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Dumnezeu este atât de mare încât singură poezia în-

cearcă să-L exprime. Nu avem limbaj pentru măreția lui

Dumnezeu. Bogăția poeziei, mai complexă decât limbajul lo-

gic, distinctiv, limitativ, a fost totdeauna folosită pentru a-L

exprima pe Dumnezeu. Singur limbajul poetic se apropie de

Dumnezeu pentru a-I sluji exprimându-L.

Părintele Dumitru Stăniloae
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Marele dialog
de la facerea lumii

Sunt ani de zile de când îl admir pe părintele Sever
Negrescu fără să știu că este poet. Știam doar că este
preot în Eșelnița, un sat din Mehedinți în care apare de
13 ani o publicație periodică editată de parohie, în în-
grijirea părintelui paroh: „Candela din Dunăre”. O
publicație pe care am primit-o din când în când și am
fost profund impresionată de felul în care un om poate
să-și sfințească locul. De la poezii scrise de copii, a că-
ror înzestrare a fost descoperită și cultivată în cenaclul
care funcționează pe lângă revistă sub îndrumarea re-
dactorului ei – poezii care reprezintă uneori adevărate
debuturi literare –, până la știrile din comună, care prin
simpla selectare se constituie în sugestii morale, până
la cultivarea istoriei satului prin publicarea unor docu-
mente locale, până la anunțuri organizatorice și pro-
iecte de ajutare a celor mai puțini norocoși, publicația
părintelui Negrescu îmi apărea ca un mijloc de cultiva-
re și chiar inventare a Binelui și Frumosului, cu un en-
tuziasm și o dăruire care nu mai aparțineau de mult
vremii noastre și mă ducea cu gândul la perioadele ro-
mantice ale întemeierilor.
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 Într-un număr din acest an al centenarului, al cărui
nume este luat de atâtea ori în deșert, periodicul editat
de Parohia Ortodoxă Eșelnița-Mehedinți dezgroapă în-
tâmplări petrecute în comună în anii reîntregirii și pu-
blică minunata poveste a clopotului bisericii, turnat din
bronzul tunurilor vrăjmașe ca să cheme prin ani la ru-
găciune și unitate.

În mod evident, a fi preot nu este pentru părintele
Negrescu – cum se întâmplă atât de adesea – doar o pro-
fesiune, ci un apostolat căruia i-a stabilit singur, fără
zgârcenie, regulile dăruirii în folosul comunității. Această

dăruire de păstor sufletesc și intelectual mi-a impus res-
pect și admirație.

Acum, când am citit cei 60 de psalmi cuprinși în
această carte și când admirația pentru autorul lor pune
în umbră gândurile și sentimentele de dinaintea lecturii,
mă întreb dacă descoperirea poetului pe fondul exis-
tenței lui din afara poeziei este un avantaj sau un deza-
vantaj pentru această descoperire. Dar chiar dacă pri-
mul lucru care se poate spune este că ne aflăm în fața
unei întâmplări inedite, răspunsul meu este că mă bu-
cur că lucrurile s-au petrecut astfel, dându-mi posibili-
tatea să descopăr fervoarea mistică a poemelor turnată
nu doar în cuvinte, ci și în fapte. Ceea ce spun nu co-
boară nivelul poeziei, ci îi dă consistență.

 Pentru a fi un bun cititor de poezie trebuie să te
plasezi cu precauție la depărtarea necesară contemplării,
trebuie să te oprești în punctul din care lumina cade
asupra ei potrivit, să te așezi în locul din care să nu ți se
pară nici orbitoare, nici lipsită de importanță.
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 Luminați dintr-o parte de „Candela din Dunăre”,
și din alta, de umbrele lungi lăsate peste lume de marii
autori care au vorbit cu Dumnezeu, din toate timpurile,
psalmii lui Sever Negrescu reiau pe cont propriu – în
această lume în care nimeni nu mai ascultă pe nimeni –
marele dialog de la facerea lumii. Și o face cu ardenta
convingere că nu vorbește singur, și nici în zadar. Iar
intensitatea acestei credințe nu este a preotului, ci a
poetului. 

Așa cum „Candela din Dunăre” este o foaie pentru
minte, inimă și literatură, psalmii lui Sever Negrescu
dovedesc că distanța dintre adevărata rugăciune și poe-
zia adevărată este infinitezimală.

Ana Blandiana




