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CUVÂNT-ÎNAINTE
În urmă cu patru ani, paisprezece studenţi entuziaşti au rezonat la ideea de
a-şi desfăşura perspicacitatea interpretativă pentru a-i celebra împreună pe Ion
Barbu şi Lucian Blaga, de la moartea cărora se scurseseră 50 de ani. Astfel s-a
născut, sub auspiciile întâlnirii dintre jocul secund barbian şi blagiana geometrie
înaltă şi sfântă, prima ediţie a Colocviului studenţesc de literatură română al
studenţilor Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest
din Timişoara. Barbu – Blaga 50 (23 aprilie 2011) a fost urmat de Caragiale 100 (8
mai 2012), reunind douăzeci de perechi de „ochi pricepuţi” care au reuşit să
reînvie, prin lectura lor comprehensivă, opera inepuizabilă a lui I. L. Caragiale.
Spectacolul de inteligenţă analitică şi intuiţie hermeneutică a fost continuat prin
colocviile Nichita Stănescu, azi (29 mai 2013) şi Fundoianu – Fondane 70 (31 mai
2014), iar a cincea ediţie, Gellu Naum 100, e deja în pregătire. S-a creat, aşadar, o
continuitate a exerciţiului critic, prin înlănţuirea unor simpozioane anuale, care îşi
aleg (doar!) ca punct de plecare fortuitele aniversări, evitând orice derapaj
festivist-encomiastic şi stimulând reîntoarcerea la texte, prin lecturi ingenioase şi
lucide, avansând interpretări inedite şi, totodată, temeinic argumentate.
În acest răstimp, nucleul studenţilor care au răspuns acestei provocări
hermeneutice a crescut de la an la an, iar fiecare nouă ediţie a acestei manifestări
de elevată ţinută ştiinţifică s-a dovedit a fi un fructuos antrenament de cercetare
riguroasă şi subtilă pentru studenţii care au reprezentat exemplar Universitatea
de Vest la colocviile studenţeşti naţionale. S-a coagulat astfel o echipă puternică,
aducând un suflu de vitalitate şi creativitate în activitatea ştiinţifică a studenţilor
literaţi timişoreni printr-o iniţiativă salutară: crearea Centrului Studenţesc de
Cercetare Literacum (CSCL). Conceput ca un centru de sinergie a disponibilităţilor
cognitive ale studenţilor de elită, sub semnul performanţei în studiile literare, cu
precădere din sfera literaturii române, Literacum s-a născut din dorinţa afirmării,
confruntării şi confirmării intuiţiilor critice şi perspectivelor hermeneutice ale
acestora. Efervescenţa ediţiilor anuale ale colocviului studenţesc de literatură
română este susţinută de celelalte activităţi ale CSCL, precum dezbaterile lunare
pe teme de literatură română şi străină ori editarea revistei semestriale on-line
„Literacum”.
Verba volant, scripta manent – aşadar, unul dintre obiectivele principiale ale
CSCL este concretizarea eforturilor de cercetare ale acestor studenţi excepţionali
în texte riguros elaborate, iar publicarea lor nu este doar o rezultantă firească, ci şi
un exemplu generos şi o deschidere emulativă spre colegii lor mai tineri. Volumul
Colocviul Literacum, coordonat de Pompiliu Crăciunescu, vine în întâmpinarea
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acestui imperios deziderat. O primă selecţie, a celor mai izbutite lucrări susţinute
de participanţii la primele două ediţii, Barbu – Blaga 50 şi Caragiale 100, se
regăseşte în primul volum din 2014, în prelungirea căruia se situează publicarea
studiilor reunite în prezentul tom, ce s-au distins în itinerarul hermeneutic al
colocviilor Nichita Stănescu, azi şi Fundoianu – Fondane 70. Cei mai mulţi dintre
autorii lucrărilor selectate sunt fondatori sau colaboratori Literacum, studenţi sau
masteranzi care şi-au dovedit, cu prilejul diverselor activităţi ştiinţifice în care s-au
implicat, supleţea analitică, forţa de sinteză, intuiţia conexiunilor inspirate,
rafinamentul hermeneutic, acestea regăsindu-se cu prisosinţă şi în paginile ce
urmează.
Creaţia autentică nutreşte soluţii hermeneutice multiple, uneori chiar
contradictorii, diversitatea interpretativă dezvăluind sensurile potenţial inepuizabile
ce germinează în textele puse astfel în lumină, după cum ne previne Nichita
Stănescu în Antimetafizica: „Poezia făcută numai după o formulă prestabilită este
un homuncul: fiind ecoul unei dogme, ea nu poate fi decât descărnată.
Dimpotrivă, poezia vie trage după ea un şir de interpretări posibile care, deşi
uneori se contrazic între ele sau se opun, nu neagă niciodată existenţa poeziei vii
din care descind.” Într-o formă sau alta, incitantele comunicări ştiinţifice
prezentate cu prilejul ediţiei din 2013 a Colocviului Literacum, Nichita Stănescu,
azi, îşi extrag seva din indiciile interpretative latente ce pulsează în „poezia vie”
stănesciană.
Aurora Dan deschide acest rodnic periplu hermeneutic, decelând (Ne)voia
(ne)cuvintelor de a prelua controlul fluxului liric, ca un reflux al tentativei de
mutare în (ne)cuvânt a poetului. În continuare, Bogdan Baliţa descoperă, printr-o
abordare holistică a celor douăsprezece poeme din 11 Elegii, o poezie a antimetafizicii
ratate, urmărind „devenirea subiectului creator prin istorie” într-un itinerar
cultural esenţializat. Etapele unei alte metamorfoze, în plan axiologic de această
dată, sunt surprinse de Gianina Haneş, care extrage, pornind de la sugestiile
regăsite în densul eseu stănescian Cuvintele şi necuvintele în poezie, jaloanele unei
istorii in nuce a liricii româneşti, ce configurează Ierarhia valorică a poeziei. Ultimul
strat, cel al poeziei metalingvistice, se suprapune parţial peste ceea ce Nichita
Stănescu înţelege prin Poezia pulsatorie, care constituie miza investigaţiei
transdisciplinare propuse de Adela Stancu, pornind de la nucleele de tensiune
descoperite în Elegia întâia. La rândul ei, Teodora Dancău, în căutarea unor
răspunsuri posibile la întrebarea stănesciană „Ce eşti tu, A?”, captează pulsaţiile
unei poezii metalingvistice, născute „dintr-o tensiune semantică spre un cuvânt care
nu există”. Impulsul de a aşeza totul sub semnul întrebării, de a destructura şi
restructura constructul poetic, într-o pendulare continuă între ludic şi grav, este
surprins în oglindă de Raluca Rusu, la Cei doi Nichita, Stănescu şi Danilov. Dintr-o
altă perspectivă, Nicoleta Papp aşază (re)Generarea intermediată de vid din poezia lui
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Nichita Stănescu în descendenţa increatului barbian, iar Claudia Bucsai descifrează
în Cosmosul necuvintelor, o viziune apofatică.
Ieşind din raza poeziei, o serie de lucrări abordează discursurile corelative
liricii lui Nichita Stănescu, surprinzând imboldul său autoreflexiv. Laura
Gherghinoiu reconstituie portretul lui Nichita par lui-même, aşa cum se desprinde
din numeroasele sale interviuri, Cristina Deme decupează o incitantă Ars Poetica
din mărturisirile răsfirate în eseurile şi paginile de jurnal ale lui Stănescu, iar
Teodora Udrescu îl deconspiră pe Nichita pseudocriticul, care filtrează prin propria
sensibilitate poetică literatura înaintaşilor în Cartea de recitire. Prin prisma acestei
poetici a relecturii, următoarele lucrări urmăresc resorturile rescrierii, ale
înrâuririlor şi prelu(cr)ărilor intertextuale din textele stănesciene. Daniela
Agheorghiesei îl situează pe Nichita Stănescu în proximitatea lui George Bacovia
şi Nicolae Labiş, integrând creaţia sa într-un proces complex de Influenţă şi evoluţie,
iar Mirela Mang se focalizează pe Axele originalităţii ce traversează universul liric
stănescian. Violeta Osiceanu investighează tonul profetic desprins din Cărţile
sibiline, un volum proiectat de poetul ce se lasă sedus de ideea năstruşnică de a-şi
publica „postumele înaintea antumelor”. O altă faţetă a poeziilor lui Nichita
Stănescu este pusă în lumină de Luca Mixich, care surprinde savoarea umorului
ludic ce impregnează Constructul parodic stănescian. În cu totul alt registru se
situează hermeneutica Laurei Ardeleanu, care decodează valenţele simbolice ale
enigmaticului Aleph din volumul Laus Ptolemaei. În cele din urmă, Diana Lică se
concentrează asupra ultimului Nichita, din Noduri şi semne, în glisarea sa De la
carnal la spiritual din anticamera morţii.
Ediţia din 2014 a Colocviului Literacum, Fundoianu – Fondane 70, a reunit,
din nou, studenţi din toţi anii de studiu, atât din ciclul de licenţă, cât şi din cel de
masterat, care şi-au încercat ingeniozitatea exegetică apropiindu-se cu rigoare şi
pasiune de scrierile lui B. Fundoianu/ Benjamin Fondane şi selectând cu fler texte
din toate palierele operei sale multidimensionale. Poetul şi dublul său devin
inseparabili în oglinda operei fundoiene/ fondaniene, după cum argumentează
Daniela Agheorghiesei în deschiderea parcursului hermeneutic. O primă
dedublare este reperată de Roxana Rogobete în Jocul pleoapelor – între luciditate şi
nebunie, într-un spectacol exegetic ce explorează valenţele intermedialităţii
deconcertantelor cinepoeme fondaniene. Bogdan Baliţa se opreşte asupra altui
paradox, problematizând torsiunile existenţialismului pe axa Fondane – Şestov: din
filosofie împotriva filosofiei. Laura Gherghinoiu întreprinde virajul invers, dinspre
viziunea metafizică spre cea poetică, semnalând Omniprezenţa morţii în Privelişti.
Infernul interior fondanian îşi găseşte o tulburătoare prefigurare în sfâşierile
lăuntrice ale lui Rimbaud – un golan „demonizat”, ce pendulează fără astâmpăr între
ipostaza „vizionarului” şi cea a „exploratorului”. Acelaşi mecanism oscilant este
regăsit de Nicoleta Papp în Elevaţie sau Apropierea şi îndepărtarea de o permanentizare
a nefericirii, printr-o sondare a conştiinţei nefericite a lui Fondane în lumina mitului
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lui Sisif, reinterpretat de Albert Camus. În continuare, spiritul polemic al lui
Fundoianu este desprins de Snejana Ung din confruntarea acestuia cu F. Aderca în
privinţa disputatului raport dintre Legitimitatea criticii şi discursul metaforic, iar
Denisa Gîrniceanu situează controversatul „parazitism” al literaturii române,
clamat B. Fundoianu – între „formele fără fond” şi sincronism.
Următoarele lucrări problematizează tocmai temerara asumare a unei
poziţii intermediare, la întretăierea dintre două literaturi, cea adoptată de
Fundoianu şi cea „trăită” de Fondane. Focalizându-se pe volumele de versuri
fondaniene scrise în limba franceză, Iasmina Bot descoperă reverberaţii simboliste
şi chiar note bacoviene în imaginarul apocaliptic din Titanic, iar Claudia Bucsai se
concentrează pe placheta anterioară, din 1933, într-o lectură în oglindă Fondane –
Voronca: Ulise între două realităţi. Comutând perspectiva exegetică dinspre filonul
liric fondanian spre cel metaliterar, Teodora Udrescu corelează Falsa estetică şi criza
realităţii, urmărind argumentele ce blamează inaderenţa la real a „conştiinţei
ruşinoase a poetului”. Ioneta Almăjanu probează confluenţa dintre Iudaism şi
creştinism în viziunea lui B. Fundoianu, iar Călin Popeţ desprinde nuanţele unei
afinităţi asumate în câteva Crâmpeie de literatură: Benjamin Fondane – Charles
Baudelaire. Dualitatea Fundoianu – Fondane, între ruptură şi continuitate, se
profilează şi în medalionul conturat de Corina Săftoiu, iar predilecţia pentru
contradicţie este surprinsă, în resorturile ei subtile, de Andrei Neguţ în Polemica
Benjamin Fondane – Ştefan Lupaşcu. Florentina Miloşescu, prin interogaţia B.
Fundoianu – un Psalmist arghezian?, captează un alt dialog intermitent. Aplecându-se
asupra faliilor identitare ce scindează personalitatea poetului, Aurora Dan
descoperă în Fundoianu/ Fondane: un condamnat, de două ori vinovat. Finalul în forţă
îi aparţine Lăcrămioarei Bercea, care sintetizează poetica paradoxală a lui
Fondane, pentru care Poezia: un văl peste spaimele abisului, constituie singura
salvare, oricât de iluzorie s-ar dovedi ea în cele din urmă.
Uni(ci)tatea multiplelor perspective reunite în acest volum decurge din
dubla reflectare prezentă în fiecare abordare: pe de o parte, fidelitatea faţă de
viziunea lui Nichita Stănescu, respectiv cea a lui Fundoianu – Fondane, care
asigură o nebănuită coerenţă ansamblului exegetic, pe de cealaltă parte, amprenta
personală inconfundabilă ce nuanţează fiecare voce angrenată în polifonia
demersului hermeneutic. Fiecare după măsura inteligenţei şi talentului său,
promiţătorii cercetători ce au contribuit la coagularea acestui volum au înţeles că
scânteia intuiţiei se cere amplificată de flama creativităţii, presimţind, pe urmele
lui B. Fundoianu, că o „carte nu e numai o atitudine: e o dovadă de dragoste”.
IRINA DINCĂ
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NICHITA STĂNESCU, AZI
29 mai 2013

AURORA DAN
(NE)VOIA (NE)CUVINTELOR
Cuvântul – trauma dublului
„Când am aflat că ceea ce se vorbeşte poate fi scris, adică redat vederii,
m-am speriat ca şi cum aş fi emis pe gură animale, îngeri şi alte făpturi. Evident că
am început să mă bâlbâi, şi, bineînţeles că am rămas repetent. […] cine,
Dumnezeule mare, a inventat obiectualizarea, adică transformarea în obiect a
cuvântului? […] cât de înspăimântător, dacă nu cumva chiar impudic, arată
obiectul vorbirii.”1 Această relatare a lui Nichita Stănescu, consemnată de Aurelian
Titu Dumitrescu în Antimetafizica, reprezintă un episod din seria amintirilor
poetului despre sine, care poate fi considerat unul dintre acei sâmburi fictivi
necesari înfloririi unei existenţe care să se poată reintegra, prin povestea ei, în
punctul din care a rodit. Transformarea în mit ar fi, prin urmare, o întoarcere la
rădăcini, plănuită ca o consecinţă naturală.
Prin construcţia în imaginar a unui episod ca acesta, şi mai apoi ridicarea
lui în planul realităţii, Nichita Stănescu urmăreşte recompunerea conştiinţei
proprii, făcând-o responsabilă de viitoarele reforme ale sinelui şi de transformarea
sa în acel „autor posibil” al versurilor sale. Prin presupusa înregistrare, în
memoria sa de copil, a scrisului ca traumă, viitorul poet va putea justifica legile
guvernatoare ale cosmologiei sale poetice, ca fiind nu constructe de ordin artistic,
ci tendinţe fireşti ale simţirii lui. Această repetată „adaptare” a amintirilor nu se
putea produce, însă, fără o anumită instabilitate a stratului original al memoriei,
care, „defixat” fiind, să permită o înlocuire. Percepându-se pe sine ca neavând
„nici făptură, nici chip”2, Nichita Stănescu are o precoce „revelaţie a lipsei de
sine”3, ceea ce îl aduce într-o stare febrilă a necesităţii umplerii unor goluri în
propria-i fiinţă, de unde şi afirmaţia acestuia că „[n]evoia de biografie mi s-a
transformat în biografie.”4
Privit cu ochi de adult, momentul vizualizării cuvintelor ca obiecte îl
înspăimântă pe copilul Nichita prin faptul de a-l pune faţă în faţă cu materialitatea
propriei exprimări de sine, care îi trezeşte sentimentul unei alienări. Făptura sa
Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, Antimetafizica, Postfaţă de Dan Grigorescu,
Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1985, p. 26.
2 Nichita Stănescu, Ordinea cuvintelor - versuri (1957 – 1983), Vol. I, Prefaţă, cronologie şi ediţie
îngrijită de Alexandru Condeescu cu acordul autorului, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1985,
p. 325.
3 Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, op. cit., p. 283.
4 Idem, ibidem, p. 284.
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surprinsă în cuvinte este percepută ca o dublare a fiinţei, o a doua reprezentare a
unei realităţi deja asumate. Pudoarea în faţa cuvintelor este pudoarea omului în
faţa unei oglinzi de a cărei prezenţă nu a fost, până în acel moment, conştient.
Reacţia eului în faţa dublurii sale este una de „contemplare a lumii dinafara ei”,
despărţirea insului de propria sa vorbire fiind, conform lui Nichita Stănescu,
„experienţa fundamentală, ca semn şi ca loc de naştere al lucidităţii.”5 Episod
firesc şi comun în traseul dezvoltării umane, asumarea conştiinţei de sine rămâne,
pentru Nichita Stănescu, o întâmplare izolată în semnificaţia ei, al cărei şoc se
prelungeşte şi capătă ecouri din ce în ce mai pregnante.
„It is a happiness to wonder”6
Prin afirmaţia „ce mirare că sunt” poetul nu contemplă o realitate deja
instituită, exprimându-şi mirarea tipică fiinţei în faţa conştientizării sinelui, ci rosteşte
o formulă cu rol în deconstrucţia acestei realităţi. Mirarea nu confirmă
veridicitatea unui fapt, ci se îndoieşte de aceasta, forţând o continuă reafirmare:
„Mirarea neagă total preconcepţia şi neagă în general amintirea – nici un om care
are amintiri nu are mirări.”7 Această afirmaţie dezvăluie şi rezultatul primei etape
a planului de înlocuire a biografiei reale a poetului cu o biografie „recreată în
spirit.”8 Ştergerea trecutului se produce concomitent cu „recrearea” sinelui prin
mirare – stimulant continuu în completarea informaţiilor anulate.
„Eu niciodată nu am fost copil”9 declara Nichita Stănescu în Antimetafizica.
Amputarea acestei porţiuni de viaţă trăită este o opţiune motivată în plan
imaginar ca o consecinţă a perceperii propriei naşteri ca fiind o condamnare la
moarte, considerându-se că „întreg sistemul speculativ a lui Nichita Stănescu e
clădit pe această intuiţie axiologică primitivă, ce asimilează trecutul morţii şi
viitorul vieţii.”10 O altă motivaţie a acestei opţiuni, pe care o putem pune în
legătură directă cu episodul biografic al conştientizării sinelui prin obiectualizarea
cuvintelor, este aceea că trecutul de copil al poetului reprezintă o amintire
ruşinoasă prin intimitatea ei, constituind „infernul conştiinţei de sine a omului”11.
Negarea trecutului presupune, aşadar, o eliberare de sine prin ştergerea
amintirilor lui constituente, refuzul de a-şi fixa existenţa în timp fiind şi o

Corin Braga, Nichita Stănescu – orizontul imaginar, Sibiu, Editura Imago, 1993, p. 58.
„E o fericire să fii uimit” (trad. aut.), în Charles Baudelaire, Florile răului, Traducere, cronologie,
note şi comentarii de C. D. Zeletin, Bucureşti, Editura Univers, 1991, p. 259.
7 Nichita Stănescu, Fiziologia poeziei – Proză şi versuri 1957-1983, Ediţie îngrijită de Alexandru
Condeescu cu acordul autorului, Bucureşti, Editura Eminescu, 1990, p. 555.
8 Corin Braga, op. cit., p. 66.
9 Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, op. cit., p. 129.
10 Corin Braga, op. cit., p. 50.
11 Idem, ibidem, p. 53.
5
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trăsătură a unei „ fiinţe a ezitării de a fi”12, aşa cum o numea Gaston Bachelard. O
neputinţă de a-şi suprapune planul simţirii şi cel al gândirii, specifică individului
ultralucid, căruia îi este caracteristică o anume întârziere a perceperii de sine.
Tocmai această întârziere este cea care provoacă apariţia, ca o anticipare, a unui
dublu şi a senzaţiei trăirii unor întâmplări deja petrecute, atât în interiorul fiinţei,
cât şi în afara ei.
Mutarea în cuvânt
În plan liric, această percepţie schizoidă a sinelui este avantajoasă. Senzaţia,
în interiorul poeziei, este aceea a unei continue lupte. Golit de intimităţile
propriilor amintiri, poetul se recreează pe sine în plan textual, ca produs al
cuvintelor victorioase în faţa eului empiric. „Mutarea în cuvinte” pare a fi soluţia
ideală pentru evitarea chiar a vieţii sau, altfel spus, a neputinţei de a trăi în „eu”.
“[…] ştiinţa pe care eu am creat-o este atât de subtilă, încât uneori se confundă cu
firescul. Ea se numeşte hemografia, adică scrierea cu tine însuţi”13, afirma
satisfăcut Nichita Stănescu. O ştiinţă a evitării întâlnirii cu sinele, prin tehnica
spiralei sau a gravitaţiei în jurul unui subiect, până la apropierea extremă de liniile
acestuia, fără a le suprapune, însă, niciodată. Avantajul, în planul reprezentării, al
acestei trucate detaşări se dovedeşte a fi totodată un pericol. „Impersonalitatea”
practicată de poet lasă loc unei posibile victorii nedorite. Cuvintele devin, prin
materialitatea lor, capabile să înlocuiască structura indecisă a eului care le emite.
Transmigraţia în limbă este închipuită, în mod ideal, ca o mutare a sinelui
în trupul unor cuvinte, care, înzestrate, prin natura lor mobilă, cu darul nemuririi,
ar oferi viaţă veşnică eului întrupat. Scenariul ideal al supravieţuirii scriitorului
prin scrierile sale este, însă, rapid contestat de autoritatea crescândă a cuvintelor.
Atribuite unui fond prea puţin evidenţiat din dorinţa de a putea fi resimţit în plan
general, cuvintele sunt percepute ca preluând controlul. „În loc să-şi transmită
sensul şi să dispară, cuvântul începe să ducă o viaţă proprie, refuzând să elibereze
sensul din el.”14 Efectul acestei dublări în plan lingvistic este unul nedorit, ceea ce
îl conduce pe Nichita Stănescu la concluzia că este nevoie de o reformă în
interiorul limbajului, care să transforme cuvintele în trupuri imateriale, neutre,
capabile să mijlocească adevărata comunicare: purtarea unui eu către sine sau
purtarea unui eu către un alt eu. Poetul va încerca o izolare progresivă a
cuvintelor de ele însele, fapt sugerat, în primă instanţă, de preferinţa lui pentru
dictare în locul scrierii: „Prefer să dictez cuvântul, să-l rostesc, să-l smulg de pe

Gaston Bachelard, Poetica spaţiului, Traducere de Irina Bădescu, prefaţă de Mircea Martin,
Bucureşti, Editura Paralela 45, 2003, p. 242.
13 Nichita Stănescu, Fiziologia poeziei, ed. cit., p. 305.
14 Corin Braga, op. cit., p. 276.
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plan, să-l rup din galaxia Gutenberg, să-l spaţializez.”15 Dacă în volumul Laus
Ptolemaei încă este prezentă o eschivare de la asumarea unei identităţi, deoarece
„Numai numele copacului ucide/ numele copacului”16 şi condiţia necesară pentru
situarea în veşnicie este chiar lipsa identităţii şi implicit a numelui – „Iubito,
iubito, / pururi fără de nume, iubito.”17 – , volumul imediat următor înregistrează
o mutaţie în contextul liricii stănesciene, în ceea ce priveşte ideea identităţii şi a
rolului cuvântului în afirmarea acesteia.
Volumul Necuvintele, publicat în 1969, poate fi considerat o publicare a
rezultatelor experimentelor poetului, întreprinse în scopul perfecţionării
comunicării prin cuvinte. Metamorfoza cuvântului în necuvânt este un proces
tensionat, înfăptuit prin „tratarea homeopată” a cuvintelor… prin cuvinte. Acest
tratament este cel care duce la crearea necuvintelor, o specie nouă a cuvintelor, care
nu preiau sensul comunicării asupra lor. Fiind cuvinte doar prin formă,
necuvintele refuză sensurile care li se atribuie, având numai rolul unor carcase, a
unor „goluri” pregătite să fie umplute cu mesajele celor care comunică.
Descris ca fiind o „tensiune semantică spre un cuvânt care nu există”18,
necuvântul este „o substanţă din care a fost retrasă forma”19 şi pe care ni-l putem
imagina ca pe un spaţiu gol, care, interpus între două forme, face posibilă
transcenderea uneia în cealaltă sau schimbul identitar între acestea. O formă plină
cu tăcere, pe care eul o poate umple cu propria-i identitate, fără a fi ameninţat de
pericolul disoluţiei acesteia. În Lupta lui Iacob cu îngerul, înlocuirea sinelui material
cu cel lingvistic se desăvârşeşte, numele “azvârlindu-se împotriva celui „care este
numai trup” şi care poartă denumirea de „tu”. Pentru ca acest lucru să fie posibil,
eul stănescian parcurge o serie de etape în ceea ce priveşte acutizarea percepţiei de
sine. Avându-şi începutul în senzaţia înstrăinării şi a dificultăţii receptării propriei
identităţi, obişnuirea poetului cu propria-i fiinţă se împlineşte prin repetate
experimente în această direcţie, care ajung să decurgă unul din celălalt.
Primul dintre aceste experimente este adoptarea unei atitudini de perpetuă
fascinaţie şi surpriză în faţa desfăşurării existenţei, şi anume mirarea. Mirându-se
de propriul eu într-un mod atât de consecvent, Nichita Stănescu ajunge la o stare
de „contemplare a lumii dinafara ei”, într-o deplinătate a sentimentului care îl face
spectator al propriei sale identităţi în desfăşurare pe scena vieţii. De aici ia naştere
următorul experiment, ca o consecinţă a celui dintâi: crearea dublului. Poetul este
cel care priveşte şi surprinde în cuvinte viaţa trăită de omul care îi locuieşte
trupul. Mijloacele poetului de-a exista sunt cuvintele şi planul lui este mutarea în

Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, op. cit., p. 147.
Nichita Stănescu, Ordinea cuvintelor – versuri (1957 – 1983), ed. cit., p. 325.
17 Idem, ibidem.
18 Nichita Stănescu, Fiziologia poeziei, ed. cit., p. 38.
19 Corin Braga, op. cit., p. 281.
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aceste cuvinte, „care există într-un prezent veşnic, imuabil.”20 Firească în
succesiunea experimentelor sale ar fi reuşita acestei mutări, însă cuvintele în starea
lor consacrată, nu se dovedesc a fi capabile să rămână obiective la preluarea
încărcăturii identitare cu care sunt împovărate. Exercitându-şi posesiunea asupra
obiectului desemnat, se poate spune că rezultatul exprimării prin cuvinte este
similar celui din aritmetica neconvenţională a lui Nichita Stănescu, unde „1+1= 2
nu este un adevăr, ci este o posesiune”, 1+1= 1+1 fiind „onestitatea calităţii”21.
Eul stănescian se vede, aşadar, nevoit să experimenteze în afara planului
experimental iniţial conceput şi astfel iau naştere necuvintele. Create astfel încât să
poată mijloci cu succes „transmigraţia” sinelui său în limbă, necuvintele forţează,
totodată, o sinceritate a fiinţei care conduce la o necesitate: dublul trebuie să se
contragă, astfel încât eul „să rămână identic cu sine”, ruperea individualităţii fiind
„adevăratul semn al morţii.”22 Tehnica „poezească” a acestei contrageri în sine este
schiţată în poeziile construite din întrebări, care par a fi făcute, aşa cum Corin
Braga constată, „după tiparul interogaţiilor apofatice specifice tratatelor gnostice
de la începutul erei creştine [...] prin care se proceda la izolarea nucleului divin din
persoana umană.”23 Întrebări precum „Ce este omul?”, „Cine sunt eu?” şi „Care-i
locul meu în cosmos?” reprezintă o evoluţie de la simpla mirare asupra faptului
de a fi la o stimulare a fiinţei menită să îi producă revelaţia de sine. Interogaţia are
efectul unei reduceri la esenţă – o reperare a substanţei identitare pure. Odată
izolat, „nucleul” identitar trebuie conservat. Conştientizarea iminenţei reapariţiei
unui dublu este cea care îl face pe poet să afirme: „Eu sunt cel care păzeşte poarta/
ca nu cumva eu însumi să fug” pentru că „de la eu la eu distanţa/ e acoperită de
moarte”24.
Scopul final al omului Nichita Stănescu este „poetizarea” sinelui, care se
produce prin întruparea în cuvânt, ca destinaţie finală a ciclului metempsihotic.
Ieşirea din samsara vieţii este posibilă prin necuvânt, care, fiind o formă
neacaparatoare a cuvântului, nu se integrează, la rândul lui, unui ciclu al
reîncarnărilor şi, deci, oferă garanţia unei forme de nemurire.
Un cântec trăieşte atâta timp cât se cântă, prin oamenii care-i împrumută
glasul, dar când versurile se uită şi cântecul nu mai este cântat, ceea ce rămâne este
doar o amintire a unei forme care s-a utilizat – „se cânta un cântec”. Astfel, numele
actului în sine, „cântec” este cel care supravieţuieşte timpului, şi nu conţinutul lui.
Prin versuri ca „Eu sunt cuvântul „sunt”/ Eu sunt urechea care aude cuvântul
„sunt”/ Eu sunt spiritul care înţelege cuvântul „sunt”./ Eu sunt trupul absurd a lui

Idem, ibidem, p. 270.
Corin Braga, op. cit., p. 286.
22 Idem, ibidem, p. 285.
23 Idem, ibidem, p. 24.
24 Nichita Stănescu, Ordinea cuvintelor – versuri (1957 – 1983), ed. cit., p. 351.
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„sunt”/ şi literele lui.”25, pentru Nichita Stănescu are loc „răstignirea […] în
nume”26 sau trăirea veşnică în cuvânt, prin chiar „numele cuvântului”. O atare
preferinţă pentru transmigraţia sinelui în acele forme dinamice ale cuvintelor,
identificabile ca numindu-se verbe, este lesne de înţeles. Tânjind la o „mutare” în
cuvânt care să-i confere, totodată, mobilitate şi putere demiurgică, poetul alege
verbele în locul substantivelor, identificându-se prin aceasta cu modelul divin –
echivalentul în limba ebraică al substantivului „Dumnezeu” este un verb a cărui
traducere corectă ar fi asemănătoare ca sens propoziţiei „Eu sunt cel ce sunt”.
O formă nepieritoare este caracterizată prin actualitate, care este efectul
unei continue reafirmări a sinelui. Putem spune, aşadar, că prin „transfigurarea în
cuvânt, poetul se autogenerează pe sine”, iar „urmaşul lui, gestat de cuvinte,
„carne din carnea sa”, este el însuşi, născut a doua oară, „din trup material în trup
lingvistic.”27
„Te-ai luptat cu însuşi cuvântul şi l-ai învins”28 îi spune îngerul lui Iacob,
care, atunci când îi răspunde, are glasul poetului Nichita Stănescu.
BIBLIOGRAFIE:
Bachelard, Gaston, Poetica spaţiului, Traducere de Irina Bădescu, prefaţă de Mircea
Martin, Bucureşti, Editura Paralela 45, 2003.
Baudelaire, Charles, Florile răului, Traducere, cronologie, note şi comentarii de C.
D. Zeletin, Bucureşti, Editura Univers, 1991.
Braga, Corin, Nichita Stănescu – orizontul imaginar, Sibiu, Editura Imago, 1993.
Stănescu, Nichita, Fiziologia poeziei – proză şi versuri 1957 – 1983, Ediţie îngrijită de
Alexandru Condeescu cu acordul autorului, Bucureşti, Editura Eminescu,
1990.
Stănescu, Nichita însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, Antimetafizica, Postfaţă de
Dan Grigorescu, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1985.
Stănescu, Nichita, Ordinea Cuvintelor – versuri (1957 – 1983), vol. I, Prefaţă,
cronologie şi ediţie îngrijită de Alexandru Condeescu cu acordul autorului,
Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1985.

Idem, ibidem, p. 371.
Nichita Stănescu, apud Corin Braga, op. cit., p. 164.
27 Corin Braga, ibidem, p. 286.
28 Nichita Stănescu, Ordinea cuvintelor – versuri (1957 – 1983), ed. cit., p. 349.
25
26

16

BOGDAN BALIŢA
11 ELEGII, O POEZIE A METAFIZICII RATATE
În Rugăciune pentru fratele Alexandru1, Constantin Noica ne descrie modul în
care, izolat carceral, a încercat comunicarea cu exteriorul prin sunet, prin mesaje
repetate lovind peretele celulei. Prima sa problemă în stabilirea unui nou „limbaj”,
cu un receptor necunoscut, a fost desfiinţarea oricăror preconcepţii despre
semantica limbajului în relaţia nou instituită. De fapt, remarcă Noica, pentru a
iniţia un nou cod de comunicare, primul pas este a deconstrui prin a convinge
receptorul să renunţe la toate codurile cunoscute; doar apoi, pornind pas cu pas, de
la afirmarea în primul rând a existenţei unui canal comunicaţional, apoi la
afirmarea dorinţei de comunicare, se poate progresa.
La fel, preocupările lui Nichita Stănescu cu privire la receptarea „codului”
poetic, îndepărtarea de sensul prim al comunicării prin limbaj, de semantica primă
a părţilor sale componente – cuvintele – , par a avea acelaşi generator: nevoia
dureroasă de comunicare a creatorului claustrat, de această dată într-o poetică
devenită „mută”, retorică goală față cu realitatea contingentă. De aici şi nevoia
constituirii unui nou cod, ca punte agiornată între noile instanțe. Astfel cuvintele,
golite de sensul lor denotativ, dar şi de cel metaforic (în modalitatea înţeleasă până
atunci pentru metaforă), devin purtătoare nu de idei punctuale, ci de senzații
atomizate, doar prin sintactizare reconstruindu-se o semantică a enunțului, precum
afirmă chiar Nichita: „în poezie putem vorbi despre necuvinte; cuvântul are funcţia
unei roţi, simplu vehicul care nu transportă deasupra semantica sa proprie ci,
sintactic vorbind, provoacă o semantică identificabilă numai la modul sintactic.” 2
Cât de departe de textul: „o galaxie de semnificanți, și nu o structură de
semnificați”, în opinia cvasi-contemporană a lui Roland Barthes.3
Din cele afirmate anterior voi folosi predominant două aspecte centrale
poeticii stănesciene: 1. deconstrucția la nivel elementar, prin negație (vezi
„necuvintele”, tot cuvinte, dar cu semnul minus, scăzut fiind din dublul lor aspect
cel semnificant); și 2. semantizarea la nivel sintactic, prin adiție (readucând asupra
elementului – cuvântul – o nouă semnificație propagată din tot – enunțul).
Extrapolând de la acest binom: cuvânt – modul sintactic, la un altul, lărgit: enunț
poetic individual (poem – modul sintactic, la rândul său) – grup de enunțuri
poetice (serie de poeme reunite) și aplicând aceeași funcție de atribuire de

Vezi Constantin Noica, Rugăciune pentru fratele Alexandru, București, Editura Humanitas, 1990.
Nichita Stănescu, Amintiri din prezent, Selecția textelor și însemnarea finală de Gheorghe Tomozei,
Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1985, p. 199.
3 Roland Barthes, Romanul scriiturii – antologie, Selecție de texte și traducere de Adriana Babeți și
Delia Șepețean-Vasiliu, Editura Univers, București, 1987, p. 160.
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semnificație prin propagare descendentă, se poate propune o hermeneutică de acest
tip și grupului de poeme 11 Elegii.
Pe de altă parte, jocului de limbaj practicat de poet pentru un nou tip de
metaforă (supra-versivă) trebuie adăugată şi prea-uzitata formulă: „opţiunea la
real” din Antimetafizica. Voi încerca totuşi un unghi de interpretare asupra textelor
din 11 Elegii care să cuprindă și noua poetică și imposibilitatea (din punctul meu de
vedere) de desprindere de „ceea ce este dincolo de fizic[ă]”; chiar dacă Alexandru
Condeescu, în prefaţa volumului Ordinea cuvintelor4, afirmă că „interpretarea
Elegiilor este piatra de încercare a oricărei «ars hermeneutica» aplicată poeziei lui
Nichita Stănescu”, îmi voi asuma totuşi acest risc.
Demersul meu va porni având în minte două versuri din A unsprezecea
elegie:
„Totul e simplu, atât de simplu, încât
devine de neînţeles.”
Prin urmare, dacă ciclul 11 Elegii poate fi interpretat considerând separat
cele douăsprezece texte, totul e simplu, dar „devine de neînțeles”, însă privindu-le
ca un tot unitar, ca pe un demers concatenat progresiv, suntem mai aproape de ţel,
respectând totodată și modelul funcțional de semantizare deja menționat. Astfel,
cred că avem în față, în unitatea grupului, șansa evidențierii de „înțeles”. Voi
propune, așadar, o variantă de thema globală (aspectele de „amplasare, fundare în
teritoriu” ale acestui etimon grec sunt căutate) în acest ciclu: devenirea „subiectului
creator” prin istorie, diferitele raporturi ale sale cu realul în încercarea ratată de a
obține obiectualitate, în funcție de stările acestui cuplu: subiect cunoscător și
creator – obiect de cunoscut și de creat, în diferite momente de inflexiune ale
cronologiei culturii. Plecând de la această ipoteză, propagând „înțeles” de la tot
către parte, putem căuta dacă actualizările de semantică din elemente se validează.
Elegia întâia se raportează astfel la o „preistorie” a spiritului, la o naștere a
creatorului din increat. Este lumea încă nedespărțită, ce se conține pe sine fără rest.
Timp nu există, „nu-l vestește nici o aură, nu-l/ urmează nici o coadă de cometă.”,
dar nașterea conștiinței de sine (de la: „aici dorm eu, înconjurat de el” la „bat din
aripi și dorm”) este și nașterea istoriei. Apariția prezentului – „acumul, această
floare și culme a vieții, acest punct de concentrare a realității este, în același timp, o
absurditate a realității, o caricatură a existenței”, precum afirmă Johannes Volkelt
urmându-l pe Schopenhauer5 – produce începutul istoriei. Avem prezente textual
persoana a III-a singular, cea a obiectului și persoana I singular, a subiectului, dar
co-prezența lor, plasarea subiectului în obiect dovedește, din nou, starea
4 Nichita Stănescu, Ordinea cuvintelor – versuri (1957 – 1983), Prefaţă, cronologie şi ediţie îngrijită de
Alexandru Condeescu cu acordul autorului, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1985, p. 23. Voi
folosi această ediţie pentru citarea versurilor lui Nichita Stănescu.
5 Johannes Volkelt, Estetica tragicului, Traducere de Emeric Deutsch, prefaţă de Alexandru Boboc,
Bucureşti, Editura Univers, 1978, p. 582.
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embrionară, dar nu haotică, ci cosmică în care se află „lumea”. Subiectul, adică
„creatorul”, numit aici Dedal, încă nu ființează, ci doar există ca potențialitate
(verbul „a dormi” este elocvent în acest sens). Pe de altă parte, întâiul creator –
Dedal conține în sine tot șirul de potențialități al celor ce urmează, devenind astfel
ideea în sine a creatorului: „întregul șir de bărbați/ al căror nume îl port.” – lanț
sintactizat, cosmicizat într-un nume. Dar nici obiectul nu este de natură fizică, este
tot la nivelul potențialității. Suntem în lumea lui „a exista” ce încă nu a „născut”
lumea lui „a fi”. Ideea pură a lui Platon nu e departe, chiar dacă, paradoxal, „nu se
vede” (legăturile etimologice din greaca veche între „a vedea” și adevăr – e-vidență
au fost definitorii pentru teoria platoniciană a ideii), așadar ne aflăm într-o stare
anterioară cunoașterii, necontradictorie, pre-mitică, ne-numită. Căci numele,
cuvântul ce denumește, la Nichita, trimite recursiv către ideea în sine, către „a fi în
sine”, un fel de arché al creatorului de univers.
Elegia a doua, getica ar prezenta tocmai scindarea acestui cosmos creator într-un:
sine propriu, interior (subiect) și existent divin, exterior (obiect). De aici se nasc zeii
ce „apără tot ceea ce se desparte de sine”. Congeneritatea celor două entități ce apoi
se despart tragic: „să se rupă un pod” – iată nașterea metafizicii, iată spiritul
antichității ce „pune un zeu” în orice rană sau imperfecțiune a cunoașterii.
Obiectul devine străin subiectului, apare distanța, avem verbe ale mișcării
(„s-apară”, „se desparte”, „vor aduce”, „vom mișca”, „vei urni”) predicând
ruptura și încercarea disperată spre reîntregire.
A treia elegie este împărțită în două entități discursive: Contemplare și Criză de
timp, prezentând astfel momentul precis al „trezirii”, pe de o parte, individuale din
somn: „camera se varsă prin ferestre/ și eu nu o mai pot reține în ochii deschiși”,
dar extrapolând, „trezirea” spre un nou timp: „ca și cum s-ar sparge un mormânt/
și-ar curge pe fluviu/ tot misterul lui…” Trimiterile la momentul de început al
creștinismului nu pot fi evitate. O încercare de reîntregire a unității inițiale dintre
spirit și trup, individ și lume, de ce nu o re-legare dintre metafizic și fizic. „Îmi
lungeam sufletul într-o parte, și-ntr-alta,/ ca să-mi umplu țevile brațelor cu el.”
Termenul „contemplare”: „a privi în ansamblu spațiul templului”6, adică dintr-o
poziție exterioară, duce cu gândul din nou la pozițiile disparate ale sufletului și
trupului, dar care în acest moment („Criză de timp”), prin privire, încearcă să se
contopească. Simbolistica ochiului, a privirii este prezentă de asemenea, cu trimiteri
către spiritualitate, cunoaștere, dar și la dualitatea trecut – viitor: „În mod
tradițional, ochiul drept (soarele) corespunde activității și viitorului, iar ochiul
stâng (luna), pasivității și trecutului. Această dualitate face posibilă trecerea de la
percepția distinctivă la percepția unificatoare, deci la viziunea sintetică”7. Totuși
Dan Negrescu, Cultura și civilizația latină în cuvinte, Timișoara, Tipografia U.V.T., 1995, p. 111.
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri. Mituri, Vise, Obiceiuri, Gesturi, Forme, Figuri,
Culori, Numere, Vol. 2. E-O, Traducere de Micaela Săvulescu, Laurenţiu Zoicaş, Daniel Nicolescu,

6
7

19

avem de-a face cu o „recădere în starea de om”; chiar dacă unirea aparent se
produce (sau trezirea din starea de somn), ea aduce cu sine uitarea: „Nu-mi puteam
aminti nimic./ Doar atât – că am atins/ pe Altceva, pe Altcineva, pe Altunde,/ care,
știindu-mă, m-au respins.” Este prezentă aici ratarea echilibrului scontat, dar și cea
a cunoașterii: „toate-nțelesurile rechemându-le/ mereu înapoi.”
A patra elegie pare mai puțin ermetizată, dar să nu uităm că „totul e simplu”,
dar... de neînțeles. Evul Mediu apare literal. Aici timpul este răul, lupta se dă între
cunoașterea senzorială și cea spirituală, predominantă fiind cea dintâi, visceralul.
Interesantă pentru creator este refacerea lumii exterioare în interioritatea sinelui
doar prin simțuri: doi ochi, două urechi, etc., chiar dacă este timpul trupului de a fi
subjugat: „propriul meu trup nu/ mă mai înțelege/ și/ propriul meu trup mă
urăște,/ ca să poată exista mai departe/ mă urăște.”
A cincea elegie prezintă o lume unde logica materiei cucerește tot. O lume
reactivă celei din elegia precedentă. Raționalismul cartezian: „o încordare a
înțelesurilor în ele însele/ până iau forma merelor, frunzelor,/ umbrelor,/ păsărilor.”
dă logică realului și acuză la „tribunalul frunzelor” orice se află dincolo de real.
Cei doi idoli din A șasea elegie se pot corela cu rațiunea și divinitatea, aflate,
în continuare, în conflict. Iluminismul împarte lumea și cunoașterea între aceste
două coordonate. Ambele încearcă să explice și viața („două bucăți de lemn”) și
moartea („două schelete de cal”).
Materia câștigă bătălia în A șaptea elegie. „Opțiunea la real”, mâinile
multiplicate pentru pipăire duc la o cunoaștere empirică, pozitivistă, ce promite a
explica lumea, dar și a o recrea fără rest.
Viziunea Nordului din Elegia a opta, hiperboreeana, este una a romantismului.
Raportările la natura sălbatică „ce aleargă și urlă”, feminină (este prima prezență a
femininului de persoana a III-a), reinventarea spirituală versus iubirea carnală
(„Hiperboreea, zonă mortală/ a mai marilor minții,/ loc al nașterii de copii de
piatră,/ din care sunt sculptați doar sfinții.” vs. „să te nasc viu”), viziunile ezoterice
ale raportului întuneric – lumină, demonic – paradisiac sunt atribute ale creatorului
de tip romantic. „Desigur, idealul de zbor s-a-ndeplinit aici” ne arată un poet strâns
legat de această tradiție, iar „aura verzuie prevestește/ un mult mai aprig ideal”
este o trimitere către rădăcinile romantice ale creației din modernitate.
Prin Elegia oului, a noua (de ce nu „cea nouă”) se revine la „sine”: „zborul
locuind în mine”, „s-a așezat pe mine o idee”, „mai mare mă aflu și nezburat”, dar
și la despărțirea de sine: „sinele încearcă din sine să iasă”. Un alt aspect este cel
oniric: „numai din somn/ se poate trezi fiecare”, din viață nu. Iată câteva elemente
ce pot arăta că această elegie se raportează la modernitate.

