1. Limba ºi literatura românã, înþelegînd prin aceasta
„învãþãmîntul datinilor”, folclorului în general ºi introducerea în cunoaºterea literaturii culte;
2. Istoria, înþelegînd istoria vieþii noastre naþionale din
punct de vedere politic, economic, legislativ, cultural;
3. Dreptul – cunoaºterea legilor þãrii, începînd cu constituþia ºi terminînd cu legile dreptului civil.
Dincolo de modelul strãin, ridicarea nivelului de culturã
al sãtenilor avea la bazã teoria lui Traian Brãileanu a comunitãþii morale, ai cãrei membri sunt persoane ºi nu indivizi,
unde funcþioneazã coeziunea integralã, o relaþie sufleteascã
stabilã cu oameni ce au idealuri, îºi iubesc patria, cred în
Dumnezeu ºi în Revelaþie, adicã în Hristos ºi în lucrarea Lui
în ei prin Duhul Sfînt. E de la sine înþeles cã într-o asemenea
comunitate nu avea ce cãuta idolul marxisto-leninistocomunist al luptei de clasã. Sociologul bucovinean are în
vedere în tratatele sale aºezarea societãþii pe bazele solide
ale creºtinismului tradiþional, iar Al.Ov. Vintilã face la
sfîrºitul unui subcapitol o constatare justã, apreciind cã sociologia profesorului cernãuþean, în general, poate fi consideratã una eminamente a nãdejdii.
Ideile deja expuse vor fi reluate ºi amplificate în volumul
Politica, apãrut în 1928, cu douã pãrþi: ªtiinþa politicii ºi
Arta politicii. Aici savantul face ºi teoria statului, cu genezã
în instinctul de conservare al grupului social faþã de alte
grupuri. În cartea aceasta el acordã o importanþã deosebitã
elitelor, împãrþind forma de guvernare statalã în oligarhie
(unde circulaþia ºi rolul elitelor are parte de o perturbare
accentuatã), ºi democraþie, în interiorul cãreia elitele, întotdeauna meritocratice, aºezate pe valorile morale creºtine, au
rol fundamental. La un pas distanþã se discutã problematica
naþiunii, omul de ºtiinþã T. Brãileanu accentuînd cã naþionalismul nu aparþine unor agitatori, ci este singurul principiu
de coeziune socialã, care în cursul istoriei a menþinut echili-

brul grupurilor sociale, a creat cultura caracteristicã
fiecãrui grup.
În sfîrºit, în 1940 îi apare, dupã Al.Ov. Vintilã, cea mai
cuprinzãtoare ºi cea mai originalã scriere, avînd ca titlu
Teoria comunitãþii omeneºti. În paginile ei se regãsesc cele
douã alternative ale omului: acesta are posibilitatea
urcuºului anevoios cãtre Dumnezeu prin dragoste, ori
poate alege sã coboare în vãile lumii materiale, aflate
mereu sub stãpînirea acerbã a egoismului. Puterea în stat
folositã cu înþelepciune, adicã înscrisã în preceptele biblice, zice autorul, nu va crea tensiuni sociale ºi nici nu va
duce omenirea la revoltã. Dimpotrivã, plecînd de la individ
ºi atenþia pe care o va acorda cultivãrii Eului spiritual, se
va edifica o comunitate sãnãtoasã îndreptatã cu faþa cãtre
mîntuire. Pãrãsirea ordinii morale e gravã ºi-l duce pe om
sub imperiul ordinii naturale, transformîndu-l într-o monadã fãrã ferestre. Prin aceastã prismã, T. Brãileanu pune în
discuþie problema statului totalitar, sociologului repugnîndu-i orice fel de tiranie, cãci despotul îºi distruge în primul
rînd propriul suflet prin distrugerea comunitãþii în care a
devenit suflet.
Dublul efort al lui Al.Ov. Vintilã, acela de a recupera
opera de o incontestabilã valoare a cãrturarului cernãuþean
ºi de a o interpreta sine ira et studio, meritã a fi apreciat la
superlativ, concluzia, cumpãnitã, aparþinîndu-i în
întregime: Aºadar, putem sã afirmãm fãrã rezerve, sintetizînd, cã Traian Brãileanu este singurul filosof comunitarist autentic din cultura românã, creatorul unui areal
sociologic inconfundabil, titularul unui construct noologic
prin excelenþã, cu ramificaþii spre o dezbatere susþinutã
despre naþiune, dar ºi despre elite, spaþiu al configurãrii
paradigmei comunitãþii omeneºti, cu o concepþie dezvoltatã în baza unei filosofii sociale întemeiate pe învãþãtura hristologicã.

