ºi
ceea ce ar pãrea inviolabil. Înºelãtoarele meandre
ale mãririi poartã adînc în sînge aura infidelitãþii.
Luxura reteazã capete. Maxime relativitãþi roiesc în
jurul sufletelor, spre a le pierde. Sunt paºii strivitori
ai decadenþei. Aproape, îngenuncherea finalã:
!Foºneau mãtãsuri scumpe. La baluri ºi ospeþe,/ în
desfãtãri, cu chipuri/ viclene ºi supuse mã preamãreau curtenii./ Robit eram ºi orb. Deºartã frumuseþe"// am fost cîndva un rege. Acum strãbat
mereu/ cetãþile. Prin porturi,/ beþi mateloþi mã strigã
cu vorbe de ocarã/ ºi-n palme cerºetori au bani cu
chipul meu"# (Odã).
Fantasme din multiforma lume a lui Shakti bîntuie imaginarul incandescent al poetului Andrei
Patraº. Prezenþe sucubice, din zona damnatei
Salomeea, provoacã arzãtoare pasiuni. Incantaþii
lascive invadeazã firea, clipele apogeului erotic
pãrînd infinite. Valuri narcotizante din sfere iluzorii: !Ruguri mari în întuneric pe comori uitate
ard,/ lumi se zãmislesc în tainã, gîndul ranã-n timp
se face,/ în miresme adînci de ambrã, mosc ºi nard,/
nevãzutã treci prin zodii ºi soroace.// Urma de sãlbãticiune þi-o cuprind cu un descîntec,/ pe-a ta linã
coapsã-un ºarpe-n somn îþi lunecã pãgîn,/ cãutînd
lunatic neroditul pîntec./ Singur cu-a ta umbrãntruna mã îngîn# (Chipul nu-þi cunosc").
Poetul încearcã ºi riscante cufundãri în inefabilul eminescian. Într-o veritabilã cheie schopenhauerianã sunt etalate primejdiile amorului, ce
planeazã asupra emotivelor tipuri umane închinate
lirismului. Pasiunea ia valori cvasi-demoniace.
Sincerele sentimente pot fi atinse cu perfida aripã
maculantã a desacralizãrii. Inimile tresar, profund
lezate în elanul fuziunii cu absolutul. Femei cu
aparenþã candidã ascund autenticul chip al strãinei,
ceea ce poate conduce chiar la moarte: !Ca în mrejele-i întinse la picioare sã îi cadã,/ ea rãzboinicului
aspru îi întinde dulce nadã,/ iar istoria e plinã de
trãdãri fãrã de numãr"/ Sã nu crezi femeia care-ºi
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lasã capul pe-al tãu umãr./ Sã nu crezi femeia dacã
pe-al tãu umãr ea va plînge,/ cãci ca fiara lîngã
pradã, ce sãtulã-i doar de sînge,/ adormitã e o
vreme, dar-ca fiara din pustie %/ cînd se va trezi din
somnu-i va sãri sã te sfîºie# (Scrisoarea V ! variantã imaginarã).
Despãrþirea, ruperea unei legãturi visatã a fi
indestructibilã, brãzdeazã adînc trupul versurilor lui
Andrei Patraº, pe fondul dorinþei scufundãrii în
absolutul amoros. Deocamdatã primeazã bestiarul
infernal. Avem o elocventã cronicã a tãrîmurilor
pierdute. Forme ºi culori romantice vorbesc despre
osînde coºmareºti. Otrãvite hãituiri rãsunã din abis.
Apele Styxului rãvãºesc bolnave zone ale tãcerii,
într-o visceralã cavalcadã ce coboarã, tot coboarã:
!Veºnice rãni frãmîntã turbatele fãpturi/ ce îºi
preschimbã-ntruna chipuri slute/ cu nãclãite boturi
ºi-nveninate guri./ Spurcata rãsuflare greul vãzduh
împute.// Robiþi, nelegiuiþii se-adunã laolaltã/
încrîncenaþi, cu putrede artere./ De-atîtea munci
cumplite, fãrã odihnã saltã/ în spasme ale Iadului
viscere"# (Infernul ! variantã).
Nostalgia devine cotropitoare. Toamna sufletului conduce ºi acapareazã. Din fericire, mai putem
gãsi sprijinul vital în cele perene. Însã, inevitabil,
acest univers poetic e marcat de prezenþa flagelantã
a morþii. Piesa thanaticã se va desfãºura în continuare: !...e miez adînc de noapte. Tãcere blestematã./
A împietrit de mult a morþii horã,/ iar timpul lacom
clipele-ºi devorã/ ºi orologiul a-ncetat sã batã"#
(Balul). Interiorizarea apropie conºtiinþa de elementar. Persistã ameninþarea stingerii. Pas cu pas.
Evaziunea spre nemãrginirile visului e soluþia cea
mai la îndemînã. Idilice reprezentãri mai atenueazã
tonul saturnian al poemelor lui Andrei Patraº:
!Corãbii parcã prind contur/ pe bolta cu talazuri de
azur/ ºi-alunecã spre soare-apune/ prin clare unde
spre cereºti lagune# (Poveste). Zãpezile villoneºti
stîrnesc regrete. Fumul, visul, roua, ceaþa
accentueazã existenþa aparte a cuvintelor ce se
destramã. Detaliile expresioniste fundamenteazã
apãsarea: !"vãzut-am rãzboinici plîngînd cum
copiii,/ corbi grei ce din leºuri, în negre ospeþe, tot
rup,/ cetatea pierind în robie/ cum sufletu-n tremur
se smulge din trup"# (Vãzut-am"). Erosul þine
foarte mult de visele sîngelui, de beþia epidermei.
Poeziile lui Andrei Patraº invocã izvorul dorului
într-o luminã de lunã fermecatã. Inima e înfrãþitã cu
pãsãrile. Argintul nopþilor viseazã lumina într-o
mare oglindã de sînge.
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