Doina Uricariu, Olga Zaicik, Irina Bojin, Victor-Dinu Vlădulescu, Ileana Cantuniari, Liana Repeţeanu,
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Cu „elegia trădătoare” Omul – fantă călătoria prin trecutele concepții
ontologice se încheie. Aici se „cade” în prezent, în existență. Omul – fantă trăiește,
„el se umple/ cu imaginile diforme/ atârnând lățoase de marginile/ existenței.” Aici
și acum este „pământul lui „a fi”, „totul e lipit de tot”, aici e prezentul și urmează
moartea.
Paradoxul Elegiei a zecea este mottoul „sunt”. Dacă spuneam că elegia
precedentă reprezintă ființarea, iată că aceasta, ce o afirmă direct, o voi lega de
opus, de moarte, ca trecere spre următoarea elegie ce va proclama învierea. Avem
aici o consubstanțialitate viață – moarte, zborul și aripa reprezentând viața (dar și
poezia), iar caii moartea (precum afirmă Nichita Stănescu, amintindu-și de un
episod din copilărie).
Iată-ne ajunși la finalul drumului nostru, la A unsprezecea elegie, a renașterii.
Acesta are loc prin cunoaștere poetică, prin întoarcere la sine:
„tu, conținut mai mare decât forma, iată
cunoașterea de sine, iată
de ce materia-n dureri ia naștere din ea însăși,
ca să poată muri.
Moare numai cel care se știe pe sine,
Se naște numai cel care își este
sieși martor.”
Avem aici semnificația necuvintelor, noua poezie „mai simplă”, dar pare că
această călătorie ce se dorea spre revelarea antimetafizicii este ratată. „Voi
îmbrățișa cu mine însumi/ toate lucrurile deodată,/ iar ele/ mă vor azvârli înapoi,
după ce/ tot ceea ce era în mine lucru/ va fi trecut, de mult, în lucruri.” Ratarea
realului, dar și acea durere a creației pe care o proclama poetul, sunt generatoarele
titlurilor – elegii, elegii pentru materie, căci sinele materie nu poate fi.
Drumul meu a fost făcut „din zborul păsării”, a ocolit o sumedenie de
interpretări pe care în nici un caz nu le exclude, din contră, dar poate, totuși,
inocența e fertilă.
„A intra curățit în muncile
de primăvară,
a spune semințelor că sunt semințe,
a spune pământului că e pământ!”
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GIANINA HANEŞ
IERARHIA VALORICĂ A POEZIEI
Poetica, văzută ca modul propriu de a crea al unui scriitor, dar și ca
ansamblu de norme, principii, idei, reguli care stau la baza operei acestuia, a
reprezentat o preocupare majoră de-a lungul timpului. Astfel, de multe ori,
scriitorul nu se limita la realizarea creaţiei propriu-zise, ci își argumenta ideile
pentru care a optat la un moment dat, punând în lumină criteriile după care
creează, admiraţiile și repulsiile sale, dar și diversele aspecte culturale de care s-a
lăsat influenţat. În acest mod, creatorul pune bazele unui creaţii despre creaţie, o
operă paralelă cu cea iniţială, în cadrul căreia scriitorul încearcă să se
autodefinească, să scoată în evidenţă propriul stil, propriile crezuri, alegând o
singură variantă dintre toate modurile posibile ale operei. Această ,,apologia por
arte sua”1 îl caracterizează fără îndoială pe Nichita Stănescu, poet care îşi defineşte
raportarea la lume, poezie şi limbaj pentru a o redefini apoi de fiecare dată când
simte că ar mai fi ceva de spus sau de reconfigurat. Astfel, Stănescu îşi
concentrează crezul poetic atât prin intermediul unor poezii pe care le numeşte
sugestiv Ars poetica, cât şi prin lucrări care oglindesc modul original al acestuia de
a opera cu semnul.
Oricum, fie că ne referim la o metapoezie din care aflăm că ,,scrisul e un
mod de a încetini gândirea/ un mod primitiv de a înţelege, de a opri/ mişcările
gândului” (Arta scrisului), fie că îi creionăm principiile pornind de la eseuri, vom
ajunge la concluzia Ștefaniei Mincu, aceea că Stănescu este ,,o conştiinţă artistică ce
regândeşte de la capăt întreaga poeticitate”2. Cu alte cuvinte, poetul nu trasează
doar propriile idei despre artă şi limbaj, ci el reclasifică principalele opere poetice
în funcţie de aceste repere pe care le consideră fundamentale. Tocmai din acest
motiv, eseul Cuvintele şi necuvintele în poezie este edificator pentru evidenţierea
concepţiei stănesciene asupra poeziei, cuvântului, pe de o parte, dar şi asupra
poeziei predecesorilor săi, încadrată şi ordonată conform propriilor principii
poetice. Astfel, voi porni de la acest eseu extras din Fiziologia poeziei pentru a
ilustra felul în care Stănescu interpretează creaţiile poetice de-a lungul timpului,
dar şi care sunt criteriile pe care poetul le foloseşte în analiza sa.
În Cuvintele şi necuvintele în poezie, Stănescu trece în revistă trei tipuri de
poezie: cel fonetic, cel morfologic şi cel sintactic, pentru ca în finalul eseului să
contureze un model de poezie cu statut aparte, o poezie ideală, pe care o numeşte
metalingvistică. Înainte de a prezenta această ordonare a modurilor de a scrie
Nicolae Balotă, Arte poetice ale secolului XX: ipostaze româneşti şi străine, Bucureşti, Editura Minerva,
1976, p. 6.
2 Ștefania Mincu, Nichita Stănescu – între poesis şi poiein, Bucureşti, Editura Eminescu, 1991, p. 5.
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poezie, Stănescu începe prin a defini poezia, punând în lumină relaţia dintre
aceasta şi cuvânt ,,Poezia este o tensiune semantică spre un cuvânt care nu există,
pe care nu l-a găsit.”3. Astfel, ,,Poezia foloseşte cuvintele din disperare”, întrucât
ea tinde înspre ceva dincolo de cuvinte, iar cuvântul nu este decât un instrument
care nu are sens de sine stătător, ci contribuie la conturarea unei semnificaţii doar
în măsura în care este integrat unui sistem de cuvinte. Această idee, exprimată şi
în poemul intitulat sugestiv Împotriva cuvintelor din volumul Laus Ptolemaei –
,,Cuvintele, tristele,/ numai dacă se lovesc de ceva,/ numai dacă le apasă ceva/
există”4 – , va fi dezvoltată mai apoi în exemplificarea poeziei de tip sintactic.
Trecând la clasificarea propriu-zisă, poetul începe cu poezia de tip fonetic,
al cărei singur scop este ,,coafarea limbii vorbite”, ceea ce o transformă, conform
concepţiei stănesciene, într-o poezie ,,primitivă, incantatorie şi evident inferioară”.
Reprezentantul unei astfel de poezii este, prin excelenţă, George Coşbuc, Stănescu
citând un vers din Nunta Zamfirei pentru a justifica această încadrare: ,,Prin
vulturi, vântul viu vuia”5. Altfel spus, o poezie în care aspectul fonetic reprezintă
o preocupare majoră a poetului, acesta din urmă acordând formei o atenţie
deosebită, este o operă inferioară valoric în raport cu cele aparţinând celorlalte
tipuri de poezie, precum cea argheziană, aşezată pe raftul de deasupra. O astfel de
delimitare valorică întâlnim şi în mărturisirile poetului din Antimetafizica, întrucât
acesta afirmă că a elogiat Nunta Zamfirei a lui Coşbuc – ,,credeam că o poezie mai
frumoasă ca Nunta Zamfirei nu există pe lume şi că ea este de neatins”6 – , nefiind
conştient de faptul că se poate scrie poezie şi în alt mod, până a avut revelaţia
poeziei argheziene ca deschizătoare de drumuri.
Revenind la caracteristicile poeziei de tip fonetic, aşa cum sunt ele
prezentate de Stănescu în eseul citat, observăm că aceasta cuprinde orice poezie cu
formă fixă (precum sonetul), cu rimă, care mizează pe melos şi care foloseşte toate
aceste procedee pentru ,,a aranja” într-o formă artistică limba vorbită. Tocmai din
aceste motive, Stănescu decide să-l poziţioneze aici pe Coşbuc, versul ,,Prin
vulturi, vântul viu vuia” fiind relevant prin aliteraţie şi prin muzicalitatea creată.
De altfel, Coşbuc este recunoscut pentru ingeniozitatea sa în crearea muzicalităţii
silabice şi pentru atenţia deosebită pe care o acordă nivelului formal al expresiei,
Dumitru Micu afirmând despre o parte a poeziilor acestuia: ,,Convenţionalismul,

Nichita Stănescu, Fiziologia poeziei – Proză şi versuri 1957-1983, Ediţie îngrijită de Alexandru
Condeescu cu acordul autorului, Bucureşti, Editura Eminescu, 1990, p. 38.
4 Voi cita versurile lui Nichita Stănescu din ediţia: Nichita Stănescu, Opere I. Versuri, Ediţie îngrijită
de Mircea Coloşenco, Prefaţă de Eugen Simion, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic: Fundaţia
Naţională pentru Știinţă şi Artă, 2002.
5 Voi cita versurile lui George Coşbuc din ediţia: George Coşbuc, Poezii, Bucureşti, Editura pentru
Literatură, 1966.
6 Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, Antimetafizica, Postfaţă de Dan Grigorescu,
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artificialitatea sunt bătătoare la ochi.”7. Astfel, o serie de poezii ale lui Coşbuc
mizează pe melos, aliteraţiile şi asonanţele, alături de rimă, reuşind să confere
plasticitate versurilor: ,,Vedea-veți, sălbateci barbari,/ Câmpiile voastre-necate/ De
vuietul multor armate,/ Ca vuietul apelor mari – / Veni-vom ca-n ziua de-apoi;”
(Un cântec barbar). La fel ca în Nunta Zamfirei, şi în versurile citate podoabele de tip
fonetic sunt un scop în sine, vizând acea coafare a limbii vorbite pomenită de
Stănescu în eseul său.
De fapt, pornind de la ideile stănesciene despre poezia de tip fonetic,
putem spune că întreaga prozodie tradiţională bazată pe rimă şi muzicalitate este
încadrată de către poet în această categorie. În spiritul acestei idei, Stănescu se
destăinuieşte lui Aurelian Titu Dumitrescu în Antimetafizica, spunând că la
începutul activităţii sale de scriitor aprecia poezia cu formă fixă: ,,confundam
poezia cu forma ei. Era atât de greu să scrii un sonet, îmi apărea în acea epocă,
încât a scrie un sonet îmi semnifica a fi poet”8. Lucrurile se schimbă însă atunci
când lecţia eminesciană, aşa cum el însuşi o numeşte, îi schimbă viziunea asupra
poeziei prin intermediul profunzimii ideilor din Trecut-au anii…, care îi apare ca o
revelaţie, provocând o reacţie cu urmări radicale la nivelul poeticii sale: ,,Am pus
mâna pe rimele dublu articulate, învăţate de la Topârceanu, pe stilul de a rima
verbele cu substantivele, le-am băgat pe toate în maşina de tocat cuvinte, le-am
făcut chifteluţe după aceea le-am dat la gâşte de mâncare”9. Observăm astfel faptul
că Stănescu începe să se raporteze la poezie altfel decât o făcuse până atunci,
centrul de greutate fiind poziţionat la nivelul ideilor, al emoţiei estetice, nu la
nivelul formei exterioare a poeziei. Tocmai din acest motiv, poezia de tip fonetic îi
pare acum inferioară, superficială, îndepărtându-se de poezia fixă şi de podoabele
utilizate de Coşbuc sau Topârceanu.
Urcând o treaptă în ierarhia valorică, ajungem la poezia de tip morfologic,
al cărei reprezentat este Arghezi. Aceasta se remarcă printr-o prelucrare
ingenioasă a cuvintelor, la care se adaugă ,,frumos împodobită cocoaşa poeziei
fonetice”. Cu alte cuvinte, Stănescu se detaşează ironic şi de acest tip de poezie
care deţine o parte din carenţele celui dintâi model prezentat. Mai mult, pe acelaşi
ton ironic, Stănescu exprimă în termeni arghezieni faptul că o astfel de poezie se
caracterizează printr-o ,,[s]emantică a vederii, ideea pipăită cu mâna ca să urle
este.”. Deci, poezia lui Arghezi este dependentă de cuvânt, iar accesul la sens este
asigurat doar de ,,presarea” cuvântului, de interpretarea lui, ceea ce justifică o
oarecare detaşare a lui Stănescu de acest tip de poezie, întrucât poezia stănesciană,
aşa cum o percepe creatorul ei, are la bază necuvântul. Cu toate acestea, nu putem
pierde din vedere faptul că, într-o primă etapă a creaţiei sale, Stănescu însuşi se
Dumitru Micu, George Coşbuc, Bucureşti, Editura Tineretului, 1966, p. 13.
Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, op. cit., p. 287.
9 Idem, ibidem, p. 288.
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raporta la cuvânt ca la un focar de semnificaţii, volumele Sensul iubirii, O viziune a
sentimentelor, Dreptul la timp caracterizându-se prin încrederea poetului în
capacitatea cuvântului de a evoca lumea şi de a comunica idei.
Astfel, până a ajunge la acea poetică a rupturii de cuvânt, Stănescu trece şi
el prin ceea ce ulterior numeşte poezie de tip morfologic, iar edificatoare în acest
sens este Ars poetica din Dreptul la timp, căci, aşa cum îi spune şi titlul, evidenţiază
concepţia stănesciană despre poezie şi cuvânt, într-o etapă iniţială a creaţiei: ,,Îmi
învăţam cuvintele să iubească,/ le arătam inima/ şi nu mă lăsam până când silabele
lor/ nu începeau să bată./ Le arătam arborii/ şi pe cele care nu vroiau să foşnească/
le spânzuram fără milă de ramuri./ Până la urmă, cuvintele/ au trebuit să semene
cu mine şi cu lumea.”. Este evident faptul că eul stănescian apare în ipostaza de
poeta artifex, iar comparaţia pe care o foloseşte cu scopul de a justifica încadrarea
poeziei argheziene în poezia de tip morfologic – ,,Cuvântul este presat ca
strugurele în teasc, din care se obţine un must etern” – este valabilă şi în ilustrarea
propriei tehnici poetice de care se va debarasa ulterior.
De ce îl alege Stănescu pe Arghezi în ilustrarea poeziei de tip morfologic?
Răspunsul ţine de felul în care Arghezi, ca un meşteşugar al cuvintelor, reuşeşte să
identifice ,,cuvinte potrivite” pentru a-şi exprima ideile, după cum el însuşi
mărturiseşte în Ars poetica: ,,Mai pe scurt, m-a posedat intenţia de a împrumuta
vorbelor însuşiri materiale, aşa încât unele să miroase, unele să supere pupila prin
scânteiere, altele să fie pipăibile, dure sau musculate şi cu păr animal.”10. Arghezi
învesteşte cuvântul cu puterea de a exprima realitatea, de a sugera idei prin forma
şi structura sa, prin materialul din care este compus, tocmai acesta fiind motivul
încadrării sale de către Stănescu într-o categorie a poeziei pentru care cuvântul e
alfa şi omega. Cu toate acestea, după cum am afirmat şi anterior, Stănescu nu este
străin de o astfel de percepţie a cuvântului, întrucât poezia sa de început se
configurează ca o apologie a acestuia, lucru pe care îl semnalează şi Ion Pop:
,,Obsesia fundamentală e acum aceea a materializării cuvântului, a capacităţii lui
de a se propune şi impune ca realitate palpabilă.”11. În acest sens, Stănescu
creionează în Geneză a poemului din Dreptul la timp felul în care se reflectă
realitatea, lumea exterioară în limbajul poetic, cuvântul trecând printr-un complex
proces de elaborare: ,,Se zgâlţâie învelişul, se modifică-ntruna,/ râde şi plânge în
acelaşi timp,/ întipăreşte cerul şi mai jos, copacii,/ se lasă privit până când el
însuşi/ devine privire”.
Pe Arghezi îl întâlnim şi în ilustrarea poeziei constituite sintactic,
apropiindu-se de ,,propria esenţă majoră a poeziei” alături de specialistul în
jocurile sintaxei, Ion Barbu. Este de prisos să menţionez că acest nivel e superior
celorlalte două prin aceea că ,,[t]oate armele poeziei sunt adunate la un loc”,
10
11

Tudor Arghezi, Ars poetica, Cluj, Editura Dacia, 1974, p. 102.
Ion Pop, Nichita Stănescu – spaţiul şi măştile poeziei, Bucureşti, Editura Albatros, 1980, p. 135.
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suprapunându-se fonetica, morfologia şi sintaxa. De data aceasta, semnificaţiile se
conturează nu prin ,,stoarcerea” cuvântului, ci prin interacţiunea cuvintelor la
nivel sintactic, prin dispunerea lor. Exprimarea unei trăiri sau a unei idei depinde
tocmai de această potrivire a cuvintelor, lucru pe care îl accentuează Stănescu prin
intermediul unei comparaţii sugestive: ,,Aşa cum unui litru de apă îi trebuie zece
secunde ca să se scurgă pe o ţeavă a cărei grosime este de un ţol, tot astfel şi unui
anume sentiment îi trebuie un număr fix de cuvinte ca să se elucideze într-o
anume sintaxă.”12
Totuşi, alăturarea celor doi poeţi ca reprezentanţi ai poeziei de tip sintactic
poate părea stranie, având în vedere faptul că Barbu se detaşează de poezia
argheziană prin articolul Poetica Domnului Arghezi, considerând-o inferioară, o
,,poezie leneşă”, sinceră, facilă. În plus, Ion Barbu acuză poezia argheziană tocmai
de lipsa preocupării pentru construcţia poetică13, ceea ce nu-l împiedică pe
Stănescu să-i considere pe amândoi ca fiind poeţi iscusiţi în modelarea sintaxei.
Versul ,,Trei sau patru-n mal pescari” e exemplul de vers arghezian sugestiv, din
punctul de vedere al lui Stănescu, întrucât putem observa chiar şi prin intermediul
unui simplu vers faptul că Arghezi intervine la nivel sintactic, modificând ordinea
logică a cuvintelor printr-o serie de permutări şi dislocări. Ioana Em. Petrescu
notează în acest sens ideea că: ,,La nivel secvenţial (adică la nivelul structurii
sintactice a frazei) particularităţile construcţiei argheziene sunt date de dislocările
sintactice, topica inversă şi utilizarea anacolutului.”14, întărind astfel opţiunea lui
Stănescu de a situa poezia argheziană alături de cea barbiană. Versuri precum
,,Căci Dumnezeu, păşind apropiat,/ îi vezi lăsată umbra printre boi.”15 (Belşug) sau
,,Cine-o să vie, trupul tău de-afară/ Să-l caute şi-n jur să sufle cald?” (Lumină lină)
pot fi relevante în sensul subliniat de către Stănescu prin prezenţa inversiunilor
sintactice, a anacolutului, prin jocul ţesut la nivelul topicii, demonstrând în cele
din urmă că din ciocnirea cuvintelor în propoziţii şi fraze se naşte sensul.
În ceea ce-l priveşte pe Ion Barbu, Stănescu nici nu mai consideră necesară
exemplificarea încadrării lui în această categorie, deci versurile edificatoare ni le
putem alege singuri deschizând la întâmplare o carte de poezii barbiene.
Ermetismul poetului provine tocmai din remodelarea sintaxei, din asocierile
surprinzătoare de cuvinte, din combinarea aparent aleatorie a cuvintelor precum
în poezia Grup: ,,Atâtea clăile de fire stângi!/ Găsi-vor gest închis, să le rezume,/ Să

Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, op. cit., p. 278.
Ion Barbu, Versuri şi proză, Ediţie îngrijită, prefaţă şi tabel cronologic de Dinu Pillat, Bucureşti,
Editura Minerva, 1984, p. 178-181.
14 Ioana Em. Petrescu, Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti, Bucureşti, Editura ,,Viitorul Românesc”,
1998, p. 138.
15 Voi cita versurile lui Tudor Arghezi din ediţia: Tudor Arghezi, Versuri alese, București, Editura
Tineretului, 1958.
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nege, dreaptă, linia ce frângi:/ Ochi în virgin triunghi tăiat spre lume?”16. Astfel,
Barbu exprimă idei nu prin cuvinte, ci prin aşezarea lor la nivel sintactic, având în
vedere faptul că un cuvânt simplu nu are putere de evocare, ci este nevoie de
stilizarea unei relaţii cu alte cuvinte. Mecanismul barbian exercitat asupra sintaxei
este analizat şi de către Ioana Em. Petrescu, aceasta subliniind tocmai ideea că
semnificaţia nu se conturează la nivelul cuvintelor, ci la nivelul combinării lor:
,,Căci într-o lume în care subiectul şi-a pierdut identitatea, supus fiind eternei
metamorfoze, «sensul» e al procesului, nu al entităţilor precare, nestatornice, care-i
dau trup.”17. Observăm astfel o clară compatibilitate între viziunea stănesciană
asupra poeticii şi modul barbian de a concepe poezia, Stănescu fiind adesea
perceput drept un continuator al poeziei ermetice semnate de Barbu. Versuri
precum ,,Ca să mă tai cu ei de privirile/ care fără să le-nvoiesc, mi-au crescut – /
când togă virilă, tristeţea mea aspră/ cu o fibulă de gheaţă mi-o prind.” (Elegia a
opta, hiperboreeana) sunt edificatoare în acest sens. Mai mult, la acestea putem
adăuga o serie de conexiuni incompatibile din punct de vedere semantic care, la
fel ca şi în cazul poeziilor barbiene, sporesc ambiguitatea şi deschid multiple
orizonturi interpretative: ,,un bulgăre mare de zăpadă verde” (Miraj de iarnă),
,,vom răstigni un ecou” (Desen pe o aripă), ,,Pe ce violet trebuie să-l văduvesc de
vânăt?” (Prin tunelul oranj II).
Oricum, aşa cum el însuşi afirmă în Antimetafizica, Stănescu a fost
influenţat de unele idei exprimate de Barbu, idei care l-au determinat pe autorul
Necuvintelor să identifice cel de-al patrulea nivel, al poeziei metalingvistice,
superioară tuturor celor pomenite anterior. Mai exact, prin ,,şocul dialogului cu
Barbu”, Stănescu ajunge la concluzia că poezia ,,verslibristă, incantatorie şi moale”
trebuie lăsată în urmă, întrucât adevărata poezie este cea pulsatorie în care
,,dispersarea nodulilor de tensiune să nu fie ritmică, ci plasată după nevoile
revelaţiei”18. Aici putem aşeza primul vers din Odă (în metru antic), poezia
eminesciană pe care Barbu o preferă şi care reprezintă pentru Stănescu un model
de poezie metalingvistică ,,pentru că se începe cu cel mai frumos vers care s-a scris
vreodată în limba română.”19: ,,Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată”. Versul
demontează concepţia conform căreia ultimul vers al unei poezii trebuie să
concentreze întreaga semnificaţie şi tensiune semantică a acesteia, el fiind primul
vers al odei eminesciene şi totodată principalul nodul de tensiune. Interesant este
faptul că, deşi deducem că Stănescu tinde înspre acest model de scriitură, nu avem
din partea lui nicio confesiune legată de atingerea acestui nivel privilegiat. Totuşi,
Ioana Em. Petrescu observă faptul că poezia stănesciană Enghidu este construită pe
Voi cita versurile lui Ion Barbu din ediţia: Versuri şi proza, Ediţie îngrijită, prefaţă şi tabel cronologic
de Dinu Pillat, Bucureşti, Editura Minerva, 1984.
17 Ioana Em. Petrescu, Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti, ed. cit., p. 180.
18 Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, op. cit., p. 268.
19 Idem, ibidem, p. 114.
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aceeaşi structura a revelaţiei iniţiale, asemenea Odei (în metru antic), versul
,,Priveşte-ţi mâinile şi bucură-te, căci ele sunt absurde,” fiind cel care declanşează
explozia de sens: ,,Aceasta e, de fapt, sub raport «tensional», şi structura poemei
Enghidu, cu şocanta revelaţie a rupturii din primul vers, amortizată apoi prin
dispunerea aritmetică a nodulilor tensionali care cristalizează formele rupturii […]
până la stingerea finală a tensiunii”20. În plus, poezia metalingvistică are la bază,
citându-l pe Stănescu, ,,versuri situate deasupra metaforei, ignorând orice fel de
alambic posibil”, creându-se astfel ,,tipul de tensiune semantică spre un cuvânt
din viitor”, numit de Stănescu, necuvânt. Observăm că nici versurile încadrate de
Stănescu în această tipologie nu sunt împodobite din punct de vedere stilistic cu
nicio figură de stil, astfel încât cuvintele devin acele vehicule de care vorbeam la
început şi pe care poetul se foloseşte ,,din disperare”. ,,Unde vei găsi cuvântul/ Ce
exprimă adevărul?”21 se întreabă eul eminescian în Criticilor mei, iar Stănescu,
găsind această interogaţie retorică apropiată de propriul crez susţine că ,,[versul]
are o ţintă mult mai înaltă decât una tehnologică, are o ţintă metafizică, iar
substratul este acela al înţelesului.”22. ,,Ţinta metafizică” nu este altceva decât acel
necuvânt aflat în afara poeziei şi spre care aceasta tinde.
Acelaşi lucru îl observă şi la Bacovia, poet pe care l-a descoperit încă din
copilărie şi pentru care a creat un adevărat cult, considerându-i opera poetică un
bun exemplu de poezie metalingvistică prin ,,spiritul ei de dincolo de cuvinte,
capacitatea ei de a crea piramidă cuvintelor dintr-o sumă restrânsă a lor şi,
aparent, sărăcăcioasă”23, accentuând aceeaşi idee a poeziei care tinde înspre ceva
mai presus de cuvânt, care ,,nu îşi pierde timpul cu zorzoane şi nici nu dă cu
bidineaua colorată peste limbă”24.
Versurile pe care Stănescu le alege par relevante întrucât ,,E timpul, toţi
nervii mă dor” sau ,,Barbar, cântă femeia-aceea,/ Târziu în cafeneaua goală”25 nu
au o textură împodobită stilistic, ci se remarcă prin acea forţă de evocare căreia
Arghezi, Blaga, Barbu îi sunt tributari. Astfel, Blaga, prin binecunoscuta afirmaţie
,,Eu cred că veşnicia s-a născut la sat”, pe care Stănescu nu uită să o menţioneze
aici, apare ca un continuator al modului bacovian de a percepe poezia, întrucât
,,nu versul ne interesează, ci tendinţa lui, intuiţia lui către substratul
fundamental”26. Tendinţa poeziei stănesciene, dar şi a celei metalingvistice, aşa

Ioana Em. Petrescu, Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti, ed. cit., p. 240.
Voi cita versurile lui Mihai Eminescu din ediţia: Mihai Eminescu, Opera poetică, Ediţia a 2-a,
revizuită, îngrijită de Dumitru Irimia, Iași, Editura Polirom, 2006.
22 Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, op. cit., p. 304.
23 Idem, ibidem, p. 276.
24 Idem, ibidem, p. 278.
25 Voi cita versurile lui George Bacovia din ediţia: George Bacovia, Plumb, Ediţie îngrijită, postfaţă,
tabel cronologic, aprecieri critice de Elisabeta Lăsconi, Bucureşti, Editura 100+1 Gramar, 2004.
26 Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, op. cit., p. 291.
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cum apare ea conturată în eseul de la care am pornit, o regăsim şi în poetica
blagiană, întrucât Blaga se arată dezamăgit de imposibilitatea cuvintelor de a
transmite sensul, după cum Stănescu susţine ideea că un cuvânt e doar ,,simplu
vehicul care nu transportă deasupra semantica sa proprie”: ,,Dar cuvintele sunt
lacrimile celor ce-ar fi voit/ aşa de mult să plângă şi n-au putut.”27. Mai mult, tot în
poezia Către cititori, Blaga pune în evidenţă neputinţa poetului de a se face înţeles
prin cuvinte, acestea din urmă putând transmite idei şi sentimente, însă la un nivel
oarecum superficial, lipsit de profunzime. El conchide poemul cu o rugăminte
către cititori, rugăminte care stă la baza poeticii sale, întrucât concentrează modul
în care se raportează la poezie: ,,de-aceea – lăsaţi-mă/ să umblu mut printre voi/ şi
să vă ies în cale cu ochii închişi.”.
Odată ce am analizat, în linii mari, cele trei tipuri de poezie, la care se
adaugă şi poezia metalingvistică, putem spune că am trasat contururile poeziei
româneşti din perspectiva poeticii necuvintelor. Altfel spus, analiza eseului
Cuvintele şi necuvintele în poezie favorizează reliefarea unei viziuni clare nu doar
asupra poeziei stănesciene, ci şi asupra poeziei marilor autori amintiţi. Stănescu
încearcă o reconfigurare ierarhică a marilor scriitori plecând de la principiile sale
poetice, însoţind cu exemple relevante şi justificări pertinente fiecare încadrare
propusă, ceea ce ne face să-i dăm dreptate lui Solomon Marcus atunci când afirmă
că: ,,Doctrina poetică a lui Nichita Stănescu este o cheie nu numai pentru propria
sa creaţie poetică, ci şi pentru o parte importantă a poeziei moderne şi
postmoderne.”28
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ADELA STANCU
POEZIA PULSATORIE
O delimitare prea puţin coagulată, alteori aproape inexistentă, separa în
vremurile Antichităţii ceea ce astăzi numim cu atâta fermitate „ştiinţă şi cultură”,
respectiv „ştiinţe umaniste” şi „ştiinţe realiste”. Dubletele, fără doar şi poate
antagonice, nu numai că îşi dispută propriul domeniu de cunoaştere, dar, la
rândul lor, se dispersează în multe alte ştiinţe, devenite discipline autonome.
Acest fragmentarism disciplinar se datorează boom-ului informaţional, accentuat cu
predilecţie în secolul XX.
Interstiţiul din lumea disciplinară îşi caută rezolvarea, spre mijlocul
secolului XX, prin intermediul pluridisciplinarităţii şi al interdisciplinarităţii.
„Pluridisciplinaritatea se referă la studierea unui obiect dintr-una şi aceeaşi disciplină prin
intermediul mai multor discipline deodată”1. Interdisciplinaritatea „se referă la
transferul metodelor dintr-o disciplină în alta.”2. Ceea ce se dorea a fi o reintegrare
născută din conştiinţa universalului se dovedeşte a fi doar o părelnică soluţionare,
căci ambele abordări relevă lucruri deja cunoscute – dialogul între culturi nu este
doar posibil, dar şi necesar – , neajunsul, atât al pluridisciplinarităţii, cât şi al
interdisciplinarităţii, vizând programul pe care acestea îl propagă. Prima
perspectivă abordează o sferă mai amplă, dar finalitatea sa rămâne înscrisă în cadrul
cercetării disciplinare3, iar cea de a doua intensifică procesul de babelizare prin potenţa
de a crea noi discipline.
Prin însăşi definiţia-i riguroasă, transdisciplinaritatea – cheie de boltă –
reuşeşte acolo unde celelalte discipline eşuează: „Transdisciplinaritatea vizează –
aşa cum indică prefixul «trans» - ceea ce se află în acelaşi timp şi între discipline, şi
înăuntrul diverselor discipline, şi dincolo de orice disciplină. Finalitatea sa este
înţelegerea lumii prezente, unul din imperativele sale fiind unitatea cunoaşterii.”4
Metodologia transdisciplinară este determinată de triada: nivel de Realitate –
logica terţului inclus – nivel de complexitate, piloni pe care este şi fundamentată.
Modelul de Realitate propus de metodologia transdisciplinară este unul
revizuit, menit să corijeze simplitatea şi linearitatea modelului Realităţii cu baza în
gândirea clasică. „Prin nivel de Realitate trebuie înţeles un ansamblu de sisteme
invariant la acţiunea unui număr de legi generale.”5

Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea. Manifest, Traducere de Horia Mihail Vasilescu, Iaşi,
Polirom, 1999, p. 51.
2 Idem, ibidem, p. 52.
3 Idem, ibidem.
4 Idem, ibidem, p. 53.
5 Idem, ibidem, p. 28.
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Trebuie precizată, în vederea evitării confuziilor ulterioare, diferenţa dintre
nivel de Realitate şi nivel de organizare. Un nivel de Realitate presupune o serie
de niveluri de organizare, „niveluri care corespund unor structurări diferite ale
aceloraşi legi fundamentale.”6
Terţul inclus, a doua axiomă transdisciplinară, se cere a fi explicat prin
prisma nivelurilor de Realitate, de a căror existenţă este strict legat. Logica terţului
inclus, spre deosebire de logica aristotelică binară (A, non-A), admite existenţa unui
al treilea termen, T, care este şi A şi non-A. Transferând această idee într-o
reprezentare, ne putem imagina un triunghi având două unghiuri într-un prim
nivel de Realitate, iar vârful într-un nivel de Realitate superior. Rămase în primul
nivel de Realitate, A şi non-A sunt contradictorii. Extrapolându-le într-un nivel de
Realitate superior, definim starea T sau terţul inclus.
Complexitatea
–
al
treilea
element
constituent
al
triadei
transdisciplinarităţii – îşi are rădăcina în explozia disciplinară a secolului XX şi, la
rândul ei, sporeşte repeziciunea cu care disciplinele se multiplică. Această
răspândire accelerată a disciplinelor, un adevărat big bang disciplinar, iradiază din
sistemul piramidal constituit de gândirea clasică, la baza căruia se afla ca
disciplină fundamentală fizica. Avem astfel de a face cu un univers disciplinar tot
mai bogat, compartimentat, în care a crea punţi între discipline devine tot mai
greu, dacă nu chiar imposibil. Complexitatea orizontală aferentă fiecărui nivel de
Realitate este transgresată de complexitatea verticală „pusă în lumină de
transdisciplinaritate, prin traversarea mai multor niveluri de Realitate prin
mijlocirea logicii terţului inclus.”7
Nichita Stănescu este un om al transdisciplinarităţii avant la lettre, viziunea
poetică a acestuia suprapunându-se doar parţial cu metodologia transdisciplinară
aşa cum o înţelegem astăzi. Poetul are intuiția existenţei mai multor niveluri de
Realitate, iar în acest sens percepţia acestuia nu rămâne înscrisă în linearitatea
unei singure realităţi: „ Nu există o convertibilitate perfectă între cele două tipuri
de gândire.”8 – gândirea în imagini şi gândirea în noţiuni. În accepţiunea poetului,
gândirii în imagini îi este asociat subiectivul luxuriant, abundenţa, iar ca ideal
frumosul. Gândirea în noţiuni domneşte peste ştiinţă şi e corelată cu legi interne
proprii, independente, iar ca ideal îi este atribuit adevărul. Realizând un transfer
al valorilor celor două tipuri de gândire, acestea pot fi asociate celor două tipuri de
ştiinţe: ştiinţele moi găsesc corespondent în gândirea în imagini, iar ştiinţele tari în
gândirea în noţiuni.

Idem, ibidem, p. 29.
Irina Dincă, Transdisciplinaritatea – în definiţia riguroasă a lui Basarab Nicolescu, în „Revista T”,
numărul 1, 2012.
8 Nichita Stănescu, Fiziologia poeziei, Proză şi versuri 1957-1983, Ediţie îngrijită de Alexandru
Condeescu cu acordul autorului, Bucureşti, Editura Eminescu, 1990, p. 27.
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Cu toate acestea, regăsim atât în volumul Fiziologia poeziei, cât şi în
Antimetafizica teoretizări care ne permit trimiteri pertinente la abordări
transdisciplinare. Perspectiva diamantină stănesciană, aşa cum o regăsim în
volumul Fiziologia poeziei, transpare într-un univers als ob în care, asemenea unor
alchimişti, un poet, un matematician, un biolog, un filozof şi un chimist încearcă a
desluşi materia constituentă a poeziei „dintr-un punct de vedere mai larg”9 şi în
folosul acesteia. Strămutând astfel barierele impuse de delimitarea disciplinară,
modelul de poezie pe care îl propune poetul e departe de a fi un homuncul, acesta
desemnând poezia ca având natură vie, „însăşi viaţă, însuşi sufletul vieţii.”10, iar
ca produs care transgresează arta, poezia are „o matematică a ei, o chimie a ei, o
biologie a ei.”11 Acest tip de poezie organică este definită ca fiind poezia
pulsatorie.
Poezia pulsatorie, „organism viu, independent faţă de cel care o
creează”12, are putinţa de a repeta, prin forma sa, activitatea inimii, retrăind o stare
de spirit odată cu cititorul. Activitatea acesteia corelează dispunerea centrilor de
tensiune a revelaţiei cu punctele de atenţie şi relaxare, precum şi cu coordonarea
punctelor şi a nucleelor de intensitate.
Observăm, astfel, că o abordare transdisciplinară se pretează, susţinută
fiind chiar de exemplele oferite de poet. În acest sens, demonstraţia noastră are la
bază structura tripartită pe care o propune Basarab Nicolescu în volumul De la
Isarlîk la Valea Uimirii, într-un studiu rezervat lui Peter Brook. Contradicţia, în
viziunea lui Peter Brook, „ ca «motor» al fiecărui proces de realitate”13 şi aflată la
intersecţia lucrare teatrală – gândire tradiţională – teorie cuantică, „este exact
inter-relaţionarea dinamică a trei forţe independente, prezente simultan în orice
proces de realitate – o forţă afirmativă, o forţă negativă şi o forţă conciliatoare.”14
În cheie transdisciplinară, această structură trebuie înţeleasă astfel: forţa
afirmativă şi forţa negativă îşi găsesc corespondentul, într-un prim nivel de
realitate, în dubletul A – non-A, iar forţa conciliatoare reprezintă, într-un nivel de
Realitate superior, ceea ce am definit deja ca fiind terţul inclus. Această structură
ternară sau „trialectică” este structura asupra căreia vom zăbovi şi care va
constitui baza comentariilor noastre viitoare.
Numind natura poeziei pulsatorii una vie, Nichita Stănescu trasează
direcţii care, într-o perspectivă transdisciplinară, ne permit apropierea pertinentă
Idem, ibidem, p. 22.
Idem, ibidem, p. 62.
11 Idem, ibidem, p. 21.
12 Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, Antimetafizica, Ediţia a 2-a, Prefaţă de
Alexandru Paleologu, Postfaţă de Dan-Silviu Boerescu, Bucureşti, Editura Allfa, 1998, p. 234.
13 Basarab Nicolescu, De la Isarlîk la Valea Uimirii, Vol. I. Interferenţe spirituale, Prefaţă de Irina Dincă,
Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2011, p. 304.
14 Idem, ibidem, p. 305.
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a poeziei de domeniul biologiei – anatomia, cu predilecţie fiziologia, care studiază
inima şi bătăile ei.
Cele trei faze bine delimitate ce compun fiecare bătaie a inimii se numesc
diastolă, sistolă atrială si sistolă ventriculară. Diastola reprezintă o relaxare, pe
când sistolele sunt contracţii ale muşchilor inimii. Iată cum funcţionează:
i. în timpul diastolei, cele două atrii ale inimii (zonele de sosire ale
sângelui în inimă) se umplu cu sânge provenit din corp (prin venele cave
superioară şi inferioară, sânge să-i zicem “uzat”, slab oxigenat) şi de la
plămâni (prin vena pulmonară, acest sânge fiind bine oxigenat după vizita
în plămâni);
ii. în timpul sistolei atriale, cele două atrii se contractă împingând
sângele în ventricule (zonele de plecare ale sângelui din inimă);
iii. în timpul sistolei ventriculare, cele două ventricule se contractă
împingând cu putere sângele afară din inimă către organism (prin artera
aortă, sângele bogat în oxigen sosit anterior de la plămâni) şi către plămâni
(prin artera pulmonară, sângele “uzat”, lipsit de oxigen, pentru a fi
reoxigenat).15
Trecând de la domeniul fiziologiei la cel al poeticii, o altă structură
tripartită care ne atrage atenţia este structura diaforic – endoforic – epiforic
teoretizată de Mircea Borcilă16. Transferul valorilor dinspre poetic spre fiziologia
inimii ne permite corelarea conceptului diaforic cu sistola atrială; astfel, avem de-a
face cu contrapunerea a două lucruri (din lumea reală), respectiv cu o stare de
tensiune. Făcând trimitere la structura ternară a lui Peter Brook, explicată deja,
diaforicului, respectiv sistolei atriale, i-am găsi corespondent în forţa negativă sau
non-A. Endoforicului i se asociază diastola şi o stare de relaxare prin căutarea unei
posibilităţi de a media această contrapunere. În trialectica lui Peter Brook, aceasta
poate fi corelată cu forţa pozitivă sau A. Al treilea concept desemnează tot o stare
de tensiune, dar una „împăciuitoare” prin saltul metaforic ce conduce la o entitate
de un alt nivel. Epiforicului îi corelăm sistola ventriculară şi terţul inclus sau forţa
conciliatoare.
Trecând comentariile noastre din planul abstractului într-unul concret, un
exemplu edificator este poezia Elegia întâia, deschizătoarea ciclului 11 elegii.
Prezenţa nodurilor de tensiune şi relaxare ne permite abordarea tripartită
transdisciplinară pe care am dezvoltat-o până acum în planul teoretic. Şi la nivelul
acestui discurs poetic putem recunoaște ternarul diaforic – endoforic – epiforic,
respectiv corespondentul acestuia în fiziologia inimii sau structura ternară
propusă de Peter Brook.
http://tendintein.ro/bataile-inimii-normale/
Vezi Lolita Zagaevschi Cornelius, Funcţiile metaforice în Luntrea lui Caron de Lucian Blaga. Abordare
în perspectivă integralistă, Prefaţă de Mircea Borcilă, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2005, p. 56.
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„I
El începe cu sine şi sfârşeşte
cu sine.
Nu-l vesteşte nici o aură, nu-l
urmează nici o coadă de cometă.
Din el nu străbate-n afară
nimic; de aceea nu are chip
şi nici formă. Ar semăna întrucâtva
cu sfera,
care are cel mai mult trup
învelit cu cea mai strâmtă piele
cu putinţă. Dar el nu are nici măcar
atâta piele cât sfera.
El este înlăuntrul – desăvârşit,
şi,
deşi fără margini, e profund
limitat.
Dar de văzut nu se vede.
Nu-l urmează istoria
propriilor lui mişcări, aşa
cum semnul potcoavei urmează
cu credinţă
caii…
II
Nu are nici măcar prezent,
deşi e greu de închipuit
cum anume nu-l are.
El este înlăuntrul desăvârşit,
interiorul punctului, mai înghesuit
în sine decât însuşi punctul.
III
El nu se loveşte de nimeni
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şi de nimic, pentru că
n-are nimic dăruit în afară
prin care s-ar putea lovi.”17
Tensiunea dinăuntrul increatului, determinată de contrapunerea
începutului şi a sfârşitului sau a altor poli antagonici – „deşi e fără margini, e
profund/ limitat” – permite asocierea acestei prime părţi a poeziei cu starea de
tensiune a diaforicului sau sistolei atriale, respectiv cea dintre A și non – A din
metodologia transdisciplinară.
Dorinţa de mediere a tensiunii, forţa pozitivă, corelată endoforicului și
diastolei, îşi găseşte corespondent în versul: „Aici dorm eu, înconjurat de el.” „EU
nu afirmă şi nu neagă, la rândul lui, ci ex-primă, decomprimă presiunea lui El.”18
Acest eu ca prelungire a lui El face trecerea înspre un nivel de Realitate superior,
nivel în care regăsim forţa conciliatoare, respectiv sistola ventriculară cu
corespondent în epiforic, cu alte cuvinte terţul inclus:
„Totul este inversul totului.
Dar nu i se opune, şi
cu atât mai puţin îl neagă:
Spune Nu doar acela
care-l ştie pe Da.
Însă el, care ştie totul,
la Nu şi la Da are foile rupte.
Şi nu dorm numai eu aici,
ci şi întregul şir de bărbaţi
al căror nume-l port.
Şirul de bărbaţi îmi populează
un umăr. Şirul de femei
alt umăr.
Şi nici n-au loc. Ei sunt
penele care nu se văd.
Bat din aripi şi dorm –
aici,
înlăuntrul desăvârşit,
Nichita Stănescu, Necuvintele, Prefaţă de Daniel Cristea-Enache, Bucureşti, Curtea Veche
Publishing, 2009, p. 101.
18 Ştefania Mincu, Nichita Stănescu – între poesis şi poiein, Bucureşti, Editura Eminescu, 1991, p. 313.
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care începe cu sine
şi se sfârşeşte cu sine,
nevestit de nici o aură,
neurmat de nici o coadă
de cometă.”19
Totul transgresează aici limitele impuse, într-un nivel de Realitate inferior, de
Nu şi Da, fețele aceleaşi file. Din nou plasat pe poziţie antagonică, cuplul femeiebărbat îşi depăşeşte condiţia în acest univers ofertant şi principiile primordiale
feminin – masculin sunt sublimate în „penele care nu se văd” de pe umărul drept şi
umărul stâng al poetului.
Observăm, aşadar, cum metodologia transdisciplinară nu numai că se
pretează unui asemenea demers hermeneutic, dar oferă și chei noi, mult mai bogate,
de interpretare. Poezia Elegia întâia e doar un exemplu de reconstrucţie a unui univers
deja explorat, într-o Realitate superioară, mustoasă din punct de vedere al
interpretărilor şi cu abordări pertinente. Vizionarul Nichita Stănescu ne permite
construirea universurilor multiple şi paralele, pentru o abordare cât mai complexă a
poeziei, „ dintr-un punct de vedere mai larg”.20
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TEODORA DANCĂU
CE EŞTI TU, A?
„1. Lumea este tot ce se petrece”1, spune Ludwig Wittgenstein. Ea se
defineşte ca sumă de interacţiuni în planul real şi ca sumă de metafore în planul
secundar al irealului (şi el o coordonată fundamentală a dimensiunii umane). De-a
lungul timpului, i-au fost stabilite multiple instrumente de cunoaştere, fiecare
acţionând în domenii diferite, dar având acelaşi scop: înţelegerea adevărurilor
lumii. O problemă fundamentală a acestui proces de revelare a fost exprimarea
acestora. „2.022. Este evident că o lume, oricât de diferit ar fi concepută faţă de
lumea reală, trebuie să aibă ceva comun cu lumea reală – o formă,”2 iar această
formă nu poate fi decât cuvântul, concept care îşi cere, la rândul lui, înţelegerea.
Logica limbajului – metodă de cunoaştere – se vrea analizată, interiorizată şi
aplicată în toate palierele existenţei. Dacă Wittgenstein atrage atenţia filosofiei,
demonstrându-i, printr-o serie de propoziţii care curg una din cealaltă, că a ţintit
prea sus, ignorând importanţa actului exprimării, un autor precum Nichita
Stănescu loveşte cuvintele în poezie, resemantizându-le sau fabricându-le pentru a
descoperi noi nuclee de semnificaţie, menite să determine o înţelegere mult mai
profundă a literaturii. Astfel, putem afirma că poetul aplică acest principiu
fundamental, enunţat de filosof, creaţiei literare. Mai mult decât atât, la fel ca
autorul tratatului, demonstrează că şi-a însuşit marile teme, pe baza cărora îşi scrie
lucrările, dar mizează pe felul în care marile idei sunt comunicate. Afirmaţia că
limba (nu numai cea română, acelaşi lucru s-ar fi întâmplat şi în cazul altui idiom)
funcţionează de cele mai multe ori ca un pantof mult prea strâns pentru
transmiterea sentimentelor şi a tragismului de care poezia se încarcă nu este una
inedită. Cu toate acestea, nu trebuie pusă între paranteze această insuficienţă de
care suferă limbajul, motiv care generează naşterea necuvintelor, metafore
lingvistice, în fond, care umplu spaţiile de vid pe care le creează cuvintele
obişnuite.
Nichita Stănescu intuieşte importanţa limbajului la o vârstă foarte
fragedă, mai exact, la sfârşitul clasei a IV-a, în timpul refugiului la Vălenii de
Munte, după cum aflăm dintr-un Secvenţial biografic întocmit de Alexandru
Condeescu: „Pentru poet, scrierea, învăţarea alfabetului şi numirea prin litere a
sunetelor sunt prima ruptură a eului cugetător şi raţional din fericita identitate cu
lucrurile. Această treaptă a gândirii asupra cuvântului o va numi despărţirea insului
de propria vorbire. («Între actul vorbirii şi cel al apucării unui obiect cu mâna nu era
Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Traducere, cuvânt introductiv şi note de
Alexandru Surdu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. 37.
2 Idem, ibidem, p. 39.
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nici o diferenţă. Copilul nu e conştient că are mâini, dar gesticulează tot timpul cu
ele, după cum habar nu are că vorbeşte, deşi mirarea lui se exprimă cel mai ades
prin de ce?. Între mâna copilului şi limba lui nu e nici o diferenţă. Limba lui are
cinci degete, ca şi mâna lui, şi apucă la întâmplare cu ea orice obiect abstract, cu
aceeaşi dibăcie cu care apuci un fruct sau o surcea.»)”.3
Şcoala în care se formează ca poet este una clasică. Din acest context
literar îşi preia temele, pe care le reciclează în propriul atelier de ficţiune: „La
început e arghezian şi în tematica poemelor, apoi eliberându-se de tirania
modelului, va păstra până la debut doar fascinaţia vocabularului fabulos al celui
pe care îl va considera «etalonul de aur» al poeziei româneşti («Pe aici se trece, aici
de dă examenul, de aici se pleacă mai departe.»). Îl va citi apoi pe Ion Barbu cu
care se va iniţia în treapta «sintactică» a modului intelectual al lirei, în vreme ce
cunoaşterea lui Blaga, înţelegerea lui Bacovia – poetul cel mai aproape inimii sale,
aprofundarea lui Eminescu – geniul său tutelar, îi vor sugera existenţa inefabilei
«poezii metalingvistice», având drept sursă inspiraţia, suflată la urechea poetului,
rând pe rând, de către Apollo sau de către Dionisos.”4
Pentru Nichita, poezia îşi conţine în egală măsură cuvântul (forma) şi
tragicul (sentimentul), văzut ca „indice al accelerării şi încetinirii sensului
cuvintelor”5, în care îşi are rădăcinile însăşi ideea destinului. Aşadar, cum
„teroarea cuvintelor apare mereu”6, ca o teză care încă nu şi-a găsit rezolvarea,
semnul echivalenţei este pus între real şi logos, determinând elaborarea unei
„poezii de idei”, după cum autorul o numeşte, argumentând după cum urmează:
„Cuvântul este singura casă a noastră, dacă avem o casă […] este locul existenţei”.7
Un nou principiu reiese din aceste relaţii: poezia vizează concretul. „A” este în
egală măsură literă, cuvânt şi transmite un sentiment, realitate care aparţine
planului concret al fiinţării („sentimentul este tot ce poate fi mai antiabstract, mai
concret din conştiinţa omului”8).
Nenumărate poezii gravitează pe traseul stabilit de necuvinte – noi
metode de abordare a creaţiei literare, prin expansiunea de sensuri pe care o
provoacă. Pentru Stănescu, poezia este o artă a necuvântului, „o artă a cărei
substanţă rezidă în elemente primordiale, nenoţionale şi ambigue. Cuvintele, aşa
cum apar ele în practica vorbirii curente, sunt vehicole ale unor noţiuni, idei; or,
insistă poetul, nu din idei se naşte adevărata poezie, ci dintr-o tensiune semantică
3 Alexandru Condeescu, Secvenţial biografic, în Album memorial Nichita Stănescu, Alcătuit şi redactat
de Gheorghe Tomozei, Editat de revista „Viaţa Românească”, Bucureşti, 1984, p. 18.
4 Idem, ibidem, p. 22.
5 Nichita Stănescu, apud Iosif Cheie-Pantea, De la Eminescu la Nichita Stănescu. Reflecţii literare,
Timişoara, Editura Excelsior Art, 2002, p. 158.
6 Alexandru Ruja, Ipostaze critice, Timişoara, Editura Excelsior, 2001, p. 201.
7 Nichita Stănescu, apud Iosif Cheie-Pantea, op. cit., p. 153.
8 Idem, ibidem, p. 154.
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spre un cuvânt care nu există.”9 Ideile plutesc latent în această stare tensionată,
determinând apariţia unor noi concepte prin care acestea să se definească.
Poemul Pean propune un astfel de discurs metalingvistic. Aproape un
elogiu în prima strofă („Ce eşti tu, A?/ tu, cea mai omenească şi/ cea mai absurdă
literă,/ o, tu, sunet glorios!”10), textul devine un strigăt în faţa imposibilităţii
identificării unui sens primului sunet, primei litere. Registrul se schimbă, „A”
devine „târfă fermecătoare”, „vagin imaginar”, „stafie ameninţătoare”11 – o
sugestie a femininului, potenţat negativ, prin neînţelegere. Reminiscenţe
romantice vizibile… Senzaţia unui Eminescu al misterului feminin, reinterpretat
se degajă din versuri. „Foamea de cuvinte” dezvoltă sinonimia pe care autorul o
stabileşte între cuvânt şi lume, ambele dimensiuni consumându-se reciproc: „la
urma-urmelor în fiecare lucru/ există/ în străfundul lui un cuvânt ca şi cum/ ar fi,
într-adevăr,/ în cel mai adânc,/ în cel mai înalt,/ cuvinte cu ochi şi cu frunte şi păr/
una într-alta, şi unul în celălalt.”12 Noţiunea de cuvânt trimite la sens, iar sensul
înseamnă, la rândul lui, concretul, realul. Foamea de logos are la bază un proces
dublu, acela de interiorizare a limbajului, fapt căruia i se adaugă depăşirea
limitelor lui. După înţelegere, urmează startul unui alt demers.
Ca în poezia simbolistă, numirea unui obiect sau a unui sentiment ucide
posibilităţile interpretărilor („Cuvintele, laşele,/ ele singure se ucid pre ele”13).
Sugestia este şi pentru Stănescu o modalitate de salvare a ideilor, doar că tehnica
diferă. Dacă simboliştii fac apel la imagine, culoare sau muzică, Nichita mizează
pe capacitatea sa de a sugera prin intermediul limbajului. Un astfel de exemplu îl
reprezintă descompunerea cuvântului „iubito”, în poemul Împotriva cuvintelor.
Fiecare literă face sens, învăluind referentul într-un văl de mister ale cărui
coordonate sunt asimilate subiectiv de fiecare receptare în parte. În fond, semnalul
fiecărui text este diferit pentru fiecare cititor, fapt pe baza căruia putem inclusiv
clasifica literatura, în funcţie de paletele de abordare sau înţelegere. „Iubito”
devine, prin această analiză individuală a literelor – sunetelor un necuvânt, tocmai
prin dimensiunea atemporală care îi este atribuită.
Inversarea definiţiilor omului şi obiectului (copacului, în Necuvintele),
ilustrează poate cel mai bine teza că limbajul propriu-zis este incompatibil cu
latenţele creatoare care definesc poetul. O redefinire a celor două elemente
menţionate anterior devine condiţie categorică. Fiecare dintre acestea este supus
unui proces de cunoaştere a celuilalt, tocmai pentru a-şi putea prelua ulterior
Iosif Cheie-Pantea, op. cit., p. 154.
Nichita Stănescu, Pean, în Nichita Stănescu, Opere. I. Versuri, Ediţie alcătuită de Mircea Coloşenco,
Prefaţă de Eugen Simion, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic şi Fundaţia Naţională pentru
Știinţă şi Artă, 2002, p. 583.
11 Idem, ibidem.
12 Idem, Foamea de cuvinte, în Nichita Stănescu, op. cit., p. 441.
13 Idem, Împotriva cuvintelor, în Nichita Stănescu, op. cit., p. 556.
9
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trăsăturile („Auzeam cum se-nteţeşte seva lui bătând/ ca sângele./ Auzea cum se
încetineşte sângele meu/ suind ca seva.”14). „2.12. Imaginea este un model al
realităţii,”15 spune filosoful austriac, prin această reprezentare a transferului de
substanţă poetul reuşind să sublimeze concretul şi să pună în forma conceptelor
(de om şi de copac) alte semnificaţii. Un copac nu mai este un copac, la fel cum un
om nu mai este doar un om… Simple necuvinte care permit o altă „posibilitate a
structurii.”16
Jocul de-a cuvântul – necuvântul îşi are miza sa. Nimic nu apare accidental
în poezia lui Nichita Stănescu. Obsesia introspecţiei de care „se acuză” duce însă
la intuiţia insuficienţei exprimării artistice, prin mijloacele deja cunoscute. O
„energie intensă care, asemenea fulgerului în întuneric, dezvăluie realitatea
profundă a lucrurilor”17 se înalţă deasupra logosului şi a tragicului pe care poezia
stănesciană, în mod asumat, le conţine. Metaforizarea are rolul revelaţiei
ontologice, în fond, producând un text care trimite nu spre identificarea unei idei,
ci, mai degrabă, spre „ceea ce s-ar numi senzaţia unei idei,”18 fapt care permite
discursului literar să reziste în faţa timpului. Necuvântul nu este altceva decât
instrumentul prin care autorul de literatură demonstrează, pe de-o parte, că şi-a
conştientizat nemărginirea, iar pe de altă parte că a înţeles că îi este inerentă
evadarea în descompunerea şi, în acelaşi timp, resemantizarea verbului. În
limbajul literar, dacă ,,despre ceea ce nu se poate vorbi trebuie să se tacă,”19 atunci
trebuie să se sugereze…
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RALUCA RUSU
CEI DOI NICHITA
„A te naște este o condamnare la moarte./ După felul păcatului și
pedeapsa:/ unii oameni, alții păsări, alții pietre./ Condamnat la moarte prin
închisoarea copacului./ Condamnat la moarte prin închisoarea crocodilului./
Condamnat la moarte prin închisoarea ierbii./ Și totuși, îmi spuse Sisif/ e o
coerență aceasta,/ balansândă între nimic și nimic.”1 Discursul liric stănescian se
construieşte, în mod paradoxal, pe dislocări de factură ontologică în care naşterea
se suprapune morţii, abundă în remitizări, propune coerenţe nihiliste. Odată cu
volumul Operele imperfecte, poetul depăşeşte acea nostalgie anterioară după
recuperarea liantului orfic al lumii, adoptând mecanisme anecdotice în care
elementele se identifică unele cu celelalte, uneori până la anihilarea lor completă
ca individualităţi şi naşterea holistică a lor. Se naşte astfel o fantă între demersul
ontologic grav şi mecanismele ludice, anecdotice pe care eul liric le propune în
poemele sale. Privat de capacitatea de a se comunica pe sine, eul liric se naşte
mereu din raportul cu obiectualul, marcând o contopire a spaţiului cu timpul şi
Sinele.
Logosul este amputat de funcţia sa conotativă: el nu face altceva decât să se
reproducă pe sine. Jeana Morărescu afirmă că poezia lui Stănescu desfăşoară „un
act maieutic dar, în acelaşi timp, o finalizare a lui.”2 Asistăm la o permanent
deconstrucţie şi reconstrucţie, căci, angrenat în dialogul cu sine însuşi, cuvântul se
reinventează şi, odată cu el, şi obiectele semnificate. Totul este aşezat sub semnul
întrebării, căci, aşa cum am putut sesiza, doar nimicul mai poate contrabalansa
nimicul: „Ce deşertăciune şi ce inutilitate, vederea./ Ea contemplă numai ceea ce
este condamnat la moarte./ Cuvântul ne-ar salva, poate, dar,/ el e dumnezeu, şi/ de
la începuturi nu se mai întruchipează/ în făpturile cele vii.” Repudierea văzului
atrage după sine o subminare a tot ceea ce este material, palpabil, deschizând
astfel calea către metafizic, marcat aici prin condamnarea la moarte: „Gustul
morţii l-a scuipat dumnezeu de pe limba sa în făptura vieţii./ Acum el e scârbit de
toate acestea”. Există o anume decadenţă a divinităţii, a demiurgului care, în fond,
nu face altceva decât să dubleze prin atributele sale visceralitatea lucrurilor
condamnate la moarte.
Nichita Danilov recurge şi el la o suprapunere a lucrurilor, la o identificare
totală care nu face altceva decât să anuleze graniţele prin apel la anecdotic.