Constantin MÃNUÞÃ

POETUL ÎN FAÞA DILEMELOR VIEÞII
oet matur, pe deplin format, Mihai Liþu
Munteanu se impune ca o voce liricã distinctã
în peisajul literar ieºean. Creaþia liricã, izvorîtã
dintr-o bogatã experienþã de viaþã, iradiazã uneori o
atmosferã gravã, meditativã, avînd în centrul ei cu
predilecþie metafora ºi tonul elegiac al trecerii timpului,
în mijlocul unei existenþe dilematice ºi furtunoase.
Un cîntec sfîºietor despre viaþã, moarte ºi iubire este
volumul Lupta cu ecoul (Editura Timpul, Iaºi, 2013).
Temele ºi motivele poetice sunt aceleaºi ca ºi-n volumele
anterioare, dar în acesta din urmã predominã un acut sentiment al zbaterii ºi neliniºtii metafizice.
Lupta cu ecoul este poezia care dã titlul volumului ºi
parcã e o întoarcere în lumea copilãriei, la jocurile nevinovate de prin codrii, cînd se aºteptau rãspunsurile
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ecoului: „Nisipul nu produce ecou/ Provine din lupta dintre pãmînt ºi mare./ Se scaldã mereu între apã ºi soare/
De aceea e vechi ºi totuºi e nou...// Nisipul nu produce
ecou/ Dar în firul de nisip ne regãsim,/ ªi cînd visãm ºi
cînd iubim./ Mai creºte un fir de iarbã ºi viaþa începe din
nou”.
Toatã poezia este o îndelungatã ºi constantã confesiune despre frumoasa naturã de acasã, din Bucovina,
despre oameni ºi locuri, despre cei duºi pe alte tãrîmuri:
„Mã urc pe munte ºi lumina pare aproape/ Întinzi mîna ºi
prinzi în palme soarele./ Printre creste de munþi zboarã-n
cîrduri cocoarele/ Ochii cei dragi plutesc pe valuri de
ape.// Mã urc pe munte ºi prind în braþe lunã/ Fulgi de
nea culeg de pe creste./ Prin ochii tãi deschid largi ferestre/ Cãtre izvorul de dor care ne adunã.// Cînd urc pe
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munte adun în braþe stele,/ Adun în
suflet lumina cu albã zãpadã,/
Steluþe albe adun de prin ogradã/
Razele stelare prefãcute în inele...”
(Putna).
Obsesiv revine „chemarea
munþilor de-acasã”, integrarea în
elementele naturii: „Iar mã cheamã
munþii de acasã/ Sã le calc
cãrãrile,/ Întunecate-s în decembrie
zãrile/ Tot mai multã ceaþa e
deasã// Paºii se afundã în zãpadã/
Urmele sunt grele pe pãmînt/
Pãdure, la umbra ta am sã-mi fac
mormînt,/ Cã tu nu laºi soarele sã
cadã!” (Chemare), urcarea la munþi
fiind un fel de „transhumanþã”,
anunþînd o viaþã grea, plinã de
primejdii, asociatã cu „urcarea la
mãnãstire”, unde viii pot aprinde o
lumînare pentru cei duºi într-o
viaþã de apoi, pe care nimeni n-o
cunoaºte: „V-aþi aºezat acolo, sus
pe munte/ Înfrãþiþi cu brazii încãrcaþi de cetini,/ Acolo
numai lupii vã sunt prieteni/ªi nourii negri vã mîngîie pe
frunte.// Acolo, sus cerul vã este aproape/ Lui Cristos sãi faceþi închinare./ Rugãciunea aduce o alinare/ Pentru
cei care din luminã vor sã se adape!// Omule, de urci la
mãnãstire/ Lumina din ceruri te va cuprinde,/ O lumînare
pentru morþi de vei aprinde/ Din cer vei primi un semn de
iubire !// Din ceruri coboarã un imn de proslãvire/ Cãtre
cei ce-au fost ori nu mai sunt./ ªi ei au nevoie de un
jurãmînt/ Sã doarmã liniºtiþi în cimitire..../ Omule, urcã
mai des la mãnãstire!” (Urcarea la munte).
Existã ºi o alternativã inversã a urcãrii, chiar dacã
poetul afirmã în Hotãrîre cã „Dealul vreau sã-l urc/ Luna
mã-aºteaptã/ Cãrarea nu e dreaptã/ În stele mã încurc”,
aceea a coborîrii, cînd soarele este la crepuscul: „Dacã
soarele se aflã la amurg/ Revine mîine iar în rãsãrit./ Cã
tu repeþi drumul la infinit/ Dar eu cobor, nu mai urc, nu
mai urc...// În genunchi mã-nchin la Demiurg/ E prea
scurt urcuºul pentru oameni./ N-apuci sã-i înþelegi, credinþa, sã le sameni/ Cãci spre vale cobor, ºi nu mai urc, nu
mai urc!” (Coborîre), finalizîndu-se cu rãmînerea
amintirii unei cruci.
Jinduind, nu fãrã regrete, dupã o „noapte de gheaþã”,
poetul se vrea un spirit cosmic, atunci cînd în dealul þintirimului vor bate clopotele de aramã: „Dacã-mi cîntã
sub streaºinã rîndunelele/ ªi razele lunii mã cheamã,/ Voi
îmbrãþiºa pe rînd toate stelele/ În deal, la þintirim vor bate
clopote de-aramã!” (Dacã).
Natura cu munþii, rîurile, izvoarele ºi pãdurile este
omniprezentã în poezia lui Mihai Liþu Munteanu, fiind
un fel de spaþiu fizic pentru împlinirea iubirii, convins de
faptul cã „izvorului vieþii” trebuie sã-i întindã o punte.
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Iubirea, o temã dragã poetului,
pãstreazã uneori simple rezonanþe
din poezia eminescianã: „Pe alta
n-am sã mai iubesc/ Aºa cum team iubit pe tine/ Cu tine florile
zîmbesc/ Cu tine zilele sunt pline”
(Decizie).
Aripã frîntã este poezia în care
poetul rãzvrãtit declamã cã în
viaþã ar fi vrut sã fie vultur ºi nu
corb, sã contribuie la eradicarea
stãrii de jale din inima sa, numai
atunci cînd vor fi pedepsiþi cei
care au distrus pãdurile din munþii
noºtri. O incantaþie dureroasã ºi
plinã de semnificaþii este poezia
„Ascultã-mã...”, unde poetul se
roagã de ierburi, de lunã ºi de
stele, de izvoare sã i se îndeplineascã dorinþele.
Dintre toate anotimpurile se
pare cã iarna este cel preferat, cel
puþin aºa cum reiese din poeziile:
Iarnã grea, Iarnã ºi amintiri, Nopþi de iarnã,
Zãpada,etc.: „M-apasã nopþile lungi de iarnã/ Peste gînduri noaptea se aºterne,/ Noroc cã nopþile nu sunt eterne/
Cã mintea pe vecie ar trebui dã doarmã!” (Nopþi de
iarnã), încadrîndu-se în cohorta poeþilor care cîntã
Bahluiul (de la Alecsandri, încoace) într-o atmosferã
tristã, glacialã: „O iarnã grea m-apasã, pe creier/ ªuierã
vîntul nebun ºi hai-hui,/ Iarna aceasta ce calcã greoi pe
Bahlui/ Nu-i a mea ºi nici a unui greier!// Ierni mari ºi
grele au fost/ Peste plaiurile noastre legendare,/ Dar neam fãcut în istorie un rost/ Cu zile bune ºi cu zile amare.//
Vom ieºi anevoie din iarnã/ Cãci zãpezile ne-au troienit
speranþa,/ Pe deasupra însã pluteºte aroganþa/ Ce tinde
peste oameni sã se aºtearnã!”(Iarnã grea) amintindu-ºi
de iernile de altãdatã cu mari troiene, ca-n pastelurile lui
V. Alecsandri, cînd copilul era ocrotit de imaginea sfîntã
a mamei: „Vino, iarnã cu zãpezile-n troiene/ Sã-mi
amintesc iernile de altãdatã./ Cînd mama curãþa fulgii de
pe gene/ ªi-mi sãruta cu drag fruntea îngheþatã...” (Iarnã
ºi amintiri).
O rugã sfîºietoare, de adîncã durere lasã Mihai Liþu
Munteanu urmaºilor în poezia De treci în adormire:
„ªtiu cã voi trece în adormire/ Sã nu cãutaþi, sã mã treziþi./ Pe pãmîntul acesta n-am pus interzis/ E-al tuturor
celor ce trãiesc în neºtire!// De nu am avere ºi nu am nici
cruce/ Cerul e de vinã cã-i de stele plin,/ Învrednicit de a
fi cu norul cel divin/ Cãtre cele sfinte mã voi duce...// Nu
mã treziþi din adormire/ Mã visez dus între înþelepþi,/ De
merg pe drumul celor drepþi/ Urc pe cãrarea cãtre
nemurire!"..
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