Pentru a cita versurile lui Nichita Stănescu, am folosit ediţia: Stănescu, Nichita, Opera poetică, Vol. I-II,
Ediţie şi prefaţă de Alexandru Condeescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1999, Bucureşti, Editura
Humanitas, 1999.
2 Jeana Morărescu, Nichita Stănescu, paradoxul ontologic, Editura Palimpsest, Bucureşti, 2003, p. 155.
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Întocmai ca în discursul stănescian, naşterea se realizează ca apocalips, nu ca
geneză; mai mult decât atât, Dumnezeu apare ilustrat în sens nietzschean, iar
decadenţa divinităţii este dublată în Arlechin la marginea câmpului de decapitarea
îngerilor, ale căror capete căzute atestă legătura inextricabilă dintre teluric şi
transcendent: „Stau trei îngeri decapitaţi/ la capătul unui peisaj galben./ Peste ei
pică seara./ Primul e verde ca iarba,/ al doilea roşu ca focul,/ al treilea vânăt ca
luna.// Capetele le-au căzut la pământ/ şi acum în jurul lor creşte iarba./ Primul
ţine în mână o trâmbiţă,/ dar nu are gură să sufle într-însa.// Al doilea ţine o sabie,/
dar nu mai are putere s-o ridice deasupra./ Al treilea are în mână/ o sferă de foc
şi-năuntrul ei creşte iarba.// Perechi de îndrăgostiţi/ în jurul lor au făcut cerc/ şi
dansează în iarbă./ Zac trei îngeri decapitaţi/ la capătul unui peisaj galben.//
Primul e verde ca iarba,/ al doilea roşu ca focul,/ al treilea vânăt ca luna./ Capetele
le-au căzut la pământ/ şi acum în jurul lor se ofileşte iarba…”3
Arlechinii sunt reificări ale carnavalescului, îmbrăcând în postmodernitate,
nu de puţine ori, caracteristici groteşti. Prin urmare, carnavalescul și bufoneria
devin o constantă a noii literaturi, în care umanul își pierde atributele
exemplificatoare, artificialul este exhibat, iar lumea este convertită în acte și
tablouri în care jocul măștilor devine esențial. Este reactualizată, de altfel,
arhicunoscuta replică shakespeariană „All the world's a stage,/ And all the men
and women merely players: They have their exits and their entrances;/ And one
man in his time plays many parts” din actul al doilea al comediei As you like it.
În Nouă variaţiuni pentru orgă asistăm, de asemenea, la un transfer identitar
specific sciziunii postmoderne. Celălalt Kiril ilustrează tema dublului, atestând,
totodată, o convertire a sacrului: „Dedesubtul fratelui Kiril e un alt frate Kiril. El
stă într-un alt puţ şi scrie o altă psaltire. Scrie invers de cum scrie celălalt frate
Kiril. Cu o mână scrie şi cu alta numără bănuţii de-aramă ce cad din buzunarul
primului Kiril. […] Mai mult se chiorăşte la lumina lunii şi scrie cu propriul său
sânge, atât e de zgârcit! Scrie foarte mărunt, abia poţi desluşi ce-a scris.
Dedesubtul lui scrie fratele Atichin” . Hibrizii sunt plămădiți după o rețetă
incongruentă și grotescă, care atrofiază individualitatea sau interioritatea și duce
la reificare. În aceste condiții, se insinuează sentimentul dublului; dublul implică o
sciziune și el se manifestă cu atrocitate la nivelul individului, care este măcinat fie
de existența unui alter ego conturat în antinomie cu eul, fie de raporturile cu
alteritatea, fapt vizibil în poemele lui Danilov, aproape toate bântuite de spectrul
autodistrugerii.
Tema dublului, de factură romantică, s-a dovedit ulterior prolifică pentru
simboliști și, prin aceștia, pentru avangardismele de mai târziu şi pentru
postmodernişti. Printre romanticii care au dezvoltat în scrierile lor tema dublului
3 Pentru a cita versurile din Nichita Danilov, am folosit ediţia: Nichita Danilov, Nouă variaţiuni pentru
orgă. Antologie, Prefaţă de Mircea Mihăieş, Iaşi, Editura Polirom, 1999.

48

se numără Novalis, Heine, Hawthorne etc.; la Edgar Allan Poe, această temă este
exploatată în nuvela William Wilson, unde nebunia este finalitatea imanentă. Erwin
Rohde consideră că visul este factorul catalizator prin intermediul căruia alter ego-ul,
numit psyché, reușește să se manifeste: „La ideea existenței în om a unui dublu,
[…] s-a ajuns nu pe baza manifestării sensibilității, voinței, percepției și gândirii
omului conștient sau în stare de veghe, ci pe baza manifestării unei aparente vieți
duble în vis, în starea de letargie și de extaz […] Numai când celălalt eu doarme,
inconștient de sine însuși, se trezește și acționează dublul său…”4.
Traian T. Coşovei afirmă: „Atracţia travestiului, seducţia irepresabilă a
dedublării sunt chei de portativ şi pentru Nouă variaţiuni pentru orgă, ciclu de
versuri în care poetul se priveşte în oglinzile unei obscure (din punctul de vedere
al construcţiei suitei de poeme) relaţii dintre fiinţă şi actul comunicării prin scris a
esenţei umane, între anamneza platoniciană şi premoniţia inspirată, între visul
recuperator al trecutului ce coboară în adânc, în subsolurile speciei şi
vizionarismului stârnit de vălurile înşelătoare ale fumului de cannabis, între
ermetismul erudit şi puritatea ignorantă, servilă. Aşezarea în «şisturi» suprapuse a
nivelurilor cu care poetul se identifică ori de care se desparte constituie o
tulburătoare «punere în abis» a infernului conştiinţei de sine pe care Nichita
Danilov îl inspectează din luntrea unei remarcabile plasticităţi a detaliului.”5
Spre deosebire de Nichita Stănescu, la Danilov se resimte apetenţa
pentru „scenariul entropiei, spre care converg şi sensurile poemului Nunta câinilor,
amestec bine dozat de himeric şi cotidian tratat verist, de alegorie şi confesiune
lipsită de artificii. În celelalte texte cu miză identitară, se mizează fie pe imagistica
tare, de extracţie expresionistă (fetuşii lepădaţi pe fereastra apusului, copacul
urlând sau scheunând ca un câine, strada ca un gât retezat, umbra neagră a
soarelui, lăţită peste un Iaşi aproape mortificat, mormintele ridicându-se în
picioare/ şi sprijinindu-se de cârje), fie pe reculul căutat – nu atât ca răspuns în faţa
agresiunii universului însemnat, ca de obicei, în culoarea apocalipsei, cât ca reacţie
autoimună.”6
O altă temă care îi leagă pe cei doi Nichita este legată de o estetica a
(im)perfecţiunii. Lecţia despre cub, poemul de deschidere a volumului Operele
imperfecte, propune, în fond, o poetică a deconstrucţiei, negând perfecţiunea prin
mutilarea şi contaminarea obiectului perfect. Asistăm la o dinamitarea a clişeelor
şi stereotipiilor anterioare, o repudiere a esteticilor consacrate şi o ironizare a
platitudinii artelor canonice: „După aceea se ia un ciocan/ şi brusc se fărâmă un
colţ de-al cubului./ Toţi, dar absolut toţi zice-vor:/ – Ce cub perfect ar fi fost acesta/
Erwin Rohde, Psyché, traducere de Mircea Popescu, Bucureşti, Editura Meridiane, 1985, p. 20.
Traian T. Coşovei, Dosar Nichita Danilov, în „România culturală”, anul IV, nr. 58-59, aprilie 2009.
6 Emanuela Ilie, Nichita Danilov. Deasupra lucrurilor, neantul…, în „Oglindanet”: http://www.
oglindanet.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=804%3Anichita-danilov-deasupralucrurilor-neantul&Itemid=54
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de n-ar fi avut un colţ sfărâmat!” Obiect estetic perfect, „lustruit cu ochiul lui
Homer, a-spaţial, atemporal, canonic abstract, răspunzând unei geometrii perfecte
şi oarbe şi apoi imperfectat volitiv”7, cubul sfărâmat nu reprezintă altceva decât
„imperfecţia funciară a existenţei”8. Ludicul, carnavalescul și chiar bufoneria
reprezintă alte câteva coordonate care manipulează actul creator, fracturându-l
până la incoerență și destructurare completă, deoarece consolidarea unei estetici a
imperfecțiunii este scopul suprem al mişcărilor moderniste, neomoderniste şi
postmoderniste. Nicolae Manolescu afirmă că „există în parodie o forţă afirmativă.
Negaţia vizează desfacerea din articulaţii a modelului vechi; afirmaţia pretinde că
reconstruieşte un model nou din materialele rezultate. [...] Ce spune Bruno
Schulz? Demiurgos nu mai deține monopolul supra creației: materia însăși,
proliferând liber și monstruos, se recomandă ca un soi de spirit creator.”9
La Danilov, „singura certitudine este presimţirea a ceea ce absenţa
transcendentului ar însemna. «... Singuri în faţa nopţii/ cumplit de singuri/ nici nu
ne naştem, nici nu murim!». Nimic mai angoasant decât această ezitare
permanentă, decât acest statut incert, fără nicio rezolvare vizibilă. Se întrevede,
deja, una dintre temele predilecte ale poeziei lui Danilov, acea oscilaţie între
diverse travestiuri; eul se scindează în entităţi rivale, cărora nimic nu le acordă
vreun atu asupra celuilalt. De fapt, noţiunea de alteritate nu mai e funcţională în
această ecuaţie a interdeterminării reciproce, căci măştile se suprapun, îşi iau una
alteia locul, se schimbă instantaneu, se manipulează ori se condiţionează
mutual”10, ca în Arlechini la marginea câmpului: „Stă în umbra mea cel a cărui
umbră sunt eu./ Mă priveşte în ochi şi-şi clatină/ încetişor capul. Tot sângele i s-a
scurs din faţă,/ e palid într-adevăr ca un mort/ şi abia-şi mai ţine pleoapele
întredeschise.// Din timp în timp îşi clatină capul.// Stă în spatele meu cel a cărui
umbră sunt eu/ şi-mi sprijină spatele. Umbra i s-a scurs/ de pe trup şi trupul i s-a
înnegrit tot. Dacă ar bate/ un pic de vânt s-ar prăbuşi în cenuşă.// Stă în spatele
meu şi-şi clatină încetişor capul.// Eu stau pe un scaun înalt,/ la o masă neagră de
joc. Amestec cărţile/ şi fumez o ţigară. În jurul meu e un câmp gol.// Bate un pic de
vânt şi-mi clatină capul.” Prăbuşirea umbrei în cenuşă nu face altceva decât să
dubleze transferul dintre viaţă şi moarte, dintre eu şi alter ego, în timp ce jocul de
cărţi creează un cadru ludico-grotesc.
O negare a morţii ne este sugerată în poemul Clepsidra al lui Stănescu,
aceasta fiind corelată cu o „împuşcare a unui vultur”, „act de forma clepsidrei, de
timp întors, de trecere a nimicului spre nimic, de inefabil sângeros, surprins în
Ştefania Mincu, în Nichita Stănescu, Poezii, Introducere, tabel cronologic, comentarii şi note critice
de Ştefania Mincu, Ediţie revăzută şi adăugită, Constanţa, Pontica, 1997, p. 257.
8 Idem, ibidem.
9 Nicolae Manolescu, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, Bucureşti, Editura 100+1 Gramar,
1998, p. 47.
10 Bogdan Creţu, Anamorfozele lui Danilov, în „România culturală”, anul IV, nr. 58-59, aprilie 2009.
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chiar funcţia zborului, în bătaia aripii, adică în iminenţa clipei existenţiale
concrete.”11 Trăind in absentia, într-o lume susceptibilă de a fi înghițită de haos și
dezordine, vulturul, a cărui aripă este mutilată de o gaură rotundă, reușește să
conserve starea inițială, o lume sui-generis: „Viermii din maţul pământului i-au
zis:/ – Cu piramida ai putea să respiri nisip,/ cu piramida ai putea să respiri nisip?
– Nu, răspunse vulturul,/ nu am gândire piramidală, zise vulturul,/ nu am gândire
piramidală. – Dar atunci ce ai, întrebară viermii din maţul pământului/ ce ai
atunci, ce ai, atunci? – N-am, zise vulturul, n-am; – /singura proprietate a mea e
absenţa,/ gaura rotundă din aripă care-mi ţine loc de soare./ N-am, zise vulturul,
n-am,/ n-am, zise vulturul muribund, murind.”
Concluzionând, putem spune că discursurile lirice ale celor doi Nichita au
numeroase puncte comune, tematici ce funcţionează drept liant şi stiluri ce îi
apropie indubitabil. Desigur, nici elementele divergente nu sunt puţine, dacă
avem în vedere, pentru a da doar un exemplu, histrionismul lui Danilov ori goana
lui Stănescu după perfecţiuni geometrice.
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NICOLETA PAPP
(RE)GENERARE INTERMEDIATĂ DE VID
Nichita Stănescu apare ca un continuator pe linia Eminescu – Barbu a
construcţiilor de tip cosmogonic şi antropogenetic. Nichita posedă calitatea de poetdemiurg, deloc greşit atribuită de Ion Pop, deoarece reuşeşte să îşi metamorfozeze
nu doar spaţiul construit de sine şi în sine, ci şi sinele, atât dinlăuntru, cât şi
dinafară, distanţându-se de centru. „Nichita Stănescu celebrează tocmai această
îndeletnicire specifică a sa – şi a tuturor poeţilor – de a deconstrui realul pentru a ne
oferi propria lor viziune asupra lumii”1. Obsesia increatului, cunoaşterea facilitată
de naştere şi ieşirea din ou preiau ermetismul caracteristic lui Ion Barbu. Poetul
transcende limitele pragmatice printr-un vid ireal, pentru a fi posibil să „se poată
dezvălui sieşi şi altora în calitate de conştiinţă-de-sine”2.
Elegia oului, a noua, împreună cu Omul-fantă, anticipează volumul Oul şi sfera,
sintetizându-l, şi desenează un traseu pe care îl urmează poeziile din volum.
Alăturate, cele două poezii concentrează conceptele, simţirile şi simbolurile care
apar ulterior dezvoltate individual, într-un spaţiu vast, în volum. Lumea lăuntrică
poate fi asemuită consistenţei oului, care iniţial este o reprezentare a haosului, din
care au luat naştere universul, androginul etc., prezentă în multe modele
cosmogonice, sub forma oului cosmogonic. În cazul poetului, nu iau naştere fiinţe,
exceptând dedublarea sa, ci universuri poetice în continuă dezvoltare, prezente în
opera de artă propriu-zisă. Oul din opera lui Nichita ne trimite la Oul dogmatic din
creaţia barbiană. „Oul dogmatic este deci o lume identică cu sine în care devenirea
[...] este infinit repetabilă”3. „Nichita Stănescu reface modelul arhetipal al morţii şi al
naşterii rituale [...], de aceea, imaginea oului va reveni ori de câte ori naratorul va
visa să acceadă la o nouă condiţie ontologică”4. Atât la Ion Barbu, cât şi la Nichita
Stănescu se observă „trecerea la limită, saltul din lumea «germenilor» în lumea
exterioară, dată omului”5, însă „la Nichita Stănescu, interiorul oului sau al
pământului poartă permanent o semnificaţie thanatică”6. Putem totodată considera
că se „mimează procese ale genezei lumilor, care altădată fuseseră căutate în lumea
dată”7.

Ștefan Aug. Doinaș, Măștile adevărului poetic, București, Editura Cartea Românească, 1992, p. 169.
Alexandre Kojève, Introducere în lectura lui Hegel, Traducere de Ed. Pastenague, Cluj, Editura
Biblioteca Apostrof, 1996, p. 15.
3 Basarab Nicolescu, Ion Barbu, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968, p. 62.
4 Corin Braga, Nichita Stănescu – orizont imaginar, Sibiu, Editura Imago, 1993, p. 84.
5 Basarab Nicolescu, op. cit., p. 59.
6 Corin Braga, op. cit., p. 79.
7 Ion Pop, Jocul poeziei, București, Editura Cartea Românească, 1985, p. 284.
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Nichita a mers „în direcţia unei reconfigurări a realului, prin continuarea – la
nivel verbal – a unei supra-realităţi”8, fiind „vorba de autocreaţie; [...] conştiinţa
poetică este un mediu virgin, în care scriitorul îşi poate construi o nouă biografie”9.
„Structura limbajului, şi mai ales gramatica cu subiect şi predicat, cu subiect şi
obiect, precum şi concepţia despre fiinţă pe care metafizica a construit-o pe această
structură (cu principii, cauze etc.), este în întregime modelată de nevoia nevrotică de
a găsi o responsabilitate a devenirii”10.
Atunci „când simţămintele unui om de talent, ideile sale – trăite în planul
faptelor estetice – «prind carne», adică se concretizează în afara lui, sub forma
operei, în cuvânt, în sunet, în culoare, – artist şi operă fac una”11. Cuvântul este
pentru poet mijlocul cel mai la îndemână prin intermediul căruia îi este posibil să
acceadă la un nivel de cunoaştere superior palpabilului în care s-ar putea cantona.
Lumea obiectivă, reală devine nesatisfăcătoare pentru dezvoltarea unui univers
propriu vast. Afirmaţia, nu neapărat particulară, a lui Ştefan Aug. Doinaş despre un
anumit tip de discurs poetic, trebuie luată ca atare, fiind imposibil să nu sesizăm
faptul că „în cazul de faţă, o mare conştiinţă poetică şi o mare conştiinţă filozofică au
putut să se întâlnească, fără a şti nimic una despre cealaltă.”12
Într-unul dintre Cântecele incluse în Oul şi sfera, se prezintă tipul de
(re)Generare, printr-o moarte ce urmează un tip de existenţă neaccesibil tuturor,
pentru că „Moare circular cine poate să moară”13. Vidul poate deveni un intermediar
al fiecărei reconstrucţii, „un cal de vid”, ne spune poetul în poezia Marină, ca şi cum
o moarte formată din vid face posibilă o construcţie ciclică, a unor metamorfoze
repetate. Luăm în considerare vidul ca fiind „înfrăţit tocmai cu ce este specific
pentru loc şi, de aceea, el nu e o carenţă, ci o scoatere în evidenţă. [...] Vidul nu este
de ordinul nimicului. De asemenea, el nu este o lipsă”14. În poezia Confundare, vidul
este înzestrat cu calităţi pozitive, „într-un azi etern cu aură de vid”. Natura asistă
doar ca spectator, aproape de fiecare dată: „Murim îngheţaţi. Din nou numai pletele/
în primăvară ne-mpodobesc scheletele.” Peisajul interior nu este acelaşi cu cel
exterior, oul şi sfera ne dezvăluie alte spaţii şi anotimpuri în interior faţă de cele
exterioare. Întunericul şi lumina se opun asemenea zilei şi nopţii sau unei existenţe
intrauterine nelipsite, însă, de posibilitatea de a vedea şi a celei exterioare, succedate

Ștefan Aug. Doinaș, Măştile adevărului poetic, ed. cit., p. 166.
Corin Braga, op. cit., p. 85.
10 Gianni Vattimo, Dincolo de subiect: Nietzsche, Heidegger şi hermeneutica, Traducere de Ştefania Mincu,
Constanța, Editura Pontica, 1994, p. 34.
11 Ștefan Aug. Doinaș, Orfeu și tentația realului, București, Editura Eminescu, 1974, p. 29.
12 Idem, Măștile adevărului poetic, ed. cit., p. 164.
13 Voi cita versurile lui Nichita Stănescu din ediţia: Nichita Stănescu, Opera poetică, Vol. I-II, Ediţie şi
prefaţă de Alexandru Condeescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1999.
14 Martin Heidegger, Originea operei de artă, Ediţia a 2-a, Traducere de Thomas Kleininger şi Gabriel
Liiceanu, București, Editura Humanitas, 2011, p. 226.
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(re)naşterii. Corin Braga sesizează simetria dintre „culoarea thanatică a
interiorului”15 şi exteriorul oului ce „are o culoare ce simbolizează renaşterea. Dacă,
văzută din afară ea aste albă, strălucitoare «ca iarna ce se lasă» (Cântec), iarna şi
frigul devin simboluri ale universului inteligibil în care va avea loc naşterea”16.
Anotimpurile ne duc cu gândul la fenomenologia husserliană, unde se porneşte
dinspre obiect înspre subiect, dar la Nichita, însă, cele două instanţe ajung să se
suprapună. Aceeaşi situaţie o întâlnim şi aici, unde, odată cu fiecare nouă fiinţare,
„obiectul” pentru a se dezvolta ca „subiect” ajunge la infinitul mic, unicul accesibil
chiar şi celor iniţiaţi, deoarece „până la urmă în lucruri nu este/ în miezul miezului
decât un cuvânt”. Aşa cum spune poetul în Foamea de cuvinte, în cazul de faţă,
accesul la universul mic se realizează prin creaţie, dar, în anumite situaţii, opera de
artă dezvoltă treptat un anumit tip de independenţă, nemaifiind doar un
instrument. Sunt momente când „inimitabila-i creaţie s-a desprins de propria sa
matrice, că a devenit în totalitatea ei o creatură independentă, [...] mic univers
impalpabil”17.
Există o simetrie între aceste lumi prin care pasagerul este poetul participant
şi, în acelaşi timp, inductor de geneză repetată. De fiecare dată, găsim viaţa şi
moartea în şi prin cuvânt, pentru că „În străfundul fiecărui lucru nu există/ până la
urmă decât un cuvânt”, iar vidul este tunelul pe care este necesar să îl traversăm „Să
putem merge/ din nou scoşi la lumină şi arămiţi”. Renaşterea se realizează aici prin
trecerea dinspre un spaţiu opac spre unul luminos, reînfiinţatul fiind şi el unul
înzestrat cu lumină şi capacităţi noi. Într-un mod similar se face trecerea de la sfere
la cuburi. Găsim o „Înşirare de cuburi, simplă înşirare de cuburi” în Cântec, care se
poate reduce la antiteza cerc – pătrat, deci cer – pământ, forme sau spaţii simbolice,
pe care arhitectural le regăsim reunite în „configuraţia bazilicii”18. Corin Braga
rezumă antiteza cerc – pătrat la „opoziţia dintre universul inteligibil şi universul
sensibil”19.
Precum din ou, unde stă ghemuit în întuneric ca în pământ, poetul se naşte,
descoperă lumina, cerul, vede multitudinea de forme, toate reductibile la cele
esenţiale, geometrice, îşi ia drept model sfera, spaţiul care nu poate deranja nici
privirea, nici simţirea sau tactilul şi în care se poate dezvolta. Are în sferă
posibilitatea de a-şi întinde membrele, spre puncte egal depărtate de centru şi de a
creşte ca un corp perfect, urmând un destin. Ni se prezintă modul în care se
(re)construiesc percepţiile legate de „mersul luminii şi-al strigării”, notând cu
minuţiozitate fiecare stare sau acţiune pe care o (re)descoperă, iar cu acest trup, ne
spune:
Corin Braga, op. cit., p. 75.
Idem, ibidem.
17 Ștefan Aug. Doinaș, Măștile adevărului poetic, ed. cit., p. 164.
18 Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Timişoara, Editura Amarcord, 1994, p. 165.
19 Corin Braga, op. cit., p. 210.
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„Când am deschis ochii, mă aflam
în acest trup pe care-l vezi
şi vinovat de felul lui eram,
cum vinovate-s frunzele că-s verzi.
Şi deodată-am început să ştiu
mersul luminii şi-al strigării
şi să simt pomii toţi, pe viu,
şi curba dureroasă-a zării.
Să urlu sfâşiat de păsări repezi,
să ard lovit de-un meteor,
s-adorm pe gâturi lungi de lebezi
şi de lopeţi de bărci, izbit să mor.”
În poemul Sâmbătă, cu motocicleta, nu îi mai este la fel de facil să vadă clar
lumea din jur, totul e vag, dar geneza continuă cursul său normal, până când vidul,
personificat fiind, oboseşte:
„Un fel de frig sună-n corole.
Maci roşii. Un fel de viteză.
Din picături se nasc planetele întruna.
E a şaptea zi din geneză.
Ne odihnim trăind, de oboseala vidului.”
Este conştient de faptul că „sfera e perfecţiunea, totalitatea şi simetria”20,
fiind tocmai modelul pe care doreşte să şi-l însuşească poetul. Tinde spre sfericitate
ca stare, care nu îi este accesibilă. Poetul se confruntă adesea cu imposibilitatea de a
avea acces la un nivel de cunoaştere superior. Recurge la anumite trucuri, care să
perpetueze senzaţia de ultim poem pe care îl poate scrie, aflat în faţa morţii.
Accesând prin metamorfoză universuri noi, poetul se poate întoarce având
cunoştinţe care să dea naştere unor poeme aparent noi. Prin (re)Generarea unor
(re)trăiri, cu ajutorul experienţelor pe care le acumulează din spaţiul intermediar, pe
care îl transgresează, reuşeşte să se dezvolte ca fiinţă (re)înfiinţată. Tocmai încercând
să mimeze procese ale genezei şi antropogenezei de mai multe ori, poetul are
momente când credibilitatea sa scade, iar cititorul poate sesiza mimarea unor stări şi
etape în creaţia artistului.
Nu reuşeşte însă să devină obiectiv în faţa cuvântului ca intermediar şi,
totodată, instrument al cunoaşterii, ci participă efectiv la metamorfoze succesive,
care însă nu fragmentează universul poetic, ci îl continuă pe calea iniţială. Tocmai
aici intervine simetria dintre noii fiinţaţi, deoarece poetul reia aceleaşi idei, aceeaşi
naştere şi aceeaşi moarte, fără a putea ieşi dintr-un anume circuit, căruia i-a fost
constructor. Admite a-i fi imposibil să depăşească anumite „sfere”: „Mie mi-e greu,
20

Ivan Evseev, op. cit., p. 165.
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îmi mor numai cuvintele”, astfel încât modul de a-şi reînnoi existenţa prin moarte
poate fi realizat doar prin artă. El este totodată „Născut dintr-un cuvânt”, ceva care,
asemeni vidului, are capacitatea de a reconstrui, însă fără a-şi păstra funcţia de
acumulare a unor cunoştinţe sau experienţe, pentru că lumea în care se situează
poetul nu este una statică, aparţinând banalului cotidian, pe care îl include şi îl
asimilează inevitabil, ci o lume „pe care nici n-o poate vedea decât […] în
permanentă reînnoire.”21 Are capacitatea de a reconstrui sau de a mima
reconstrucţia unor spaţii, astfel încât acestea să îi devină treptat familiare.
Gaston Bachelard compară fiinţa umană cu apa care curge continuu, fiind
„cu adevărat elementul tranzitoriu. Este metamorfoza ontologică esenţială între foc
şi pământ.”22 „Apa obişnuită, cu funcţia perpetuă de regenerare şi întreţinere”23
poate fi asemuită spiritului poetului, care prin regenerare reuşeşte să-şi transgreseze
propriile limite. „Poetul mai profund descoperă apa vie, apa care renaşte din ea
însăşi, apa care nu se schimbă”24 în pofida transgresărilor succesive. Comparaţia este
binevenită, deoarece acelaşi lucru îl putem observa şi în opera lui Nichita, care,
devenit propriul său (de)constructor, prin intermediul (ne)cuvintelor are acces la un
„destin care metamorfozează întruna substanţa fiinţei”25 sale.
Printr-o Invocare, Ion Pop identifică „starea jubilatorie, entuziasmul şi
«nerăbdarea cea mare» a ieşirii din sine şi a apelului lumii la metamorfoză”. Spaţiul
nu este întotdeauna satisfăcător poetului, de aceea seria metamorfozelor este
accentuată prin ieşirea succesivă din sine pentru a vedea ceea ce se petrece înlăuntru
din afară. „Prin în lăuntrul şi în afara, filosoful gândeşte fiinţa şi nefiinţa”26. În eseul
intitulat sugestiv Contemplarea omului din afara lui, Nichita încearcă să îşi explice
anumite lucruri din perspectiva creatorului de artă, astfel încât omul care produce
artă se poate prin intermediul acesteia contempla din afara sa. Deci putem spune,
citându-l pe Gaston Bachelard, că „dialectica lui înlăuntru şi în afară se multiplică şi
se diversifică în nenumărate nuanţe.”27 Prin intermediul creaţiei propriu-zise se
pendulează între o viziune exterioară, unde oul este privit din afară, şi o concentrare
în spaţiul intim cel mai redus. Astfel, prin alternanţa între cele două viziuni, ia
naştere un corp perfect, unificator, sfera. După cum „spaţiul nu este decât un «oribil
în afară-înlăuntru»”28, „omul este fiinţă întredeschisă”29. Îl vedem, astfel, pe poet nu
Ion Pop, Nichita Stănescu – spaţiul şi măştile poeziei, București, Editura Albatros, 1980, p. 44.
Gaston Bachelard, Apa și visele, Traducere de Irina Mavrodin, București, Editura Univers, 1995, p. 11.
23 Victor Kernbach, Miturile esențiale, Antologie de texte mitologice, cu o introducere în mitologia
generală, comentarii critice şi note istorice, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1978, p. 129.
24 Gaston Bachelard, Apa şi visele, ed. cit., p. 16.
25 Idem, ibidem, p. 10.
26 Idem, Poetica spaţiului, Traducere de Irina Bădescu, Prefaţă de Mircea Martin, Piteşti, Editura
Paralela 45, 2003, p. 239.
27 Idem, ibidem, p. 243.
28 Idem, ibidem, p. 245.
29 Idem, ibidem, p. 249.
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ca un constructor în sensul elementar al cuvântului, ci asemeni lui Dedal,
constructor al unui labirint, de această dată sferic. Îi este imposibil să iasă din
sistemul bine instituit şi este nevoit astfel să privească din afara sa în centrul
labirintului, unde se găseşte tot el, concentrându-se înspre un labirint interior lui.
Pentru a caracteriza creaţia ținem cont de faptul că poetul simte necesară atât
înaintarea spre centru, cât şi distanţarea de acesta, ambele situări spaţiale fiindu-i
utile în aceeaşi măsură. În poemul Frunză verde de albastru, Nichita îşi acceptă
dualitatea, afirmând: „mi-a căzut o viaţă dublă”.
Existenţa nefastă în faţa unor căutări devenite inutile îl fac pe poet să
găsească „Turbate spirale”, prin deconstrucţia cercului. În această situaţie nefastă se
resemnează, fiind conştient că „fiinţa spiralată care se desemnează în exterior ca un
centru bine înconjurat, nu-şi va atinge nicicând centrul.”30 Căutările continuă
neîncetat în toate spaţiile, „nu eşti niciodată sigur că eşti mai aproape de tine
«retrăgându-te» în tine însuţi, mergând către centrul spiralei, adesea tocmai în inima
fiinţei, fiinţa este rătăcire”31. Această deplasare înspre interior, care duce la rătăcire,
deci în afară, apare concentrată în Invocare, în două versuri:
„Eu mă strâng în mine atât de adânc,
încât îmi rămân mie însumi departe”
Se confirmă şi în acest caz faptul că „poetul este tot timpul urmărit de către
32
real” . Deşi găseşte o moarte fertilă, din care iese şi priveşte banalul cotidian,
singurul care nu se schimbă, „Numai zidurile par nemişcate”. La finalul poemului îl
găsim în impas, aşteptând schimbări spectaculoase într-o lume statică: „Anul care
urmează să vină nu mai vine/ şi nu va mai veni niciodată”. Poetul trece de la foamea
de cuvinte la o stare de greaţă, care aduce în prim-plan nevoia de eliberare. Pe alocuri
apare un tip de nostalgie, „N-am mai murit de foarte multă vreme”, ca mai apoi în
următoarea strofă să îl găsim afirmând: „Eu am murit în trecut,/ chiar înainte de a
mă naşte”, iar în strofa a treia urmând să se (re)genereze deoarece spune clar: „Mă
pregătesc de naştere”. Avem deci într-un singur aşa-zis Cântec trei etape definitorii.
Motorul creator de lumi funcţionează centrat pe cunoaşterea multilaterală, cu
opera de artă ca instrument mediator între locul unde se situează poetul şi spre care
tinde, fie în afară, fie înlăuntru, prin (re)generare de noi vieţi, deci de noi sfere
dinlăuntrul sau din afara cărora priveşte spre sau dinspre centru.
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CLAUDIA BUCSAI
COSMOSUL NECUVINTELOR, O VIZIUNE APOFATICĂ
Dacă în încercarea de a-l poziţiona pe Nichita Stănescu pe o traiectorie bine
definită alegem Structura liricii moderne ca vector al analizei, atunci Nichita
Stănescu se află într-un raport direct cu procesul de „disociere a eului creator de
cel empiric”1. Drept urmare, acesta devine un operator al limbajului. Ion Pop, în
demersul său, susţine că această disociere este o distanţare intelectuală percepută
ca o „ars combinatoria”2. Mai mult, demersul lui Nichita corespunde cu definiţia
blagiană a imaginii din Daimonion, şi anume imaginea supusă procesului de
dinamizare cu scopul de a concura cu elementele naturii, devenind ulterior
mitologică prin desemnarea unei viziuni. Această aserţiune îşi are rădăcinile în
teoria culorilor a lui Goethe, în care poetul devine întemeietorul unui lumi mitice:
„Un poet pus faţă în faţă cu puterile lumii şi ale vieţii, nu poate să gândească decât
mitic”3. Nichita Stănescu gândeşte mitic la nivelul limbajului. Rolul eului
demiurgic sau al creatorul intelectualist este de a plasa elemente lingvistice într-un
spaţiu absolut, elemente ce refuză o coagulare în logica preexistentă, aflându-se
într-o perpetuă transformare, o mutaţie continuă ce formează involuntar „o
relativă indeterminare a imaginii”4.
Distanţarea de care discutam este de natură reflexivă, însumând o libertate
a limbajului, un ludic perpetuu, şi anume: „limbajul devine fiinţă, o fiinţă
dependentă de subiectul creator, dar impunându-şi adesea în faţa acestuia legile
proprii”5. Cuvintele sau necuvintele îşi revendică dreptul la libertatea prin crearea
unei mitologii proprii, deoarece se produce un transfer la nivelul substanţei:
„puterile lumii şi ale vieţii trec în cuvinte, intuiţia substanţială se afirmă plenar”6.
Stăm faţă în faţă cu natura discursului liric. Cosmosul tipic se dezagregă prin
atracţie continuă, iar cuvintele devin obiecte cosmice, într-o armonie apofatică.
Disocierea nu este altceva decât „o înscenare a actului de creaţie”7 prin
instaurarea mitologiei cuvântului, iar această tehnică este descrisă de Ion Pop
astfel: „colorarea şi decolorarea emoţională a lumii obiectelor trece treptat în
sarcina cuvintelor, acestea ocupând locul simbolic pe care îl deţineau bătăile inimii
sau ritmica mişcare de expansiune şi retragere a privirilor sau a acelui gând
crescând în cercuri şi sonorizând materia împrejmuitoare. Ca şi ele, cuvântul e un
Ion Pop, Nichita Stănescu – spațiul și măștile poeziei, București, Editura Albatros, 1980, p. 127.
Idem, ibidem.
3 Idem, ibidem, p. 128.
4 Idem, ibidem, p. 129.
5 Idem, ibidem, p. 130.
6 Idem, ibidem, p. 131.
7 Idem, ibidem.
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fel de undă de energie subiectivă, emanaţie, material-spirituală, epurată la limită,
dotată cu puteri de excepţie”.8 Autonomia cuvintelor provine tocmai din energia
debordantă „a cărei înaltă tensiune permite însă nu numai manifestarea sa ca
instrument al metamorfozelor universului dat, ci şi afirmarea ca forţă de sine
stătătoare”9.
Limbajul este mitic prin elementaritatea sa, iar gândirea mitică stănesciană
stă sub semnul mitologiei blagiene, şi anume personificarea forţelor ca tehnică
lirică. Forţele sunt singurele elemente susceptibile de nelimitate ipostazieri.
Cuvântul este forţă, „o realitate cu drepturi egale în faţa gestului constructiv,
substanţă aparte oferindu-se modelării şi metamorfozei”10. Cosmologia
stănesciană stă sub semnul dezagregării, al continuei metamorfozări, al continuei
indeterminări, un cosmos etern mitic. Este Nichita un magician pentru că deţine
puterea de a transmuta materia în cuvânt? Este înscenarea sa veritabilă?
Răspunsurile se dezvăluie privirii doar la nivel microscopic, şi anume prin
pătrunderea viziunii din Fiziologia poeziei, singura radiografie veritabilă a gândirii
mitice stănesciene.
Revenind la radiografia propusă de Nichita Stănescu, ţinând cont doar de
aspectele ilustrate, înscenarea devine veritabilă doar în măsura în care reconstituie
începutul prin forţa necuvintelor. Dar sunt acestea destul de puternice pentru a
realiza armonia prin apofatic? Doar în măsura în care cuvântul devine realitate
sensibilă putem discuta de veridicitatea cu care magicianul îşi construieşte
universul. Ion Pop susţine ideea conform căreia „cuvântul nu numai că instituie o
nouă ordine în univers, ci devine el însuşi sursă de universuri, se întrupează în
forme insolite, în acelaşi timp agent al metamorfozei şi materiei în transformare”11.
Prin forţa cuvântului Nichita devine demiurgul veritabil al lumii în care „orice
cuvânt se schimbă-n faptă”12.
Prin această forţă a cuvântului ce se transformă în faptă sau fiinţează,
devenind Necuvânt, adică o sursă de universuri în care se iveşte Nefiinţa, Nichita
Stănescu se apropia de metafizica lui Heidegger, în care Nefiinţa este tema
centrală. Iar Neliniştea este caracteristica definitorie a Nefiinţei, este ceea ce
provine din Nimic şi revelează Neantul. Doar prin această indeterminare numită
Nelinişte omul poate să pătrundă în cosmologia Neantului de care este legat ca
printr-un cordon ombilical. Dar, înainte de a vedea cum prin Nelinişte poate să
fiinţeze omul în Neant, trebuie lămurit conceptul de Nelinişte. Astfel, „Neliniştea
nu e nici bucurie, nici tristeţe. În consecinţă, caracterul ei e a-psihologic. Deci

Idem, ibidem.
Idem, ibidem.
10 Idem, ibidem, p. 134.
11 Idem, ibidem, p. 136.
12 Idem, ibidem.
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metafizic, deduc existenţialiştii.”13 Pentru a înţelege raportul Fiinţă – Nefiinţă,
Radu Enescu ne propune analogiile lui Kant sau raportul dintre idealismul absolut
şi realismul materialist, concretizat astfel: Adevărul şi Neadevărul, Binele şi Răul,
Frumosul şi Urâtul. Adevărul este perceput prin raţiune pură, Binele prin raţiune
practică, iar Frumosul prin sensibilitate afectivă. Nefiinţa este percepută a-psihologic,
mai exact în domeniul ontologic. Neliniştea este lipsa de obiect, este sentimentul
ce dezvăluie, conform lui Heidegger, condiţia fiinţei aruncate în lume. Neliniştea
este acea angoasă a omului plonjat într-o lume nesigură, într-un univers populat
de obiecte şi instrumente care fură autonomia fiinţei. Context în care doar Dasein-ul
autentic poate depăşi această existenţă prin sentimentul de Nelinişte ce-l apropie
de Neant.
Nichita Stănescu îşi formulează propriile postulate cosmogonice în
Fiziologia poeziei. Se porneşte de la următorul principiu: „Estele a fost mâncat de
nu este.” 14 Întrebarea este cum traducem această sintagmă? Avem doar o singură
variantă, prin teorema conform căreia necuvânt plus necuvânt egal căldură.
Recurgem la următorul postulat pentru a susţine teoretic ipoteza: „Căldura poate
proveni din întâlnirea a două entităţi din aceeaşi natură, lovindu-se pe aceeaşi
linie de forţă, însă din sens reciproc contrar. Căldura şi frigul nu sunt
contradictorii, contradicţia presupune naturi diferite”15. Acest principiu
guvernează cosmosul limbajului aflat într-o perpetuă ciocnire de forţe. „Căldura
nu poate fi concepută (concret sau abstract) în afara mişcărilor interioare ale
unor elemente de aceeaşi natură, ale unor idei de aceeaşi natură, ale unor
sentimente de aceeaşi natură.”16 Din nou, natura comună a lucrurilor este o sursă
perpetuă de căldură.
Principiul cosmosului Necuvintelor este următorul: „funcţia principală a
obiectelor este absorbţia. Atâta timp cât forţa de absorbţie depăşeşte forţa de
ejecţie, obiectul se află în formare, în creştere. Gravitaţia reprezintă suma
absorbţiilor obiectelor reunite într-un câmp cosmic.” Iar justificarea pentru
înscenarea mitică este următoarea: „forme de gravitaţie sau de absorbţie se pot
remarca şi în domeniul semi-abstract al limbii. Atragerile şi respingerile
reciproce între grupurile de cuvinte le-au transformat pe acestea treptat-treptat
în substantive şi verbe cu tot roiul de nuanţe înconjurătoare.”17
După lămurirea postulatelor cosmogonice ce angrenează universul
Necuvintelor, propun analiza unor analogii formulate în Fiziologia poeziei: „Frigul
13 Martin Heidegger, Timp şi fiinţă, Traducere din limba germană de Dorin Tilinca şi Mircea Arman,
Studiu introductiv de Radu Enescu, Bucureşti, Editura Jurnal Literar, 1995, p. 20.
14 Nichita Stănescu, Fiziologia poeziei – Proză şi versuri 1957-1983, Ediţie îngrijită de Alexandru
Condeescu cu acordul autorului, Bucureşti, Editura Eminescu, 1990, p. 87.
15 Idem, ibidem.
16 Idem, ibidem.
17 Idem, ibidem, p. 88.
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este forma lentă a căldurii. Frigul şi căldura nu sunt stări antagonice.” 18 Acest
postulat ne oferă o prismă prin care să evaluăm conceptul de somn şi lumină.
Astfel, avem „existenţa ca somn al luminii”19, iar supoziţiile apărute sunt
următoarele: poate viaţa să fie o stare antagonică a somnului? Sau somnul este
doar o formă mai lentă a luminii, ce pregăteşte patul eternităţii? Din context,
funcţia esenţială a somnului este de a amorţi timpul, moment în care lumina se
interiorizează, transformându-se în sentiment profund. Deci somnul echilibrează,
iar timpul este lumină. Însă, somnul nu este antagonic luminii pentru că natura lor
de provenienţă este aceeaşi. Dar ce este timpul în cosmosul necuvintelor?
Să privim următorul postulat: „interiorul fotonului ţine esenţa universului:
timpul. Transformarea luminii în existenţă şi transformarea existenţei în lumină,
aşa cum mi-o închipui acum, poate fi o metaforă. Dar dacă nu e numai o
metaforă?”20 Este un proces simplu, însă permanent, o ciocnire continuă de forţe,
un itinerariu al reconstruirii neîncetate a stării universale de dinainte de crearea
lumii. Un proces cuantic ce devine cea mai frumoasă metaforă a necuvintelor.
Ţinând cont că lumina este premergătoare tuturor fenomenelor, ajungem
la concluzia că negaţia utilizată ca tehnică de construcţie ne invită la o
necunoaştere ce presupune neauz, nevăz, nesimţ şi neraţiune. Însă, doar lăsând la
o parte toţi stimulii tactili, suntem invitaţi la necunoaştere sau la cunoaşterea
absolută ce se adresează sufletului, pentru că sufletul este purtătorul luminii.
Sufletul şi lumina, doi camarazi ce nu sunt şi nu vor putea fi angrenaţi niciodată
într-o structură preorganizată. „Orice obiect, după distrugerea criteriilor lui
interioare, involutiv se transformă în lumină. Orice obiect este o formă de
lumină”21. Datorită acestui aspect „omul este un accident al luminii”22. Iar acest fiu
al luminii, „cel fără nume”23 cunoaşte lumea înconjurătoare doar prin ceea ce
Nichita Stănescu numeşte „neauzul, nevăzul, nemirosul, negustul, nepipăitul”24. O
lume incognoscibilă cum este cea de dinainte de naşterea lumii poate fi
perceptibilă doar prin necunoaştere. Iar procedeul propus de Nichita Stănescu
corespunde celui teologic, şi anume cunoaşterea antinomiilor prin contemplaţie.
Apropierea de teologie se produce prin apofatism sau cunoaşterea prin
negare. În definirea cunoaşterii apofatice teologice Sfântul Pseudo-Dionisie
Areopagitul îşi susţine demersul astfel: „în acest întuneric supraluminos dorim să
ajungem şi să cunoaştem, prin nevedere şi necunoaştere, ceea ce-i mai presus de
vedere şi de cunoaştere, ceea ce-i nevederea şi necunoaşterea în sine – căci aceasta
Idem, ibidem.
Idem, ibidem, p. 90.
20 Idem, ibidem, p. 87.
21 Idem, ibidem, p. 90.
22 Idem, ibidem.
23 Idem, ibidem.
24 Idem, ibidem.
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înseamnă a vedea şi a cunoaşte cu adevărat – şi să-l slăvim pe cel supranatural
într-un chip supra-natural prin negarea tuturor celor existente.”25 Astfel, vederea
se transformă în nevedere, iar cunoaşterea în necunoaştere şi nu în noncunoaştere,
pentru că această transformare este depăşirea procesului de cunoaştere prin
simţuri, prin organe perceptibile, este cunoaşterea mistică. Într-un final,
apofatismul presupune acceptarea ambelor căi, cea pozitivă în corelaţie cu cea
negativă. Negarea oricărei cunoaşteri pentru a atinge cunoaşterea absolută.
Principiul teologiei apofatice este următorul: „pe măsură ce înaintează în
cunoştinţa dumnezeiască, mintea se scufundă tot mai mult în întunericul
neştiinţei, într-o nevedere desăvârşită.”26 „Simbolul literar al acestei cunoaşteri
negative sau mistice este, la aproape toţi Sfinţii Părinţi, lumina taborică.” 27
Revenind la teoriile lui Nichita Stănescu conform cărora căldura şi frigul
nu sunt două entităţi contradictorii, deducem prin aplicaţie la teoriile lui
Heidegger că EXISTENŢA ŞI NEANTUL SUNT DETERMINATE DE ACELAŞI
RAPORT AL CĂLDURII ŞI FRIGULUI. Deoarece „făptura omenească nu poate
susţine raport cu existenţialul decât menţinându-se în interiorul Neantului.”28 Prin
deducţie, cosmosul necuvintelor devine Neant, iar Neliniştea este dată tocmai de
perpetua dezagregare şi metamorfozare, mai exact de absorbţia cuvintelor a căror
gravitaţie le transformă semantic şi gramatical. Stănescu doreşte acea des-prindere
din cercul existenţei înfăptuite pentru a trece în afara ei, în Neant. În mod normal,
omul la naştere, după procesul de fiinţare, devine fiinţă autonomă. Heidegger
priveşte astfel lucrurile: la naştere are loc următorul proces de „pro-jectare din
centru în afara cercului existenţei.” 29 Ceea ce se traduce la Nichita prin dorinţa
ne-desfiinţării, un proces de anulare a înfăptuirii şi de potenţare a firii sau esenţei.
Iar esenţa în cosmosul lui Nichita este Necuvântul.
Conform principiului stănescian:
1. NECUVÂNT + NECUVÂNT = CĂLDURĂ
2. FORMA MAXIMĂ A CĂLDURII ESTE EXPLOZIA.
3. EXPLOZIA = ARHETIPUL CUVÂNTULUI.
Principiul lui Heidegger aplicat pe cel stănescian:
4. EXPLOZIA = ÎNFĂPTUIREA DESĂVÂRŞITĂ, FIINŢAREA OBIECTULUI
„ORICE CUVÂNT SE SCHIMBĂ-N FAPT”.

Sorin Purec, Apofatismul şi gândirea postmodernă, Târgu-Jiu, Editura „Academica Brâncuşi”, 2008, p. 12.
Idem, ibidem, p. 15.
27 Idem, ibidem.
28 Martin Heidegger, op. cit., p. 23.
29 Idem, ibidem.
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ÎNFĂPTUIREA DEPLINĂ

LIPSA DE FIINŢARE (SAU LIPSA
DE OBIECT )
LUMINĂ (orice obiect este o formă
ÎNTUNERIC
de lumină)
FIINŢĂ
FIRE
LINIŞTE
NELINIŞTE
CUNOAŞTERE
NECUNOAŞTERE
EXISTENŢA
ESENŢA
ÎN-FĂPTUIREA
NE-ÎNFĂPTUIREA
CREAŢIA
IDEEA
A ÎN-FIINŢA
A DES-FIINŢA
CĂLDURĂ
FRIG
FIINŢĂ
TIMP (TIMPUL ESTE ESENŢĂ,
DECI FIRE, ÎN CONCLUZIE NEFIINŢĂ)
CUNOAŞTERE
CUVINTE
LINIŞTE

NECUNOAŞTERE
NECUVINTE (Stănescu)
NELINIŞTE (Heidegger )

ÎN-FIINŢARE
FAPT
CĂLDURĂ
Concluzia
FIINŢĂ
LUMINĂ

DES-FIINŢARE
ESENŢĂ
FRIG

SAU

TIMP SAU NEFIINŢĂ
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LAURA GHERGHINOIU
NICHITA PAR LUI-MÊME
„Poetul, într-un pulovăr împletit gros şi larg, mă întâmpină cu vederea sa ageră
fără memorie, cu expresia sa, de care se bucură nu numai prietenii, cordială şi
încurajatoare.”1 Iată cum apărea Nichita Stănescu în pragul casei sale, într-o zi de
primăvară, la sfârşitul anilor ’70 ai secolului trecut. Un bătrân cu tinereţea în
suflet, întreţinut din salariul de profesoară a surorii mai mici, cum avea să
mărturisească aceasta la câţiva ani de la moartea poetului. Paradoxal, păstrează
atâta încredere în oameni. Pentru el, în orice om, fără excepţie, există poezia.
Ce este poezia? sau cum este ea? au fost întrebările cu care cei mai mulţi
reporteri îşi deschideau interviurile. Răspunsul lui Nichita Stănescu a venit mereu
acelaşi: „Poezia este un organism viu, în sine. Ea se naşte din imaginaţia cititorilor ei. Ea
are o biologie a ei, o sociologie a ei, o chimie a ei, o anatomie a ei, o fizică a ei, o istorie a ei.
Se naşte, descreşte şi moare. Poezia e un animal abstract, a cărui menire e să depună
mărturie în faţa sufletului despre suflet. Ea reprezintă diferenţa specifică între om şi
altceva.”2 „Concep poezia ca pe un organism viu. Atâta doar că deşi se comportă ca o fiinţă
vie, are caracter abstract. Această poezie se naşte dintr-un autor şi trăieşte atâta timp cât
are cititori. După cum imaginaţia lor este mai bogată, cu atât această fiinţă vie are o viaţă
mai lungă.”3 Viziunea lui explică admiraţia pentru uriaşii trecutului (în special
Homer şi Mihai Eminescu) şi speranţa în piticii prezentului. Ca un copil nenăscut,
poezia se dezvoltă latent în orice fiinţă umană. Uneori, purtătorii ei nu ştiu de
minunea din interiorul lor. Totuşi, ea continuă să ardă. Alteori, poezia e adusă pe
lume şi, cum altfel, dacă nu cu durere? În acest caz, „poetul nu există. Doar
moşeşte.”4 Aportul lui e redus, pentru că nu el a creat poezia. Ea a existat acolo
dintotdeauna, aşteptându-l. La un moment dat, un om oarecare i-a dat o formă şi
astfel s-a născut poetul. Acesta este şi „slugă şi rege, zice Nichita Stănescu. Nu putem
să-l confundăm cu poezia, ar fi o prostie după cum prostie este să confunzi moaşa
comunală, care ajută la naştere, cu însuşi fenomenul naşterii.”5 Poezia preexistă
poetului, fiind un dat etern şi superior omului efemer. Când poezia atinge
maturitatea, după ce s-a folosit de poet pentru a supravieţui, ea „începe să se
Nichita Stănescu, Un pământ numit România-chiar aşa se numeşte pământul cu poemul său, Interviu de
Iulian Neacşu, în Opere V. Publicistică. Corespondenţă. Grafică, ediţie îngrijită de Mircea Coloşenco,
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, p. 657.
2 Idem, Vorbire în pieziş, Interviu, în op. cit., p. 419.
3 Idem, Nichita Stănescu-poezie, Simultan literar, în op. cit., p. 403.
4 Idem, „Am trăit ridicarea statului român la condiţia de stat european”, Interviu de George Arion, în op.
cit., p. 588.
5 Idem, Teatrul care umblă, Convorbiri cu Milo Gligorievic, în op. cit., p. 672.
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hrănească şi din imaginaţia celor care se îndrăgostesc de ea.”6 Fiinţa diafană,
nepământeană ce poartă numele de poezie se dovedeşte a fi egoistă şi
manipulatoare, devorând cu nesaţ toate sursele de energie. Mergând mai departe
în descrierea raporturilor dintre cele două forţe inegale, poetul şi poezia, Nichita
inversează mitul zeului Cronos, care îşi devora copiii: „Suavul animal abstract,
căprioara cosmică, nu-şi iubeşte decât admiratorii. Aproape niciodată părinţii.” 7
Nou-născutul îngrijit cu atâta delicateţe se revoltă împotriva binefăcătorului său.
Acesta din urmă nu mai are şansa de a riposta. Exemplele poetului sunt Homer,
William Shakespeare, Christopher Marlowe, înghiţiţi de gurile hulpave ale
propriilor creaţii. În ciuda premoniţiei sumbre asupra sorţii sale, poetul va
continua să prindă în mâinile-i din carne şi oase silueta străvezie a poeziei pentru
a o împământeni înainte ca ea să-şi reia zborul ingrat. Nichita Stănescu alege să îşi
îndeplinească rolul tragic şi destinul, în fond, nedrept. Miracolul „necuvintelor” îl
înnobilează pe poet, transformarea sa în sclav pus în slujba poeziei nemaiavând
nicio relevanţă.
Ermetismul poeziei lui Nichita Stănescu a fost nu de puţine ori sugerat,
comentat sau analizat. El însuşi admite că obscuritatea poeziei moderne a devenit
„o problemă deosebit de delicată”8 şi distinge două categorii de ermetism: primul este
cel indus de expresia lingvistică, „la o lectură mai atentă, spulberându-se senzaţia de
nedesluşit.”9 Celălalt ermetism – „de fond”10 – este reperabil în orice epocă, chiar şi
la „cristalinul Eminescu”11. Eticheta de ermetic e lipită sau nu, în concepţia
poetului, de „nivelul cititorului.”12 Încă un atribut pasat receptorului: el poate alege
să descifreze sau nu taine de orişice natură şi, implicit, devine instanţa care decide
longevitatea poeziei. Poetul şi-a îndeplinit misiunea de schiţare a unei realităţi şi
părăseşte discret scena, aşezându-se în întunericul ei şi aşteptând, cum îl aşteptase
şi poezia odinioară. Cititorul îi ia locul. El poate să îngroaşe liniile trasate de poet,
închegându-le; poate să le lase aşa cum sunt sau poate să le şteargă. Poetul rămâne
un observator mut şi nemişcat, un părinte nerăbdător care nu poate să nu se
întrebe: cât va mai trăi copilul meu? Nu va cunoaşte niciodată un răspuns
definitiv, pentru că „şansa scriitorului nu se joacă niciodată în timpul vieţii lui.”13
În ceea ce priveşte ermetismul propriilor poezii, Nichita crede că „numai cei
care confundă poezia cu forma sa, numai ei nu pot să priceapă efortul meu în lucrarea
poeziei.” Aparenţa poate să-l inhibe în primă instanţă pe spectatorul ei. Percep
poezia lui Nichita Stănescu ca pe o pictură abstractă. Unii privitori se vor retrage
Idem, [Vorbire în pieziş], Interviu, în op. cit., p. 420.
Idem, ibidem.
8 Idem, Accesibilitatea poeziei moderne, Anchetă de Monica Săvulescu, în op. cit., p. 413.
9 Idem, ibidem.
10 Idem, ibidem.
11 Idem, ibidem.
12 Idem, ibidem.
13 Idem, Scriitorul – între prezent şi viitor, Anchetă, în op. cit., p. 427.
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şocaţi sau indignaţi din faţa ei, rămânând cu o amintire vagă despre ceva ce nu au
putut înţelege. O a doua categorie de privitori vor ridica o sprânceană, dar nu vor
pleca din faţa ei aşa uşor şi când o vor face, impresia ei se va fi întipărit destul de
adânc în creierul lor pentru a-i urmări şi a-i face să se întoarcă. În ultima categorie
se află cei care se lasă îmbrăţişaţi de minunea din spatele formelor, cei care nici
măcar nu le-au observat, văzând doar acel ceva ce părea indescifrabil şi fără noimă
pentru cei dintâi privitori. „Cuvintele atrag realul”14, spune într-un interviu poetul.
Şi, cum am văzut, poezia autentică nu are nimic de-a face cu realul. Natura ei pură
nu poate fi întinată de ceva atât de uman precum cuvântul. Atunci el este, pur şi
simplu, înlocuit de „necuvânt”. „Poezia nu rezidă din cuvinte, ci cuvintele sunt simple
vehicule ce transportă tensiunea comunicării estetice”15 – instrumente de altfel josnice,
dar reprezentând singura modalitate de a cuceri poezia. „Am momente în care nu
mai suport să văd cuvântul. De ce? Pentru că el imediat îmi sugerează foarte multe
posibilităţi de combinare. Atunci când scriu cu propria mea mână tind să usuc textul din
analiza prea multor posibilităţi care vin spontan de la combinarea cuvântului cu
cuvântul.”16 Tentaţia cuvântului declanşează tensiune în conştiinţa poetului, care
nu trebuie să falsifice sub nicio formă natura poeziei sub impulsul dionisiac de a
se abate în exprimarea ei prin cuvânt. Acesta devine o ispită, care trebuie învinsă
pentru a se conserva mesajul iniţial şi iniţiatic. Pentru că scrierea poeziei este o
aventură, la finalul căreia poetul mai face încă un pas spre iniţierea în universul
din care poezia vine cu promisiunea divinului.
Nichita Stănescu a iubit şi a simţit limba în care a scris, sărbătorind-o cu
orice ocazie. „Un poet de limbă română (care scrie în limba română) este un poet
naţional. El scrie într-o anumită limbă. Dintre toate artele, poezia are specificul cel mai
accentuat naţional (spre deosebire de pictură) care vine din însuşi materialul folosit.
Specific naţională este Mioriţa. Dacă facem o fântână, depinde până unde săpăm.
Mioriţa este fântâna noastră cea mai adâncă.”17 Nichita nu numai că recunoaşte
valoarea trecutului şi a reprezentanţilor săi, dar o redimensionează prin prisma
experienţei proprii: „Da, mă socotesc elevul lui Ienăchiţă Văcărescu şi al lui Cârlova,
aceşti mari poeţi de o rară modernitate şi de importanţă vitală pentru poezia modernă.”18
Generozitatea şi admiraţia lui Nichita se extind şi în ceea ce îi priveşte pe
contemporanii săi, cărora le cere adeseori iertare dacă îi omite într-un interviu din
pricina numărului mare de talente care îl înconjoară. Două personalităţi româneşti
par însă deosebite: Mihai Eminescu şi Nicolae Labiş. „Eminescu este dorinţa
Idem, „Am trăit ridicarea statului român la condiţia de stat european”, Interviu de George Arion, în op.
cit., p. 589.
15 Idem, „Am simţit nevoia să aduc un omagiu ostaşilor patriei”, Interviu de căpitan Ion Lotreanu, în op.
cit., p. 471.
16 Idem, Starea de poezie, Interviu de N. Stoicescu şi Andrei Lenard, în op. cit., p. 624.
17 Idem, Nichita Stănescu – simultan literar, în op. cit., p. 397.
18 Idem, „Am simţit nevoia să aduc un omagiu ostaşilor patriei”, Interviu de căpitan Ion Lotreanu, în op.
cit., p. 470.
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poporului român de romantism”19, este primul care intuieşte poezia dincolo de
cuvinte, primul care o eliberează. La auzul ideii că generaţia lui a început acest
proces, Nichita protestează vehement: „Nu începe cu noi! Te înşeli! Ne-a scăpat chiar
El! Frumuseţea Lui este că, undeva, fără conştiinţa faptului, El a înţeles că poezia nu este
arta cuvântului. Cuvântul este material pentru poezie. Mă înţelegi tu. El a înţeles lucrul
că faptul că a trage o pensulă, o culoare pe pânză, nu are nimic de a face cu pictura.
Pictura nu-i pe pânză. Pictura-i un sentiment, este cu totul altceva; acestea sunt doar
materialele din care se constituie acest sentiment.”20 Admiraţia lui este totală faţă de
natura dublă a acestui uriaş. Nichita Stănescu nu are orgoliu de avangardist;
rămâne umil în faţa cunoaşterii universului, limitat de condiţia de om, niciodată
nu se simte superior celorlalţi. S-a zvonit adeseori că un sentiment de competiţie s-a
născut între Nichita şi Nicolae Labiş: „Pe Nicolae Labiş mi-l aduc aminte ca pe un om
de o discretă siguranţă de sine, neverosimilă pentru chipul lui de copil pictat pe o icoană de
sticlă, cu o ciudată cultură şi o ciudată forţă de a se apropia de poezia franceză. [...] Pe
atunci, pur şi simplu, mă uitam la el, la Nicolae Labiş, şi chibzuiam că, probabil aşa era şi
Eminescu la vremea lui, cu o înfăţişare asemănătoare şi poate cu aceeaşi discretă siguranţă
de sine.”21 Cred că singurul sentiment ce îl nutrea era o admiraţie neţărmurită
pentru fragilitatea şi maturitatea regăsite în Labiş, dublată de o „nobilă invidie
colegială”.22 Prietenia şi curiozitatea artistului absorb instinctele umane distructive
şi autodistructive. Pentru că singura forţă în faţa căreia trebuie să dai socoteală nu
se află afară, nu e un alt om, nu e nici Dumnezeu. Eşti condiţionat doar de interior,
de propria conştiinţă, eşti, cu alte cuvinte, faţă în faţă cu tine însuţi.
„Nimic nu este mai greu şi mai serios decât nedreptatea pe care o faci furându-te
pe tine însuţi, Când am trăit pe pielea mea zicala «nu ştie stânga ce face dreapta» şi
cealaltă, «îşi fură căciula», am fost disperat, mai disperat decât atunci când mi-am găsit
iubita în braţele altuia. Cu iubita mea, am rezolvat-o simplu: am făcut-o curvă şi am suferit
ca un câine, dar repede am învăţat că sunt şi alte iubite. Dar când m-am înşelat pe mine, n-am
zis că sunt curvă, am înţeles că un altul n-am să găsesc. A trebuit să-mi iert, dar aceasta a
durat foarte mult.”23 Tot ce conta pentru el era explicaţia pe care trebuia să o dea
oglinzii, pentru că acel „al său” ce nu i se poate fura e ceea ce e irepetabil şi
imposibil de regăsit altundeva. Dacă totuşi furtul are loc, e pentru că el l-a ales şi
conştiinţa te poate ucide atunci când realizezi cum deja ai permis unei părţi din
tine să te părăsească. Nichita nu este omul compromisului. Se poate spune că a
scris despre societate, despre muncitori sau oţel, cu alte cuvinte, ceea ce se cerea,
dar dincolo de ele, a ales să rămână el însuşi. Nu a lăsat destinul să îl strivească,
pentru că soarta nu are nicio relevanţă în ceea ce a ales să scrie. Destinul e cel
Idem, La curţile domnului Eminescu, Interviu de Sânziana Pop, în op. cit., p. 677.
Idem, ibidem, p. 680.
21 Idem, Secretul poeziei, Interviu de Florin Mugur, în op. cit., p. 449.
22 Idem, ibidem, p. 448.
23 Idem, Teatrul care umblă, Convorbiri cu Milo Gligorievic, în op. cit., p. 674.
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învins de forţa liberului arbitru în cazul său, el îşi asumă tot ce a scris. Declaraţia
se referă, probabil, la un nivel mult mai adânc al conştiinţei de sine, nerelevat
oricui. Cu toate că nu ştim când, unde şi de ce s-a furat pe el însuşi, putem şti cu
siguranţă că primordială este conştiinţa de sine, de propriile momente de
nesiguranţă care pot costa mult conştiinţa unui artist atât de sensibil pe cât era
Nichita Stănescu.
Plină de această emoţie e şi amintirea celei dintâi poezii, momentul în care
el a devenit moaşa comunală a copilului etern. Nichita şi-a intuit rapid rolul
preferat şi a urcat pe scenă la vârsta de 7 ani, după cum îi mărturiseşte lui Adrian
Păunescu într-un interviu: „Cred că era toamnă şi aveam vreo 7 ani, iar mama, auzindu-mă
bolborosind, s-a rupt de lângă cazanul de aramă, în care tocmai făcea bulion şi, cu
frumoasele ei mâini, mi-a transcris-o pe un petec de hârtie: Într-o zi, cam pe la prânz,/
Gheorghiţă mergea cu-un mânz,/ Cum mergea cu mânzu-agale/ Îi ieşi un hoţ în cale./
Hoţul fiind bandit din fire/ Îi luă mânzul cu grăbire./ Gheorghiţă rămase cu buza umflată/
Că n-a avut o bâtă lată/ Pe bandit să-l bată. După cum vezi, scriam destul de modern, fără
să-mi dau seama.”24 Dacă mama e amintită prin frumoasele ei mâini, care au aşezat
pe hârtie primele sale versuri, tatăl, în mintea lui de copil şi de adult, este un
gigantic cu picioare de hoinar: „Pentru mine, picioarele lui Homer sunt picioarele
tatălui meu. Una dintre primele amintiri care s-au înregistrat în mine a fost venirea
tatălui meu acasă. [...] Mă repezeam la el şi-i cuprindeam cu mâinile genunchii. [...]
Picioarele tatălui meu, ca şi picioarele tuturor oamenilor care merg mult pe jos, aveau un
miros aparte, ciudat, plin de febleţe pentru mine, foarte drag, după care îl recunoşteam. Se
aşeza pe scaun şi-şi punea picioarele groase şi obosite, pline de varice, într-un imens
lighean de aramă. Cam aşa trebuie că arătau picioarele lui Homer.”25 Cu alte cuvinte, nu
chipul defineşte întotdeauna omul, nu ochii, oglinda sufletului, ci la fel de bine
rolul poate fi dus la capăt de mâini, picioare, urechi, nas sau talpă. Poezia se
împleteşte cu viaţa, se amestecă una cu cealaltă, fiecare devine suportul celeilalte.
Nu vom avea doar portretele unor părinţi sau portretele unor modele literare;
pentru Nichita oamenii sunt poezii, prin însăşi natura lor.
Poezia e în toate, aşa cum e Dumnezeu. Substanţa imaterială din care sunt
făcute aceste prezenţe permanente e asemănătoare, dacă nu chiar identică. Pentru
Nichita, orice fiinţă umană poate deveni poet; nu contează ce eşti, contează doar ce
alegi să devii. „Cititorul este un alter-ego, este cel pentru care scriu. Versurile mi le scriu
în singurătate. Tot astfel mi le citeşte şi el: în singurătate. Poate că nu am mulţi cititori în
prezent. Dar dacă poezia pe care o scriu va avea un cât de cât viitor, s-ar putea ca şi acolo
în viitor să-mi găsesc câţiva alter-ego.”26
BIBLIOGRAFIE:
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CRISTINA DEME
ARS POETICA
Pentru a putea da o definiţie poeziei, ar trebui în primul rând să întrebi un
poet. În volumul lui Nichita Stănescu Fiziologia poeziei găsim o parte finală
intitulată Pagini de jurnal, în care cititorul este primit în intimitatea gândurilor
poetului. În Pagini de jurnal descoperim trei relaţii diferite la care trebuie să
raportăm poezia: relaţia poetului cu poezia, relaţia cititorului cu poezia, relaţia
dintre cititor şi poet. Fiecare dintre aceste trei ipostaze diferite este filtrată de
sensibilitatea unui poet care încearcă să îşi explice arta prin propriile sale
percepţii.
În primul rând, ce este poezia? Nichita Stănescu subliniază că pentru
fiecare poet răspunsul la această întrebare este diferit. Un poet poate da o vagă
definiţie doar propriilor sale creaţii, deoarece orice altceva ar fi peste sfera lui de
specialitate. Poetul îşi defineşte propria poezie, nici mai mult, nici mai puţin.
Deoarece poezia este o „generalizare maximă a unei tensiuni subiective”1, ea nu
poate fi numită, numai simţită şi trăită – de cel care o scrie, de cel care o citeşte.
În viziunea lui Nichita Stănescu, poezia pare să fie un act intim care are loc
între cititor şi poet. Putem încerca să separăm aceste două entităţi şi să vorbim
separat despre ele, dar atunci când punem în discuţie punctul lor comun – poezia
– cititorul şi poetul devin legaţi atât de profund încât orice definiţie încercăm noi
să dăm trebuie să îi includă pe amândoi şi să luăm în considerare faptul că
sentimentele pe care poezia le trezeşte în cei doi pot fi la poli opuşi. Poetul şi
cititorul pot înţelege diferit poezia, dar ea este modul prin care ei comunică.
Poetul se regăseşte în cititorul său, oricât de străin ar fi acesta. Împărţind
cu el intimitatea sentimentelor sale, cititorul poate ajunge să înţeleagă ceea ce se
petrece în interiorul sufletului unui om pe care nu l-a întâlnit niciodată, un om
care ar putea să fie mort. Nichita Stănescu foloseşte sintagma „alter-ego”2 pentru a
numai acest cititor ideal de poezie, un cititor ideal care ar putea să existe în acelaşi
timp cu poetul sau ar putea să se nască la mulţi ani după moartea acestuia. I se dă
foarte multă importanţă acestui individ, i se acordă încredere şi chiar drepturi
asupra creaţiei poetice. Se face următoarea presupunere: dacă acest cititor ideal ar
putea să înţeleagă mai bine „emoţia unei poezii” decât însuşi autorul? Nichita
Stănescu nu respinge această ipoteză, o îmbrăţişează şi spune că nu este decât un
drept al cititorului.

Nichita Stănescu, Fiziologia poeziei – Proză şi versuri 1957-1983, Ediţie îngrijită de Alexandru
Condeescu cu acordul autorului, Bucureşti, Editura Eminescu, 1990, p. 500.
2 Idem, ibidem, p. 502.
1

73

„Poezia este un organism viu. Ea se naşte din imaginaţia poetului şi se
hrăneşte cu imaginaţia cititorului”3. Poezia este văzută ca o fiinţa vie care creşte.
Ea îşi are rădăcinile în sentimente. Dacă ar fi să ne imaginăm poezia aşa cum este
descrisă în Fiziologia poeziei, ar trebui să vedem o artă a poeziei ca o creatură
parazitară şi pasiunea poetică drept o flacără consumatoare. Nichita Stănescu se
foloseşte de o comparaţie inversă mitului lui Cronos pentru a ne face să înţelegem
poezia din punctul lui de vedere. Poetul este titanul-tată, devorat de propria sa
creaţie, din interior, prin forţa covârşitoare a sentimentelor, dar şi din exterior, în
timp, prin cititorii săi. Odată cu trecerea anilor, se ajunge la un punct în care
poetul nu mai există deloc, nici măcar amintirea sa, există doar opera care dăinuie
atâta timp cât este citită. Poetul ajunge să fie înghiţit de poeziile sale prin
intermediul a sutelor, a miilor de guri care îl citesc. Printre exemplele cel mai des
folosite de Nichita Stănescu pentru a exemplifica idealurile sale poetice îl regăsim
pe miticul Homer, poet legendar care pare să întruchipeze tocmai această
comparaţie a operei flămânde care îl înghite în negură pe poet.
Dacă nu poate fi dată o definiţie exactă a ceea ce este poezia, putem măcar
să spunem ceea ce nu este poezie. Autorul îşi mărturiseşte greşeala tinerească,
frecventă de altfel, de a „confunda poezia cu formele ei.”4 Cu cât forma tehnică
poetică era mai complexă, cu atât era considerată şi poezia mai valoroasă. Pentru
poetul matur Nichita Stănescu, rima, ritmul, formele tehnice poetice nu sunt nimic
altceva decât „farduri”, menite să îmbrace, dar, în final, complet lipsite de
importantă, folosite doar din întâmplare.
Poezia este menită să formeze o punte de legătură între doi indivizii aflaţi
la mare depărtare unul de celălalt – depărtare în spaţiu, dar mai ales în timp.
Cuvintele, celulele din care este formată, nu cunosc conceptul de timp. Nichita
Stănescu afirma că, în fond, „cuvântul se petrece în timp, dar el are o natură
statică.”5 Dacă materia primă a poeziei este eternă, imposibil de degradat, putem
deci afirma că orice poezie este nemuritoare, eternă, are un potenţial veşnic
neexploatat, deoarece mereu se vor naşte oameni care vor simţi emoţiile ei diferit.
Orice poet poate să trăiască infinit prin arta sa, există mereu posibilitatea de a fi
descoperit de un public tânăr care îi va percepe opera ca fiind nouă şi
surprinzătoare.
Limba este considerată a fi nu doar cea mai de preţ comoară a fiecăruia,
dar şi dovada supremă că un scriitor, un poet, un om, pur şi simplu, nu este
singur. Amintindu-şi de un moment de disperare în care îi trecuse prin minte să se
sinucidă, poetul mărturiseşte că şi-a dat seama că însăşi limba romană este o
dovadă că nu este singur, că aparţine unei comunităţi care îi împărtăşeşte măcar o
parte din valorile dobândite de-a lungul anilor. Acelaşi sentiment de apartenenţă
Idem, ibidem, p. 356.
Idem, ibidem, p. 382.
5 Idem, ibidem, p. 493.
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vine şi din relaţia aproape simbiotică pe care o percepe cu cititorul său – el scrie în
singurătate, cititorul îi descoperă poeziile tot în singurătate. Amândoi percep
versurile printr-un filtru personal şi descoperă lucruri importante despre sine.
Poezia este deci un concept imposibil de definit la modul universal. Poetul
este singurul care îşi poate eticheta arta. Ar trebui, astfel, să vorbim despre poet,
despre ce înseamnă să fii poet. În Pagini de jurnal ni se prezintă următoarea teorie:
nu există poeţi, doar poezie.
Pasiunea pentru poezie este asemănată cu cea pentru munte sau mare, iar
arta de a scrie poezie nu e cu nimic diferit de înot sau de alpinism. Diferenţa vine
din obiectul pasiunii – marea sau muntele sunt elemente concrete, dar poezia este
o chestiune abstractă şi profund subiectivă. Din punctul de vedere al lui Nichita
Stănescu, cel mai greu lucru din lume este să fii poet. Poetul nu poate decât să îşi
aştearnă în cuvinte sentimentele şi să spere că va reuşi să atingă sensibilitatea
cititorilor săi.
Este recunoscut şi meritului contextului istoric şi social atunci când vorbim
despre poeţi şi despre faima acestora. Diferenţa dintre un poet oarecare şi un poet
lăudat ca fiind genial este un foarte mică şi depinde de o sumedenie de fapte mult
peste puterea de control a fiecăruia. De asemenea, talentul nu este întotdeauna un
criteriu incontestabil care transformă peste noapte un aspirant într-un poet genial,
deoarece după fiecare debut submediocru – aici Nichita Stănescu face referinţă la
Rainer Maria Rilke – pot apărea lucrări geniale. Istoria, de cele mai multe ori, are
obiceiul de a cerne acele opere lipsite de valoare, lăsând în urmă doar acele lucrări
demne de interesul general al cititorilor.
Poeţii nu se află într-o competiţie unii cu alţii, nu se pot defini unii pe alţii.
Aşa cum poezia nu poate suferi definiţie, nu poţi spune nici dacă un anume
individ este poet, oricât de îndrăgostit de literatură ar fi el. A fi poet este o stare pe
care fiecare trebuie să o simtă şi numai el îşi poate pune această etichetă.
Nichita Stănescu spune despre sine că „mai înainte de a face poezie, sunt
un îndrăgostit până la invidie de minunatele poezii care uneori îmi cad în mână,
sau pe care alteori le descopăr cu asiduitate prin cărţi.” El mărturiseşte că, înainte
de a fi poet, este un cititor avid. Se simte aproape de cititorul său, deoarece se
poate pune în postura acestuia, înţelege felul în care o poezie trebuie construită
pentru a-l emoţiona pe cel care citeşte. Experienţa de cititor este cea care îi oferă
deschiderea către lumea poeziei, făcând astfel mai uşoară teoretizarea principiilor
despre triada poet – poezie – cititor. Putem înţelege de aici că identitatea de poet şi
cea de cititor sunt pur şi simplu două ipostaze diferite ale individului.
Vorbind despre felul în care scrie el, Nichita Stănescu face două afirmaţii
aparent contradictorii: mărturiseşte că nu îi place în mare parte ceea ce a scris,
mergând până la a spune că îşi citeşte o parte din vechile articole cu jenă, dar,
chiar şi aşa, scrie cu o plăcere extraordinară. Compară scrisul cu întâlnirea unei
fiinţe iubite şi afirmă, în repetate rânduri, că stilul unui poet este cel care îi
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defineşte opera. După ce îşi găseşte un mod propriu de a aborda poezia, ar trebui
să şi-l însuşească şi să rămână la el.
Un poet este influenţat în mod radical de ţara în care trăieşte. Dacă valorile
sale sunt insuflate de ceea ce cunoaşte în jurul său, automat şi poezia sa va
aparţine acelui context social şi istoric: „Dreptul la universalitate îl are cel care ştie
să-şi iubească obârşia, cel care are libertatea de a-şi iubi propria lui ţară.”6 Orice ar
face, poetul, artistul nu se poate dezminţi de ceea ce este, poate doar îmbrăţişa
acest lucru. Acceptând şi chiar iubindu-şi propriul bagaj istoric, creatorul poate să
îl înnobileze şi să îl ridice la rang de artă.
Un adevărat scriitor este detaşat de lumea concretă, dar trăieşte pentru
cititorii săi. La un moment dat, din poet nu va mai rămâne decât opera sa – unul
dintre exemplele sale preferate vine din Grecia Antică, poetul Homer. Nu se
cunoaşte mare lucru despre cine a fost Homer, dar opera sa încă îi mai
emoţionează pe cititori. El este o entitate abstractă care mai există doar prin
intermediul operei sale, pentru ca viitorii cititori să se regăsească în cele scrise de
el.
„Poezia poetului stârneşte poezia intimă a fiecăruia”7. Un foarte important
rol în viaţa literară a oricărui scriitor îl au cititorii. Ei sunt la fel de implicaţi în
procesul de creaţie a artei ca şi poetul, deoarece poetul nu scrie doar pentru sine –
scrie şi ca să fie citit, ca să stârnească sentimente în cititorii săi.
Oricine poate învăţa să înţeleagă frumuseţea poeziei, deoarece ea există în
orice, aparţine tuturor. Poezia este exprimarea sentimentelor prin cuvinte, iar
încercarea de a îngrădi aceste procese prin dogme severe este văzută ca o „jefuire”
a ultimului teritoriu rămas pur în umanitate. Poezia este extrem de umană şi
extrem de apropiată sufletului, iar poetul ar trebui judecat după abilitatea sa de a-i
ajuta pe cititori în a cunoaşte dimensiunile ascunse ale propriului suflet.
Sensibilitatea poetică există în fiecare om, ea trebuie doar stimulată.
Dacă un cititor ideal este un alter ego al poetului, atunci poetul trebuie să îl
facă pe cititor conştient de acest lucru, trebuie să îl pună în directă legătură cu
propriile sale sentimente. Astfel, nu se poate vorbi despre o masă mare a
cititorilor, sau despre o anume gamă de cititori – un poet poate să scrie doar
pentru un cititor, pentru cititorul său ideal, şi ar trebui să pornească de la premisa
că în fiecare persoană care apucă să îi citească poezia se ascunde un cititor ideal.
Personalizând astfel cititorul, poţi simţi că scrii numai şi numai pentru el. Poezia
devine un mod de comunicare între două persoane legate de sentimente trezite de
aceasta.
Când vorbim despre un cititor ideal, trebuie să luăm în considerare şi ce fel
de bagaj cultural are această persoană abstractă. Ajungem astfel, inevitabil, la felul
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în care el percepe literatura şi prin ce filtre o percepe. Foarte mulţi dintre cei care
descoperă poezia o descoperă prin intermediul şcolii şi rămân cu o idee formată
numai din ceea ce au citit pentru clasă. Un asemenea fenomen duce la idei
preconcepute despre artă şi o parte din experienţele pe care acei cititori ar putea să
le aibă gustând alte genuri sunt pierdute.
În Fiziologia poeziei, Nichita Stănescu vorbeşte cu francheţe despre ceea ce
înseamnă pentru el poezia, despre ceea ce înseamnă să fii poet şi cititor. Legătura
dintre poezia sa şi teoretizarea ei pe care o întâlnim în Pagini de jurnal este una
profundă şi incontestabilă – nu poţi înţelege poetul în adevărata sa natură dacă nu
îi înţelegi dragostea pentru poezie şi respectul pentru cititor: „Între eseurile şi
poezia mea este o legătură. Ele mă ajută să-mi exprim părerea nu numai despre
marii înaintaşi, ci şi despre ideea de poezie în genere”8.
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TEODORA UDRESCU
NICHITA, PSEUDOCRITICUL
Prima întâlnire cu un text este un prim pas spre receptarea lui, fiind în
mod inevitabil și sursa viitoarelor recitiri, reluări, fie ele conștiente, în forma
efectivă a relecturării, fie inconștiente, generând contextualizări, reiterări, referințe
asupra textului și așa mai departe. Importanța dată recitirii o regăsim în diverse
circumstanțe în cadrul unui mai vast context cultural. Este vorba, așadar, de ceea
ce afirma Vladimir Nabokov, adresându-se studenților săi: „Un bun cititor,
creativ, activ și implicat, trebuie să recitească. Și am să vă spun de ce. Când citim o
carte pentru prima oară, procesul laborios al cititului în sine, mișcarea ochilor de
la stânga la dreapta încontinuu, rând după rând, pagină după pagină, această
muncă fizică, înțelegerea dimensiunii temporale și spațiale în care se încadrează
acțiunea cărții, toate stau între cititor și aprecierea operei pe care o citește.”1 A citi,
a relua, a reciti, a scrie tu însuți, a rescrie și a așeza în formă scrisă recitirea poate
părea un soi de desăvârșire a lecturii. Coroborate cu un adevărat simț estetic, cu
spiritul unui creator de imagini autentice, dar și cu abilități exegetice remarcabile,
toate acestea vor forma Cartea de recitire a lui Nichita Stănescu.
Primul eseu din volum este intitulat A doua oară, explicând prin asta și
recitirea care aduce în prim-plan numenalul pe care o primă citire îl poate ignora,
l-ar putea trece cu vederea. De aceea, a reciti e sinonim cu a vedea pentru a doua
oară, a pătrunde în esență. A citi și a reciti, la Nichita, în sensul cel mai concret,
înseamnă a vedea, respectiv a revedea. Relevantă în mod esențial, în acest sens, e
concepția lui despre cuvânt – cuvântul trebuie mai întâi văzut cu adevărat – scos
din aria sonoră, din cea a comunicării cotidiene și adus la lumină spre a fi captat
vizual și spre a fi încărcat de materialitate, mai întâi de toate; prin urmare,
cuvântul trebuie să existe într-o formă aproape palpabilă spre a fi perceput așa
cum i se cuvine. Motivația, finalitatea acestei reluări a lecturii este aceeași pe care o
afirmă Matei Călinescu în lucrarea A citi, a reciti, și anume: „Aici nu citesc sau
recitesc pentru a interpreta; interpretez (printre multe alte activităţi) pentru a citi,
a reciti şi a înţelege recitirea.”2
Prin eseul despre Cantemir și poezia sa, pe care o redescoperă într-un cod
propriu de interpretare poetică, el conturează, în primă instanță, o concepția de
sorginte modernă asupra poeziei cu aspect cvasiarhaic, datând din secolul al
XVII-lea – început de secol al XVIII-lea. Așadar, în manieră neomodernistă,
Nichita explică lipsa unei necesități a elementelor de prozodie, chiar și a cuvintelor –
Vladimir Nabokov, Cursuri de literatură, Traducere de Cristina Rădulescu, București, Editura Thalia,
2004, p. 7.
2 Matei Călinescu, A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii, Traducere din limba engleză de Virgil
Stanciu, Iași, Editura Polirom, 2003, p. 31.
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„Poezia nu ține de prozodie și nici chiar de cuvânt”3. În poezia lui Dimitrie
Cantemir, pe care o și citează în volumul în cauză în numeroase texte
exponențiale, poetul vede esența gândirii poetice pe care o aprobă, și anume aceea
că, în poezie, cuvintele nu sunt nimic altceva decât niște vehicule – idee pe care o
va reitera constant – , iar poezia se folosește de dispunerea lor în rimă sau ritm
„numai din răsfăț și din întâmplare”4.
Întoarcerea la originile poeziei românești continuă fără să omită, în mod
firesc, poezia lui Ienăchiță Văcărescu. În arhicunoscutul catren al acestuia, Nichita
vede două postulate ale gândirii estetice: „creșterea limbii românești” „și-a patriei
cinstire”. Ienăchiță Văcărescu este “primul care a avut curajul să fie absurd în fața
Mioriței și în fața lui Toma Alimoș”5, în condițiile în care considerăm sensul
absurdului ca fiind acela de „a fi firesc față de absurdul care va fi”6, a anticipa în
mod natural o mentalitate ce urmează a fi construită și fundamentată
postperioadei existenței concrete a celui în cauză.
Pe drumul acelorași considerații, Nichita recitește, în sensul readucerii în
atenție, în orizont actual, Miorița și Toma Alimoș. Miorița se situează astfel în
fruntea unei ierarhii valorice și modelatoare a culturii și sensibilității specific
românești, în măsura în care poate exista o astfel de ierarhie – „Miorița este școala
tristeții naționale. Matricea. Matca. Regina.”7. Miorița este punctul de pornire a
liricii, a poeticității nației, pentru că, afirmă poetul: „Fără Miorița noi n-am fi fost
niciodată poeți.”8.
Ștefania Mincu observă că, în repetate ocazii, poetul și-a afirmat
convingerea că destinul unui poet nu e determinat și declanșat de lecturile sale,
nici măcar de cele fundamentale, ci de o revelație esențială, trăită cel mai adesea în
perioada adolescenței9. De aceea, repetatele referințe livrești, fie că ele își trag seva
din mitologii, din literatura populară sau din orice altă sferă a literarului, nu au
aspectul unei parafrazări, ci acela al unor noi abordări, al ineditului care decurge
din resemantizarea lor prin introducerea într-un context nou. Ne servește drept
exemplu aici secvența din Cosmogonia, sau cântec de leagăn, poem apărut în
volumul Laus Ptolemaei din 1968: „Până când se va naște un plai/ o gură de rai
înghețată”10. Subiectul Mioriței este tratat și în alte fragmente ale eseisticii
stănesciene. Repetatele trimiteri servesc poetului drept mijloace, „vehicule”
Nichita Stănescu, Cartea de recitire, București, Editura Cartea Românească, 1972, p. 11.
Idem, ibidem.
5 Idem, ibidem, p. 35.
6 Idem, ibidem.
7 Idem, ibidem.
8 Idem, ibidem.
9 Ștefania Mincu, în Nichita Stănescu, Poezii, Antologie, tabel cronologic, studiu introductiv și
comentarii de Ştefania Mincu, Bucureşti, Editura Albatros, 1987, p. 18.
10 Nichita Stănescu, Oase plângând, Ediție îngrijită de Mircea Coloșenco, Prefață de Ion Pop, București,
Curtea Veche Publishing, 2011, p. 172.
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semantice care întregesc planul ideatic și tematic al scrierilor sale. Acestea se
întâlnesc foarte des în opera sa, după cum vom aminti și mai apoi.
În recitirea pe care o face, Nichita Stănescu situează autorii și operele lor pe
o scară definită pe principiul cauză – efect, cu specific evolutiv. Prin urmare, dacă
Miorița este piatra de temelie a poeticității românești, poetul nu se sfiește să afirme
că balada Toma Alimoș este cea fără de care Eminescu n-ar fi existat11. Continuând
parcursul dominat de așa-zisa cauzalitate, Eminescu ocupă și el, în mod evident,
poziție fruntașă, pentru că, fără el, „noi cei care bâlbâim miraculoasa vorbire
poetică, am fi fost niște muți.”12. A se remarca, într-o primă instanță, o
particularitate fundamentală a discursului pseudocritic al poetului – „modestia”
în valorizare, precum și lipsa unor rețineri de la a afirma cu tărie importanța
marilor autori pe care îi recitește, respectul cu care se „închină” umil, ca un
„bâlbâitor” în fața celor pe care îi consideră ca fiind un soi de zei ai poeziei,
instanțe modelatoare ale conștiinței noastre literare și, uneori, ale conștiinței
noastre naționale.
Un aspect foarte important îl constituie modalitatea de structurare a
acestor scări valorice, criteriul principal care ghidează selecția de opere pe care o
face poetul. Este evident că selecția nu se face cronologic, iar motivația este simplă
– pentru poetul, precum și pentru lectorul experimentat, e clar că latura diacronică
e adesea irelevantă în stabilirea unor ierarhii. Prin urmare, deși parte a unei
generații inovatoare în poezia românească, precursoare a postmodernismului și
care se îndepărtează tot mai mult de valorile vechi, Nichita le descoperă cu
fascinație și le recitește uneori obsesiv, urmând ca mai apoi acestea să pătrundă în
spațiul său creativ și să îi influențeze pregnant opera. Această ierarhie nu este
nicidecum una cronologică, ea este structurată în funcție de „topologia pe care și-o
pot recăpăta (valorile culturale) pentru refundarea umanului”13.
În consecință, poetul vorbește aici de un tip de „asincronism”, ca răspuns
la teoria mutației valorilor a sincronismului lovinescian. Originile sunt privite ca
elemente de valoare, ca origini imperios necesare pentru inovație, dar ele primesc
și atributul unei actualități constante. Constantin Trandafir identifică aici o
perspectivă clară – aceea că Nichita Stănescu nu vede o ruptură între generațiile
literare, ci o continuitate, o permanentă corelație14.
De remarcat, din nou, că „recitirea” e un concept mult prea larg pentru a-i
atribui particularitatea singulară a criticii literare. Evidența acesteia survine chiar
din tematica abordată, în sensul în care poetul nu recitește numai scriitori, ci și
personalități importante precum Alexandru Ioan Cuza sau Vasile Pârvan. Dacă
recitirea, în sensul ei cel mai propriu, se face oricum, materializarea ei în format
Idem, Cartea de recitire, ed. cit., p. 36.
Idem, ibidem.
13 Ștefania Mincu, în Nichita Stănescu, Poezii, ed. cit., p. 24.
14 Constantin Trandafir, Nichita Stănescu și critica literară, în „România literară”, nr. 14/ 2008.
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fizic are o menire anume, aceea de a readuce în atenție ceea ce se poate uita, aceea
de a atrage atenția, de a descoperi și de a redescoperi. În această ordine de idei,
Nichita îl pomenește și îi aduce un amplu elogiu lui Vasile Cârlova, mai puțin
cunoscut publicului larg.
Capitolul dedicat lui Vasile Cârlova e anticipat de o serie de reflecții asupra
poeziei, asupra memoriei, a sufletului și a vorbirii, în special. Vorbirea este, din
nou, în centrul discursului, astfel că poetul analizează situația vorbirii și a originii
sale profund materiale – gura. Apare aici o analogie interesantă – la fel cum
planetele ar fi crescut în jurul Soarelui, așa trupul nostru e construit în jurul gurii.
Și totuși, ce straniu pare că „prin locul cel mai ordinar al trupului nostru, că prin
prilejul gurii, apar cuvintele [...] ele ies din groapa gurii”15. Traseul vorbirii e
dinamic și, în consecință, odată rostite cuvintele, ea părăsește trupul, mai precis, îl
transcende. Viul se deosebește de material prin darul vorbirii; prin urmare, logica
tipic stănesciană ne conduce spre concluzia că viața e vorbire, că a vorbi înseamnă
a fi viu și că „cel mai în viață și cei mai în viață sunt poeții”16. Considerațiile pe
marginea vorbirii continuă și ele dovedesc că, în sine, Cartea de recitire nu e o carte
de critică, deși competențele exegetice sunt evidente – Matei Călinescu, în lucrarea
amintită mai sus, afirmă că „orice act critic, bun sau rău, inteligent sau obtuz,
lămuritor sau opacizant, impresionist sau sistematic, pre-structuralist sau poststructuralist, presupune (re)citire, chiar dacă n-o ştie”17 –, ci o carte proprie
poetului, o parte din cartea fundamentală a religiei poeziei, trecută tocmai prin
filtrul poetului. Dovada este încheierea acestor reflecții, care atinge la un moment
dat tema nașterii ca Paradis, a imposibilității de a opri timpul, a paradoxului
născut din aceea că, spune poetul „Noi ne-am născut în timp ce mamele noastre
răcneau de durere”18. Apare aici un lanț al reflecțiilor cvasifilozofice asupra
cuvântului și a diferitelor teme care par a surveni natural din acesta, dovadă că,
deși prins în vâltoarea lecturii și a metatextului, Nichita este, mai presus de toate,
poet. Cartea de recitire este scrisă din necesitatea poetului, obsedat de a accede la
cunoașterea de sine, de a-și desăvârși creația; dacă lumea fenomenală e cunoscută
prin simțuri și prin pătrunderea în „ființa” obiectelor, literarul – poezia – e
cunoscut prin re-cunoașterea originilor sale. Un lector eficient, precum și un om de
cultură autentic știe că temeliile construite din epopeile homerice sau din Epopeea
lui Ghilgameș vor fi mereu de o excelentă actualitate. Calea spre cunoaștere e
simplă: „Eu te cunosc prin poezie, tocmai de aceea am inventat poezia, ca pe un
organ al evoluției simțurilor omului”19, poezia devenind astfel idealul suprem.

Nichita Stănescu, Cartea de recitire, ed. cit., p. 72.
Idem, ibidem, p. 73.
17 Matei Călinescu, A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii, ed. cit., p. 408.
18 Nichita Stănescu, Cartea de recitire, ed. cit., p. 74.
19 Idem, ibidem, p. 81.
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Să reluăm așadar lanțul de idei parcurs: de la elogiul cuvântului ajungem
la elogiul vorbirii, la cel al poeziei, ca, în final, poetul să facă elogiul poeților: „Să-i
iubim pe poeți. Să-i iubim pentru că ei există și pentru că noi existăm. Să iubim
poeții pentru darul cuvântului, cu care sunt investiți. Un poet este tot timpul și
oriunde, din simpla pricină că este.”20
În recitirea sa, apare un element citat în mod recurent – stihul „nu credeam
să-nvăț a muri vreodată”, căruia Nichita îi atribuia calitatea de a fi „cel mai
neasemuit vers scris vreodată în limba noastră”21, un „vers unic pentru
conștiință”22. În profunzimea sa, remarcă poetul, versul pare a avea o structură
eminamente materială, ca și cea a unei molecule căreia i-ar corespunde, în care
elementele din structură se potrivesc în mod perfect și creează acel tot esențial.
Versul devine un obiect material, fără să înțelegem prin asta profan sau mundan
în sens negativ, ci, dimpotrivă, un vers care există în materie, care și-a ocupat un
loc în univers, care există, prin excelență. Extrapolând această concepție despre
cuvânt ca structură materială, poetul ajunge să afirme că ar putea să realizeze
„leacul cancerului prin cuvinte”23. Personalitatea poetului străpunge limitele
textului, pentru că el știe că nu numai că o structură literală poate deveni
materială, ci, continuând pe linia aceluiași raționament, cuvântul are putere de
vindecare. Nota ludică e evidentă, dar modul propriu de a percepe poezia și, mai
mult, cuvântul, străbate întregul text.
Important pentru analiza recitirilor poetului este faptul că el consideră
autorii citați nu numai prin opera lor, ci și prin persoana lor; uneori mai ales prin
persoana lor. Prin urmare, dacă despre Ienăchiță Văcărescu aflăm că trebuie să fi
fost „foarte frumos bărbat și ochios [...] Mândrețe de bărbat, iubeț, dar mai ales
iubeț de gânduri”24, un portret încă și mai amplu îi este schițat lui Anton Pann
prin capitole precum Anton Pann și cititorii, Oricum, el a râs primul, Cum vorbea
Anton Pann cu lumea, Cum trebuie că era Anton Pann25.
Contradicția se naște aici odată cu Eminescu, pe care, spune poetul, nu ni-l
putem imagina. Motivul este acela că el se confundă cu sensibilitatea noastră, se
imprimă în ea odată cu fiecare lector care îi percepe sensibil opera. Ca atare, Mihai
Eminescu devine, pentru literatura română, nu numai poet de valoare
incontestabilă, ci un adevărat concept26. Fizic, ne putem imagina că portretul lui
Eminescu este „portretul în ulei al Odei în metru antic”27, ca o reiterare a
importanței majore pe care i-o conferă poetul Nichita poemului eminescian, la care
Idem, ibidem, p. 75.
Idem, ibidem, p. 40.
22 Idem, ibidem, p. 41.
23 Idem, ibidem.
24 Idem, ibidem, p. 45.
25 Idem, ibidem, p. 47-62.
26 Idem, ibidem., p. 102.
27 Idem, ibidem, p. 104.
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se va întoarce în mod constant în diferite forme, chiar și printr-un „dialog” cu
acesta – poemul Dialog cu Oda în metru antic. Cu toate acestea, Eminescu devine
real, mai real ca niciodată, devine „pipăibil cu mâna”, devine nu atât asemenea
nouă, cât parte din noi. Locul ocupat de Eminescu în opera poetului neomodernist
este unul de cinste, unul al reîntoarcerii permanente, căci, remarcă Ioana Em.
Petrescu, „poezia eminesciană reprezintă principalul termen de «confruntare» în
dialog cu care se autodefinește opera lui Nichita Stănescu”28.
„De Eminescu ți se poate face dor și foame”29, afirmă poetul. Cheia
interpretării acestor cuvinte nu e deloc una dificilă. Prima parte e evidentă, dorul
de Eminescu e resimțit și redat constant nu numai de poetul în cauză. „Foamea”
de Eminescu e o noțiune ceva mai sensibilă, în ideea în care foamea primește un
anumit sens în opera stănesciană, în care se regăsește adesea, ce pare fi acela al
unei dorințe aproape atavice de ingurgitare totală a universului spre a-l
interioriza, spre a-l cunoaște complet și spre a-l reda cât mai fidel, prin urmare,
folosind cuvântul. Astfel, foamea e o treaptă evolutivă ce depășește dorul în
nevoia de cunoaștere și de apropiere de poetul Eminescu, „cel mai dificil poet
român și cel mai de neînțeles”30, și ce e resimțită ca fiind mult mai puternică și
necesară.
Eminescu este mai mult decât un etalon, Eminescu este o parte a definiției
spiritualității noastre, este singurul căruia îi vor apărea, pe bună dreptate, epigoni.
Nu este nimic ce ar putea să-l fi ucis, spune Nichita, în afară de trei „arme”
esențiale, pe care le numește în eseul Cu ce fel de glonț putea fi împușcat Eminescu?!:
„gloanțe de diamant cât oul de mari”31, relevând explicit o natură supranatural de
nobilă a ființei eminesciene în conștiința noastră; iubirea, ca valoare generică, dar
și iubirea pentru Veronica Micle, pe care Stănescu o numește Veronica Eminescu –
„Nici nu cred să fi avut alt nume decât numele de Veronica Eminescu.”32, spune
poetul în eseul deja menționat; sau prin prăbușirea unui cer al dacilor „peste cerul
creierului lui”33. Vorbind despre Eminescu în sonoritate poetică, prin vorbele
poetului despre Poet, Nichita îi aduce infinite elogii de-a lungul scrierilor sale.
Așadar, Eminescu este atât de general, și totuși atât de specific, încât „[l]acrima lui
Mihai Eminescu a spălat nu numai trupul Veronicăi, ci și toate trupurile femeilor
iubite din această țară.”34. Nichita vorbește despre Veronica și despre „Eminul ei
iubit”, după ce o serie de alte nume s-au pronunțat în legătură cu asta, după ce
problematica iubirii lor a ajuns să devină cunoscută pentru întregul popor român,
Ioana Em. Petrescu, Eminescu și mutațiile poeziei românești, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1989, p. 239.
Nichita Stănescu, Cartea de recitire, ed. cit., p. 107.
30 Idem, ibidem, p. 111.
31 Idem, Amintiri din prezent, Selecția textelor și însemnarea finală de Gheorghe Tomozei, București,
Editura Sport-Turism, 1985, p. 119.
32 Idem, ibidem, p. 120.
33 Idem, ibidem.
34 Idem, ibidem.
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fără să cadă vreodată în capcana clișeului. Asta e sursa autenticului, astfel
vorbește un poet despre alt poet, astfel Nichita persistă în poezie, chiar și când nu
scrie poezie.
În cazul exegezei pe care o practică Nichita Stănescu, se poate vorbi de o
pseudocritică, poate chiar și de o „anti-critică”, după cum remarcă Nicolae
Ciobanu, în măsura în care acceptăm că în textele interpretative ale poetului
marea problematică a criticilor beletristicii – echilibrul dintre spiritul revendicativ
și cel constructiv – se rezolvă simplu – cel de-al doilea primează categoric35. De
aceea, poetul se situează cu o treaptă mai jos de creațiile pe care le aduce în
discuție, și asta nu în sensul asumării vreunei inferiorități, ci dimpotrivă; pentru
el, interpretarea pur critică poate părea a fi un act de vanitate, de mândrie, căci,
reiterăm, el nu se simte superior celor pe care-i menționează. Ca formație
intelectuală el pare a fi zămislit prin coroborarea spiritelor acestora. Pe aceeași
linie, este vital să observăm că, deși preponderent o critică „informală”, o critică în
afara criticii, Cartea de recitire nu propune nicidecum o perspectivă indulgentă,
lipsită de deducție autentică sau de validitate. Faptul că vocea poetului Nichita și
cea a exegetului Nichita Stănescu se întrepătrund nu știrbește deloc autoritatea
vreuneia dintre acestea.
Afirmând acestea, putem analiza ipotezele inedite pe care le înaintează
poetul. Un exemplu concret este acela al tratării poetului George Bacovia. În primă
instanță, Nichita Stănescu face o afirmație vitală pentru evoluția demersului său
atunci când condamnă legătura aparent indisolubilă dintre Bacovia și simbolism.
El consideră că direcția literară este exterioară operei bacoviene, în care remarcă o
„tensiune de comunicare care a atins pragul extrem al suportabilității emotive”36,
pentru că simbolismul este, pentru Bacovia, doar un „martor material”37, un
pretext. Este remarcată aici ideea că, în momentul lecturii, nu sunt abundența unor
simboluri și planurile subsidiare supuse spre interpretare cele care interesează
receptorul, ci „gradul de tensiune provocator de subtile asociații chimice”38,
particularitate care, remarcă Ion Pop39, se va aplica și volumului 11 elegii și, în
mare măsură, chiar și totalității creației sale. Despre acele perfecte alăturări de
cuvinte, care creează un soi de reacții chimice și transcend un plan concret al
comunicării, Nichita va vorbi adesea, chiar și cu referire la alți poeți, cum o face,
spre exemplu, în cazul versului incipient al Odei (în metru antic) a lui Eminescu.
Prin urmare, în viziune stănesciană, Bacovia vine de undeva din afara
simbolismului, pentru că stările interioare redate în creația bacoviană sunt atât de
Nicolae Ciobanu, A reciti, a recrea, în *** Nichita Stănescu, Prefaţă, notă asupra ediţiei, antologie,
cronologie şi bibliografie de Sanda Anghelescu, București, Editura Eminescu, 1983, p. 176.
36 Nichita Stănescu, Cartea de recitire, ed. cit., p. 130.
37 Idem, ibidem, p. 131.
38 Idem, ibidem, p. 132.
39 Ion Pop, Nichita Stănescu – spațiul și măștile poeziei, București, Editura Albatros, 1980, p. 35.
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tensionate, încât devin ele însele simboluri ale unei existențe scindate. În poetul
băcăuan Nichita Stănescu vede simbolurile unei existențe scindate, două jumătăți
deloc simetrice, dar suprapuse. Preluând ideea unui articol referitor la un
experiment ce dovedește că cele două jumătăți ale fizionomiei umane, la vârste
opuse, nu se supun simetriei, Nichita vede în Bacovia o suprapunere de acest tip
din care va răsări un „soare poetic, în plin miez al nopții”40. Construcția
oximoronică e iminentă și ea vine ca o elucidare a formei, a creației ce emerge din
acele două jumătăți suprapuse – „jumătatea de față infernală a sentințelor a extins-o
și asupra celei copilărești”41; de aici reținem că Bacovia e un Ianus Bifrons complet,
care, deși monoton, variază adesea, deși încărcat de tristețe, ne înfățișează și o
serie de jubilări, un Bacovia care printr-o „lentă mortificare” ne induce o „violență
exuberantă a nașterii”42. Nichita „jonglează” din nou cu noțiuni contradictorii, fără
însă a ieși de pe tărâmul lucidității și al aplicabilității remarcilor sale asupra operei
citate.
O altă perspectivă inedită îl prezintă pe George Bacovia ca fiind un
„învingător”, spune Nichita – concepție ce contravine majorității opiniilor
referitoare la poet, în raport cu opera sa, profund sumbră și încărcată de
sentimente ale eșecului, ale depresiei, ale angoasei. Pentru Nichita însă, Bacovia
este un învingător, idee pe care o va relua constant, afirmând chiar și într-un
interviu cu Adrian Păunescu că, dacă ar fi pus în situația de a scrie o carte despre
poet, ea s-ar numi Bacovia învingătorul43. Argumentul lui Nichita, susținut de o
intuiție autentică, e valid, pentru că „A urla din durere înseamnă a-ți consuma și
a-ți învinge durerea”44.
Bacovia este unul dintre autorii despre care Nichita Stănescu vorbește
adesea – în culegerea de eseuri Amintiri din prezent apare articolul denumit
sugestiv Altfel dor ne este de Bacovia, precum și o directivă clară spre citirea
„recitirii” sale: „Nimeni n-a vorbit mai frumos despre Bacovia decât Bacovia”45.
Nichita nu numai că e conștient de insuficiența cuvintelor despre un poet valoros,
nu numai că nu pretinde ca exegeza să aducă cinstea cuvenită poetului în
plenitudinea sa, dar își exprimă și propria viziune despre relația creator – sine –
operă, care e aplicabilă întregii selecții de autori pe care o propune: opera poetului
este poetul însuși și nimic mai frumos sau mai valoros nu poate fi spus decât ceea
ce spune propria creație. Citarea numeroaselor exemple din opera autorilor – cum
o face la Dimitrie Cantemir și Ion Neculce – nu e, așadar, întâmplătoare.

Nichita Stănescu, Cartea de recitire, ed. cit., p. 134.
Idem, ibidem.
42 Idem, ibidem.
43 Adrian Păunescu, Interviu, în volumul *** Nichita Stănescu, ed. cit., p. 33.
44 Nichita Stănescu, Cartea de recitire, ed. cit., p. 132.
45 Idem, Amintiri din prezent, ed. cit., p. 142.
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Reamintim ca argument în acest sens și vorbele poetului: „Schimbă-te în cuvânt ca
să nu te roadă viermii.”46
A identifica sau a stabili un etalon, o scară valorică în ceea ce privește un
domeniu al artei este o chestiune dificilă căreia nu i se va putea niciodată atribui
acuratețea sau corectitudinea, în cel mai strict sens al conceptului. Dacă alte
domenii „realiste”, cum sunt fizica, matematica, chimia ș.a.m.d., își pot stabili cu
ușurință un etalon, poezia se vede nevoită să recurgă la noțiuni adiacente, cum ar
fi, după Nichita Stănescu, viziunea și expresia viziunii. Motivul imposibilității
stabilirii unui etalon permanent este acela că, în ceea ce privește artisticul,
esteticul, distrugerea unui etalon este ceea ce face ca unul nou să iasă la suprafață,
iar acest principiu este cel care asigură continuitatea în artă, în poezie, mai
specific.
Dintre cele două principii adiacente menționate, viziunea primează în fața
expresiei, în mod absolut. Până aici, teoria lui Stănescu nu e chiar inovatoare,
suprapunându-se cu alte teorii cum e bine-cunoscuta teorie maioresciană a
formelor fără fond, precum și concepția general-valabilă despre existență, în
Poezie, a laturii ideatice și a celei de formă, de structură, de turnare în matrice a
ideii, a materialului brut. Această „turnare în formă” este strict conectată limbii, ca
material nu numai indispensabil, ci și modelator, vital în ceea ce privește soarta
finală a împletirii celor două concepte. Nichita, după cum era de așteptat,
recunoaște și aici imposibilitatea unui echilibru perfect între cele două, ele
disputându-și primaritatea în poezia fiecărui mare autor. Tocmai aici e esența,
principiul: acest dezechilibru aparent în creație e necesar și, totodată, e cel care a
lăsat în urmă excelente exemple ce probează validitatea sa în termenii valorizării
materialelor artistice. Echilibrul fără cusur ar echivala cu perfecțiunea, or, în
creația artistică, aceasta este imposibil de realizat mai ales pentru că e imposibil de
definit și de proiectat într-un univers de receptare care nu e niciodată complet,
niciodată atotcuprinzător. Nichita însuși spunea: „– Ce cub perfect ar fi fost acesta/
de n-ar fi avut un colț sfărâmat!”. Despre asta e vorba.
Poezia absolută, „marea poezie”, cum o denumește poetul, nu se
recunoaște în metaforicul ei și nici în ideile ei mărețe. „Marea poezie” își creează
un univers al ei, „o dimensiune fundamentală a spiritului uman”47 în care
structura lingvistică, cuvântul, nu va fi, din nou, decât un vehicul. Pentru a
perpetua „specia” unei asemenea poezii, este totuși vitală existența unui etalon,
spune poetul, în limitele în care putem admite veridicitatea acestuia, desigur. Ușor
de anticipat, datorită sumei de remarci asupra necesității unei departajări între
componentele esențiale ale poeticii, printre care și „cuvintele potrivite”, poetul ni-l
aduce în față pe Tudor Arghezi, ca model al acestui echilibru rar, aproape perfect.
Nichita Stănescu, Fiziologia poeziei – Proză şi versuri 1957-1983, Ediție îngrijită de Alexandru
Condeescu cu acordul autorului, București, Editura Eminescu, 1990, p. 350.
47 Idem, Cartea de recitire, p. 138.
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Ca etalon, desigur că accederea în unanimitate la recunoașterea poetului ca model
nu este doar o chestiune de voință și de simț estetic, ci presupune ceva mai mult, o
cvasiinstituționalizare a modelului, pentru că, spune poetul, „pe aici se trece, aici
se dă examenul, de aici se pleacă mai departe”48. Etalonul este în mod excepțional
un punct de pornire cu valențe atemporale.
Eseul care încheie volumul, numit Al meu suflet, Psyche, are structura unui
dialog imaginar cu personalitatea angelică a sufletului care, la fel ca și în poemul
cu același nume, apare în ipostaza acuzatorului, deși într-o nuanță mai temperată.
Este adusă în discuție aici ideea care transcende individualul și fizicul, care îl
depășește – „Când ai o idee mai lungă decât trupul tău nu-ți mai aduci aminte că
ai trup.”49.
Reîntâlnim aici ipostaza lacunară a cuvântului care e incapabil să exprime
plenitudinar o realitate și, de aceea, uneori, ar trebui să nu o facă. Astfel, sufletul,
Psyche, condamnă vehement încercarea poetului de a defini Poezia. Cu toate
acestea, Nichita Stănescu aduce în discuție două „materiale” concrete ale poeticii –
verbul și substantivul. Dintre acestea, predilecția este categorică pentru cel dintâi,
căci dinamica este văzută ca o caracteristică esențială. La fel cum mișcarea – verbul
– devine atribut conferit focului, așa îi este conferit și sufletului, lui Psyche – de
aceea, menționează poetul, acesta e singurul care poate pune întrebările și care
este, în sine, o interogație. A crea este moțional, de aceea verbul primează,
substantivului fiindu-i atribuită sarcina, respinsă de poet, de a judeca ceea ce e
creat.
Recitirea se face, după cum am afirmat și anterior, nu din vanitate, nu cu
pretenții exhaustive sau inovatoare, ci din plăcerea pură de a reciti, de a revedea,
de a retrăi textul. Nichita retrăiește textul la fel cum trăiește în numele obiectelor,
la fel cum fiecare dintre acestea primește valențe noi și suportă extrapolări
numeroase. Era nevoie de ființa unui creator pentru a discuta într-o asemenea
manieră opera, viața, spiritul altora. Nichita Stănescu a reușit. În fond, departe de
a fi un amalgam de referințe critice, Cartea de recitire nu este și nici nu se dorește a
fi nimic mai mult decât transmiterea unei experiențe fascinante de lectură, de
recitire.
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DANIELA AGHEORGHIESEI
INFLUENŢĂ ŞI EVOLUŢIE
Lirica stănesciană se înscrie într-un amplu proces de influenţă şi evoluţie.
„Afinitatea, analogia şi simultaneitatea dintre operele altora şi opera lui Nichita
Stănescu depăşesc – ca relaţie şi realitate – cercul magic al influenţelor vizibile ori
declarate. Înrudirile, similitudinile, corespondenţele pe care le avansează
comparatismul paradoxal trec dincolo de perspectivele bunului simţ.”1 Doina
Uricariu include în gama influenţelor scriitori precum Tudor Arghezi, Ion Barbu,
Jorge Luis Borges, Emil Botta, George Topârceanu, Anton Pann, Nicolae Labiş.
Sunt menţionaţi filozofii Platon, Hegel şi Heisenberg. Sunt amintite Biblia şi Iliada,
fizica şi logica, cosmogoniile grecilor şi ale orientalilor, doinele şi poezia populară,
alături de manierism, avangardism şi jazz.2 La această listă îl vom anexa şi pe
simbolistul George Bacovia, deşi Stănescu, în Antimetafizica, neagă influenţa
acestuia.3 Noi nu îl vom crede pe cuvânt, deoarece, artist „până în vârful
unghiilor, […] Nichita nu ascunde că în rememorările, în evocările din
Antimetafizica, el născoceşte, atât despre alţii, cât şi despre sine. El vorbeşte o Carte
nu întocmeşte o declaraţie notarială. Nimic nu-l constrânge. Când o întrebare îl
stinghereşte, se derobează graţios.”4 Astfel, nu ne rămâne decât să ne întrebăm ce
influenţă au avut Labiş şi Bacovia asupra lui Stănescu sau în ce mod a fost Nichita
Stănescu influenţat de lirica acestora şi cum a reuşit totodată să devină el însuşi.
Se pare că, după cum surprinde Marin Mincu, odată cu apariţia operei lui
George Bacovia, obiectul poeziei şi eul se vor suprapune definitiv, recuperând în
acest mod interiorizarea actului liric; la acest eu care se investighează continuu pe
sine se reduce obiectul poeziei, el poetizează la nesfârşit propria existenţă ca
experienţă scrisă5. Starea agonală bacoviană este caracterizată, după Marin Mincu,
de destructurarea iminentă a realităţii şi a actului poetic. Nichita Stănescu
urmează tradiţiei bacoviene, continuând procedeul de interogare poetică a eului.
„Metoda lui Nichita Stănescu, în consens cu cea bacoviană, situează actul poetic în
interstiţiile spaţiului «prelingvistic», instaurând viziunea tragică a traversării
semnificantului de către o instanţă vorbitoare, ce se afirmă nu în discursul
încheiat, ci în pulsiunea preverbală.”6

Doina Uricariu, Nichita Stănescu – Lirismul paradoxal, Bucureşti, Editura Du Style, 1998, p. 10.
Idem, ibidem.
3 Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, Antimetafizica, Postfaţă de Dan Grigorescu,
Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1985, p. 279.
4 George Pruteanu, Despre spiritul lui Nichita, în „Convorbiri literare”, an XCII (1986), nr. 3, p. 6.
5 Marin Mincu, O panoramă critică a poeziei româneşti din secolul al XX-lea (de la Alexandru Macedonski la
Cristian Popescu), Constanţa, Editura Pontica, 2007, p. 17.
6 Idem, ibidem, p. 17.
1
2

91

Pe de altă parte, exegetul Alex. Ştefănescu menţionează că în volumul
Sensul iubirii regăsim unele poezii precum O călărire în zori, Deodată am auzit ploaia
venind…, Unui fascist ce sunt vitaliste şi frenetice în maniera impusă de Labiş.7 Mai
mult decât atât, se pare că N. Labiş i-a prilejuit lui Stănescu revelaţia de a se face
poet.8 Poemul Moartea căprioarei a captat atenţia lui Nichita Stănescu: „«M-a
fascinat. Mi-aduc aminte că am citit-o pentru prima oară […] într-o librărie. Am
rămas surprins de strălucirea stranie a versurilor, în pofida stilului întrucâtva
tradiţionalist. Cred că primul sentiment, cel de admiraţie, a coincis şi cu unul de
invidie, de – să zicem – nobilă invidie colegială».”9
Nicolae Labiş şi Nichita Stănescu s-au văzut constrânşi de perioada în care
activau să scrie într-un anumit mod, să abordeze o serie de teme. De altfel,
Stănescu declară într-unul din capitolele Antimetafizicii că: „Revistele literare erau
puţine la număr şi bătaia pe un petec de hârtie era acerbă, iar, ca să ţi se publice
două poezii, una putea fi de dragoste, dar cealaltă comandată de comanda
socială.”10 Afirmaţia nu conturează numai climatul epocii, ci apare şi ca o justificare
a poetului. Nici în cazul lui Labiş situaţia nu a fost mai uşoară. Ceea ce îi
deosebeşte, într-o primă fază, pe cei doi poeţi este faptul că Nicolae Labiş a crezut
în ideologia comunistă şi tocmai de aici a luat naştere creaţia sa lirică, ideea fiind
vehiculată şi de criticul Lucian Raicu.11 În schimb, Stănescu este de părere că
poezia socială nu poate fi impusă, ba mai mult, se remarcă şi o oarecare notă de
dispreţ faţă de aceasta: „Comanda socială nu ţi-o comandă nimeni. Dacă nu apare
în mod firesc necesitatea abordării poeziei sociale, ea în nici un caz nu poate fi
impusă. Şi-apoi, ceea ce se numea poezia socială şi politică numai poezie socială şi
politică nu era, iar tendinţa era de la absurd la batjocură.”12 Probabil din acest
motiv, Stănescu pledează pentru poezia pulsatorie, spunând despre ea că este
doar un mod mai liber şi mai deschis „de a folosi toate tipurile de tehnici poetice
moştenite de la diferitele curente literare. Ea m-a salvat de la obedienţa faţă de
simbolism, faţă de suprarealism, faţă de formele clasice sau faţă de
expresionism.”13
Tema războiului nu este una accidentală în lirica stănesciană. Influenţat
probabil de Labiş, poetul este inspirat adesea de mecanismul absurd al războiului,
tema nefiind întâlnită numai în primul volum. Războiul apare ca un element
distructiv la Stănescu şi Labiş deopotrivă. În Scurtă baladă, tata se întoarce dintr-o

Alex. Ştefănescu, Introducere în opera lui Nichita Stănescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1986, p. 38.
Idem, ibidem, p. 37.
9 Nichita Stănescu, apud Ion Bălu, Nicolae Labiş, Bucureşti, Editura Albatros, 1992, p. 152.
10 Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, op. cit., p. 293.
11 Lucian Raicu, Nicolae Labiş, Bucureşti, Editura Mihai Eminescu, 1977, p. 25-26.
12 Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, op. cit., p. 293.
13 Idem, ibidem, p. 295.
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„zare neagră”14 (metaforă a războiului) scurtat de-o mână. Aceeaşi situaţie este
surprinsă în poemul Blestem al lui Nicolae Labiş, în momentul în care tata pierde
pe câmpul de la Turda „Purtarea bărbătească-a unui braţ.”15, pe când în poemul
Ion, atât pământul, cât şi omul poartă însemnele războiului. În poezia În ultimul
asalt pământul este curăţat de cenuşi, iar în Roman comun, crengile, băncile şi
gardurile sunt arse. Focul este asociat războiului. „Supus focului devastator,
peisajul îşi pierde diversitatea cromatică.”16 Fenomenul aminteşte de poemele
bacoviene unde negre sunt florile carbonizate, veşmintele, amorul, sicriele şi
penele arse (Negru). Cromatismul nu îşi modifică atribuţiile nici în poemul lui
Stănescu, negrul exprimând şi în Scurtă baladă aceeaşi ameninţare a morţii
nuanţând întregul mediu: săptămâna, zarea şi pereţii sparţi sunt negri, faptul
amintind nu numai de Labiş dar şi de Bacovia, având în vedere atât repetarea mai
mult sau mai puţin sugerată a negrului, cât şi versurile „când de-a lungul, când
de-a latul”17, „când de-a latul, când de-a lungul.”18 În acest chip, negrul rămâne
nuanţa doliului pentru Bacovia, Labiş şi Stănescu.
Pe de altă parte, în cazul creaţiei labişiene, războiul devine expresia
dezordinii. Astfel, în versurile poetului, peisajul se construieşte într-o manieră
derutantă. Hogeagurile sunt crăpate şi văduvite de fum, în timp ce în vatră sunt
greieri şi şopârle. Se remarcă şi o estropiere cromatică. Oamenii şi obiectele plasate
într-un alt context decât cel firesc existenţei lor devin o masă neregulată, lipsită de
culoare19 (După refugiu). Singurul cromatism identificat este cenuşiul, expresie a
dezordinii exterioare şi interioare, dar şi a devitalizării:
„Cireşul ars la rădăcină şi ucis pe-ncet
Îşi umbrea peste casă cenuşiul schelet.
Totul mă privea cu teamă, pe furiş,
Cu ochii geamurilor sparte-n pietriş.”20
În poemul Pe câmpul de piatră, copilul surprinde atmosfera războiului.
Mama este singura fiinţă protectoare pe care acesta o aşteaptă cuprins de foame şi
frig. Poemul aminteşte într-o oarecare măsură de Moartea căprioarei, unde regăsim
acelaşi copil naiv, dar, de această dată, însetat şi flămând. Străbat şi unele ecouri
bacoviene. În poezia Tablou de iarnă se evocă aceeaşi atmosferă ameninţătoare,
generată, în cazul lui Bacovia, de mediul înconjurător, iar la Stănescu de războiul
Nichita Stănescu, Opera poetică, Vol. I, Ediţie şi prefaţă de Alexandru Condeescu, Bucureşti, Editura
Humanitas, 1999, p. 29.
15 Nicolae Labiş, Opera poetică, Vol. II, Ediţie alcătuită de Mircea Coloşenco, Bucureşti, Editura
Cartier, 2005, p. 19.
16 Georgeta Mihele, Expresivitatea culorii în poezia lui Nicolae Labiş, Oradea, Editura Universităţii din
Oradea, 2010, p. 123.
17 Nichita Stănescu, op. cit., Vol. I, p. 29.
18 Idem, ibidem.
19 Georgeta Mihele, op. cit., p. 121.
20 Nicolae Labiş, op. cit., Vol. I, p. 123.
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privit prin ochii unui copil. În ambele poeme eul trăieşte o senzaţie de teamă şi
doreşte să fie salvat din locul în care se află, dar în poemul bacovian speranţa
salvării nu se mai află în figura maternă, ci în iubită.
Naivitatea copilului în faţa dezastrului se face resimţită în Jocul cu avioane.
Copilul priveşte cu mirare efectele cauzate de violenţa războiului: „Şi eu, de
mirare,/ clătinam din cap:/ uite nu mai e o casă!.../ uite nu mai e o casă!.../ uite nu
mai e o casă!...”21 Deşi zborul avioanelor apare ca un joc, tocmai acest fapt
potenţează tragicul. Este semnificativ, în acest sens, şi tonul calm al poeziei.
Stănescu mărturiseşte, de altfel, că dorinţa lui este aceea de a crea o poezie cât mai
materială cu putinţă, utilizând cuvintele şi sensul lor, împreună cu tragicul, ca
materiale principale ale acesteia. Rezultatul este o poezie resimţită ca „un organism
viu”22, independentă de creatorul ei.23 Dacă în Joc cu avioane asemănarea cu Labiş
este mai uşor de remarcat, în Cântec de drum situaţia este alta. Tema războiului este
perpetuată, dar în manieră nichitastănesciană. Apare jocul permanent cu timpul.
Câmpul şi câmpia sunt metamorfoze ale timpului ce alunecă înapoi înspre trecut,
unde devin prezent. Faptul este sugerat de utilizarea verbului a sta la indicativ
prezent. Se schiţează, în mod paradoxal, atât un viitor posibil, cât şi un trecut
posibil. Viitorul este semnalat prin prezenţa adverbelor de timp, a sintagmei
„peste un an”24 şi a verbului a sta la indicativ viitor (ai să spui – alcătuit din
auxiliarul a avea la prezent şi formele de conjunctiv prezent ale verbului de
conjugat), în timp ce trecutul posibil, este evidenţiat prin utilizarea verbelor la
imperfect şi mai-mult-ca-perfect. Cu atât mai expresivă este punerea între
paranteze a verbului a spune la indicativ viitor. Prezenţa verbelor la diferite
moduri şi timpuri, a adverbelor şi a sintagmelor plasate aparent în contradictoriu
nu face decât să pregătească cititorul pentru ideea ancoră a textului poetic: „Dar ce
Dumnezeu? unde mi s-a/ risipit soldatul?/ Cum de s-a ascuns atât de bine/ în ieri
şi în mâine/ încât nu-l mai pot găsi nicăieri?”25 Astfel înţelegem că fericirea poate fi
posibilă indiferent de timpul în care ne plasăm, dar, în aceeaşi măsură, ea este
extrem de fragilă şi efemeră, deoarece omul este o victimă a timpului în care
trăieşte, o victimă a timpului istoric. Pe de altă parte, putem afirma că prin acest
joc al timpului Stănescu se îndepărtează de Labiş.
Numele Ion, întâlnit după cum am văzut şi în lirica lui Labiş (Pământul;
Ion), rămâne şi la Stănescu simbolul întregii populaţii autohtone. Dar dacă în cazul
lui Labiş sintagma „tot neamul lui Ion” înseamnă tot neamul românesc, în cazul
lui Stănescu, Ion cuprinde sub cupola sa numele generaţiilor trecute, prezente şi
viitoare (Sentimentul ţării).
Nichita Stănescu, op. cit., Vol. I, p. 30.
Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, op. cit., p. 295-296.
23 Idem, ibidem, p. 296-297.
24 Nichita Stănescu, op. cit., Vol. I, p. 350.
25 Idem, ibidem.
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Lecturând poemele lui Nicolae Labiş, nu poate trece neobservată legătura
ce se stabileşte între cei vii şi strămoşi. În poemul Blestem, de pildă, această
legătură este dublată de două constante: războiul şi sângele comun ce apropie
bunicul de tată şi tatăl de fiu. Fenomenul este întâlnit şi în lirica stănesciană. În
poemul Un pământ numit România, oamenii sunt pământ şi se întorc în pământ, în
manieră profund religioasă. Având în vedere exclamaţia „Pentru un om o, câtă
lume!”26, înţelegem că străbunii trăiesc în cei vii. Această idee poetică este
vehiculată încă din poezia Oase de oameni: „Se topeşte mâna ta/ peste foarte
micşorată mâna mea.// scade-ncet văzând cu ochii faţa ta/ peste tot mai smochinită
faţa mea.”27
Ca şi Bacovia, Stănescu pledează pentru versuri de o muzicalitate aparte,
obţinute nu prin căutarea rimei, ce poate lipsi cu desăvârşire în cazul autorului
Elegiilor, ci prin întrebuinţarea anumitor sunete. Se remarcă, astfel, apetenţa celor
doi pentru consoanele lichide vibrante şi fricative, întâlnită la Bacovia în poemul
Tablou de iarnă, de pildă: „Şi corbii se plimbă prin sânge… şi sug;”28, iar la Stănescu
în poemul Un soldat: „şi-alunecând, cataramele/ centurilor lor, îmi zgârie faţa.”29;
„şi-alunecând, alunecând îmi sfâşie/ fâşii de carne,”30. Generatoare de muzicalitate
este şi repetarea verbului a aluneca la gerunziu. Iar dacă lirica bacoviană este
dominată de muzica ploii ce lasă cuvintele undeva în urmă, devenind „ea însăşi
substanţa comunicării”31, cea stănesciană cunoaşte muzica sferelor.
Influenţele bacoviene nu se manifestă numai în primele volume ale lui
Nichita Stănescu. Volumul Măreţia frigului apare în anul 1972, iar poemul Ce alb, ce
negru de alb este probabil cel mai bacovian cu putinţă. Titlul pare alcătuit după
sintagma „Negru, numai noian de negru…”32, cu menţiunea că prin alăturarea
celor două nonculori, Stănescu reuşeşte să contrazică aşteptările cititorului. Dar
nici la Bacovia, ninsoarea nu este întotdeauna caracterizată de albul pur. Ea curge
de multe ori în tonuri mai apropiate de negru, decât de albul imaculat33: „ninge
gri”34 (Gri), „ninge zoios”35 (Nocturnă), iar prin titlul pe care Stănescu îl oferă
propriului său poem, dovedeşte cât de familiar îi este acest aspect. Astfel, cu cât
„culorile sunt mai inadecvate obiectelor, cu atât ele comunică o mai intensă
înstrăinare. Cu această tehnică Bacovia infuzează lumii din jur propriile sale
Idem, ibidem, p. 768.
Idem, ibidem, p. 756.
28 George Bacovia, Opere, Prefaţă, antologie, note, bibliografie de Mihail Petroveanu, Text stabilit,
variante de Cornelia Botez, Bucureşti, Editura Minerva, 1978, p. 13.
29 Nichita Stănescu, op. cit., Vol. I, p. 347.
30 Idem, ibidem.
31 V. Fanache, Bacovia în 10 poeme, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002, p. 23.
32 George Bacovia, op. cit., p. 21.
33 V. Fanache, op. cit., p. 57.
34 George Bacovia, op. cit., p. 10.
35 Idem, ibidem, p. 44.
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emoţii cromatice, diferite de la o etapă la alta a scrisului său.”36 Această constantă
poate fi identificată şi în poemele stănesciene.
Vârtejul, vântul şi taifunul ameninţă întreaga suflare umană. Iar dacă în
cazul lui Bacovia materia se descompune de căldură, precum în Cuptor, ori plânge
sau se dizolvă, precum în Lacustră şi Rar, la Stănescu, sub acţiunea forţelor naturii,
materia umană însăşi este separată în cele trei straturi: de piele, de carne, de os,
risipindu-se, în cele din urmă, în neant. Moartea îşi face simţită prezenţa prin
ameninţarea reprezentată de natura dezlănţuită, de supremaţia zăpezii. Nu
lipseşte nici ţipătul de durere ca imagine auditivă, ce contrastează cu urletul
vântului. Nu este omisă nici muzicalitatea versurilor: „câte stele în stele şi stele
lângă stele în alb/ şi vine vârtejul şi vine vântul şi vine”.37 Apare contrastul violent
între roşu şi alb, negrul fiind expresia morţii. Spaţiul este deschis, lipsit le limite,
de repere. Tipic stănesciene rămân însă enumerarea numerelor din cea de-a patra
strofă, alături de jocul cu timpul din finalul poemului. Am putea spune că Nichita
Stănescu doreşte să-şi plaseze poezia dincolo de orice timp şi spaţiu. Fenomenul
nu este singular, fiind întâlnit şi în alte poeme, precum Cântec de drum, Aeroport de
toamnă. Acest fapt îl apropie şi mai mult de Bacovia. După cum afirmă Ion
Caraion, numeroşi exegeţi au demonstrat într-un mod admirabil în ce grad
„poezia bacoviană se confundă cu timpul şi locul în care ea a apărut, apoi aceeaşi
poezie poate fi situată cu şanse sporite şi în timpuri foarte îndepărtate, dincolo de
orice istorie şi de orice geografie, dincolo de orice referinţe şi reperuri, ca un
straniu cod cu însemnări extrem de sublimate, descoperit prin hazard, rămas
dintr-o vreme ori dintr-o planetă pierdută, mărturisind asupra unor decepţii
iremediabile, în numărul cel mai redus de cuvinte, dar cât mai expresiv, cât mai
aspru, cât mai trist.”38
Imn în decembrie surprinde peisajul hibernal bacovian redat în manieră
nichitastănesciană. Albul zăpezii şi griul sugerat de fumul furnalelor domină
peisajul. Întreaga natură şi timpul pornesc o călătorie spre un nou început.
Elementele terestre sunt asociate cu cele celeste: cerul este un lac aerian sclipind de
zăpezi, în timp ce fiecărui oraş îi este atribuită o stea. În acest mod este sugerată
ideea potrivit căreia cerul se atinge cu pământul, idee poetică identificată şi în
poezia De iarnă a simbolistului. În ciuda faptului că nu numai natura, ci şi timpul
este nuanţat de albul orbitor, tonul poeziei este unul optimist, fapt ce aminteşte
mai mult de Labiş.
Poetica lui Stănescu se fixează într-un regim al metamorfozelor originale.
Totul se transformă în lirica sa. „Solidele curg, lichidele se evaporă, aerul e
material. Corpul uman se dezintegrează, membrele devin aripi de păsări sau de
îngeri. Cosmosul intră într-un tipar anatomic. Omul este «figura» centrală a acestei
V. Fanache, op. cit., p. 61.
Nichita Stănescu, op. cit., Vol. II, p. 343.
38 Ion Caraion, Bacovia – Sfârşitul continuu, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1977, p. 24.
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lirice anatomii universale. [...] Consistentă şi inconsistentă, materialul încalcă
regulile materiale, alcătuind o lume teribil de reală, şi, totodată, teribil de ireală.” 39
Tot prin dinamism poate fi caracterizată şi lirica bacoviană, având în vedere
aceeaşi dizolvare şi dezintegrare a materiei şi a fiinţei umane, a ploii ce curge
necontenit şi duce inevitabil la ameninţarea diluviului, ori a ninsorii abundente ce
anunţă moartea prin îngropare şi îngheţ.
Ceea ce îi apropie pe Stănescu şi George Bacovia este muzicalitatea
versurilor, dinamica transformărilor, cromatismele, dar şi sentimentul de frică şi
ameninţarea morţii; cu menţiunea că ultimele două constante sunt prezente
îndeosebi în primele volume ale scriitorului. Ideea de a fi devorat de corbi apare
deopotrivă la Stănescu şi Bacovia, pe când în poemele Marele cal, Somnul cu
fierăstraie-n el sau Baladă din volumul În dulcele stil clasic, moartea se face simţită
prin ideea de a fi păscut de botul unui cal. Pentru poet calul devine un simbol al
morţii, o figură ameninţătoare venită din subconştient.40 În volumul Noduri şi
semne, cele 33 de noduri transpun imagini ale morţii în desfăşurare, imagini ale
agoniei, ce este adesea echivalată cu o revelaţie.41
Despre specificul liricii stănesciene vom vorbi în cea din urmă parte a
lucrării noastre. Pe lângă aspectele deja amintite, Nichita Stănescu „exprimă în
mod direct conştiinţa că el este un modelator al limbii, că el construieşte lumile
poetice cu ajutorul sunetelor, al literelor, al silabelor, al cuvintelor, cu ajutorul
unor procedee de limbaj şi de construire a textului, pe care le pune în evidenţă în
diferite moduri.”42
Descrierea lui A deschide volumul Epica Magna (1978). Poetul opune litera A
cifrei 1, ce marchează începutul unui şir de numere naturale. Pe parcursul poeziei
litera se confundă din ce în ce mai mult cu ideea de poezie. Primele versuri au
aspect de ipoteză, iar poemul în ansamblul său arată ca o demonstraţie.43 Se face
aluzie la forma literei: „Sub piramida ta, A voi depune mărturie”.44 Procedeul nu
este unul izolat, deoarece prima strofă din Sentimentul ţării cuprinde aluzii la
forma literei I.
Verbul pentru Nichita Stănescu este un simbol asimilat vorbirii poetice ori
cuvântului. Cu versul „Căzusem strâmb cu verbul peste orizont” începe Nod 17.
Prin creaţia sa poetul devine nemuritor. E veşnic prin verbul ce îi asigură o viaţă
peste orizont, dincolo de moarte.45 Verbul preferat al lui Stănescu este fără îndoială
a fi. În acest sens, Marin Mincu afirmă: „Poetica lui Nichita Stănescu
N. Manolescu, Nichita şi Nichita, în Laurian Stănchescu, Râsu’-plânsu’ lui Nichita Stănescu, Ediţie
alcătuită şi îngrijită de Laurian Stănchescu, Bucureşti, Editura Ideea Europeană, 2005, p. 181-182.
40 Ioana Em. Petrescu, Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1989, p. 225.
41 Idem, ibidem, p. 222.
42 Ecaterina Mihăilă, Semiotica poeziei româneşti neomoderne, Editura Cartea Românească, 2003, p. 187.
43 Idem, ibidem, p. 188-189.
44 Nichita Stănescu, op. cit., Vol. II, p. 362.
45 Ecaterina Mihăilă, op. cit., p. 191-192.
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experimentează limbajul sub toate aspectele pe care acesta le implică în
actualizarea discursului, numai pentru a exprima cât mai autentic sentimentul de
a fi.”46 În această lumină, devin semnificative poemele Oase de oameni şi N-au murit
în zadar.
Mijloacele prin care limbajul devine obiectul poeziei sunt, după cum
surprinde Ecaterina Mihăilă, inovaţiile de limbă la nivel lexical, morfologic,
sintactic şi semantic. Nichita Stănescu, spre deosebire de alţi poeţi, semnalează
inovaţiile prin diverse procedee.47
O inovaţie lexicală este sintagma „râsu’ plânsu’”, care devine un cuvânt
compus dar într-un mod nespecific limbii române. Cuvântul cuprinde contopirea
a două stări aflate în relaţie de antinomie, devenind o emblemă a creaţiei lui
Stănescu. El cuprinde atât condiţia de artist a poetului, cât şi starea omului de la
sfârşitul mileniului, când orice demarare spre bucurie putea fi reprimată de
tristeţe.48 În aceeaşi clasă a inovaţiilor lexicale se înscriu şi lexemele cereşte,
nuştiucuiului şi nuştiucinelui identificate în poemul Un pământ numit România.
Inovaţiile de ordin morfologic sunt des întâlnite. Prin schimbarea clasei
gramaticale, poetul creează adjective din substantive. Astfel, în Oificarea caprelor,
timpul este clepsidros, faptul fiind subliniat graţios prin monorimă, pe când în Nod
11, pornind de la substantivul zeu, se alcătuieşte un reflexiv eventiv: mă înzeiam.49
Încălcarea regulilor de topică în propoziţie a fost întotdeauna considerată o
marcă a poeticităţii. Ecaterina Mihăilă include aici chiar şi antepunerea atributului,
permisă şi în alte contexte. În Mister de băieţi are loc o inversiune, iar la o primă
lectură a versurilor „Timp suspendat, ţie, copilărie,/ văzduhu-ţi lingea talpa şi
gleznele”, lexemul timp ar putea fi considerat complement indirect. Însă ordinea
firească este: ţie, copilărie, timp suspendat, ceea ce face ca funcţia de complement
indirect să fie îndeplinită de substantivul copilărie, sintagma timp suspendat fiind
apoziţia acestuia.50
Asocierile semantice rezultate din relaţiile sintactice frapează, derutează
sau trezesc încântarea cititorului prin ingeniozitatea combinaţiilor.51 În poemul
Enghidu (Dreptul la timp, 1967) întâlnim versul: „Pe însumi mă dor, în scurta
trecere.”52 Astfel, pe lângă complementul direct exprimat prin pronume personal
la persoana I, singular, formă neaccentuată, adaugă în mod redundat pronumele
de întărire, de persoana I, masculin, singular, însoţit de prepoziţia simplă pe. Şi
mai excentrice sunt asocierile semantice din următoarele versuri:

Marin Mincu, op. cit., p. 19.
Ecaterina Mihăilă, op. cit., p. 194.
48 Idem, ibidem, p. 196.
49 Idem, ibidem, p. 196-197.
50 Idem, ibidem, p. 204-205.
51 Idem, ibidem, p. 212.
52 Nichita Stănescu, op. cit., Vol. I, p. 160.
46
47

98

„Timpul se spărsese;
[...]
în glezne trecea o lună,
în genunchi o zi, în coastă o oră,
pe limbă un minut şi-n tâmlpă
o secundă.” 53 (Aeroport de toamnă).
Stănescu nu se mulţumeşte cu orice, fiindcă opera sa mărturiseşte că el
doreşte de fiecare dată altceva.54 Poemul Căutarea tonului ilustrează avântul
scriitorului aflat mereu în căutarea noului, a stilului său propriu, încercând să se
îndepărteze cât se poate de mult de antecesorii săi şi, în acelaşi timp, de el însuşi,
iar cea mai potrivită formulă de a reda această căutare este dialogul eului creator
cu sine. „Primul cuvânt propus este «înger», care ar intra în ceea ce Călinescu a
numit «universul poeziei», un cuvânt predispus pentru a fi «poetic», dar care şi-a
pierdut valenţele tocmai printr-un uz poetic îndelungat.”55 Ultimul vers
demonstrează faptul că mecanismul poeziei poate fi continuat la infinit. O
interogare lipsită de negare îi oferă cititorului oportunitatea de a continua el
însuşi.56
Toate aceste aspecte devin cu atât mai interesante în momentul în care
avem în vedere şi faptul că în ultimii aproximativ 15 ani de creaţie Stănescu nu-şi
mai scria poeziile, ci le dicta: „Poezia sa este, ca atare, compusă nu «vizual», ci,
integral, în cap, în gând.”57 Nichita Stănescu este creatorul unei poezii ce solicită
toate simţurile. Nu este de mirare că în Nod 28 eul poetic declară că vorbeşte cu
daimonul său, entitate cu rol de mediator între divinităţile superioare şi oameni.
Deducem de aici că eul creator este beneficiarul unei inspiraţii de ordin divin.
Probabil, în acest chip, Stănescu aboleşte „norme fonetice, gramaticale, sintactice,
semiotice. Aduce în poezie textul ştiinţific, romanul, epopeea, filozofia, logica,
teorema, demonstraţia, silogismele, sofismele, cifrele, literele, tranşează trupul
cuvintelor, înlocuieşte emoţia şi intimitatea cu soclul oratorului, are aerul că
umple cu hieroglife poemul da le catedra savantului”58, lirica sa înscriindu-se în
procesul de influenţă şi evoluţie în care străbat ecouri moderne şi postmoderne.
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MIRELA MANG
AXELE ORIGINALITĂŢII
Liderii „tinerei generații”
După apariţia primului său volum, Nicolae Labiș îşi consideră opera ca
fiind depăşită, un eşec, deoarece „esenţa lirismului fusese viciată”1. De aceea, în
poemele cuprinse în volumul postum Lupta cu inerţia putem observa o evoluţie
estetică, o atitudine diferită a poetului asupra creaţiei. Ion Pop, ca şi alţi critici, de
altfel, observă că acest volum se remarcă prin abandonarea epicului în favoarea
unei lirici confesive, directe.2 Prin această nouă direcție imprimată liricii vremii,
Labiș devine „un model și un impuls pentru o întreagă generație, afirmată
exploziv în anii următori.”3 „Lupta cu inerția” propusă de Nicolae Labiș este o
expresie ce caracterizează generația anilor ’60, iar aceasta semnifică „un apel la
înfrângerea stagnării spirituale”4, dar și o chemare spre „regăsirea surselor
esențiale ale lirismului”.5 Astfel, sintagma „lupta cu inerția” poate fi interpretată și
în această cheie, adică respingerea restricțiilor în procesul creator.
Numeroase mărturisiri ale poeților „generației tinere” vorbesc despre
Labiș ca despre un mentor. Ioan Alexandru îl situează pe Labiș „la temelia acestei
noi mănăstiri a poeziei”6. Constanța Buzea afirmă: „Mă gândesc că noi formăm
aici un cerc și că în mijlocul lui se află Labiș și că el se învârtește cu o asemenea
viteză încât se confundă și nu se mai vede [...] O dată cu această mișcare centrifugă
foarte puternică, noi am fost azvârliți din el.”7 De asemenea, Matei Călinescu îl
consideră pe Labiș „poetul unei generații”8.
Nichita Stănescu recunoaște în Nicolae Labiș un lider al generației sale, un
ideal pe care, însă, nu îl poate atinge. De asemenea, Nicolae Labiș a fost cel care i-a
prilejuit revelația de a deveni poet.9
Urmărind aceste mărturii, nu putem contesta faptul că Nicolae Labiș a fost
un factor declanşator al generației anilor ’60, „buzduganul unei generații”, cum a
fost numit de Eugen Simion.10 Însă acești poeți s-au detașat de opera poetică a lui
Nicolae Labiș, imprimând poeziei o notă personală.
Ion Bălu, Nicolae Labiș, București, Editura Albatros, 1982, p. 105.
Ion Pop, Poezia unei generații, Cluj, Editura Dacia, 1973, p. 52.
3 Idem, ibidem, p. 18.
4 Idem, ibidem, p. 21.
5 Idem, ibidem.
6 Gheorghe Tomozei, Moartea unui poet, București, Editura Cartea Românească, 1972, p. 412.
7 Idem, ibidem, p. 414.
8 Idem, ibidem, p. 421.
9 Alex. Ștefănescu, Introducere în opera lui Nichita Stănescu, București, Editura Minerva, 1984, p. 37.
10 Eugen Simion, Scriitori români de azi, Vol. III, Chișinău, București, Editura David-Litera, 1998, p. 68.
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Un exemplu grăitor în acest sens este Nichita Stănescu: deși nu a publicat
nimic înainte de moartea poetului, unele dintre poeziile debutului au avut
puternice ecouri labișiene. Ulterior, Nichita Stănescu conștientizează că nu își
poate imita maestrul și se depărtează de poetica acestuia pentru a crea ceva
complet diferit și original.
Influența exercitată de Nicolae Labiș este continuată și chiar depășită de
cea a lui Nichita Stănescu, care devine tot mai puternică, transformându-l pe
acesta în noul lider al generației.11 Poetul se impune printr-un mod cu totul diferit
de a scrie, de a percepe realitatea, atât față de predecesorul său, cât și față de
colegii săi de generație. Nicolae Manolescu îl consideră „poetul cel mai original
după al Doilea Război”12.
„Poezia este o lacrimă care plânge cu ochii.”13
Am pomenit anterior faptul că primele poezii publicate în volumul Sensul
iubirii (1960) sunt labişiene. De asemenea, am observat că poetul se distanţează de
precursorul său printr-o creaţie originală. De aceea, consider necesară stabilirea
trăsăturilor care îi leagă pe cei doi, dar, mai ales, evidenţierea diferenţelor
semnificative dintre cele două poetici.
O trăsătură pe care o găsim cu precădere la Nicolae Labiş şi care apare şi la
Nichita Stănescu, în special în primul volum, este vitalismul, frenezia14: „Ce-i
inima? Mi-i foame! Vreau să trăiesc, și-aș vrea...”15 (Moartea căprioarei). Din întregul
ciclu al Confesiunilor răzbate, după cum remarcă Ion Pop, „«lăcomia» senzorială de
a cuprinde lumea”16 a unui eu poetic în expansiune: „Ce larg mă simt și lacom și
niciodată plin!/ Sorb prin pupile lumea și-n taină cu auzul,/ Nepotolit ca-n fața
paharelor de vin/ Ce-mi scapără-n mustață stropi limpezi ca hurmuzul”
(Confesiuni).
Nicolae Labiș întruchipează imaginea poetului tânăr, a cărui „frenezie
vitalistă”, ca factor dinamizator, va putea fi reperată și în creațiile poetice ale
urmașilor săi. Versuri pline de elan tineresc putem găsi, de exemplu, în poemul
stănescian O călărire în zori: „Soarele saltă din lucruri, strigând/ clatină muchiile
surde și grave./ Sufletul meu îl întâmpină, ave!/ Calul meu saltă pe două potcoave/
Coama mea blondă arde în vânt.” Această ultimă strofă a poemului ilustrează cel
mai bine relația dintre cosmos și individ. Sonoritatea versurilor este amplificată
Alex. Ștefănescu, op. cit., p. 197.
Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Piteşti, Paralela 45, 2008, p. 1020.
13 Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, Antimetafizica, Postfaţă de Dan Grigorescu,
București, Editura Cartea Românească, 1985, p. 292.
14 Alex. Ştefănescu, op. cit., p. 38.
15 Pentru a cita versurile lui Nicolae Labiş, am folosit ediţia: Nicolae Labiş, Opera poetică, Vol. I-II,
Ediţie alcătuită de Mircea Coloşenco, Bucureşti, Editura Cartier, 2005.
16 Ion Pop, Poezia unei generaţii, ed. cit., p. 27.
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prin îndoitul strigăt: „strigătul” soarelui și cel al călărețului („ave!”), „comuniune
întru sunet, [...] răspuns al eului ca ecou la apelul universului și ecou al lumii
externe la mesajele subiectului”17.
Ulterior, într-o altă etapă a creației poetice, Nichita Stănescu se va
îndepărta de această viziune a lui Nicolae Labiș, evoluând „spre o gesticulație mai
eterată și oarecum mai «abstractă»”18. Un Nichita Stănescu mai matur vom găsi, de
pildă, în volumul 11 elegii. Acest ciclu de poeme se caracterizează prin
reflexivitate, tensiune și contradicții ale eului poetic.
În opera celor doi poeţi se pot observa accente lirice eminesciene. Putem
spune că Eminescu a fost un model pentru cei doi. În cazul lui Labiş, influenţa
eminesciană se manifestă în înclinaţia spre codru şi elemente ale naturii care
funcţionează ca motive lirice eminesciene, iar poemul cel mai sugestiv în acest
sens este Moartea căprioarei: ,,Aşteptăm într-un loc unde încă mai sună,/ Din
strunele undelor line, izvoarele,/ Când va scăpăta soarele, când va licări luna/ Aici
vor veni în şireag să se-adape/ Una câte una căprioarele.” Nichita Stănescu îi
dedică poemul O călărire în zori lui Eminescu tânăr. De asemenea, Nichita Stănescu
se apropie de Eminescu prin aportul său în revoluţionarea limbajului.
La nivelul limbajului, Nicolae Labiş utilizează un lexic cu caracter
denotativ, iar întâmplările sunt evocate cu exactitate şi fără subtilităţi metaforice,
aşa cum sunt receptate prin ochii unui copil: „Unul a sărit gardul nostru,
prăvălindu-se/ Sub cireş, lângă mine, cu capul crăpat” (În ziua neuitată). Spre
deosebire de precursorul său, Nichita Stănescu este iremediabil ataşat de limbajul
metaforic. El consideră că poezia este un limbaj secund care se diferenţiază de cel
comun, primar, iar metafora este un artificiu care are calitatea de a înfrumuseţa
realitatea, de a revela un mister, așa cum apare și în concepţia lui Lucian Blaga.
Poetul – filosof, cel care a pus bazele teoriei referitoare la metafora
plasticizantă și cea revelatorie, afirmă că „limbajul cu adevărat poetic are acest
aspect «metaforic», chiar și atunci când nu utilizează metafore propriu-zise”19.
Nichita Stănescu se declară un susținător al acestei idei dezvoltate și exemplificate
de Lucian Blaga. Astfel, pornind de la versul eminescian „Nu credeam să-nvăț a
muri vreodată” (Odă în metru antic), care nu are în structura sa figuri de stil
precum metafora sau epitetul, poetul demonstrează forța expresivă a acestuia20.
Mai mult, actul poetic însuși are o funcție revelatorie inerentă21. În ceea ce privește
acest procedeu artistic, poetul ajunge la credința că „orice metaforă e o revelație,

Ion Pop, Nichita Stănescu – spațiul și măștile poeziei, București, Editura Albatros, 1980, p. 14.
Idem, Poezia unei generații, ed. cit., p. 28.
19 Lucian Blaga, Trilogia culturii. Orizont și stil. Spațiul mioritic. Geneza metaforei și sensul culturii,
București, Editura pentru Literatură Universală, 1969, p. 314.
20 Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, op. cit., p. 133 - 134.
21 Iosif Cheie-Pantea, De la Eminescu la Nichita Stănescu, Timișoara, Editura Excelsior Art, 2000, p. 156.
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nu o formă gramaticală”22. Prin urmare, metafora nu e o simplă potrivire de
cuvinte, ci are resorturi mai adânci în ființa umană. Cuvintele devin astfel
purtătoare de sentiment și tensiune. După cum afirmă poetul într-un articol, „arta
scrisului începe de acolo de unde fraza scrisă e aptă să rețină în ea sentimente”23.
În acest context, se cuvine să aducem în discuție și statutul cuvântului, așa
cum apare în concepția lui Nichita Stănescu. Aceasta ne este dezvăluită într-un
interviu acordat lui George Sanda: „Semantica precede cuvântul. Poezia nu rezidă
din propriile sale cuvinte. Poezia folosește cuvintele din disperare. Nu se poate
vorbi despre o artă a cuvântului, pentru că nu putem identifica poezia cu cuvintele
din care este compusă. În poezie, putem vorbi despre necuvinte; cuvântul are
funcția unei roți, simplu vehicul care nu transportă deasupra semantica sa proprie
ci, sintactic vorbind, provoacă o semantică identificabilă numai în modul
sintactic”24.
Cu alte cuvinte, esența poeziei nu rezidă în cuvinte, care reprezintă forma
materială a acesteia, ci în încărcătura spirituală și semantică pe care o transmite.
„Poetul a fost mereu preocupat de spiritul cuvântului, nu de materialitatea lui”25.
Totuși, poetul este conștient că limbajul este singurul mijloc de transmitere a
poeziei. De aceea, „poetul va căuta necuvintele, deoarece cuvintele își pierd
transparența spiritualității prin izvorul lor material”26. Acesta începe o luptă
continuă, având ca adversar cuvântul, luptă izvorâtă din dorința de eliberare de
sub tirania limbajului: „și vreau să nu mai exiști / ca să fiu liber de vorbire”27
(Pean).
Iată o viziune cel puțin originală asupra limbajului și care va fi ilustrată
într-o serie de poeme. Putem remarca predilecția poetului de a-și exprima propria
viziune poetică în lirică, precum și în eseuri și interviuri.
Alexandru Ruja apreciază că „lirica lui Nichita Stănescu oferă un exemplu
singular asupra [...] posibilităților de a împinge mereu limitele expresiei spre zone
nebănuite.28” Inovațiile pe care poetul le aduce la nivelul expresiei poetice pot fi
corelate întrucâtva și cu revoluția produsă de Tudor Arghezi, autor despre care
însuși Nichita Stănescu vorbește cu multă considerație: „Arghezi a ridicat un
taifun, măturând în dreapta și-n stânga vorbirea înțepenită și pălmuind fără milă
leșinul stilistic al epocii...”29. De aici putem deduce faptul că poetul „necuvintelor”
Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, op. cit., p. 133.
Nichita Stănescu, Opere V. Publicistică. Corespondență. Grafică, Ediție alcătuită de Mircea Coloșenco,
București, Editura Academiei Române, Editura Univers Enciclopedic, 2003, p. 192.
24 Idem, ibidem, p. 502.
25 Alexandru Ruja, Ipostaze critice, Timișoara, Editura Excelsior, 2001, p. 197.
26 Idem, ibidem, p. 196.
27 Pentru a cita versurile lui Nichita Stănescu, am folosit ediţia: Nichita Stănescu, Opera poetică, Vol. I,
Ediţie şi prefaţă de Alexandru Condeescu, București, Editura Humanitas, 1999.
28 Alexandru Ruja, op. cit., p. 197.
29 Nichita Stănescu, Opere V. Publicistică. Corespondență. Grafică, ed. cit., p. 20.
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nu a fost străin de influența argheziană. El este un partizan al eliberării limbajului
de sub asuprirea rutinei și a constrângerilor.
Iosif Cheie-Pantea susţine că „poezia lui Nichita Stănescu a şocat de la
început prin deconstrucţia limbajului poetic tradiţional şi introducerea unui
discurs ce ignoră cu dezinvoltură logica obişnuită.”30 Aici criticul sintetizează
două caracteristici ale poeticii lui Nichita Stănescu, care îl diferenţiază pe acesta
atât de Nicolae Labiş, cât şi de ceilalţi colegi de generaţie. Prin această sfidare a
logicii obişnuite, Nichita Stănescu deturnează aşteptările cititorului. Jocul de
cuvinte îl face pe acesta imprevizibil şi, de aceea, mai interesant. „În fiecare carte,
în fiecare poem, în fiecare vers sesizăm grija de a contrazice aşteptările cititorului,
de a devia de la traseul care se întrevede.”31 Aceste caracteristici sunt vizibile în
versuri precum: „Ai scăpat creta din mână/ şi uşa bătută în scânduri s-a dat de
perete:/ cerul s-a arătat, pieziş,/ acoperit de paianjeni/ care mâncau copiii ucişi”
(Sfârşit de bombardament).
Luând în considerare aceste trăsături, putem emite o judecată pertinentă:
Nichita Stănescu este un poet modern. Pe lângă limbajul modern şi sfidarea logicii
obişnuite, putem observa folosirea unor tehnici moderne, precum ingambamentul,
fragmentarea, dar şi evocarea unui peisaj citadin: „O, e amiază. Oraşul e-n
creştere.” (Oraş în creştere): „Uite, oraşu-n văzduhuri/ urcă, în sus, pân’ la
duhuri...” (Nu vă jucaţi cu pacea!). La polul opus, Nicolae Labiş este un poet de
factură tradiţionalistă. Poetul evocă satul, codrul cu izvoarele sale, experienţe de
vânătoare, muncile câmpului etc. Nichita Stănescu s-a declarat fascinat și
„surprins de strălucirea stranie a versurilor, în pofida stilului întrucâtva
tradiționalist”32, în legătură cu poemul Moartea căprioarei. Mai mult, întreaga
filosofie poetică dezvoltată și exprimată de Nichita Stănescu în versurile sale (și nu
numai) reflectă, cred eu, o gândire modernă și originală.
În concluzie, chiar dacă Nicolae Labiş a animat această generaţie a tinerilor
scriitori prin faptul că a înţeles poezia ca pe un mod de existenţă, aceştia şi-au
format propriul traseu poetic. Nichita Stănescu l-a avut şi el ca model liric pe
Nicolae Labiş, dar ulterior s-a distanțat de acesta, devenind, la rândul lui, un
model pentru generaţia sa, dar şi pentru generaţiile viitoare. Cele câteva axe
definitorii ale poeticii stănesciene, pe care le-am trasat prin raportare la mentorul
său, ne ajută să dovedim originalitatea creației sale poetice.
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VIOLETA OSICEANU
CĂRŢILE SIBILINE
În lucrarea de faţă voi prezenta o scurtă paralelă între ceea ce au însemnat
Sibilele – sau, mai exact, Cărţile sibiline – şi volumul de poezii al lui Nichita
Stănescu intitulat „cu orgoliu” tot Cărţile sibiline. Pentru aceasta voi porni de la o
scurtă istorie a profeţiilor sibiline şi voi continua cu studiul poeziilor lui Nichita
Stănescu.
Sibila era, la vechii greci şi, mai apoi, la romani, o profetesă, prezicătoare a
viitorului sau păstrătoare a tainelor. Ea era îndeosebi privită ca un intermediar
între două lumi: lumea zeilor şi cea a oamenilor, adăpostindu-se adeseori în
peşteri sau lângă izvoare. Aşa cum vom putea observa mai târziu în lucrarea de
faţă (în abordarea poeziilor lui Nichita Stănescu), sibilele se aflau în mare parte a
timpului într-o stare de transă ce le permitea să comunice cu zeii.
Numărul lor şi locurile în care aceste preotese se aflau diferă în funcţie de
religie. Este adevărat, nu se poate stabili un număr exact al acestor preotese, dar
numai uneia singure i-au fost cinstite profeţiile. Aceasta este Sibila din Cumae:
„Sibila din Cumae stătea în apropierea lacului Avernus, ascunsă într-o peşteră cu o sută
de intrări, iar fiecare intrare avea o voce, după cum spune legenda. Sibila îşi scria profeţiile
pe frunze pe care le lăsa apoi la intrarea în peşteră.”1 Odată cu deschiderea unei intrări,
frunzele zburau, iar oamenii le culegeau, ştiind că adevărata menire a acestora era
să alcătuiască o carte de profeţii. Aceste Cărţi Sibiline se presupune că au existat în
număr de nouă şi că au fost aduse ultimului rege al Romei de către Sibila din
Cumae, dar, în final, au rămas doar trei, deoarece celelalte au fost arse din pricina
încăpăţânării lui Tarquinius Superbus – acesta nedorind sa plătească o sumă prea
mare pe nişte simple cărţi. Abia după ce şase dintre ele au fost arse, celelalte trei îi
dezvăluie regelui adevăratul mister pe care îl conţineau, acela al profeţiilor legate
de soarta Romei. În urma acestor descoperiri, Cărţile Sibiline au fost puse la loc de
cinste în Capitoliu şi consultate numai de persoanele autorizate şi în anumite
momente de răscruce.
„În epopeea romană a cunoaşterii şi a întemeierii, Eneida lui Vergiliu, [...] o
întâlnim pe Sibila din Cume, fiinţă intermediară prin statutul ei de muritoare,
dăruită de Apollo cu nouă vieţi, iar apoi cu harul transmiterii mesajelor venite de
undeva, de «dincolo». Fiinţa intermediară devine instrumentul de cunoaştere
progresivă, mai cu seamă în ipostaza de conducător, superioară celei de
traducător, în măsura în care ea oferă deja o figurare a transobiectului.”2

http://www.descopera.ro/cultura/9976116-sibilele-prezicatoarele-lumii-antice
Dan Negrescu, Invariante clasice în literatura română, Timişoara, Editura Universităţii de Vest din
Timişoara, 2008, p. 27.
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La sibile comunicarea are loc prin transmiterea profeţiilor prin viu grai sau
prin anumite scrieri legendare; în cazul poeţilor însă, comunicarea se împlineşte
prin intermediul poeziei, acesta este mijlocul prin care ei transmit mesajul primit
de la daimonii lor către noi, „ceilalţi”.
După cum subliniază Dan Negrescu, „poetul traduce în acelaşi timp
mesajul lumii lui Vergilius, căci şi-a făcut ucenicia la una din marile
«traducătoare», la Sibila din Cume. Deşi nu o află, poetul devine urmaş al acesteia
prin atingerea spaţiului ce înconjoară acel «locus consecrates»:
„E drept, i-am spus, că până să ajung,
Pe-aceste locuri, drumul mi-a fost lung.
Am tot umblat dorind să dau de-acea
Vestită grotă-n care Sibila prezicea;
Dar cum m-a prins târziul în crânguri şi poiene,
Pe unde mă oprisem s-ascult poveşti troiene,
N-am mai aflat pe nimeni să mă-ndrume
Spre peştera cu-o sută de porţi şi uşi din Cume.”
(Călătorie şi popas)”3
Poezia, pe care o putem considera de acum o profeţie a poetului, reprezintă
o legătură dintre ingenium şi talentum, reunite într-o persoană intermediară între
două lumi. Raportându-ne la aceste două elemente definitorii pentru clasicismul
antic – ingenium şi talentum – , poetul transgresează spaţiul şi timpul real pentru a
accede într-o lume superioară în care devine traducător între două lumi: o lume
reală, în care trăieşte fiecare om, şi o lume nevăzută, pe care poetul o simte şi pe
care încearcă să o traducă în creaţia sa.
După cum sibilele erau nişte fiinţe intermediare ce transmiteau profeţiile
primite de la zei oamenilor, aşa şi Nichita Stănescu, prin recitalurile sale, nu făcea
altceva decât să transmită un mesaj: „Era cu adevărat «bărbatul ţeapăn şi zâmbit»
când recita; da, nu-i exclus ca acest autoportret al unuia din daimonii lui, să-i fi
venit în minte într-o clipă de răsfăţ, când marele poet se întrecea cu marele actor.”4
Povestea Sibilinelor lui Nichita începe de la îndemnul lui Constantin Crişan
de a scrie împreună un volum de poezii, volum care a apărut însă postum. La
această propunere, Nichita dictează o scurtă adresă către cei ce îi vor citi opera:
„Stimate Cetitorule,
Din şapte în şapte ani, azvârl şi rump cele gândite, scrise sau
visate ca să mă eliberez de dânsele şi ca să devin nou-nouţ şi galeş în
faţa Domniei Tale.
De data aceasta, mi-a întrerupt gestul prietenul meu Constantin
Crişan care a plonjat la paianjen după un verb tras cu stângul.
Idem, ibidem, p. 30.
Nichita, Stănescu, Cărţile Sibiline. Poezii inedite – o ediţie tardivă, Prefaţă, note şi addenda de
Constantin Crişan, Bucureşti, Editura Grai şi Suflet – Cultura Naţională, 1995, p. 6.
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Mi-a zis: dă-mi-le mie
I-am zis: ia-le
Mi-a spus: să fac o carte după bunul meu plac din ele?
I-am răspuns: Fă-o, căci dacă e bună, e meritul meu, iar dacă e
proastă, e gustul tău.
Nichita Stănescu
P. S. Iubite Cetitorule,
Iată-mă că-mi public postumele înaintea antumelor.
25 august 1981.”5
Deşi autorul de drept al poeziilor înglobate în volumul Cărţile sibiline este
Nichita Stănescu, autorul moral, sau, mai degrabă, cel pentru care au fost scrise
este Constantin Crişan. Poetul i le-a încredinţat pentru a le publica sau pentru a
face ce doreşte cu ele, deşi va mai dărui câteva poezii din acest volum şi altor
prieteni. Din această cauză, o mare parte din poeziile „culese” de Constantin
Crişan se găsesc publicate şi în alte reviste, antologii etc.
Atmosfera în care erau recitate şi scrise aceste poeme este descrisă de
Constantin Crişan ca un ritual îndepărtat, care te face să pierzi legătura cu lumea
reală, caracterul sibilinic al poeziilor constând chiar în talentul cu care Nichita
Stănescu reuşea să impresioneze, acela de a transmite mesajul poeziilor sale prin
„vocea, stilul lui de a spune poezia”.6 Astfel, în jurul poetului se creează un mit al
poeziilor sale. Atunci când ceea ce rămâne în urma poetului – opera – este mai
important decât însăşi persoana sa, atunci acesta devine un mit, rămânând doar
un autor în spatele operei sale. Aşa s-a întâmplat cu sibilele, despre care aflăm
informaţii doar din miturile ce le corespund, aşa se întâmplă şi cu Nichita
Stănescu din pricina morţii premature. Însăşi această moarte timpurie a poetului
ne face să ne întrebăm dacă acesta chiar a existat sau a fost creat de opera sa.
Pentru a susţine acest comentariu voi face apel la un studiu al Ioanei Bot, Semne de
carte, în care aceasta vorbeşte despre mitul creat de Nichita Stănescu: „Devine
evident că avem de-a face cu un erou mitic şi din frazele care i se atribuie despre
sine. Aşezându-se mereu în poziţie fraternă faţă de interlocutor, el îl numeşte pe
celălalt «bătrâne», implicită închinare în faţa aproapelui, socotit cu umilinţă mai
înţelept. Întrebat insistent (ritualic) «Cine eşti, Nichita Stănescu?», el răspunde
enigmatic «Eu sunt tu», «greşind» semnificativ biblicul «eu sunt cel care sunt». [...]
Astfel, el se consideră trimisul Poeziei în Real (identificând Poezia cu Sacrul) şi
succesor, prin rit iniţiatic, al lui Eminescu, altă figură mitică a culturii româneşti.”7
Există însă o cheie în toate sibilinele, care redă sensul misterului ce le
învăluie, ce le face să pară dincolo de adevăr, ireale. Aşa ar putea părea însuşi
Idem, ibidem, p. 7.
Idem, ibidem, p. 6.
7 Ioana Bot, Semne de carte, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2003, p. 31, http://www.scribd.com/doc/
134476317/Bot-Ioana-Semne-de-carte-doc
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creatorul lor, Nichita Stănescu, ireal, nepământean, creat în urma unor povestiri
aparţinând prietenilor săi multipli. Chiar Constantin Crişan, în studiul său asupra
Cărţilor Sibiline, făcea o remarcă privitoare la această cheie: „Cărţile Sibiline ale
Stănescului par să ne întindă în mai multe rânduri o cheie. În fapt, ea poate să fie
aceeaşi, descoperită şi încifrată totodată în mai toate cărţile sale, în gândirea sa
poetică: învârtirea în jurul eului până la ameţeală, călcarea, tropotirea pământului
până bătătură se face în locul călcat, aşa cum se pare că reuşea un derviş-magician
din câmpiile Capadociei care credea deopotrivă şi în Profet şi în Iisus Hristos. Este,
în termeni academici banali, acel ars ludens de care magistrul profită ilimitat.”8
Mitul şi sensul poeziei, ceea ce aceasta reuşeşte să transmită, dincolo de
timp şi spaţiu, este ceea ce rămâne. Istoria rămâne în urmă, pe când mitul este
rezistent, propagându-se generaţie după generaţie, poate chiar mai bine decât
amintirea poetului, realitatea istorică. Din această paradigmă face parte şi uitarea.
Poate într-o zi ne vom afla în faţa faptului de a recunoaşte o poezie, fără a şti prea
multe despre autorul ei, astfel încât mitul devine mai real decât realitatea istoriei.
Trecând mai departe în analiza Sibilinelor sale, aflăm că fiecare poezie are
propriul său caracter, propria sa idee. Poeziile lui Nichita Stănescu nu sunt
construite plecând de la o simplă idee ce trebuie perpetuată de-a lungul unui
volum, ci sunt elaborate astfel încât „unele prevestesc semne ascunse, foarte
puternice, durabile; altele sunt peisaje de suflet, stări, jocuri mai mult sau mai
puţin grave sau memorabile. Toate se înalţă din seva aceluiaşi fiu risipitor şi
incontestabil strălucit. Dar, o ştim atât din viaţă cât şi de la Nichita, până şi soarele
nu străluceşte întotdeauna la fel...”9
Prin felul în care şi-a construit, a gândit sau a trăit o bună parte din poezia
sa, Nichita Stănescu a reuşit involuntar să creeze în jurul său o dogmă, pe care el
însuşi o recunoaşte atunci când afirmă că „marii artişti creează dogme.” Prin
caracterul său de mare poet, el reuşeşte să formeze şi în jurul operei sale aceeaşi
aură mitică ce l-a înconjurat şi pe el mereu. „Autorul real este atât de şters în faţa
operei, încât, din necesităţi interioare, dar şi din necesităţi exterioare şi obiective,
îşi creează şi i se creează o biografie. Din punct de vedere exterior, ceea ce la
oricare altul este o dragoste, în cazul autorului se transformă într-un mister, într-un
mit.”10
Revenind la ediţia de poeme în discuţie, la Cărţile Sibiline, aceasta nu ar
trebui considerată mai puţin valoroasă decât oricare alt volum de poezii. Ceea ce
ne face să formulăm un astfel de verdict este chiar voinţa poetului de a-şi publica
o parte din sibiline şi în alte volume sau, pur şi simplu, faptul că dăruieşte câteva
şi altor persoane decât lui Constantin Crişan, prin aceasta demonstrând valoarea
Nichita, Stănescu, op. cit., p. 13.
Idem, ibidem, p. 14.
10 Nichita Stănescu, Antimetafizica, apud Vasile Spiridon, Nichita Stănescu: monografie, antologie
comentată, receptare critică, Braşov, Editura Aula, 2003, p. 45.
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acestor poeme. Nici nu ar trebui să gândim altfel, având în vedere că aici se
regăseşte Odă în metru antic, poezie la care Nichita Stănescu ţinea foarte mult şi
care îl apropie de mitul eminescian.„Dacă Nichita scotea din Sibiline pene de
fortificare valorică pentru cele din urmă cărţi ale sale – Epica Magna, Operele
imperfecte, n-am dovezi patente şi pentru Noduri şi semne – aceasta îmi întăreşte
gândul că el însuşi considera Sibilinele drept una din cărţile mari de poezie din
ultimii ani ai carierei sale, în orice caz un creuzet important.”11
Concluzionând cele spuse până acum atât despre adevăratele Cărţi sibiline,
împreună cu mitul lor, cât şi despre Cărţile sibiline ale lui Nichita Stănescu,
împreună cu mitul creat de poet, este pertinentă o ultimă trimitere la Constantin
Crişan, care considera că: „păstrând proporţiile, aceste Cărţi Stănesciene pe care
Nichita le-a numit orgolios Cărţile Sibiline, depozitează destulă înţelepciune şi
enorm de multă poezie.”12 Fiecare îşi creează propriul univers prin ceea ce
reuşeşte să transmită, pentru ca să rămână în amintirea celorlalţi drept un profet al
vorbelor şi al emoţiilor, aşa cum era Nichita Stănescu.
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LUCA MIXICH
CONSTRUCTUL PARODIC LA NICHITA STĂNESCU
Multe din poeziile lui Nichita Stănescu au o componentă parodică mai
mult sau mai puţin explicită. Noi suntem obişnuiţi, în mod normal, să vedem
parodia ca fiind o imitare ironică sau, chiar mai mult, o accentuare grotescă a
trăsăturilor unui model clasic. Încă de la început, totuşi, trebuie precizată o
caracteristică a poetului care intră oarecum în contradicţie cu această componentă
a parodiei: poetul neomodernist nu este sarcastic deloc. Mai mult, el consideră
această formă de comic ca fiind mult inferioară umorului ludic. La un moment
dat, însuşi poetul spune că „râsul lui Voltaire (adică sarcasmul) este jeg pe
sandaua lui Dionysos (adică umorul ludic, vitalist)”1.
Poetul îşi doreşte să creeze prin intermediul poeziilor sale o comuniune, pe
alocuri chiar spirituală, cu cititorul prin care ambii să reuşească să se întâlnească
pe un teren comun (poezia) şi să se bucure de jocul propus de poet. Şi atunci în ce
fel este parodică poezia stănesciană? Nu trebuie neglijat faptul că Nichita Stănescu
are un mare talent în a imita o varietate de stiluri: începând cu cel al romanticilor,
continuând cu limbajul academic şi matematic şi sfârşind cu cel publicistic, şi chiar
de mahala, după cum se va vedea în rândurile următoare…
În poezia În dulcele stil clasic, din volumul omonim, este vizibilă atitudinea
ludic-parodică a eului poetic faţă de poeţii romantici, dar şi faţă de cântecele
trubadurilor2:
„Dintr-un bolovan coboară
Pasul tău de domnişoară.
Dintr-o frunză verde, pală
Pasul tău de domnişoară.
Dintr-o înserare-n seară
Pasul tău de domnişoară.
Dintr-o pasăre amară
Pasul tău de domnişoară…”3
Citind primele două strofe, se pot observa mai multe lucruri. Unul dintre
ele are legătură cu tenta parodică a acestor versuri, observabilă încă de la început.
Această atitudine este evidentă mai ales prin acel pas al domnişoarei/ iubitei care
coboară pe rând dintr-un bolovan, frunză, seară şi pasăre. Aici se poate face o
conexiune cu romanticii, ultimele trei sunt motive recurente în lirica romantică:
Alex. Ştefănescu, Introducere în opera lui Nichita Stănescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1986, p. 80.
Idem, ibidem, p. 84.
3 Nichita Stănescu, Necuvintele, Prefaţă de Daniel Cristea-Enache, Bucureşti, Curtea Veche
Publishing, 2009, p. 320.
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avem, pe de-o parte, frunza şi pasărea, care fac parte din natură şi, pe de altă
parte, noaptea. Tot în legătură cu această imagine poetică, este interesant de
observat figura iubitei care, tot pe model romantic, pare că bântuie sufletul
poetului, dar aceasta e doar o aparenţă, de fapt, eul poetic este într-o predispoziţie
ludic-amoroasă, mai mult ludică decât amoroasă, în care el se complace. Astfel, el
încearcă să demonteze (post-modern) mecanismul suprafolosit de romantici şi să
arate cititorilor superficialitatea şi limitele acestuia. La un moment dat, Nichita
Stănescu a declarat că în poeziile erotice de genul acesta contează mai mult „tonul
galeş şi plângăreţ” decât „argumentaţia”.
Tot din acelaşi volum face parte şi o altă poezie parodică la adresa
romanticilor, Mult vechii de romantici…:
„De ce nu m-aş putea uita înfiorat
la braţul tău suav, când dormi,
atât de bine tu mirositoareo,
cu ochi închişi, enormi.
De ce n-aş crede că vin zeii
călări pe lungi miresme
ca să-şi depună umbra lor
la tine peste glezne…
De ce n-aş crede că exişti,
tu ce respiri în unde,
tu singură, văzuto doar cu ochiul
triunghiular din frunte.”4
Aici putem vorbi de o parodiere a monologului romantic. Aceasta este
realizată prin inserţia particulei „de ce” la începutul fiecărei strofe5, astfel că întreg
discursul liric pare o continuă interogaţie a eului cu privire la existenţa iubitei sale.
Epitete cum ar fi: „suav”, „înfiorat”, „închişi”, „enormi” etc. ne pot duce cu
gândul la ideea că poetul ştia foarte bine că acestea au o doză de patetism în ele
care se potriveşte foarte bine cu „haina” romantică a poemului.
Dar Nichita Stănescu nu a parodiat numai melodramatismul şi
schematismul romanticilor, ci şi rigiditatea şi inflexibilitatea limbajului militar.
Poemul Puşca este poate cel mai ilustrativ în acest sens, cu versuri precum:
„Puşca este compusă din trei părţi:
Partea de sus,
Partea de mijloc
Partea de jos.
Partea de sus este compusă din:

4
5

Idem, ibidem, p. 329.
Alex Ştefănescu, op. cit., p. 86.
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Partea de sus a părţii de sus,
Partea de mijloc a părţii de sus
Partea de jos a părţii de sus […] Foc!”6
Tautologiile şi repetiţiile din aceste versuri dau naştere unei caricaturi „a
demonstraţiei pedante”7 care nu reuşeşte să treacă de primul nivel al puştii, şi
anume forma (sunt descrise componentele armei), neîncercându-se o ajungere la
„esenţă”. Sub raport stilistic, tentativa poetului este de revelare a caracterului
mecanic al limbii, mai ales al limbajului de lemn folosit de militari (poate, aici este
trimisă şi o săgeată împotriva regimului comunist, mai ales împotriva felului rigid
de a vorbi al autorităţilor, poezia fiind publicată în 1979, adică în plin regim
comunist!). Înţelesul final al puştii se rezumă la ordinul „Foc!”, aici se poate merge
mai departe, rezumând esenţa puştii la o singură coordonată: uciderea.
În poezia Joc cu avioane (din volumul Sensul iubirii) avem un eu poetic
dornic de joacă, care pare a se afla la vârsta copilăriei. Eul vede războiul ca şi cum
ar fi un joc foarte spectaculos, dar totuşi un joc, iar în acest context războiul îşi
pierde dimensiunea tragică:
„După-aceea a pierit casa vecinului
și casa din colț
și casa de-alături…
Și eu, de mirare,
clătinam din cap:
uite, nu mai e o casă!…
uite, nu mai e o casă!…
uite, nu mai e o casă!…”8
Aceste versuri ne duc cu gândul la ideea războiulului ca spectacol ludic
total, care se poate realiza cu o singură condiţie: scoaterea emoţiilor şi a
sentimentelor tragice din ecuaţia războiului. Probabil că războiul este un joc şi cu,
şi fără tragism, dar fără tragism este complet ludic!
În volumul Măreţia frigului se regăsesc două poezii care parodiază limitele
limbajului matematic. Poezia Matematica poetică trasează graniţele dintre limbajul
matematic şi cel poetic şi, în acelaşi timp, îl priveşte ironic pe cititorul format la
şcoala raţiunii9. Totul culminează cu versurile finale: „Matematica s-o fi scriind cu
cifre,/ dar poezia nu se scrie cu cuvinte./ Cucurigu!”10, în care atitudinea poetului
faţă de matematică şi poezie este evidentă. El priveşte cu o oarecare
condescendenţă limbajul matematic, considerând că acesta se rezumă doar la
Nichita Stănescu, Poezii, Antologie, postfaţă şi bibliografie de Cristian Moraru, Bucureşti, Editura
Minerva, 1988, p. 291.
7 Ion Pop, Nichita Stănescu – spaţiul şi măştile poeziei, Bucureşti, Editura Albatros, 1980, p. 217.
8 Nichita Stănescu, Poezii, ed. cit., p. 17.
9 Ion Pop, op. cit., p. 206.
10 Nichita Stănescu, Poezii, ed. cit., p. 237.
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numere şi cifre, fiind astfel destul de limitat, pe de altă parte însă, vede în poezie o
modalitate de exprimare care porneşte de la cuvântul scris dar pe care ajunge să îl
transceandă.
În poezia Altă matematică, Nichita adoptă în continuare acelaşi ton
condescendent la adresa limbajului matematic. Spre deosebire de cealaltă poezie
„matematică”, aici lucrurile sunt împinse într-o zonă mai onirică, în care eul poetic
îşi dă frâu liber imaginaţiei şi juxtapune obiecte care nu au niciun fel de legătură
între ele (acest procedeu seamănă foarte mult cu dicteul automat folosit de
suprarealişti). Acest poem este construit pe jocul alternării a două planuri: unul
abstract, cel matematic, şi unul concret, cel al reprezentărilor vizuale, iar acesta se
sprijină pe primul plan în următorul fel:
„Noi ştim că unu ori unu fac unu,
Dar un inorog ori o pară
Nu ştim cât face.
Ştim că cinci fără patru fac unu,
Dar un nor fără o corabie
Nu ştim cât face…”11
Aici operaţia matematică, oricare ar fi ea, este acceptată de către eul poetic
(spre deosebire de prima poezie), dar imediat aceasta se dovedeşte a fi
insuficientă. Eul încearcă să concretizeze ceva abstract, imposibil de concretizat!
De aici şi tenta parodică a poemului care vrea să scoată în evidenţă, până la urmă,
neputinţa matematicii: dacă vrem să rezolvăm o ecuaţie matematică în plan
abstract, putem fără nicio problemă, în schimb dacă o aducem într-un plan al
reprezentărilor vizuale şi încercăm să înlocuim o cifră cu un lucru, atunci vom
îmtâmpina ceva probleme… Dar miza reală a acestei poezii este de fapt iubirea:
„Ştim că unu plus unu fac doi,/ dar eu şi cu tine,/ nu ştim, vai, nu ştim cât
facem”12. Eul încearcă să rezolve misterul iubirii folosindu-se de nişte formule
matematice care la final nu dau rezultatul scontat („Pieri din mintea mea!/ Revino-mi
în inimă!”13). În sufletul eului se petrece un paradox, el vrea, în acelaşi timp, să
uite figura iubitei sale, dar şi să se reîndrăgostească de ea. Dacă transformăm
aceste trăiri în limbaj matematic, vom avea un minus şi un plus care se anulează
reciproc şi dau zero, şi tocmai de aceea acest tip de limbaj este limitat, pentru că
zero-ul matematic pe care tocmai l-am obţinut nu are cum să reprezinte structura
contradictorie a, în acelaşi timp, îndrăgostitului şi neîndrăgostitului.
Nichita Stănescu nu s-a rezumat la a parodia doar limbajul matematic, de
asemenea, el s-a perindat şi prin lumea academicienilor. Volumul Laus Ptolemaei14
Idem, ibidem, p. 246.
Idem, ibidem.
13 Idem, ibidem.
14 Nichita Stănescu, Oase plângând, Prefaţă de Ion Pop, Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2011, p.
140-201.
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preia ideile lui Ptolemeu referitoare la poziţia Pământului ca centru al universului
şi le „îmbracă” sub o haină poetică şi ludică. Aici poetul se declară împotriva
firilor raţionale care au mutat Pământul la periferia universului şi chiar le cere
socoteală acestora pentru că au transformat planeta noastră în „sluga soarelui”15.
Este interesant de observat faptul că, prin intermediul acestor poezii, Nichita
propune un mod metaforic şi poetic de percepţie a universului şi nu unul concret16
sau, spus cu alte cuvinte, nu argumentaţia ştiinţifică este importantă în discursul
liric, ci interpretarea stângace a poetului care prin deformarea voită a
argumentelor ştiinţifice reuşeşte să creeze un alt tip de imagine poetică. În poezia
Prelecţiune este foarte amuzantă atitudinea discipolului care distorsionează
intenţionat vorbele maestrului Ptolemeu, conferindu-le un plus de viaţă şi
plasticitate:
„Am căutat hârtiile şi am scris:
– Contemplaţia, adică staticul firii,
Cel care din plictiseală se schimbă pe sine;
Criza de timp, adică
Starea firii care din oboseală
Rămâne-mbrăcată în vechea sa haină,
În scutecul naşterii sale.”17
18
Şi în poezia Câmp , din cadrul aceluiaşi volum, sunt parodiate logica şi
argumentaţia ştiinţifică post-ptolemeică, după care Pământul are o formă sferică şi
se învârteşte în jurul unui soare unic în galaxia noastră. Despre aceste ultime două
idei este vorba şi în poezia aceasta. În acest univers poetic, Pământul este plat
„asemeni unei scânduri groase”19 şi există mai mulţi sori, care gravitează în jurul
pământului şi care răsar în fiecare zi din alt loc, iar seara dispar cu toţii. Acelaşi
lucru este valabil şi pentru zilele înnorate, atunci pur şi simplu nu răsare niciun
soare şi, ca soluţie la această problemă, eul poetic trimite „păsări dresate” să
cerceteze împrejurimile şi să-i spună „încotro trebuiesc îndreptate câmpiile
să-ntâlnească un alt soare”. Ca şi în cealaltă poezie, şi aici avem de-a face cu o
perspectivă poetică asupra universului, un „cum ar fi dacă?” prin care nu-şi
propune să contracareze cu adevărat argumentele ştiinţifice, ci doar să atingă nişte
idei care ar avea ca scop final lărgirea orizontului imaginaţiei fiecărui cititor.
În arhicunoscuta Lecţie despre cub, din volumul Opere imperfecte, există
multe elemente ce ţin de limbajul prospectelor20, sau chiar de cel gastronomic. Prin
intermediul acestei poezii, autorul îşi face cunoscută concepţia sa privitoare la
Idem, ibidem, pag. 146.
Dan Cristea, Laus Ptolemaei, în „Amfiteatru”, nr. 2, 1969.
17 Nichita Stănescu, Oase plângand, ed. cit., p. 143.
18 Idem, ibidem, p. 160.
19 Idem, ibidem.
20 Alex Ştefănescu, op. cit., p. 94.
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finalitatea operei de artă. Mesajul îl ştim cu toţii, de remarcat sunt însă forma pe
care acest poem o are şi modalitatea de exprimare a discursului liric. Dacă e să ne
uităm la toate verbele folosite de poet, vom constata că aproape toate sunt la
timpul prezent, formă impersonală şi reflexivă (cu excepţia verbelor care apar în
versul cinci şi la final), cum ar fi: „se ia”, „se ciopleşte”, „se lustruieşte” etc.
Această remarcă ne poate duce cu gândul la felul în care este scrisă orice reţetă
gastronomică (de exemplu, mai tot timpul ne întâlnim cu forme precum: „se ia”,
„se taie”, „se pune la copt” etc.) a cărei finalitate este de a ne arăta nouă, cititorilor,
ce trebuie să facem pentru a ajunge la produsul final, aceeaşi idee mi se pare că
este valabilă şi pentru poezia Lecţie despre cub. Eul poetic vorbeşte despre o reţetă
ce conţine toţi paşii care trebuie parcurşi pentru a înţelege cu adevărat finalitatea
operei de artă: ea va impresiona şi va atrage atenţia doar dacă este imperfectă. Dar
la această imperfecţiune finală creatorul va ajunge abia după ce atinge o
perfecţiune temporară cu opera sa de artă, care nu este suficientă şi care îl
blochează într-un punct fix. Pentru a depăşi această situaţie şi pentru ca opera de
artă să-şi atingă scopul este nevoie de o „mică” distrugere provocată de însăşi
mâna creatorului.
În poezia Strigături, Nichita Stănescu parodiază felul în care vorbesc
oamenii din mahala, care, de regulă, este foarte colorat şi strident, dar care în
această poezie se mulează pe personalitatea autorului şi devine un mod de
exprimare personalizat al poetului21. Această transformare este evidentă pe la
jumătatea poemului, moment în care fără niciun fel de legătură cu tonul
predominant de până atunci, este inserată o întrebare filosofică prin care se
schimbă întreaga dinamică a poeziei:
„Vrei sa fii tu rază, tu
groasă cum e mugetu
bătrână ca taică-tu
şchioapă
roabă
slabă?
Ca şi geana maică-tii
ca şi i dintr-un a fi?”22
În concluzie, se poate spune că Nichita Stănescu nu este un spirit parodic
pur, nativ, îi lipseşte cea mai importantă trăsătură pentru a fi considerat un
parodic: sarcasmul. Dar, cu siguranţă, are o abilitate remarcabilă de a imita pe
absolut oricine sau orice în stilul său propriu, fapt care îl duce în zona unui
parodic de tip post-modern, mai puţin agresiv, dar ludic şi memorabil.

21
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Idem, ibidem, p. 90.
Idem, ibidem.
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LAURA ARDELEANU
ALEPH
„Aleph! Iată punctul din care
se vede sensul întregului, ca și cum
sensul ar fi însuși întregul.”
(Nichita Stănescu, Aleph la puterea Aleph)
Întregul reprezintă Unitatea. Iar pentru a reda ideea de unitate, s-a inventat
cifra unu. Ea nu reprezintă doar singularitatea, ci și Totul – e unu și multiplu în
același timp. Ba mai mult, sinonimia cu noțiunea de „tot” se justifică prin
raportarea lui unu la zero – cel din urmă redă nimicul, în timp ce primul
reprezintă opusul nimicului.
De asemenea, o trăsătură aparte a unității e natura sa exemplară,
arhetipală, caracterul său de model universal-valabil sau de matriță după care s-au
făcut toate celelalte lucruri, ce au însă la bază structura celui dintâi.
În esență, nu există nimic mai presus, nici mai prejos decât unul, fiindcă el
își este suficient sieși, după cum o arată și Vechiul Testament în momentul în care
Yahveh îi rostește lui Moise binecunoscuta replică: „Eu sunt Cel ce sunt.”1
Aceste cuvinte ne trimit la vechea gândire ebraică și la un concept despre
care am vorbit deja, citându-l în motto-ul de mai sus pe Nichita Stănescu. E vorba
despre aleph (prima din cele douăzeci şi două de consoane care alcătuiesc sistemul
de scriere al evreilor, nu are valoare sonoră, ci numai una simbolică. Ca atare, a
uita să scrii consoana aleph într-un cuvânt care o conține, doar fiindcă nu se aude
în citire, înseamnă a știrbi sensul acelui cuvânt.)
Și nu întâmplător am adus în discuție acest concept: prin replica din Biblie,
citată mai sus, Dumnezeu îi dezvăluie lui Moise adevăratul Său nume. Foarte
interesant e faptul că în originalul ebraic, fiecare din cuvintele ce redau acest nume
sacru, încep exact cu această consoană, deci cu aleph (simbolul său e următorul: )א
( אה'ה אשד אה'הehyeh asher ehyeh)2
Așadar, la fel ca cifra unu, aleph redă și el totul, exemplarul, arhetipalul, ba
mai mult, redă chiar cifra unu. Aceasta, fiindcă sistemul de numerotare ebraic,
spre a reprezenta cifrele, nu folosește alte semne, decât literele ce redau sunetele
limbii.
Această autosuficiență a întregului, confirmată de cuvintele biblice
amintite mai sus, e redată și în poezia citată în motto: „dacă ar vrea să se sprijine
Exodul, 3:14-15, în *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a
Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod,
Bucureşti, Editura Institutului biblic şi de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1994.
2 The Letter Aleph, http://www.hebrew4christians.com/Grammar/Unit_One/Aleph-Bet/Aleph/aleph.html.
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de ceva, nu ar avea de ce să se sprijine”3 – aceasta tocmai fiindcă el însuși le
sprijină pe toate, fiind, așadar, linia ce le unește pe toate, iar dincolo de el nu mai e
nimic.
În gândirea ebraică, aleph reprezintă masculul bovinei, ceea ce in extenso
simbolizează puterea. Ba mai mult, aleph e și un element vital în existența acestui
vechi popor nomad, întrucât a avea o turmă numeroasă echivala cu a duce o viață
mai mult decât decentă, datorită avantajelor obținute de pe urma acesteia.
Dar poate mai relevantă pentru lucrarea de față este valoarea numerică a
lui aleph – el reprezintă cifra 1. Iar prin ideea de putere și prin cifra pe care o redă,
atrage atenția asupra caracterului unic al lui Dumnezeu.
Însă, la Nichita Stănescu, „ochiul [era] triunghiular” – avem de-a face din
nou cu scindarea singularității în trei părți, care însă redau un singur element. Se
reia vechea problemă a triadei și unității.
Foarte reprezentativă, în acest sens, e și doctrina kabbalei, care divide forma
scrisă a aleph-ului în trei elemente distincte care, împreună, formează acest singur
semn. Se consideră că această reprezentare e alcătuită din trei alte litere ale
alfabetului ebraic: două semne de yod dispuse oblic, unite de un vav. Cele două
semne ale lui yod redau aspectul infinit și ascuns al lui Dumnezeu, respectiv
revelarea Sa în fața omenirii, iar vav e puntea ce unește aceste două aspecte. Aleph,
prin aceste trei elemente constituente, face deci trecerea dinspre divin înspre
uman, dar rămâne același, neschimbat și, mai mult, dincolo de orice scindare,
rămâne unul singur.
În plus, o altă tehnică a vechilor evrei e gematria – sistem care constă în
acordarea de valori numerice cuvintelor și chiar propozițiilor întregi. Astfel, aleph
e compus din următoarele simboluri: aleph (redând și cifra 1) + lamed (redând cifra
30) + pey (reprezentând cifra 80), suma lor totală fiind chiar 111, ceea ce sugerează
o altă explicație pentru ideea trinității întru unitate.
Se observă, așadar, că nu există nimic dincolo de 1. Multitudinea ține de
expansiunea unității, nu de dublarea sau multiplicarea acesteia. Poetul grăiește în
acest sens că „nimic nu e/ în afară. Totul e înlăuntru./ Însuși Cosmosul nu există
decât/ înlăuntrul său.”4 Și tocmai întrucât aleph-ul e totodată și imagine a
infinitului, „Aleph la puterea aleph/ nu e cu putință.”5
O altă perspectivă interesantă este cea despre puncte și despre viteză.
Nichita Stănescu afirmă: „Nu mă interesează decât viteza./ Ea este cea care pune
ordine/ între puncte.”6 Raportând punctul la viteză, poetul mai adaugă că „numai

Nichita Stănescu, Aleph la puterea aleph, în Opera magna, Ediţie îngrijită de Alexandru Condeescu,
Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2004, p. 130.
4 Idem, ibidem, p. 132.
5 Idem, ibidem.
6 Idem, ibidem, p. 136.
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el are viteză”, în timp ce aceasta reprezintă „sensul ascuns, rațiunea/ punctului/ și-a
numărului lui”7.
Aceste considerații trimit la binecunoscutele versuri eminesciene din
Scrisoarea I: „Dar deodat-un punct se mișcă... cel dintâi și singur. Iată-l/ Cum din
chaos face mumă, iară el devine Tatăl!.../ Punctu-acela de mișcare, mult mai slab
ca boaba spumii,/ E stăpânul fără margini peste marginile lumii...”8
Avem de-a face până acum, în poezia Aleph la puterea aleph, cu două
aspecte: Unul și Multiplul, pe de o parte, și punctul și mișcarea, pe de altă parte.
Punctul e sinonim cu Unicul – el e modelul arhetipal, matrița tuturor punctelor ce
îi copiază forma și proprietățile: „Zic:/ Dacă un punct poate fi egal/ cu toate
punctele,/ numărul lui/ poate fi egal cu toate numerele/ punctelor.”9 Mișcarea e
ceea ce determină schimbarea la față a punctului, devenirea sa – ea face posibilă
expansiunea punctului, deci dividerea sa în tot mai multe puncte care i se
aseamănă. Fără mișcare, nu ar fi fost posibilă transformarea lucrurilor, întrucât
punctul unic inițial e mereu egal cu sine însuși, veșnic constant și imuabil.
Aceleași trăsături ale aleph-ului sunt semnalate și de scriitorul argentinian
Jorge Luis Borges în povestirea intitulată chiar Aleph. Pentru el, aleph e numele dat
totalității, Întregului: „Microcosmosul alchimiştilor şi cabaliştilor, proverbialul
nostru prieten concret, multum in parvo!”10. În cuprinsul acestui unic punct sunt
conţinute toate formele; el le susţine pe toate, iar ele alcătuiesc – împreună –
corpus-ul său. E exact ceea ce a surprins și Nichita Stănescu în versurile
următoare: „Aleph! Iată punctul din care/ se vede sensul întregului, ca și cum/
sensul ar fi însuși întregul.”11
E foarte interesant faptul că mulți autori au văzut în acest simbol un punct
– ba mai mult, și mai curios e faptul că totalitatea e considerată ca fiind un simplu
și singur punct. Punctul, se știe: nu are lungime, lățime, înălțime, adâncime, deci
nu poate fi măsurat – la fel ca infinitul. Semnalăm astfel paradoxul infim-infinit,
cele două nefiind altceva decât cele două fețe ale aceleiași monede ce le conține pe
ambele, iar, aici, numele monedei este aleph.
Acest punct însă, tocmai din cauza paradoxului său, e singurul în stare să
susțină totul, orice devenire și orice schimbare, fără însă a i se aplica aceleași legi
ale trecerii și regenerării, căci el a existat înainte de orice transformare (înainte de
timp, înainte de spațiu). Din acest motiv, el a fost numit „punct fix” sau „punct de

Idem, ibidem.
Mihai Eminescu, Scrisoarea I, în Poezii, Prefaţă de Dan C. Mihăilescu, Bucureşti, Editura Litera
Internaţional, 2010, p. 482.
9 Nichita Stănescu, op. cit., p. 135-136.
10 Jorge Luis Borges, Aleph, Ediţia a 2-a, Traduceri şi note de Cristina Hăulică şi Andrei Ionescu,
Ediţie îngrijită de Andrei Ionescu, Iaşi, Editura Polirom, 2011, p. 162.
11 Nichita Stănescu, op. cit., p. 130.
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sprijin”, iar filosoful grec Arhimede spunea despre el: „Dați-mi un punct de sprijin
și voi mișca lumea”.
Însă, pe lângă unitate și multiplicitate, în afară de static și dinamic, în
poezia la care ne referim, mai apare încă un aspect important ce trimite la ceea ce
se cheamă universalia. E vorba despre numere. Aici, „Numerele sunt numele
punctelor./ Ele sunt numele celor mai mici existenţe,/ punctele.”12 În continuare,
autorul susține că ele – numerele – „pot fi numele tuturor lucrurilor”13.
Dar aceste cuvinte sunt expresia unei vechi teorii, teorie elaborată încă din
vremea doctrinei pitagoreice. Aristotel, în primele cărți din Metafizica sa, făcând o
prezentare succintă a doctrinelor filosofice grecești de dinaintea lui, afirmă că „cei
numiţi pitagoreici sunt primii care să se fi apucat de matematici, pe care le-au
făcut să progreseze. Hrăniți, așadar, cu matematici, ei au socotit că principiile
acestora sunt și principiile tuturor lucrurilor”14 Ei au susținut că „toate lucrurile
sunt numărabile, și putem exprima numeric foarte multe lucruri. Astfel relația
între două lucruri legate se poate exprima urmând o proporție numerică.”15 Ba
mai mult, ei „au susținut că lucrurile sunt numere.”16
Această ultimă idee, relativă la concepția pitagoreică cu privire la relațiile
ce se stabilesc în univers, e redată și de Nichita Stănescu: „toate lucrurile sunt
făcute din puncte.”17 Știind din versul anterior că folosim câte un număr spre a
numi câte un punct, analogia punct-număr e de la sine înțeleasă. Și se justifică,
devreme ce, așa cum am mai spus și știm, punctul nu are dimensiuni, iar, așa cum
au susținut-o adepții gândirii lui Pitagora, numărul e o marcă universală care
denumește un lucru.
Ba mai mult, fiind cea mai mică existență, care însă intră în alcătuirea
tuturor lucrurilor, aici, punctul concurează – mai mult, e sinonim pentru – atom.
Se știe că acesta din urmă nu se mai poate diviza și reprezintă nivelul ultimei
scindări posibile a lucrurilor. Atomul, din acest motiv, poate fi văzut drept entitate
independentă, având proprietăți proprii, diferite de cele ale lucrurilor pe care le
formează când intră în relație cu alți atomi și formează corpuri.
Analogia punct-atom e evidentă din următoarele cuvinte: „Ele sunt numele
celor mai mici existențe,/ punctele.”18 Ba mai mult, se evidențiază și faptul că
punctele, luate împreună, formează, la fel ca și atomii, corpuri: „toate lucrurile
sunt făcute din puncte.” Așadar, punctele sunt cele ce stau la baza creației lumii,
Idem, ibidem, p. 133.
Idem, ibidem.
14 Aristotel, Metafizica, apud Frederick Copleston, Istoria filosofiei, vol. I Grecia și Roma, Studiu
introductiv de Anton Adămuț, Traducere de Ștefan Dominic Georgescu și Dragoș Roșca, Bucureşti,
Editura All, 2008, p. 30.
15 Idem, ibidem.
16 Idem, ibidem, p. 31.
17 Nichita Stănescu, op. cit., p. 133.
18 Idem, ibidem.
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însă, spre deosebire de atomi, acestea prezintă o proprietate distinctă: ele se
raportează la „punctul-tată”: la Aleph. („Aflându-mă în punctul numit Aleph,/ m-am
ridicat și am zis...”19)
De asemenea, mai mult decât atomii, fiecare punct se distinge de altul prin
numele său, care e totodată sufletul său: „Ele [numele] n-au trup. În schimb au
suflet.”20
Bineînțeles, interpretările despre poezia la care ne-am referit și noi sunt
multiple, tocmai din cauză că însuși aleph-ul e un concept complex, reprezentând
Infinitul, chiar Întregul sau Totalitatea din care se desprind toate lucrurile (în
viziunea lui Borges), Unitatea (în sistemul de numerotare ebraic, el fiind simbolul
cifrei 1), Divinitatea (din nou, în gândirea ebraică) etc. Tocmai de aceea, un
comentariu asupra naturii și manifestării unei astfel de Realități nu poate să le
redea decât parțial pe acestea, poezia rămânând singura capabilă de a explicita
ne-înțelesul.
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DIANA LICĂ
DE LA CARNAL LA SPIRITUAL
Nichita Stănescu inserează la un moment dat printre eseurile din volumul
Respirări (1982) următoarea afirmaţie: „Hipocrate mi-a spus: Omul este o ţeavă, el
se înnoadă la început în jurul lui. Hipocrate mi-a spus: Omul este un nod, deci el
poate fi ucis prin tăierea nodului […] – Ai zis că omul e o ţeavă care se înnoadă în
jurul ei. – N-ai înţeles, fiule, mi-a zis el. Iar dacă cumva din trecere de timp te-am
botezat Gordian, ai răbdare până vine Macedon de-ţi răspunde.”1 Aşadar, dacă la
semn ne raportăm ca fiind „măsurabil”, descifrabil şi un suport pentru posibile
realităţi, în ceea ce priveşte nodul, totul se transformă în nesiguranţă. Nodul s-ar
traduce printr-un soi de „nucleu de sens mai greu şi mai important decât
semnul”2, el implică un grad înalt de dificultate în disecarea sa şi, în cele din urmă,
poate să rămână fie neînţeles, fie mut. Nodul stănescian, prin esenţa sa, trezeşte la
viaţă legendarul nod gordian, iar singura posibilitate de dezlegare a acestuia
rămâne cea a tăierii lui. Nodul, precum un spirit malefic, se întrupează în eul
stănescian, un eu carnal, material, punându-l pe acesta în ipostaza dureroasă de a
nu înţelege semnele lumii, mai mult decât atât, ducându-l la autodistrugerea
propriului trup, pentru a se ajunge la moarte şi, în cele din urmă, la stadiul
absolut, spiritual, singurul stadiu ce-i permite eului înţelegerea tuturor semnelor.
Universul poetic stănescian este, în genere, un univers al simţurilor, fie că
vorbim de cel vizual, gustativ sau tactil, însă ceea ce se experimentează în Noduri
şi semne sunt cu totul alte stări, precum: sfâşierea, orbirea, însingurarea,
neînţelegerea. Nichita Stănescu reuşeşte să şocheze cititorul printr-o abundenţă a
imaginilor carnalului, ce conduce către acţiuni violente, de tipul tăierii, jupuirii,
cioplirii sau îngheţării. Încă din Nod 2 luăm contact cu un astfel de imaginar
traumatizant, unde „un trup imens e supus unei sisifice munci de «jupuire» şi
descărnare”3: „Roata îi rupe carnea/ şi carnea nu i se mai sfârşeşte!/ Roata îi rupe
osul/ şi osul nu i se mai sfârşeşte!/ Roata îi rupe sângele/ şi sângele nu i se mai
sfârşeşte,/ împărate!// I-am jupuit pielea de pe el/ şi sub piele i-am găsit tot piele!/
I-am spart ochiul şi sub ochi/ i-am găsit tot ochi!...”4. Nu numai că se apelează la
acţiuni de rupere sau de jupuire, ci şi mijlocul prin care se realizează acestea,
„roata”, pare a crea imaginea unui mecanism de tortură. Poemul are, aşadar, la

Nichita Stănescu, Respirări, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1982, p. 64.
Ștefania Mincu, în Nichita Stănescu, Poezii, Introducere, tabel cronologic, comentarii şi note critice
de Ştefania Mincu, Ediţie revăzută şi adăugită, Constanţa, Pontica, 1997, p. 41.
3 Ion Pop, Noduri şi semne, în *** Dicţionar analitic de opere literare româneşti, Vol. II, Coordonare şi
revizie ştiinţifică de Ion Pop, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007, p. 642.
4 Pentru a cita versurile lui Nichita Stănescu am folosit ediţia: Nichita Stănescu, Noduri şi semne,
Prefaţă de Răzvan Voncu, Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2010.
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bază încercarea disperată, dar, în acelaşi timp, zadarnică e eului de automutilare a
trupului, de tăiere a organelor vitale, de descarnare totală: „I-am jupuit pielea”, „I-am
spart ochiul”, „I-am smuls limba”, „I-am tăiat inima”, „I-am despicat fruntea”, „I-am
frânt şira spinării”. Prin urmare, primele poeme din volumul Noduri și semne aduc
la suprafață stadiul incipient la care eul stănescian se află în momentul pornirii
sale în această „călătorie” în căutarea imaterialului, un stadiu ce ni-l înfățișează
împovărat de greutatea masivă a un trup carnal ce pare a nu se mai sfârși, un eu
liric copleșit de disperare, o imagine care, de altfel, devine antagonică celei din
final, unde îl surprindem extenuat, dar hotărât să atingă stadiul suprem al
spiritualului. În Nod 3 avem de-a face cu aceeaşi împovărare a cărnii trupeşti, însă
totul ia proporţia unui coşmar în care „ochii plâng cu ochi”, „mâinile plâng cu
mâini”, „trupul plânge cu trupuri” şi chiar „viaţa plânge cu viaţă”. Există un
moment de maximă tensiune observabil în Nod 17 unde chinurile descarnării
devin insuportabile, iar neputinţa morţii devine un chin. Totul culminează cu un
urlet încărcat de disperare: „Doamne, mă chinuiesc şi nu pot să mor!/ Doamne, eu
nu pot să mai mor!... şi ninge şi nu pot să mor/ şi-mi este foarte frig când foarte
ninge/ şi nu pot să mor!”.
Aceste senzaţii violente, neobişnuite, de care discutam mai devreme, ajung
să agreseze nu numai la nivel fizic, ci şi la nivel psihic, fapt vizibil în Nod 7, unde
„o ceaţă argheziană dezorientează [...] făptura”5. Această dezorientare se manifestă
atât prin orbire („nu-mi văd nici mâinile,/ ceaţă umedă, vâscoasă, şerpuitoare,/ nu
se văd nici măcar ţăranii”), cât şi prin surzenie („nu se-aud nici măcar caii,/ nici
măcar lătrăturile de câine”). În plus, eul poetic îşi pierde capacitatea orientării în
spaţiu şi mobilitatea: „Nu există sus şi nu există jos/ nu există înapoi şi nu există
înainte/ deşi merg de parcă aş sta locului/ şi stau locului de parcă aş merge.”;
avem aşadar de-a face cu o cădere în inconştient, un soi de leşin.
Aceste dureri inimaginabile şi repetitive ale descarnării, experimentate de
către eul stănescian în atingerea punctului suprem, „în pisc de munte inaccesibil”6,
nu sunt suficiente, astfel încât devine necesară şi parcurgerea unei iniţieri. Una
dintre treptele acesteia este cristalizată în poemul Nod 12 prin plasarea eului
undeva pe un teritoriu-graniţă dintre viaţă şi moarte, material şi spiritual, „unde
neputinţa omului înfrânt şi pândit de moarte se exprimă într-un limbaj ce nu-şi
refuză libertăţile, o anume familiaritate aparentă cu sacrul”7: „când nimfa pură ce
nu ştie-a plânge/ trecu pe lângă mine./ – Ce-i ochiul ăla care l-ai deschis pe piept,/
[...] –Pleacă,/ târfă de zei, eu i-am strigat”. Trezit dintr-un şoc al căderii de pe cal –
„Cum ştiţi cu toţii, căzusem de pe cal” – , eul stănescian, deghizat în cavaler, deşi
conştient de prezenţa nimfei (o prezenţă care încearcă să avertizeze apropierea
Ion Pop, Pagini transparente: lecturi din poezia română contemporană, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1997,
p. 79.
6 Idem, ibidem, p. 78.
7 Idem, ibidem, p. 79.
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eului de ţinutul morţii şi chiar să-l invite în acest spaţiu), îi refuză chemarea
prompt apelând chiar la un soi de violenţă verbală: „– Pleacă,/ târfă de zei”. Nu
numai că este refuzată conştientizarea rănii imense de pe piept, o rană ce devine
„punctul critic al despărţirii sinelui”8, ci şi transcenderea : „– Ce-i ochiul ăla care l-ai
deschis pe piept,/ priveşti cu el spre roşu de e atât de roşu? [...] e-o simplă rană de
soldat”.
Dacă în Nod 12 eul stănescian se confruntă cu un moment de refuz al morţii
şi, implicit, de accedere la spiritual, Semn 18 descrie contrariul, mai exact, o primă
încercare voluntară de evadare a eului prizonier din trupul carnal, însă o încercare
ce se dovedeşte a fi inutilă: „M-am căţărat prin propria mea gleznă,/ prin tunel în
sus, prin genunchi,/ prin inimă şi până sus, sub sprâncene,/ şi-am fugit prin ochi/
gol goluţ, [...] dar el a-ntins mâna după mine,/ m-a vârât prin holbata pupilă,/ [...]
m-a izbit până la nefiire cu inima./ m-a dat de piatra genunchiului cu durere,/ şi
m-a azvârlit în glezne.” Dacă văzul este considerat „simţul cel mai apropiat de
gândire şi cel mai îndepărtat de obiectul său, adică de materie”9, fiind singurul
care nu alterează, nu modifică în nici un fel materia, aşa cum s-ar întâmpla în
cazul altor simţuri, precum cel gustativ sau tactil, aici capătă o notă malefică,
plasându-se împotriva posesorului său, împotriva dorinţei sale de evadare.
Traversarea dinspre carnal către spiritual este conturată subtil, prin
intermediul unei sfere aparte, cea animalieră, arătând, de la caz la caz, un grad
mai îndepărtat sau mai apropiat de spiritual, sferă în care vom regăsi: lupul,
vulpea, calul, iepurele, vulturul, respectiv vulturoaica. În plus, în perfectă
concordanţă cu această sferă se plasează două motive des întâlnite în lirica
stănesciană: cel al foamei şi cel al frigului. În pofida ideii conform căreia hrănirea e
corelată cu poftele trupeşti, este semnul desfrânării, în universul stănescian acest
motiv capătă mai degrabă o funcţie cognitivă, astfel încât Corin Braga afirmă: „În
lumea lui Nichita Stănescu, hrănirea înseamnă asimilarea (cunoaşterea)
cosmosului…”.10 De ce această diferenţă de semnificaţie? Deoarece Nichita
Stănescu nu apelează la o hrană obişnuită, astfel încât „personajele” stănesciene se
vor hrăni cu zăpadă sau chiar cu creier de înger (Lupul singuratic). În acest context,
lupul este cel care atinge primul stadiul spiritualului; prin dorinţa sa de a se hrăni
cu zăpadă, el însuşi simte necesitatea de a se purifica şi, „abia după îndeplinirea
acestei condiţii, el poate spera la o hrană mai subtilă, provenind de la nişte fiinţe
superioare lui ierarhic”11. Alegerea zăpezii drept hrană nu este una întâmplătoare,
aceasta omogenizând în structura ei limpezimea, prospeţimea, răceala,
luminozitatea; „zăpada este o apă care a fost purificată ea însăşi, supusă frigului,
Ioana Em. Petrescu, Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti, Bucureşti, Editura „Viitorul Românesc”,
1998, p. 111.
9 Idem, ibidem, p. 75.
10 Corin Braga, Nichita Stănescu – orizontul imaginar, Sibiu, Editura Imago, 1993, p. 110.
11 Idem, ibidem.
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ea a fost cristalizată, redusă la un corp solid, geometric, logic, inteligibil”12.
Aşadar, este de înţeles de ce lupul va refuza oaia adusă drept ofrandă în Semn 11
(„şi singur m-am fost dus la verii mei de lupi, –/ luasem şi o oaie subsoară./ [...] i-am
îmbiat să o mănânce,/ dar ei aveau în ei atâta sânge/ că m-au şi alungat.”),
ajungându-se până la a fi considerat chiar şi eul însuşi drept hrană impură în Nod
26: „M-am dat de mâncare lupilor,/ dar lupii erau friguroşi şi bolânzi./ Mâncaţi-mă,
am strigat la ei, am strigat!/ [...] noi nu mâncăm om îngheţat!”. Deşi animal
carnivor, lupul stănescian nu este interesat de o hrană bazată pe carne, ci, din
contră, o refuză; simţind nevoia de spiritual, de purificare, optează pentru zăpadă.
Probabil că nici lupul aflat în această ipostază nu e ales întâmplător. Aşa-numitele
Spirite ajutătoare ale şamanului se întruchipează în formă animală, printre care
cea de lup, câine, cerb sau cioară, animale pe care şamanul însuşi pune stăpânire.
Cu cât sunt mai multe Spirite ajutătoare, cu atât şamanul e mai puternic13. În plus,
lupul este considerat drept o punte între cele două lumi: cea a viilor şi cea a
morţilor, prin gura sa putându-se pătrunde în lumea cealaltă.
În timp ce lupul încearcă o apropiere de spiritual, pasărea stănesciană
guvernează planul cosmic. Vulturul, căci despre el este vorba, se plasează sub
zodia regalităţii, fiind suveranul tuturor zburătoarelor, pluteşte la altitudini
inimaginabile, îşi are cuibul în vârf de munte, devenind astfel stăpânul planului
teluric. În lumea creştină se crede că el ia sufletul mortului pe aripile sale pentru a-l
duce înapoi la Dumnezeu. Pasăre-mesager, vulturul simbolizează puterea,
aspiraţia spirituală, dar şi rapacitatea. Misterele vieţii, neînţelesul, dilemele, toate
stau sub semnul vulturului în volumul Noduri şi semne, părând chiar că vulturul
însuşi este o întruchipare a nodului stănescian. Încă din Nod 8 ideea de pasăre este
una ambiguă, păsările devenind instrumente simbolice, întrucât „nu pot fi înţelese
raţional, căci dorinţa de a le conceptualiza le transformă în noţiuni moarte” 14: „Ah,
păsărilor din văzduh!/ Atâta vreme cât/nu am să vă-nţeleg pe voi/ vă voi iubi./ Dar
când/ eu am să vă-nţeleg pe voi,/ eu niciodată/ n-am să pot/ să vă iubesc!/ Ah,
păsări moarte!”.
O apropiere a eului sau, mai bine spus, o iluzie a apropierii eului de
altitudinile ameţitoare şi traumatizante la care se află vulturoaica o se regăseşte în
Semn 21. Deşi atinge spaţiul fizic al păsării, cuibul aflat în pisc de munte, şi în
pofida încercării de a o alunga din mediul său, omul stănescian nu are puterea
necesară să îi preia locul şi condiţia de guvernator asupra cunoscutului şi
necunoscutului. În plus, atitudinea vulturoaicei traduce o puternică fermitate:
iniţial apelează la pasivitate și ignoranţă în faţa încercărilor disperate ale eului de a
o alunga („Am fluierat la ea, am urlat la ea, i-am cântat;/ ea, calmă şi măreaţă, sus
Idem, ibidem, p. 112.
Vezi Mario Mercier, Şamanism şi şamani, Traducere şi postfaţă de Mioara Adina-Avram, Iaşi,
Editura Moldova, 1993.
14 Corin Braga, op. cit., p. 90.
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în vârf”), iar ulterior reacţionează cu violenţă („Am vrut s-o alung,/ dar mi-a
sfâşiat obrazul cu pliscul”). Imaginea păsării aflate în cuib este, prin excelenţă, un
substitut al maternului, ceea ce ar explica atitudinea vulturoaicei în faţa
pericolului uman. Mai mult decât atât, observă Corin Braga, orice pasăre „care
cloceşte simbolizează în buddhism concentrarea spirituală. În vederea
transcenderii, a «realizării»”15. Atributele de pasăre-mesager, întruchipând
aspiraţia către spiritual, se întăresc în Nod 20, moment în care vulturul va ataca
latura carnală, telurică a omului stănescian, cel care, la rându-i, va respinge
chemarea, mesajul: „Îşi încurcase între coastele mele aripa/ [...] Mi-a dat sângele pe
gură,/ iar ochiul/ mi-era băltoacă.// – Nu, am strigat la el,/ harpă e numai si numai
orizontul,/ nu pieptul meu de os/ şi nici coasta mea/ şi nici sângele meu”. În
şamanism vulturul stă sub semnul iniţiatorului, ba chiar şamanii pot lua forma
vulturului în stare de decorporalizare16. Mai mult decât atât, se consideră că orice
călătorie în tărâmul spiritualităţii presupune „moartea” trupului, astfel că vulturii
apar drept agenţi thanatici.
Nu este de ignorat nici faptul că în acest lanţ animalier pe care Nichita
Stănescu îl construieşte cu grijă în Noduri şi semne se înnoadă şi vulpea, care caută
cu disperare spiritualitatea, fiind unul dintre animalele psihopompe din basmele
româneşti17. Este dramatică situaţia creată în Semn 4, unde vulpea îşi doreşte cu
ardoare să scape din mediul său material, aspirând către spiritual, fapt redat prin
rugăminţi repetitive şi din ce în ce mai intense adresate eului poetic: „« Ia-mă cu
tine, ia-mă cu tine», mi se ruga,/ [...] «Ia-mă cu tine, ia-mă cu tine», scâncea,/ [...]
«Ia-mă, ia-mă cu tine, ia-mă, ia-mă cu tine!»”. Încercarea de apropiere a acestui
animal de acest univers spiritual către care aspiră cu toţii este întregită şi prin
peisajul în care este plasată, un fundal „inundat” de albul zăpezii. În plus, senzaţia
acută de frig pe care eul stănescian o resimte este edificatoare („Mergeam prin
zăpadă înfrigurat”, „Mă înfrigurasem de tot şi mergeam prin zăpadă”). Dacă în
primele volume ale lui Nichita Stănescu această senzaţie apare drept un factor
negativ, ca un pol al raportului antitetic căldură (prezenţa sentimentului) versus
răceală (absenţa sentimentului), în Noduri şi semne această idee îşi schimbă radical
semnificaţia. Frigul devine un factor purificator, având în vedere legătura pe care
o stabileşte cu zăpada. În plus, Corin Braga traduce frigul ca fiind „simbol al
raţiunii”18 şi „simbolul plin al activităţii intelective, înţeleasă ca o stare psihică
autonomă, consistentă, creatoare”19.

Idem, ibidem, p. 89.
Vezi Mario Mercier, op. cit.
17 Mihai Coman, Mitologie populară românească, Vol. I Vieţuitoarele pământului şi ale apei, Bucureşti,
Editura Minerva, 1986, p. 141.
18 Corin Braga, op. cit., p. 108.
19 Idem, ibidem.
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Motivul ecvestru colaborează, la rându-i, la construcţia acestei sfere
animaliere, fiind un motiv extrem de complex, dacă luăm în considerare
numeroasele semnificaţii ale calului. Dacă ne gândim strict la mitologia populară
românească, calul este, prin excelenţă, animalul basmului românesc, animal ce-şi
conduce eroul dincolo de limitele realităţii, mai exact, prin imperiul imaginaţiei,
cel al spiritualului. Chiar şi în capodopera Don Quijote a lui Cervantes, Rocinanta
are aceleaşi atribute. Ceea ce putem observa clar este faptul că între cei doi – calul
şi călăreţul –se stabileşte o relaţie strânsă, puternică, de cele mai multe ori calul
fiind iniţiatorul (precum în momentul în care Don Quijote porneşte în călătorie: o
ia pe drumul stabilit de cal). Nu la fel se procedează în Nodurile lui Nichita
Stănescu, unde acest animal funcţionează mai degrabă ca o piedică pentru
călăreţul stănescian; nu o dată ne-o mărturiseşte acesta: „Mi-aduc aminte, căzusem
de pe cal”, însă memorabilă este secvenţa din Nod 12. Chiar pe pragul dintre cele
două lumi, eul poetic se prăbuşeşte de pe cal, o cădere traumatizantă ce traduce
faptul că încă nu e posibilă transcenderea, el rămânând deocamdată la stadiul
teluric, material. Altfel spus, din bine-cunoscutul rol de adjuvant pe care acest
„personaj” îl capătă adesea în basme, calul devine aici un soi de antagonist, ce îl va
împiedica pe „protagonistul” liric să își finalizeze călătoria într-o altfel de lume a
fabulosului, o lume a descătușării de material și a accederii la lumina eliberatoare,
existentă dincolo de moarte.
Ceea ce descrie volumul lui Nichita Stănescu Noduri şi semne este obsesia
morţii, lucru observabil încă de la început prin subtitlul (Requiem la moartea tatălui
meu) şi motto-ul acestuia („A murit Enkidu, prietenul meu care vânase cu mine
lei”). Nu este însă vorba de o trăire a morţii, ci de o pregătire, o iniţiere în vederea
apropierii de această ultimă etapă a vieţii, respectiv de trecerea în spiritual. În
plus, această „moarte” pe care ne-o comunică eul stănescian nu este una macabră,
neagră, apocaliptică, aşa o cum întâlnim, spre exemplu, la G. Bacovia, ci, din
contră, este resimţită ca o lumină, ca o eliberare, acest lucru fiindu-ne dezvăluit în
Nod 31: „Ce simte peştele spintecat,/ ce simte căprioara împuşcată,/ ce simte boul
la tăiere tăiat,/ ce simte piatra sfărâmată,/ [...] e lumina văzută”. Aşa cum am
observat, un lucru este esenţial pentru a se putea realiza această traversare dintre
lumi: dezobişnuirea de material, de teluric şi, mai mult decât atât, dezobişnuirea
de trupul carnal. Această dezobişnuire din urmă presupune senzaţii dintre cele
mai violente: tăierea, jupuirea, sfâşierea, orbirea. Eul poetic însuşi recunoaşte că
are nevoie de această dezobişnuire, astfel încât în poemul Tonul din final ne
mărturiseşte: „Mă voi supune la dezobişnuire/ de felul meu de-a fi,/ [...] M-oi
dezobişnui şi eu de trup,/ [...] Am să mă dezobişnuiesc de stelele cerului”. Este, de
asemenea, interesant de observat felul în care îşi construieşte Nichita Stănescu
ultimul său volum, un volum bazat pe oscilaţii. Astfel, vedem cum se trece de la
deşertul invadat de plante şi de lei la peisajul hibernal invadat de zăpadă, de la
durere fizică la durerea lăuntrică, de la cădere (de pildă, numeroasele căderi de pe
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cal) la înălţare (precum urcarea în vârf de munte, lângă cuibul vulturoaicei) şi, cel
mai important, de la carnal la spiritual. Toate aceste oscilaţii, urcuşuri şi coborâşuri
ce traduc un soi de probe iniţiatice, îşi găsesc un scop bine definit: echilibrul vizibil
în Nod 33, unde, în sfârşit, se obţine acea armonie între cuvinte şi spaţiu, o armonie
perfectă, încât, spune poetul, „iarba verde ar înflori/ iar florile/ s-ar ierbi”.
Concluzionând, parcurgerea distanţei dinspre carnal către spiritual
presupune traversarea unei iniţieri. Această iniţiere stănesciană se traduce prin
durere atât de tip fizic, cât şi de tip lăuntric, vizând dezobişnuirea de trupul
carnal, deoarece orice proces de iniţiere are în vedere desprinderea de ceea ce este
material, terestru. Eul stănescian devine un iniţiat în momentul în care se simte
străpuns de acea lumină de la capătul Tunelului oranj, în momentul în care
descoperă el însuşi că trebuie să se desprindă de acel material încătuşabil.
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FUNDOIANU / FONDANE 70
31 mai 2014

DANIELA AGHEORGHIESEI
POETUL ŞI DUBLUL SĂU
Sunt mulţi scriitorii ce au căzut pradă nebuniei, într-un fel sau altul.
Hoffmann, Maupassant, Poe, Lenau, Dostoievski au suferit de boli nervoase sau
mentale.1 Aceste stări s-au reflectat şi în operele lor, reliefându-se o serie de
asemănări.2 Ne referim aici, în esenţă, la recurenţa temei dublului. Un scriitor cu
totul aparte este B. Fundoianu. El nu a suferit de vreo formă de nebunie, dar, prin
condiţia poetului, a atins ideea dublului. În cazul său, poetul este cel care
întrupează o dualitate. Poate vă veţi întreba: care poet? Răspunsul este oricare: B.
Fundoianu şi Benjamin Fondane, percepuţi fiecare ca dublura celuilalt, B.
Fundoianu sau Benjamin Fondane, percepuţi ca o individualitate cu un dublu
interior ori poetul în general, întrucât beneficiază de un dublu interior.
În prefaţa de la Privelişti, Benjamin Fondane, căci aceasta devine numele
poetului de la stabilirea în Franţa, scrie că poemele cuprinse aici aparţin unui poet
defunct, care s-a stins în cursul anului 1923. Dar acest poet, despre care vorbeşte
Fondane, nu a murit, pur şi simplu, el a fost asasinat urmând regulile artei3. În 1930,
când scrie prefaţa pentru volumul Privelişti, Benjamin Fondane este deja angajat în
cultura franceză.4 Astfel, anul 1923 este anul plecării în Franţa, anul „morţii” lui B.
Fundoianu şi al naşterii lui Benjamin Fondane. Dacă Fundoianu a fost asasinat,
acest lucru s-a întâmplat doar din punct de vedere artistic. Prin faptul că Fondane
nu vrea să stabilească dacă el este mortul sau asasinul, înţelegem că nu se doreşte
o delimitare, o separare completă.
Potrivit lui Mircea Martin, între B. Fundoianu şi Benjamin Fondane există
mari deosebiri, dar şi continuitate. Pe de-o parte, legătura cu lumea franceză
exista înainte de plecarea la Paris, iar pe de altă parte, atât din punct de vedere
sentimental, cât şi literar, Benjamin Fondane a continuat să comunice cu ţara de
origine.5 Dacă admitem că Fundoianu şi Fondane sunt doi autori distincţi, nu se
exclude ca unul să-l pregătească pe celălalt, verificându-se prin aceasta unitatea
personalităţii.6
Câteva cuvinte pădureţe se doreşte a fi despărţirea lui Benjamin Fondane de
B. Fundoianu. Am crede poetul pe cuvânt, dacă ideea diferenţierii, a dispariţiei
definitive a lui B. Fundoianu nu ar fi urmată de Privelişti şi apologia lor. Fondane
Otto Rank, Dublul. Don Juan, Traducere de Georgeta-Mirela Vicol, Prefaţă de Petru Ursache, Iaşi,
Editura Institutul European, 1997, p. 74.
2 Idem, ibidem, p. 65.
3 B. Fundoianu, Câteva cuvinte pădureţe, în Poezii, Vol. I, Prefaţă de Dumitru Micu, Tabel cronologic de
Paul Daniel şi George Zarafu, Bucureşti, Editura Minerva, 1983, p. 5.
4 Mircea Martin, Introducere în opera lui B. Fundoianu, Bucureşti, Editura Minerva, 1984, p. 6.
5 Idem, ibidem, p. 14.
6 Idem, ibidem, p. 20.
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îşi iubeşte vechile creaţii, din moment ce le publică şi le apără. Cert este că
Fondane nu se mai recunoaşte în poemele din Privelişti, motivul despărţirii lui
Fondane de Fundoianu fiind unul filozofic şi nu estetic.7 Publicarea volumului
Privelişti dovedeşte faptul că atât B. Fundoianu, cât şi Benjamin Fondane sunt
valabili.
În cea mai mare parte, Priveliştile sunt scrise între anii 1917 şi 1923. Dorinţa
diferenţierii se putea observa încă de atunci, dar adunarea laolaltă a poemelor a
făcut-o cât se poate de evidentă. Până la publicarea volumului, de-a lungul celor
şapte ani, convingerile poetului au avut timp să se cristalizeze, să se radicalizeze.
Având în vedere prefaţa şi titlul ironic, raportat la o întreagă tradiţie
contemplativă, se poate deduce, pe urmele lui Mircea Martin, că programul este,
fără doar şi poate, caracterizat de ruptură. Poetul vorbeşte despre animalele de pe
câmp, aroma proaspătă a fânului umed, zeama fructelor, evocând cerul unei
amiezi. Dar bucolismul acestor imagini este fals. Nu se conturează o atmosferă
paşnică. Sunt evitate grandiosul, pitorescul, nostalgia, exteriorizarea puternică a
sentimentelor pozitive, precum şi peisajele frumoase. Poemele par construite cu
scopul de a contrazice optica tradiţională, neînscriindu-se în paradigma pastelului
tradiţional. În genere, peisajul este acelaşi, contemplarea lui stârnind tristeţea, nu
euforia.8 Volumul Privelişti îl îndeamnă pe exegetul Mircea Martin să se întrebe
dacă indiferenţa lui Fundoianu este una reală ori una simulată.9
Însă condiţia poetului ce deţine un dublu este evocată încă din primele
poeme ale scriitorului. Paradă surprinde o despărţire a trupului de umbră. Umbra
apare chinuită, bătută, părăsită, ea fiind reprezentarea sufletului său „urât”,
muşcat de ploaie şi de timp. Ea este chemată de eul poetic, pentru a porni
împreună aiurea, fără ţintă. Apare ideea nebuniei poetului ce zugrăveşte şi strânge
lumea în poeme. Nebunia este dată de prezenţa celuilalt, demonul: „Era în mine
ceea ce sparge ca să nască,/ în mine-un demon care şedea pe continent,/ cu-o faţă
care plânge şi una care cască,/ în mine năzuinţa de-a deveni dement.”10 Dublul
este caracterizat de dualitate, în el întâlnindu-se atât suferinţa, cât şi nepăsarea. În
final, eul poetic aşteaptă sosirea. A cui? Evident, a dublului, el aduce catastrofa,
spaima, dar şi inspiraţia. În acest context, dementul devine poetul. În Ora de vizită,
dedublarea se realizează tot prin prezenţa umbrei. În prima parte a poemului,
dublul este acel cineva misterios, care pune mâna pe clanţă, atinge faţa poetului,
tuşeşte în interiorul lui, „scuipă şi-şi dă duhul”11. Urmează o stare de aşteptare
redată prin sintagmele: „Stau singur în odaie ca-ntr-un tren/ aştept în geam să

Idem, ibidem, p. 22-23.
Idem, ibidem, p. 159-162.
9 Idem, ibidem, p. 167.
10 B. Fundoianu, Poezii, Vol. I, ed. cit., p. 14.
11 Idem, ibidem, p. 45.
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crape-un peisaj”12. Poemul este construit prin acumularea de paradoxuri. Eul liric
mărturiseşte că îi provoacă suferinţă liniştea şi întunericul ce au crescut în el şi
spune, totuşi, că se simte atât de bine după ce o umbră parcă a fugit din trupul său.
Dar dispariţia umbrei aduce şi dispariţia metaforică a poetului, deoarece, în finalul
poemului, el apare acoperit de urzici crescute din propriul trup, manifestând
dorinţa de a le rupe. Prin urmare, poetul nu există fără dublul său. Poemul
Reminiscenţă surprinde dublul ca pelerin, purtător al viselor. Aici este subliniată o
posibilă origine mitică, acesta fiind Priap, un Faun, un misterios sol trimis de Eros.
Dublul ar putea fi şi un simplu crainic. Înţelegem de aici că el are rolul de a
transmite mai departe mesajul, înfăţişându-se ca un intermediar. Dar dublul ar
putea fi oricine. Important este că el bate la porţile sufletului, căutând astfel
existenţa. Dublul îşi manifestă dorinţa de a fi, care este, în egală măsură, a sa şi a
poeziei ce se naşte odată cu el. Şi în Spleen dublul bate în eul poetic precum într-o
poartă. De această dată el are înfăţişarea unui strigoi cu ochii roşii. Dublul este
bătut de soartă, însemnat de lepră şi purtător de gripă, transformându-se într-un
stigmatizat, într-un exclus.
Benjamin Fondane continuă în Falsul tratat de estetică ideea conform căreia
poetul însuşi întrupează o dualitate: „când, în sfârşit, începe să cânte cu ochii plini
de viziunea mizeriei omeneşti, şi de cadavre, şi de incendii, zadarnic îi stă gândul
la pâine, datorie, muncă, luptă, umanitate – iată că pe hârtie se iveşte mireasma
aceea de fân, şi de stele, şi de plete. Să-ţi vină să intri-n pământ de ruşine, să-ţi
smulgi părul din cap, să plesneşti de furie: leneş bătrân! maniac! de trei ori cretin!
Îşi spune pentru el vorbele astea delicate şi lubrifiante! Nu mai aşteaptă să i le
spună altcineva! Dar nu poare, nu poate proceda altfel! Nu e «liber» să facă ce-i
place! E posedat! Nu el cântă, ci CELĂLALT! Care Celălalt? «Nu există altcineva, o
ştii bine», îi şopteşte conştiinţa, morală – acum identificată cu el. E adevărat; şi
totuşi… nu vrea decât să fie descântat, exorcizat, şi să i se ucidă demonul interior,
dybuk-ul lui, să facem în sfârşit un om din el, un om bun pentru tranşeele
Datoriei, ale «progresului»!”13 Eul adevărat este împiedicat de barierele sociale să
se exprime. Fondane nu confundă adevăratul eu cu subconştientul, ce pare a fi
mai mult unul colectiv, din moment ce individul este constrâns să repete aceleaşi
gesturi şi teme. Fondane doreşte să spună că eul nu îşi aparţine în totalitate, fiind
locul în care se manifestă forţe ce îl întrec. Astfel, autorul vede o restrângere a
libertăţii. Am putea spune că inconştientului i se atribuie o funcţie de alienare.
Oricum, în convingerea lui, relaţia de opoziţie dintre conştient şi inconştient este
opoziţia dintre libertate şi fatalitate; prin urmare, după cum observă Mircea Martin,
opresiunea vine din interior, fatalitatea fiind în noi.14 Din pricina dublului, mintea
Idem, ibidem.
Idem, Imagini şi cărţi, Ediţie de Vasile Teodorescu, Studiu introductiv de Mircea Martin, Traducere
de Sorin Mărculescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1980, p. 671-672.
14 Mircea Martin, op. cit., p. 35-36.
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poetului este scindată, iar între ceea ce îşi doreşte să scrie şi ceea ce apare pe hârtie
este o mare discrepanţă. Astfel, între voinţă şi acţiune se deschide o falie imposibil
de depăşit. Dublul poetului este văzut ca un rău ce nu poate fi eliminat şi care a
făcut mereu parte din el: „J’ai longtemps habité sous de vastes portiques…”15 Astfel,
dublul poetului nu este unul separat, palpabil, ci unul integrat, care face parte din
el, dar identificat ca un celălalt. Dacă în poeme apare dedublarea, aceasta este
generată de dorinţa poetului de a fi liber, în acest chip, poetul fie este părăsit de
dublul său, fie îl alungă, simţindu-se ruşinat de condiţia sa. În acelaşi timp, el –
poetul – este conştient de faptul că poezia este dependentă de dublu.
Despre retuşarea poeziei am fi tentaţi să spunem că este opera raţiunii,
fiind o acţiune deliberată, gândită. Pentru Fondane, corecturile aparţin tot
inspiraţiei absolute, care nu a luat sfârşit după ce poemul a prins contur. Ceea ce
se elimină din poem prin retuşurile făcute sunt rămăşiţele cerebrale ce subzistă în
poem după ce zeii i-au estompat poetului raţiunea. Numai aşa graiul zeilor poate
fi desăvârşit. Poezia se prezintă ca un lichid tulbure ce trebuie decantat. „Cel ce
retuşează poemul este tot Altcineva; iar ceea ce el retuşează, ceea ce elimină e
iarăşi şi mereu Eul.”16 Înţelegem de aici că poetul are un dublu interior fără de care
poezia nu ar putea exista şi, totuşi, perceput drept ceva rău. În opinia noastră,
prezenţa acestui paradox suportă mai multe explicaţii ce pot fi extrase din Falsul
tratat de estetică. Potrivit lui Platon poemele reuşite, frumoase nu sunt ale
oamenilor. Ele sunt divine, aparţin zeilor ce le-au creat, poeţii fiind doar nişte
intermediari, „fiecare fiind posedat de zeul care-l ţine sub stăpânirea lui”17,
inspiraţia plenară devenind egală cu pierderea minţilor, cu ieşirea din fire, cu
posedarea. Cu toate acestea, Platon spune că poetul ar trebui alungat din cetate.
Tot el numeşte neadevărat ceea ce cântă poeţii, dar acceptă minciuna în scop util,
întrebuinţată de conducători în beneficiul cetăţii, aceste afirmaţii fiind mult
comentate de Benjamin Fondane. Pe de altă parte, poezia nu mai este la modă,
poartă însemnele lipsei de necesitate, fiind urmărită de primejdia de a fi nimicită
prin reducerea la tăcere. Implicit, poetul nu serveşte niciunei cauze, irosindu-şi
timpul cu neesenţialul şi neimportantul.18
Ajungem la întrebarea din ce se naşte poezia pentru Benjamin Fondane.
Potrivit Falsului tratat de estetică, poezia se naşte din conflict, din contradicţie. De
aceea, împăcarea dintre raţiune şi inspiraţie i se pare imposibilă. Dar Fondane nici
nu vrea să le împace, deoarece de aici, din acest conflict se naşte poezia. Iar dacă
poetul îşi pierde vremea cu neesenţialul şi neimportantul, înseamnă că poezia se
naşte şi din nesemnificativ. Problema lui Fondane este faptul că poeţii înşişi nu
simt mesajul poeziei lor ca fiind real, adevărat. Astfel, Fondane respinge crearea
B. Fundoianu, Imagini şi cărţi, ed. cit., p. 672.
Idem, ibidem, p. 667.
17 Platon, apud B. Fundoianu, Imagini şi cărţi, ed. cit., p. 665.
18 B. Fundoianu, Imagini şi cărţi, ed. cit., p. 634-635.
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unui program estetic – de aici şi numele Falsului tratat de estetică. Fondane nu vrea
să-şi creeze un program estetic, dar îşi dă seama că tocmai l-a înfăptuit şi îl neagă.
După cum spune Mircea Martin, „Falsul tratat… s-ar putea citi ca o «artă
poetică».”19
Întorcându-ne la volumul Privelişti şi la prefaţa volumului, ce încearcă să
explice valenţa primelor poeme menţionând că acestea nu sunt o imitare a
realităţii, Fondane, vorbind despre sine la persoana a III-a, scuză caracterul
descriptiv al acestora. Mărturiseşte că descrierea nu îşi poate afla un model în
realitate, născându-se din străfundurile minţii, fiind un protest personal împotriva
peisajului năpădit de gloanţe, sârmă ghimpată şi tancuri. Natura ilustrată de
poemele lui Fundoianu era mai potenţată decât imaginea ei reală, normală20. Pe
de-o parte, având în vedere această explicaţie, constatăm deja prezenţa celuilalt în
B. Fundoianu şi nu ne referim la Benjamin Fondane, ci la condiţia poetului B.
Fundoianu care beneficiază de un dublu interior. Acest aspect poate fi perceput şi
ca o continuitate între B. Fundoianu şi Benjamin Fondane, care nu renunţă la ideea
dublului, dovadă fiind apariţia Falsului tratat… în 1938, după plecarea în Franţa.
Pe de altă parte, întrebarea care se pune este dacă Fundoianu a crezut în poezia pe
care a scris-o, ideea fiind speculată în aceeaşi prefaţă: „În ce măsură un poet minte,
în ce măsură spune adevărul; în ce măsură imită sau modifică realitatea – iată ceea
ce nu se întreabă nimeni.”21 Dacă Fundoianu nu credea în universul din Privelişti,
atunci despărţirea lui Fondane de Fundoianu şi uciderea celui din urmă ar fi nu
numai explicabilă, ci necesară, vitală. Fondane crede că şi poezia poate exprima un
adevăr, o realitate valabilă, în condiţia în care poetul crede în aceasta.
Devenit Fondane, autorul evocă spaţii ale Parisului (Exerciţiu de franceză),
femeia devine o prezenţă tot mai des întâlnită. Nu sunt uitate nici teme precum
moartea, condiţia omului şi ceea ce pare a fi condiţia evreului, văzut ca un celălalt,
când este, de fapt, la fel ca toţi ceilalţi, la fel ca toţi oamenii (Exodul). Mai mult
decât atât, Fondane scrie în franceză, limba devenind un mod de delimitare între
cei doi poeţi.
Criticul Mircea Tomuş, vorbind despre raportul dintre B. Fundoianu şi
Benjamin Fondane, remarcă: „Relaţia firească dintre aceste două ipostaze poetice
nu poate sta decât sub semnul varietăţii în unitate, putându-se constata, la un
prim nivel, o diferenţă netă între manifestarea lor poetică: Fundoianu e un poet
român, crescut şi format la şcoala poeziei şi limbii române. Influenţa străină,
franceză în speţă, pe care Fundoianu a resimţit-o, a fost tratată în poezia lui ca
orice altă influenţă străină asupra oricărei alte opere poetice româneşti, Fondane
aparţine poeziei franceze; opera lui dobândeşte orizonturi noi: o expansiune
aproape nelimitată a lirismului, tonul profetic accentuat, meditaţia majoră,
Mircea Martin, op. cit., p. 16.
B. Fundoianu, Câteva cuvinte pădureţe, în Poezii, Vol. I, ed. cit., p. 5-6.
21 Idem, ibidem, p. 10.
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preponderenţa temelor de o veche cetăţenie literară. La un nivel superior se pot
desigur constata trăsăturile comune acestor două poezii născute din aceeaşi
personalitate, fondul arhaic comun, constând nu numai din întoarcerea spre
natură, dar şi dintr-o căutare neliniştită a tărâmului ancestral, acelaşi în ambele
cazuri.”22
Relaţia dintre poet şi dublul său este una de atracţie-respingere atât în
planul real, fiind ilustrată de cuplul Benjamin Fondane – B. Fundoianu, cât şi în
plan poetic, semnificative fiind, în acest sens, cuplurile eu poetic – umbră,
respectiv demon (în Paradă), eu poetic – umbră (Ora de vizită) şi eu poetic – strigoi
(Spleen).
Dublul din poeme poate fi oricine: o fiinţă divină, un strigoi, un demon, un
simplu mesager, o umbră. Incertitudinea identităţii aduce cu sine misterul. Cert
este că, prin acest dublu, poetul e în primejdia de a deveni, cel mai adesea, un
dement.
Acestea fiind spuse, constatăm recurenţa temei dublului în poemele ce
enunţă condiţia poetului. La rândul său, Falsul tratat de estetică vorbeşte despre
poetul nebun sau posedat de către un celălalt, dublul fiind adevăratul creator al
poeziei. Inspiraţia plenară şi retuşarea poemul sunt atributele sale, deoarece,
dublul nu pleacă de îndată ce poemul îşi găseşte locul pe hârtie, ci lucrează în
interiorul poetului până în clipa în care poemul ia forma desăvârşită. Iar în cazul
în care conceptul despre poezie se schimbă şi privim atent concluzia la care ajunge
Fondane în Câteva cuvinte pădureţe, aflăm că poezia este cea care creează sau,
dimpotrivă, ucide poetul. Înţelegem că vom avea de-a face şi cu un alt Fundoianu,
iar acesta este Benjamin Fondane. Astfel, Câteva cuvinte pădureţe nu este numai
certificatul de despărţire dintre Fundoianu şi Fondane, ci şi certificatul de naştere
al lui Benjamin Fondane. În ciuda faptului că Fondane doreşte să se despartă de
Fundoianu, el nu renunţă niciodată la acel dublu poetic care exista în Fundoianu
când Benjamin Fondane nu se născuse încă. Acest dublu demonstrează că B.
Fundoianu şi Benjamin Fondane sunt unul. Pe de altă parte, B. Fundoianu şi
Benjamin Fondane sunt fiecare dublura celuilalt din viaţa reală. Fondane ştie că
apariţia dublului aduce în genere moartea şi recurge la un artificiu. Îi vom spune
artificiu, deoarece în lucrările în care apare dublul, decesul unuia înseamnă
automat si dispariţia celuilalt. Cazul Fundoianu – Fondane este diferit. Dar se
remarcă faptul că nu avem de-a face cu o separare completă. La Fondane, moartea
lui B. Fundoianu devine sinonimă cu naşterea lui Benjamin Fondane.

22 Mircea Tomuş, Cincisprezece poeţi, Alecsandri • Eminescu • Macedonski • Coşbuc • Goga • Minulescu •
Bacovia • Pillat • Voiculescu • Maniu • Vinea • Fundoianu • Barbu • Blaga • Arghezi, Bucureşti, Editura
pentru Literatură, 1968, p. 223.
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ROXANA ROGOBETE
JOCUL PLEOAPELOR – ÎNTRE LUCIDITATE ŞI NEBUNIE
„Omul e un animal metafizic şi arta e metafizică pură. În afară de raţional,
e şi nebunie”1. Artistul-nebun al lui B. Fundoianu nu poate avea o trăire
autonomă, ci se hrăneşte din privirile celorlalţi, voyeurism care îi alimentează toate
pornirile şi parcă îl atinge organic. Acrobaţiile interioare sunt dislocate numai
printr-un act ludic desfăşurat în faţa unor spectatori, iar fiinţarea se transformă
într-o manifestare scenică: „Am nevoie de spectatori ca să pot exista. Sau ca să pot
debita monologul: e acelaşi lucru. [...] Existenţa voastră: e simpla necesitate logică.
Îmi trebuie un contrast – ca să par deosebit şi atitudinea mea unică”2. Un joc al
pleoapelor realizat de spectatori este motorul simbolic al individuaţiei artistului, al
expansiunii de sine şi al reaşezării magmelor intrinseci printr-un delir verbal.
Paradoxal este faptul că privirea spectatorului obiectualizează actorul, acesta
nemaiputând ieşi de sub imperiul mecanismelor de percepţie: „es doch tatsächlich
der Zuschauer ist, in dem sich das dramatische Kunstwerk erst erzeugt, indem es
erlebt wird – und in jedem einzelnen Zuschauer anders erlebt wird. Das
dramatische Kunstwerk besteht weder auf der Bühne noch gar im Bühne, sondern
es entsteht in jedem Augenblick neu, in welchem es als räumlich-zeitlich bedingte
Bewegungsform erlebt wird“3.
Totodată, definirea prin diferenţă specifică legitimează condiţia unicităţii,
iar întreaga existenţă a artistului lui Fundoianu este gândită ca un spectacol care
îşi are propriile „raţiuni” („necesitate logică”) mai mult sau mai puţin (i)raţionale,
căci nebunia sau luciditatea nu sunt stări diferite, ci numai perspective distincte:
„Am orele mele de nebunie numai: voi le numiţi luciditate. Asta e toată diferenţa
între noi. [...] Vreau să fiu altul, să fiu mereu altul, să-mi par altul. [...] Sunteţi
normali, şi eu care voiesc normalul, un bolnav de normal, vă par încă prea străin –
prea superior. Dar şi aceasta e nebunie – voiam să spun luciditate. [...] În dialogul
meu cu voi, monologul vostru ar fi fost grotesc, ca să fie al meu numai, divin”4.
Nebunul este aici actor într-un one-man-show în care situarea la antipozi
faţă de public este fundamentală. „Boala de normal” devine o „supraconştiinţă
B. Fundoianu, Fatalitatea lui Ibsen, în Imagini şi cărţi, Ediţie de Vasile Teodorescu, Studiu introductiv
de Mircea Martin, Traducere de Sorin Mărculescu, Bucureşti, Editura Minerva, p. 272.
2 Idem, Monologul nebunului, în Imagini şi cărţi, ed. cit., p. 331.
3 Georg Fuchs, apud Erika Fischer-Lichte, Die Entdeckung des Zuschauers. Paradigmenwechsel auf dem
Theater des 20. Jahrhunderts, Tübingen/ Basel, Francke Verlag, 1997, p. 9: „de fapt, spectatorul este cel
prin care se actualizează întâi opera de artă, prin care este experimentată – şi în fiecare spectator este
experimentată altfel. Opera dramatică nu se produce nici pe scenă, nici în scenă, ci se constituie într-o
manieră nouă cu fiecare privire cu care este experimentată ca formă de mişcare spaţio-temporală”
(trad. noastră).
4 B. Fundoianu, Monologul nebunului, în Imagini şi cărţi, ed. cit., p. 332.
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senzorială”5, de care, de fapt, eul fuge fără încetare, căci redimensionarea
constantă a individului îl va transforma într-un insurgent împotriva propriului
sine.
De ce spectator are nevoie histrionul Fundoianu? Pe de o parte, publicul
îndeplineşte o funcţie participativă în conturarea actului teatral, comunicarea
neputând avea loc fără un adresat; performance-ului îi este constitutivă
interacţiunea dintre cele două instanţe: „Spectatorul intră în acelaşi plan cu
artistul: nu formează ambii, abia, spectacolul? [...] Spectacolul are însă optica lui
particulară: se razimă pe legile perspectivei, una din iluziile spaţiului”6. Iluzia
spaţiului poate fi accentuată sau destrămată, iar dispariţia celui de-al patrulea
perete permite transgresarea limitei atât din partea actorului, cât şi din cea a
spectatorului (mai ales în teatrul post-dramatic – Peter Handke este un bun
exemplu prin Publikumsbeschimpfung – sau în happeningurile postmoderne, precum
cele ale Marinei Abramović). Totuşi, pentru Fundoianu, autonomia teatrului sau a
oricărui act artistic este limitată la pactul dintre emiţător şi receptor, care se
desfăşoară, în sfera unui „environmental theatre”7 fără ca „involvementul”
spectatorului să denatureze opera: el îşi poate modifica „optica”, punctul de
vedere, însă nu poate interveni în mod real în semiotica teatrală şi are mereu
experienţa liminalităţii.
Pe de altă parte, însă, scriitorul nu agreează ideea unei maleabilităţi
complete a pieselor de teatru, determinată de posibilităţile de înţelegere şi
receptare ale publicului, astfel încât nu oricărui spectator îi este permis să îşi
cumpere bilet la reprezentaţie, la fel ca în Magisches Theater al lui Hermann Hesse
din Lupul de stepă („Eintritt nicht für jedermann!“): „Problema spectatorului în
special e cheia de boltă a teatrului contemporan. Teatrul se acomodează după
spectator şi se trebuie identic. Spectatorul adevărat nu primeşte teatrul ca pe un
narcotic; el nu înlocuieşte civilizaţia, cârciuma, pe teatru. El nu crede în realitatea
empirică a evenimentelor din piesă. Spectatorul pur nu va fi antrenat de subiect: el
va trebui să aibă continuu controlul de sine, conştiinţa că asistă la o ficţiune – la o
reprezentare de artă. El nu se va identifica cu acţiunea totală: cel mai bun spectator
după concepţia vulgară. [...] Arta trebuie să provoace emoţia prin mijloacele ei
numai. Trebuie imaginea, versul sau ideea să te antreneze – nu realitatea pentru că
e realitate. Spectatorul nu vrea însă – sau nu poate voi arta – , el vrea beţia. De aici
devierea artei teatrale (şi aceea a romanului, dar mai puţin), deformarea ei după
spectator”8. Aşadar, spectatorul lui Fundoianu nu îşi va substitui propria realitate
cu piesa de teatru, el va rămâne „lucid” în procesul acestei „Fabrikation der

Mihai Măniuţiu, Act şi mimare. Eseu despre arta actorului, Bucureşti, Editura Eminescu, 1989, p. 19.
B. Fundoianu, Etică şi spectacol, în Imagini şi cărţi, ed. cit., p. 436.
7 Vezi Richard Schechner, Environmental Theatre, New York, Hawthorn Books, 1973.
8 B. Fundoianu, Despre teatru, în Imagini şi cărţi, ed. cit., p. 291.
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Fiktionen”9, ţinând seama mereu de parergonul teatral şi neconfundând planurile
(meta-, extra-, discursive).
Practic, Fundoianu respinge mimeticul, înscriindu-se într-o direcţie
de-psihologizantă, aşa cum o face şi Antonin Artaud: „de patru sute de ani, adică
de la Renaştere, am fost obişnuiţi cu un teatru absolut descriptiv, ce povesteşte
psihologie. Ne-am străduit să dăm viaţă pe scenă unor fiinţe plauzibile, dar
detaşate, cu spectacolul de o parte, cu publicul de alta, iar mulţimii nu i s-a mai
arătat decât oglinda a ceea ce ea este. [...] Şi cred că atât teatrul, cât şi noi înşine,
trebuie să o sfârşim cu psihologia”10. În acest context, Fundoianu preferă teatrul
simbolist, care nu mai este menit să cuprindă acrobaţiile fizice ale actorului, ci pe
cele psihice: „Logica simbolismului cere să se elimine scena, corpul actorului,
materialitatea decorului în favoarea imaterialităţii sufletului şi a spiritului. Această
perspectivă îl îndepărtează pe Fondane de teatrul psihologic axat pe două aspecte:
amuzament şi surpriză”11.
Teatrul nu trebuie, prin urmare, să ia chipul spectatorului comun, ci să se
racordeze la orizontul spectatorului pur, care nu aspiră la dezbrăcarea de propria
lume, ci se lasă asurzit, orbit, atins de instrumentarul medial al piesei, în maniera
pe care o doreşte şi Artaud: „Propun aşadar un teatru în care imagini fizice
violente sfărâmă şi hipnotizează sensibilitatea spectatorului, prins înăuntrul
teatrului ca într-un vârtej de forţe superioare”12. Este teatrul infuzat senzorial pe
care, după Fundoianu, îl realizează Ibsen, amalgamând în proporţii exacte
cognitivul şi afectivul: „Ibsen a inventat o sensibilitate nouă. Ribot vorbea cândva
despre «logica sentimentelor». E un domeniu raţional cusut unui domeniu de
sensibilitate. În Ibsen va vorbi contrariul: «sentimentele logicei». Un domeniu de
sensibilitate pentru unul raţional. Nu vom şti ce gândesc sentimentele; vom şti ce
simt gândurile”13. Nebunia şi luciditatea sunt, aşadar, părţi ale aceluiaşi domeniu,
căci Fundoianu pledează pentru „libertatea poetului de a fi iraţional”14.
Eventuala metamorfoză trebuie să aibă loc la nivelul adresatului, şi nu al
artei, astfel încât publicul trebuie contracarat: „Spectatorul comun consideră arta
Vezi Hans-Joachim Dethlefs, Bildverbot und Bildersturm. Carl Einstein. Über die Konstruktion und
Zerschlagung einer ästhetischen Utopie, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde des
Fachbereichs Neuere Deutsche Literatur- und Kunstwissenschaften der Philipps-Universität
Marburg, Marburg/ Lann, 1979, p. 33: „fabricarea de ficţiuni“ (trad. noastră).
10 Antonin Artaud, Teatrul şi dublul său, urmat de Teatrul lui Séraphin şi de Alte texte despre teatru, În
româneşte de Voichiţa Sasu şi Diana Tihu-Suciu, Postfaţă şi selecţia textelor de Ion Vartic, Ediţie
îngrijită de Marian Papahagi, Cluj-Napoca, Editura Echinox, 1997, p. 63.
11 Olivier Salazar-Ferrer, Benjamin Fondane, Traducere din limba franceză de Elena Tudorie, Iaşi,
Editura Junimea, 2005, p. 28.
12 Antonin Artaud, op. cit., p. 67.
13 B. Fundoianu, Ibsen. Apropo de Borkman, în Imagini şi cărţi, ed. cit., p. 271.
14 Benjamin Fondane, Scriitorul în faţa Revoluţiei, Alegerea textelor, studiu introductiv şi notă asupra
ediţiei de Mircea Martin, Traducere din limba franceză de Ion Pop, Bucureşti, Editura Institutului
Cultural Român, 2004, p. 63.
9
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ca o altă formă a vieţii, ca o reprezentare imediată a vieţii – mai sintetic însă. [...]
Revolta împotriva spectatorului: iată simbolismul. [...] Arta bună rămâne să se
petreacă în afară de cetitori, dacă e literatură, în afară de spectatori, dacă e teatru.
[...] numai ideea de cetitori strică sensul operei. Cartea ar trebui să aibă un unic
cetitor”15. Conform acestui model, şi teatrul ar trebui să aibă un unic spectator:
„Spectatorul pur nu există. El este totdeauna un artist – sau artistul”16. Singurul
destinatar al operei pare a fi însuşi autorul care nu trebuie să îşi justifice
„confesiunea” în faţa nimănui, ci îşi conturează propria enclavă în care le dă
drumul demonilor interiori.
Însă şi la nivelul producerii de acte artistice Fundoianu observă minusuri,
căci dramaturgia românească nu se bucură de o tradiţie consistentă: „Istoria
teatrului în România numără deci un singur capitol: teatrul modern. Cum nu
avem tradiţie cu care să rezistăm teatrului străin, cum nu avem poezie dramatică
(cum e în dramele cultului) ca să rezistăm teatrului arid, de tehnică şi acţiune,
teatrul românesc se compune aproape exclusiv din cel francez – şi din cel francez
de a doua mână”17. Lipsa unui real câmp scenic românesc este resimţită acut de
scriitorul care îşi reiterează atacurile cu fiecare ocazie.
În aceeaşi linie, Fundoianu condamnă şi cinematografia: „cinematografia a
luat naştere în funcţie de ceva de care nu poate fi dezlipită, care o înzestrează cu o
putere teribilă şi îi fixează locul – iar această putere se numeşte: plictiseală, imensa
Plictiseală care roade ficatul îmbătrânit al societăţilor contemporane. [...] Noi
suntem obiect al poftelor sale, în noi îşi găseşte încântarea; noi îi suntem unica
pradă, cinematografia pur abstractă (absolută) nefiind menită decât să joace un rol
critic: să facă analiza elementelor pure înfruntându-se unele pe altele, să rupă
definitiv legătura cu artele imitative, să dea un bobârnac spiritului adormit; să
dispară, aşişderea cubismului”18. Fundoianu aprecia filmul mut, corespunzător
crezului artaudian de ieşire de sub „dictatura exclusivă a cuvântului”19.
Scriitorul repudiază, astfel, evoluţia tehnicii, care duce la o involuţie
estetică: sunetul răpeşte imaginii puterea de sugestie şi limitează potenţialul
imaginativ al spectatorului: „Nu mai este vorba de a asculta, ci de a înţelege”20.
Angelo Mitchievici accentuează preferinţa lui Fundoianu pentru o artă ce se
B. Fundoianu, Despre teatru, în Imagini şi cărţi, ed. cit., p. 292.
Idem, ibidem, p. 293.
17 Idem, Cronica unui veac de teatru, în Imagini şi cărţi, ed. cit., p. 267-268.
18 Idem, Trei scenarii: cinepoeme, în „Timpul”, septembrie 2009, p. 10, text tradus în româneşte de
Luiza Palanciuc şi Mihai Şora, disponibil online pe http://fondane.net/2011/06/20/benjamin-fondanetrei-scenarii/, accesat ultima dată la 11.05.2014. Textul original, al ediţiei B. Fondane, Trois scénarii:
cinépoèmes. Paupières mûres, Barre fixe, Mtasipoj, Paris, impr. de R. Baze, 1928, este disponibil la
http://brbl-dl.library.yale.edu/pdfgen/exportPDF.php?bibid=2047372&solrid=3552260.
19 Antonin Artaud, op. cit., p. 34.
20 B. Fundoianu, Cinema 33, în Scriitorul în faţa Revoluţiei (articole politice din perioada 1927-1935), ed.
cit., p. 85.
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sustrage flagelului consumerist şi se înscrie în linia unui fenomen de reprezentare
pură, mult mai eficientă şi profundă decât apelul la formele verbale de
discursivitate: „Scriitorul român se plasează în aval, recuzând noii arte inovaţia
care o reproiecta într-o altă dimensiune, identificând ceea ce filmul pierde prin
introducerea sonorului, de la universalitatea gesticulaţiei la virtuţile unei
expresivităţi particulare în care intră de pildă pantomima, dar şi a unei poezii
implicite pe care absenţa cuvântului o generează. Recuzând sonorul, Fondane
încearcă să menţină filmul ca artă pură, ca un limbaj universal, sesizând sonorul ca
un factor disolutiv care va naţionaliza limbajul filmului, ceea ce s-a şi petrecut”21.
Prin urmare, scriitorul nu poate accepta filmul fără o miză etică şi, în
acelaşi timp, estetică, pentru că, după Fundoianu, nu există un adevărat clivaj
între cele două, aşa cum afirmă, criticându-l pe Jules Gaultier: „Jules de Gaultier
găseşte între morală şi estetică o formidabilă antinomie – când există numai o
monstruoasă diferenţă. [...] Iluzia e factorul primordial în orice existenţă, fie etică,
fie estetică”22.
Aşadar, precum Artaud, el proclamă un act artistic ce se adresează
simultan minţii şi corpului: „Corpul nu se poate despărţi de spirit, nici simţurile
de inteligenţă”23. Aplecarea pentru Teatrul Alfred Jarry nu mai este, astfel, o
surpriză, scriitorul pledând pentru aşezarea artei sub cupola limbajului non-verbal:
„Fondane arrived, at about the same time, at an uncompromising reaction of the
limitations posed by the rational discourse, while pursuing his own investigations
into avant-garde theatre, and trying to discover the potential of a non-verbal,
visual language of poetic/cinematic expression”24.
Care este însă raportul, la Fundoianu, dintre poetica explicită, din
publicistica lui, şi cea implicită, din teatrul sau cinepoemele sale (căci filmul
Tararira, realizat în 1936 la Buenos Aires despre fraţii Aguilar, nu poate fi
reconstituit, de vreme ce nu s-au păstrat decât câteva cadre)? După principiul
afirmaţiei şi al negaţiei succesive, Mircea Martin îl instalează pe scriitor în sfera
naturii paradoxale: „Inaderenţa este atitudinea unui egoist care nu-şi aparţine în
întregime decât sieşi. Poetul nostru nu aderă la obiectul său, dar nici, cu atât mai
puţin, la sine. Dimpotrivă, tendinţa permanentă este de a ieşi din sine, ca o
«sămânţă» din propriul fruct. În momentele de confesiune, el se dezice de sine,

Angelo Mitchievici, Benjamin Fondane, cineastul uitat, în „România literară, nr. 16, 2011, disponibil
online la http://www.romlit.ro/benjamin_fondane_cineastul_uitat, accesat ultima dată la 29.05.2014.
22 B. Fundoianu, Etică şi spectacol, ed. cit., p. 438.
23 Antonin Artaud, op. cit., p. 70.
24 Ramona Fotiade, Pictures of the Mind: Artaud and Fondane’s Silent Cinema, în *** Surrealism. Surrealist
Visuality, Edited by Silvano Levy. Edinburgh University Press, 1997, p. 113: „Fondane a ajuns, cam în
aceeaşi perioadă, la o reacţie lipsită de compromisuri a limitărilor impuse de discursul raţional, în
timp ce îşi urmărea propriile investigaţii într-ale teatrului avangardei şi încerca să descopere
potenţialul unui limbaj nonverbal, vizual al expresiei poetice/cinematice” (trad. noastră).
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după cum în momentele de comuniune se retrage”25. Fondane îşi construieşte un
teatru al ritualicului şi simbolicului, fără să neglijeze componenta frondeură –
vizibilă şi prin activitatea desfăşurată la Insula, începând cu 1922: „A scris
dramaturgie poetică, numindu-şi piesele «poeme dramatice», «mistere». Teatrul
este locul unde se întâlnesc şi se joacă poezia sa viscerală şi filozofia sa existenţială,
strigătele şi rugăciunile sale, magia şi suferinţa sa. Acompaniaţi de coruri (măştile
lui Balthazar) şi de stâncile lui Philoctète, protagoniştii sunt nişte revoltaţi, nişte
personaje care sfidează Ordinea. Dramaturgia lui este una a modulaţiilor
strigătului, un apel la judecată, alegoric şi purtător de mărturie, contra justificării
estetice a frumosului, contra raţiunii Statului, pentru justiţie şi absolut” 26. Urmând
acest model, teatrul trebuie să fie, ca pentru Artaud, catharsis şi şoc, precum
„auto-sacramentala” grotescă Le Festin de Balthazar. Strigătul este, în fond, specific
operei acestui scriitor pentru care până şi „Tăcerea asta ţipă şi vorbeşte”27
(Monologul lui Baltazar).
Pe cât de expansiv pare teatrul, aflat la conjuncţia dintre ritualic, religios şi
avangardă (după Anca-Maria Rusu, prefigurând chiar absurdul: „Trei sunt
elementele ce vor apare în piesa Ospăţul lui Balthazar: motivul umbrei, obsesia şi
motivul Morţii şi frica. Ultimele două constituie tot atâtea constante revelate
ulterior de teatrul absurdului”28), pe atât de senzoriale sunt scenariile de film. Prin
vizual, Fondane redă, pe modelul Priveliştilor, întreaga mişcare interioară şi
corporală a eului. Experienţa la studiourile Paramount îl orientează pe scriitor
împotriva unei cinematografii a senzaţionalului, alegând să caute mereu alte
forme de expresie. Trecerea de la piesele de teatru (Le Festin de Balthazar, Philoctète,
Oedipe, Le Puits de Maule) la scenariile publicate este realizată poate de Tăgăduinţa
lui Petru, proză dramatică ce evocă ritualicul degradat prin repetiţiile obsedante ce
nu fac decât să se conformeze mecanicizării existenţei.
Actanţii lui Fundoianu par că se înscriu în estetica „biomecanicii” a lui
Meyerhold29, în care limbajul maşinal şi lipsa naturaleţei guvernează performance-ul.
Este aici o lipsă de aderenţă la clişeizatele manifestări ale limbajului filmic, un nou
aport al iraţionalului în creaţia lui Fundoianu. Comentând Trois scénarii:
cinépoèmes, publicate în 1928 (ediţia conţine şi două fotografii de-ale lui Man Ray),
Mircea Martin, Introducere în opera lui B. Fundoianu, Bucureşti, Editura Minerva, 1984, p. 218.
Eric Freedman, Benjamin Fondane şi teatrul: un strigăt în text, în „Observator cultural”, noiembrie
2012, nr. 652, disponibil online pe http://www.observatorcultural.ro/Benjamin-Fondane-si-teatrulun-strigat-in-text*articleID 27914-articles_details.html, ultima accesare la 10.05.2014.
27 B. Fundoianu, Poezii, Antologie şi traducere de Virgil Teodorescu, cu o prefaţă de D. Petrescu,
Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1965, p. 93.
28 Anca-Maria Rusu, B. Fundoianu sub cupola teatrului, în „Convorbiri literare”, martie 2009, nr. 3
(159), disponibil online la http://convorbiri-literare.dntis.ro/RUSUmar9.html, ultima accesare la
10.05.2014.
29 Vezi *** Meyerhold on Theatre, Translated and edited with a critical commentary by Edward Braun,
London, Methuen and New York, Hill and Wang, 1977.
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Olivier Salazar-Ferrer notează: „Fără îndoială, aceste scenarii fals-adevărate, deşi
numerotate şi decupate, sunt, prin iraţionalitatea adesea delirantă, fantezia ritmată
după modelul scheciurilor lui Mack Sennett, Buster Keaton sau Marx Brothers, o
sfidare ironică a legilor prea constrângătoare ale cinematografului comercial”30.
Dacă teatrul lui Artaud mizează pe crearea unei transe al cărei limbaj să nu
poată fi prins în chingile discursivului („Aceste semne spirituale au un înţeles
precis, ce se adresează mai ales intuiţiei, dar cu destulă violenţă pentru a face să
devină inutilă orice traducere în limbaj logic şi discursiv”31), Fondane ajunge şi el
la „vorbirea de dinaintea apariţiei cuvintelor”32 în cinepoeme: „Probably one of the
most significant aspects of Fondane’s and Artaud’s conception of cinema is their
commitment to silent film, and their resistance tot the introduction not only of
intertitles, but also of sound”33.
Cele trei texte concepute de Fundoianu spre a (nu) fi reprezentate –
Paupière mures/ Pleoape coapte, Barre fixe/ Bară fixă şi Mtasipoj – fac parte din „ERA
SCENARIILOR CARE NU POT FI TURNATE. Vom găsi în ele câte ceva din
mirabila frumuseţe a foetuşilor”34. Această stare a nedefinitului marchează, din
punct de vedere formal, cinepoemele care se constituie sub forma unor decupaje
filmice parcă proiectate pe ziduri discontinue, neregulate: ele rămân mai degrabă
la nivelul unui performance textual decât cinematografic, astfel încât este mai
degrabă nevoie de o lectură decât de o turnare, căci, în acest caz, „[r]eading
asymptotically approaches screening: the text acquires the ‚lyric quantity’ of the
cinema, and the image no longer relies on verbal puns, on metaphor, simile or the
conventional poetic process of reference and deferral of signification”35.
În aceste „scenarii” există o permanentă tensiune a personajelor care se află
într-o continuă dinamică: Fondane se joacă mereu cu ritmul „acţiunii”, alternează
accelerările cu încetinirile. Paupière mures/ Pleoape coapte, spre exemplu, se
desfăşoară între slow-motion şi fast-forward, neavând niciodată o ritmicitate
constantă („«Paupières mûres» n’a rien de statique, il est au contraire une

Olivier Salazar-Ferrer, op. cit., p. 51.
Antonin Artaud, op. cit., p. 46.
32 Idem, ibidem, p. 50.
33 Ramona Fotiade, op. cit., p. 115: „Probabil unul dintre cele mai semnificative aspecte ale concepţiei
despre cinema a lui Fondane şi a lui Artaud este aplecarea spre filmul mut şi rezistenţa lor în faţa
introducerii nu numai a intertitlurilor, ci şi a sunetului” (trad. noastră).
34 B. Fundoianu, 2 x 2, în Trei scenarii: cinepoeme, ed. cit.
35 Ramona Fotiade, op. cit., p. 118: „lectura se apropie asimptotic de ecranizare: textul dobândeşte
«cantitatea lirică» a cinemaului, iar imaginea nu se mai bazează pe calambururi verbale, pe metaforă,
pe asemănare sau pe procesul poetic convenţional al referinţei şi amânarea semnificaţiei” (trad.
noastră).
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célébration fascinée du mouvement des images qui emporte son lecteur dans un
tourbillon d’actions”36):
„1 o umbră se prelinge de-a lungul unui zid prost luminat pe care
paralel se mişcă o mână indicatoare albă
2 o altă umbră pe acelaşi zid mâna indicatoare se mişcă în sens
contrar
[…]
6 o pălărie se dă de-a berbeleacul
[…]
33 uşa batantă a unei cafenele începe să se învârtă năprasnic când în
gol când cu oameni
33bis un bărbat un al doilea un al cincisprezecelea sunt înghiţiţi de
uşa turnantă (ritmul trecând de la accelerat la foarte încet)
[…]
89 femeia iese în stradă alergând
[…]
154 femeia stă pe bancă în timp ce
155 inima zace la pământ”
O adevărată „explozie de magneziu”, textul funcţionează prin acumulare
de fragmente, e o disparitate interioară care guvernează individul şi îi accentuează
disperarea – de fapt, solitudinea – căci perindarea atâtor personaje este inutilă în
vederea construcţiei unui întreg. Imageria este oscilantă, circulară chiar, prin
revenirea frecventă a motivelor (pălăria, mâna, pumnul) care, de fapt, nu
marchează ancorarea în concret, cu toată recuzita prezentă în text, căci avem de a
face cu un fel de „déconnexion du concret, détérioration de savoir-faire concrets,
asphyxie, perte de repères sont le propre du spectre qui contemple et observe”37.
Proliferarea fragmentarismelor este mai evidentă în evocarea umanului şi, în
special, a femeii – ea devine obiect de contemplaţie, dar lipsa de unitate a imaginii

Nadja Cohen, «Paupières mûres», un scénario intournable , „Fabula-LhT”, n. 2, Ce que le cinéma fait à la
littérature (et réciproquement), décembre 2006, disponibil online pe http://www.fabula.org/lht/2/ Cohen.html,
pagină consultată la 29.05.2014: „Pleoape coapte nu este un poem static, ci este, din contră, o celebrare
fascinantă a mişcării imaginilor care îşi poartă lectorul într-un vârtej de acţiuni” (trad. noastră).
37 Aurélie Dubois-Prud’homme, Le chemin qui marche: la pensée et le geste d’écriture chez Benjamin
Fondane, Thèse Mémoire présenté à la Faculté des arts et sciences en vue de l’obtention du grade de
Maîtrise ès arts (M.A) en littérature comparée, 2010, p. 38 (document disponibil online la
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/8492/DuboisPrud'homme_Aurelie_20
11_memoire.pdf;jsessionid=B2DCB9DDE0BA8FAE1420CC29710929BC?sequence=2, accesat ultima
dată la 26.05.2014): „deconectare de concret, deteriorare de savoir-faire practic, asfixiere, pierderea
reperelor sunt proprii spectrului care contemplă şi observă” (trad. noastră).
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trupului trimite către o senzorialitate anorganică: pare că fiecare parte a corpului
este aşezată independent, numai pentru a completa o scenografie:
„14 ochi încercănat
[...]
24 imensă mână vulgară murdară se apropie de un delicat
genunchi de femeie mărime naturală; mâna creşte până ce ajunge să
cuprindă genunchiul în căuşul palmei
[...]
32 aparatul respiratoriu al bărbatului ai cărui plămâni se
pipernicesc la început mai încet apoi din ce în ce iute se închid se desprind
– frunze veştede
[...]
127 inimă roşie bine conturată întocmai ca în cartolinele ilustrate
128 floare-de-colţ în inimă
129 inima în mâna tânărului
130 locul din piept de unde tocmai o smulsese enormă floare roşie
131 o mână azvârle inima
132 iat-o la picioarele femeii”
Cinematografia ar presupune o virtualizare a corpurilor reale şi reiterarea
imaginii lor, iar Fondane, practic, păstrează ideea imposibilităţii permanentizării
corporale – totul e doar o reprezentare, aşa cum o sugerează şi prezenţa oglinzii în
cele trei texte: figurile sunt spectrale, se transformă în nişte „lebende Bilder”38. Eul
pare a trăi într-un provizorat existenţial, într-o angoasă ce îl obligă la „despicarea
existentului”39 (aidoma disecării şarpelui: „156 cu un briceag femeia spintecă
şarpele care/ 157 o umple de sânge/ 158 femeia îşi şterge sângele cu o batistă care/
159 devine o uriaşă urzică vie”), realizată prin jocul de lumini şi umbre prin care
se nuanţează corpurile şi obiectele. În fond, lumina, în diferitele ei intensităţi, se
află în centrul Pleoapelor coapte şi determină gradul de virtualizare sau
corporalizare: „Car c'est bien la lumière qui est le principal actant de la scène,
proprement cinématographique”40. Avem de a face cu un Montageverfahren de
umbre prin care se conturează personajele, existând o anume regie pe baza căreia
sunt luminate părţile corpului.

Hans-Joachim Dethlefs, op. cit., p. 48: „imagini vii” (trad. noastră).
Benjamin Fondane, Lunea existenţială şi Duminica istoriei, Traducere din limba franceză, studiu,
note, comentarii şi anexe de Luiza Palanciuc, Mihai Şora, Prefaţă la ediţia franceză de Michel
Carassou, Postfaţă de Olivier Salazar-Ferrer, cu un Dosar al corespondenţei Jean Grenier – Benjamin
şi Geneviève Fondane, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2008, p. 60.
40 Nadja Cohen, op. cit.
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Pe de altă parte, Barre fixe/ Bară fixă pare să aibă un fir al acţiunii mai
coerent, lectorul putând încerca o cartografiere a traseului parcurs de tânărul care
va avea mai multe tentative eşuate de sinucidere. Ceea ce frapează este mai
degrabă jocul de consistenţe al vieţii, dintre ficţionalizare şi încarnare, observat şi
de Peter Christensen41. La fel ca în Pleoape coapte, unde viaţa părea că se desfăşoară
în spatele unei vitrine, şi aici existenţa devine un bun al spaţiului public, iar
personajele-manechin îşi arată în mod ostentativ substanţa:
„1 zid inscripţie fără prescurtări: libertate egalitate fraternitate
2 cele trei cuvinte ţopăie pe zid, cel dintâi cu litere mari celelalte în
ceaţă
3 literele se desprind fac minuni de supleţe ca să încropească nişte
cuvinte pe jumătate inteligibile pe jumătate absurde
4 cap urmărind cu atenţie acest balet
5 este capul unui tânăr elegant cu un geamantan în mână
6 tânăr desenat pe un afiş de publicitate pentru dans
7 pe trotuar un muncitor citeşte o gazetă
8 capul tânărului iese din afiş ca să citească peste umărul
muncitorului:
9 „libertatea“
10 muncitorul aruncă ziarul şi se urneşte din loc
11 tânărul coboară să-l ridice
12 îl frunzăreşte o clipă
13 vrea să-şi reia locul
14 dar un bărbat văzut din spate încearcă să ocupe zidul taman în
faţa afişului
15 fericit că este eliberat, tânărul face o piruetă o ia pe primul
trotuar la dreapta
[…]
151 apare din nou dublul său care se apropie de afişul smuls
încearcă să păşească peste el
152 afişul începe să dea înapoi
153 tânărul fuge după el
154 dar afişul se îndepărtează şi mai mult
155 tânărul devine din ce în ce mai mic
156 afişul din ce în ce mai mare
157 atât de mare încât acoperă ecranul
158 afişul a devenit un punct luminos”

Vezi Peter Christensen, Benjamin Fondane’s „Scenarii intournables”, în *** Dada and Surrealist Film,
Edited by Rudolf E. Kuenzli, New York, The MIT Press, 1996, p. 78.
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Nu este surprins numai un amalgam de „densităţi” existenţiale, ci şi un
transfer între categorii:
„97 directorul cu o barbă venerabilă iese din cabinetul pe care scrie:
Director – notează numărul pantofilor
98 acum intră în Jardin des Plantes şi priveşte cuştile
99 zebrei care
100 îl amuză îi aruncă printre gratii un cec bancar
101 struţului
102 îi dă să mănânce un con de îngheţată
103 aruncă buchetul de violete
104 şi aplaudă cu însufleţire
105 hienă (în cuşcă – mai întâi inscripţia lizibilă)
106 maimuţă cu un cap de om îngrozit care se prăbuşeşte fulgerată
107 de pistolul încă fumegând
108 al tânărului
109 o femeie frumoasă înaintează pe alee
110 o cuşcă goală i se deschide în faţă
111 groaza care îl cuprinde de a vedea o femeie plimbându-se liberă
pe alee
112 vitejeşte se dezbracă
113 cu lovituri de bici o obligă pe femeie să intre în cuşcă
114 o contemplă fericit – îi oferă un parfum
115 pe care ea îl miroase; femeia îi întinde buzele
116 el se codeşte
117 lungă îmbrăţişare
118 el se asigură din nou că zăvorul se închide
119 o ia din loc fluierând”
Ritmul extrem de alert al derulării imaginilor se păstrează în Mtasipoj,
unde urmărirea dintre parteneri vine ca o critică la adresa filmelor de acţiune.
Acţiunile cuplului reiau câteva din imaginile-clişeu care nu lipsesc din scenariile
hollywoodiene:
„12 el trage un foc de pistol în aer ca s-o impresioneze
13 ea se prăbuşeşte rănită
14 el se apleacă spre ea o îmbrăţişează cu furie
[…]
82 femeia o ia la fugă
83 tânărul aleargă după ea
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84 ea încetineşte pasul
85 şi el încetineşte pasul”
Aceeaşi funcţie o are şi recurenţa firmelor luminoase în toate cele trei texte
şi trimiterile către zona publicităţii, care nu face altceva decât să denatureze
esteticul. Imaginile acestor reclame dăunează epilepticilor, iar scenariile lui
Fundoianu funcţionează, şi ele, după mecanismul epilepsiei: obiectivul camerei de
filmat, atotprezent în texte, reprezintă pleoapele lectorului, iar perspectiva este
precizată extrem de des în texte (prin sintagme ca „gros-plan”, „ansamblu”, „în
supraimpresiune”, „prim-plan”, „imagine panoramică”, ce se constituie în
indicaţii regizorale). Prezenţa fotografiilor lui Man Ray în volum nu este
întâmplătoare, căci ea marchează transgresarea limitelor dintre artă şi realitate,
esteticizarea lumii. Trei scenarii sunt, în fond, „realităţi” (în)scenate prin care se
realizează imersiunea în meta –, ca la Carl Einstein.
Destructurarea logicului şi a discursului (ce are loc şi în Tăgăduinţa lui
Petru) ridică problema reprezentaţiei pe scenă sau a turnării unor astfel de piese.
Aşadar, Trei scenarii sunt destinate în mod special unui lector, aşa cum Fundoianu
însuşi o mărturiseşte în prefaţa 2 x 2: „Atât decupajul, cât şi cele câteva indicaţii
tehnice figurând în textul acestor trei cinepoeme nu reprezintă decât nişte aluzii
oblice la realizarea lor cinematografică; ele au doar menirea să creeze o stare
provizorie a spiritului pe care memoria o consumă în actul lecturii”42. Aşadar,
totuşi, lectorul există: lectura recreează cinematicul, astfel încât lectura poate
recrea şi spectacolul. Prin urmare, la ce bun spectacolul în sine? Spectacolul nu
există, spectatorul pur nu există. Rămâne lectorul, care este, în acelaşi timp,
artistul-nebun. Cinepoemele prezintă, paradoxal, realităţi cât se poate de
corporale, dar lipsite de consistenţă, guvernate de rupturi şi disocieri. Golirea
exteriorităţii de sens corespunde, de fapt, unei întoarceri spre abisul interior –
lipsa unei coerenţe a resorturilor intime semnalează grotescul visceral: individul
îşi este propriul spectator, căci alţi spectatori nu există, de aici şi privirea întoarsă
spre sine, căci jocul epileptic al pleoapelor devine însuşi un episod al scenei... e
finalul momentului de „nebunie – voiam să spun luciditate”, în care artistul
„scoate pistolul din buzunar şi trage în oglindă” (Mtasipoj).
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BOGDAN BALIŢA
FUNDOIANU – ŞESTOV: DIN FILOSOFIE ÎMPOTRIVA FILOSOFIEI
Motto:
“Il y a de ces nuits que la tempête lave
un pas encore et l’eau jaillit sous tous les pas,
des nuits où quelque chose en moi,
monte jusqu’à ma gorge,
un fleuve monte
une eau monte comme un couteau,
est-ce moi qui monte en moi-même
plus fort que moi, plus vaste,
moi-même comme une eau qui inonde la plaine,
moi-même sur le monde
et qui voudrais crier, qui voudrais sangloter
le monde...”1 (Benjamin Fondane, Ulysse)
Pornim de la aceste versuri, în acord cu Michel Carassou, cel care consideră
că: „Fondane e poet, el nu este filosof. El va deveni filosof pentru a apăra poezia,
tot timpul condamnată să se supună constrângerilor raţiunii ce se disimulează în
spatele imperativelor estetice, morale sau politice. Va deveni din prietenie pentru
Şestov şi, mai presus, pentru că presimte în gândirea acestuia un ecou al propriilor
frământări.”2 Pe structura acestui text se pot desfăşura câteva comentarii,
abordând, într-o interpretare ce nu-şi propune neapărat perfecţiunea logică –
precum tot ceea ce înseamnă filosofie existenţială în gândul lui Fundoianu
1 În traducerea lui Virgil Teodorescu, în B. Fundoianu, Poezii, Antologie şi traducere de Virgil
Teodorescu, cu o prefaţă de D. Petrescu, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1965:
„Sunt nopţi însingurate
cărora uraganul le spală subţioara,
încă un pas, şi apa ţâşneşte de sub paşi,
sunt nopţi în care parcă ceva se varsă în mine,
îmi gâlgâie-n gâtlej,
un fluviu suie,
o apă creşte-asemeni cu-n cuţit,
sunt eu cel care urc în mine însumi,
mai tare decât mine şi mai vast,
sunt eu, asemeni unei ape ce năpădeşte o câmpie,
sunt eu deasupra lumii,
sunt eu ce-ar vrea să strige şi să jelească
lumea...”
2 Michel Carassou, Benjamin Fondane, le disciple inespéré, în „Europe”, Léon Chestov, nr. 960, aprilie
2009, p. 118-125 (trad. noastră).
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evadează unei structuri, unei claustrări sistematizate de logică – abordând,
spuneam, câteva teme centrale „şestovianismului” lui Fondane.
Prima temă, ce străbate şi revolta existenţială propusă de Lev Şestov, este
lupta împotriva raţiunii ca determinată în cunoaşterea lumii. Sunt „acele nopţi pe
care furtuna le spală”, trimitere directă către absenţa raţionalului – lumină
călăuzitoare pentru filosofia funciară de la Platon la pozitivismul modern. E
nevoie de o scurtă explicaţie filosofică. Vremurile lui Fondane sunt vremuri în care
funcţiona deja un al doilea tip de existenţialism, pornit de la Martin Heidegger,
care se depărtează de existenţialismul iniţial al lui Søren Kierkegaard. Este un tip
de existenţialism de gradul al doilea, să-i spunem, cel al lui Heidegger, Karl
Jaspers, Gabriel Marcel (mai târziu, urmaţi, de exemplu, de Sartre şi Camus).
Toată mişcarea pleacă de la ideea iniţială a lui Kierkegaard de a întoarce
cunoaşterea în filosofie către existent (sau fiinţare, după terminologia
heideggeriană) în dauna Existenţei. Dar această a doua direcţie existenţialistă,
nereuşind să se despartă de ideea logicii, a raţiunii în filosofie, de ideea de a
explica filosofia prin dogmă, transformă doar Existenţa în Neant (Nimicul la
Heidegger). Punctul de vedere adoptat este unul obiectiv, al discuţiei despre
Existenţă (ca obiect). Aceasta devine „obiect de cunoaştere”, este doar o echivalare
de termeni: Existenţa = Neant. Conştiinţa despre univers e, astfel, gândirea asupra
unui obiect care există înaintea celui care gândeşte despre ea, deci este exterioară
celui care gândeşte despre ea. Existenţa e exterioară existentului, deci avem de a
face cu o chestiune de dualitate, cu un discurs despre lume – un fel de discurs
estetic. De aceea, Berdiaev va denumi aceste filosofii: filosofii ale Existenţei,
despre Existenţă. Pe scurt, Existenţa precede existentul – nimic nou faţă de
abordarea raţionalistă a lui Hegel, doar transformarea Raţiunii Universale în
Cunoaşterea (la fel de raţională) a Nimicului. Alăturarea unei negaţii nu schimbă
metoda discursului.
Se simte nevoia unei „furtuni” care să „spele” filosofia sistemică, care să o
aducă din universalitatea înstrăinată a Existenţei la particularitatea fiinţării,
înţeleasă nu ca da-sein-ul heideggerian, ci ca das Seiende, existentul pur şi simplu.
Iar Kierkegaard poate fi, urmându-l pe Nietzsche, cel care, în fine, vorbeşte despre
existent, din punctul de vedere al existentului. Pentru el existentul precede
Existenţa, pentru el „angoasa” precede logica, angoasa devenind subiect, nu obiect
al propoziţiei, ea este a existentului ce contemplă neantul Existenţei. „Aşa încât,
nu angoasa este obiectul întrebării; tocmai dimpotrivă: ea este cea care pune
întrebarea. [...] Existentul [trebuie] să fie păstrat drept cel care declanşează
întrebarea. Aici se află, după părerea mea, noutatea destinată să răstoarne, de la
un capăt la celălalt, gândirea speculativă; căci, formulând întrebări, existentul
declanşează metafizica şi pune în mişcare cunoaşterea. În vreme ce, dacă, aşa cum
cere Heidegger, Cunoaşterea este cea care pune mereu întrebări, nu se schimbă
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nimic: existentul va fi silit să-şi potrivească răspunsurile la întrebările puse; şi s-a
zis cu el!”3
Cel care îl urmează pe Kierkegaard în acest mod de a vedea filosofia
existenţială este Lev Şestov. Pentru Fondane, „ar trebuie să ne hotărâm, din capul
locului, ce drum anume urmează să alegem: dorim într-adevăr să aflăm ce
gândeşte Cunoaşterea despre existent sau – măcar de data aceasta – ce părere are
existentul în privinţa Cunoaşterii? Să problematizăm existenţa, cum se face
îndeobşte, sau – în sfârşit – Cunoaşterea?”4 Iar Şestov face exact acest demers.
Filosofia sa este o filosofie despre existent, din punctul de vedere al existentului:
„căci numai existentului îi este îngăduit să-şi dezvăluie punctul de vedere; doar el
poate hotărî ce este negativ şi ce este pozitiv; iar ceea ce el descoperă, la capătul
întrebării sale, este acest ceva care îi rezistă, i se opune ca un obstacol, şi anume
idealismul filosofiei, constând în nerecunoaşterea existentului ca fiinţă veritabilă.”5
Trebuie adus în discuţie, din nou, textul poetic de la care am pornit. Ceva
din interior urcă spre acel „gorge” al sinelui – un obstacol (precum idealismul
filosofiei, despre care tocmai citasem). Etimologic, cuvântul acesta este din familia
latinescului gurges, al italianului gorgo – denumind vârtejul de ape, dar şi abisul,
este Caribda ce-l împinge pe Ulise spre stânca Scila (tot un fel de gorgonă, să fie
oare şi aici vreo legătură?). Îl găsim, de ce nu, în versul lui Cesare Pavese:
„scenderemo nel gorgo muti”, vers despre moarte, dar şi despre iubire. Este
„vârtejul gâtlejului”, frontieră ameţitoare între corporal şi raţional, precum gâtul
desparte corpul de cap, aşa „gorge”–ul lui Fondane este graniţa spre care urcă
„fluviul” sinelui din lume, o „apă ca un cuţit”, asupra sinelui raţional. Dar ce
înseamnă acest fluviu, această „apă ca un cuţit”? Dacă ne aruncă gândul spre
Heraclit din Efes, nu pare a ne depărta prea mult de subiect. Râul ce nu poate avea
fundamentare ontologică decât în denumirea sa generică, iar nu în „apele” sale
constituente, ce este râu pentru că este mişcare de ape, curgere. Râul lui Heraclit
este metafora fiinţării, prima poate, împotriva existenţei absolute. Râul există
pentru că este tot timpul altul, fragmentele sale de existenţă în timp inundă
terestrul „comme une eau qui inonde la plaine”. Este reconfirmată curgerea lui
Heraclit (panta rei) în faţa absolutismului imuabil al ideii lui Platon. Iar noua
filosofie a „existentului” nu este foarte departe. Ea vede filosofia sistematicului
gândind „încheiatul”, „deja-făcutul”, iar cea existenţială stând sub semnul lui „învreme-ce”6.

Benjamin Fondane, Lunea existenţială şi Duminica istoriei, Traducere din limba franceză, studiu, note,
comentarii şi anexe de Luiza Palanciuc şi Mihai Şora, Prefaţă la ediţia franceză de Michel Carassou,
Postfaţă de Olivier Salazar-Ferrer, cu un Dosar al corespondenţei Jean Grenier – Benjamin şi
Geneviève Fondane, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2008, p. 56.
4 Idem, ibidem, p. 50.
5 Idem, ibidem, p. 58.
6 Idem, ibidem, p. 70.
3

161

Tot de la Heraclit putem înţelege fiinţarea ca o eternă luptă a contrariilor,
până la urmă, a fiinţa în lume este a te opune Existenţei ei absolute... iar tocmai
opoziţia defineşte viaţa, precum curgerea definea râul. Sau precum citim la Şestov:
„Lupta împotriva adevărurilor stabilite de raţiune nu poate fi decât sterilă. Şi, dat
fiind că această luptă este imposibilă, trebuie să ne supunem. Trebuie să înţelegem
că orice fiinţă particulară, fie Iov, fie Logos-Mesia, este condamnată dinainte să
sufere şi să dispară, în virtutea unei legi implacabile. În consecinţă, omul trebuie
să renunţe la tot ce are o existenţă individuală, şi înainte de toate să renunţe la el
însuşi, pentru a-şi îndrepta gândirea către ceea ce se numeşte contemplarea vieţii
sub specie aeternitatis vel necessitatis. Să iubeşti ceea ce nu are nici început, nici
sfârşit (amor erga rem aeternam), înseamnă să-l iubeşti pe Dumnezeu. Acesta este
ţelul suprem şi menirea omului.”7 Dar este un ţel de neatins. Aici Dumnezeu este
văzut „mai presus de milă, mai presus de bine”8, căci cunoaşterea binelui şi răului
este tocmai căderea în păcat, pentru Nietzsche, iar a tinde către acest Dumnezeu
de dincolo de morală, esenţialmente iraţional, e un gest ce promite recuperarea
paradisului. Deci cunoaşterea de tip raţional, cea a filosofiei, împiedică salvarea. E
nevoie de o „filosofie a iraţionalului”, iar asta propune Şestov şi, după el,
Fondane.9 Această luptă presupune chiar şi „a striga în deşert”, sau precum avem
în versurile în jurul cărora gravităm: „moi-même sur le monde/ et qui voudrais
crier, qui voudrais sangloter/ le monde...” Chiar dacă sinele acesta existenţial (das
Seiende) acoperă lumea, singura sa variantă e ţipătul, jelitul, precum Iov de pe
grămada sa de gunoi îşi clama răscumpărarea. Aşadar, nu e vorba de resemnare,
precum în filosofiile existenţiale de tip Heidegger, ci, mai degrabă, de o întoarcere
către subiect. Căci, din punctul de vedere al lui Fondane, „într-o lume fără
Dumnezeu, într-o lume care L-a ucis pe Dumnezeu, şi care, după cum remarca
Nietzsche, nici nu şi-a dat seama ce făcea, într-o astfel de lume s-a născut filosofia
existenţială. Filosofia lui Kierkegaard şi cea a lui Şestov [...] pot să ne facă să
credem (sau măcar pot să-l facă să creadă pe un gânditor grăbit, şi cine nu este?) că
nu avem de-a face decât cu o întoarcere la credinţa pierdută – din oboseală, din

Lev Chestov, Qu’est-ce la vérite? (Ontologie et Éthique), în „Revue philosophique de la France et de
l’étranger”, nr. 1-2, ian.-feb. 1927, p. 45-46.
8 Lev Şestov, Filosofia tragediei, cap. Binele în învăţătura contelui Tolstoi şi a lui F. Nietzsche, Traducere
din limba rusă de Teodor Fotiade, Studiu introductiv, tabel cronologic, bibliografie de Ramona
Fotiade, Ediţie îngrijită de Mircea Aurel Buiciuc, Bucureşti, Editura Univers, 1997, p. 150.
9 Dar şi Nikolai Berdiaev în Cunoaşterea de sine. Exerciţiu de autobiografie filozofică, Traducere din limba
rusă de Inna Cristea, Bucureşti, Editura Humanitas, 1998, p. 201: „Singurul argument serios al
ateismului este dificultatea de a împăca existenţa lui Dumnezeu atotputernic şi atotbun cu răutatea şi
suferinţele lumii. Toate doctrinele teologice mi s-au părut o raţionalizare inadmisibilă a misterului.
Problema teodiceei a fost întotdeauna pentru mine în primul rând o problemă a libertăţii, esenţială în
gândirea mea filosofică. Am ajuns în mod inevitabil să admit existenţa libertăţii necreate, ceea ce, în
fond, înseamnă recunoaşterea misterului, care nu admite raţionalizarea, şi descrierea căii spirituale
spre acest mister.”
7
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nevoia de asigurare, din setea de odihnă – , iar nu (ceea ce ele sunt cu adevărat)
din oroare de odihnă, de asigurare, de certitudine. S-ar putea crede că este vorba
de nişte suflete sleite, iar nu (ceea ce ele sunt într-adevăr) nişte suflete periculoase
care ţin cu tot dinadinsul să tulbure orice linişte pentru a aduce, odată cu
întrebarea, şi posibilitatea răspunsului. S-ar putea bănui aici o criză religioasă, mai
curând decât o criză filosofică.”10
Este, până la urmă, vorba despre o atitudine existenţială cu componentă
etică la Şestov şi Fondane, spre deosebire de celelalte existenţialisme preponderent
estetice. Dacă totul este neant, adică Existenţa este neant, pentru o filosofie ce vrea
să păstreze regulile raţiunii universale, totul se reduce la „a vorbi despre neant”, la
a vorbi despre discursul despre neant – o meta-filosofie ce pierde din vedere
existentul, adică cel ce gândeşte, îşi pierde subiectul, negându-l inclusiv pe acesta.
Iar atunci obiectualitatea pură este tot ce rămâne în filosofia ce se trage din
existenţialismul de tip heideggerian. Filosofia actuală îi urmează pe Heidegger şi
ceilalţi, nu îşi bate capul cu cunoaşterea, ci degenerează în filosofii ce se ocupă de
discurs, de text, de orice altceva decât lucrurile esenţiale.
Abordarea lui Fundoianu devine astfel, în ciuda criticismului la adresa
filosofiei sistemice, în ciuda faptului că demersul său, şi al lui Şestov, bineînţeles,
vine din interiorul discursului filosofic, în ciuda fragmentării şi lipsei aparente de
coerenţă, poate tocmai prin aceasta, mai mult decât „un strigăt şi o jelanie a
lumii”, devine un mod de a fi în lume, poate tragic, dar cu atât mai uman. Este cu
siguranţă o re-umanizare a discursului filosofic, chiar dacă asta presupune deraţionalizarea sa. Iar ultimele evoluţii ale ştiinţei ne arătă că nici universul nu e
chiar atât de logic pe cât doream să fie, reducându-l la măsura raţiunii noastre.
Mesajul lui Fondane ar fi, tocmai, că ar fi cazul să mai şi trăim în lume, o atitudine
pur existenţială, precum a fost a sa până în ultimul moment.
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LAURA GHERGHINOIU
OMNIPREZENŢA MORŢII ÎN PRIVELIŞTI
Benjamin Fondane, B. Fundoianu, B. Wechsler sunt cele trei măşti ale
unuia şi aceluiaşi chip. A încerca să discutăm despre opera sa, indiferent că este
vorba despre cea de tinereţe sau de maturitate, impune o privire generală, dar nu
mai puţin pătrunzătoare asupra biografiei scriitorului. Fundoianu s-a născut la
Iaşi, cu doi ani înainte de debutul secolului XX, într-o familie de intelectuali.
Destinul său, pe care şi-l asumă până la capăt, este marcat iniţial de exilul
în Franţa, în anul 1923, unde publică sub numele de Benjamin Fondane. Cu
siguranţă, cel mai semnificativ moment, cu o mare influenţă asupra receptării
scrierilor sale, este arestarea şi asasinarea lui Fondane în lagărul de concentrare de
la Auschwitz; moartea lui nu e unică, este modul în care au sfârşit milioane de
oameni. Unică este atitudinea lui: refuză să-şi părăsească sora, deşi ar fi putut să îi
obţină, ulterior, graţierea, dacă se lăsa ajutat (prietenii lui obţinuseră eliberarea lui
Fondane, pe motiv că fusese căsătorit cu o franţuzoaică). Este greu de precizat ce a
gândit Fondane în momentul acesta decisiv: cu siguranţă ştia că exista o
posibilitate cât de mică de a-şi salva sora de la o moarte sigură; atunci, de ce a
rămas? Poate fi vorba de o dorinţă morbidă, greu de înţeles, de a înfrunta ceea ce îl
aştepta de mult timp şi de a suferi la fel ca prietenii şi familia sa, dispăruţi în
aceleaşi condiţii. „El nu înţelege să rămână doar un «cetăţean al nefericirii
umane», ci vrea să-şi asume şi condiţia de «cetăţean al nefericirii sociale.»”1 Cu
alte cuvinte, a ales să facă ce era corect, pentru a nu ieşi din mulţime, deşi această
alegere este una absurdă şi irevocabilă.
Într-o scrisoare devenită o mărturie a crezului poetic, adresată lui Claude
Sernet, în 1929, Fondane pune următoarea problemă: „În ce măsură un poet minte,
în ce măsură spune adevărul; în ce măsură imită sau modifică realitatea – iată ceea
ce nu se întreabă nimeni.”2 Această afirmaţie dovedeşte că Fondane nu gândeşte
poezia sub forma unui sistem estetizat, care să încânte auzul sau văzul; arta nu
trebuie să încânte, ea trebuie să reflecte viaţa în toată strălucirea şi mizeria ei,
deopotrivă. Sau, altfel spus, cu 11 ani mai devreme, în 1918, „realitatea e
deocamdată singura poezie îngăduită.”3 Sinceritatea devine prima condiţie a
poeziei, este o trăsătură intrinsecă a artei adevărate. Fondane sau Fundoianu nu îşi
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Minerva, 1978, p. 9. Am folosit această ediţie pentru a cita în prezenta lucrare versurile lui B.
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propune să fie aplaudat, nu vrea să impresioneze pe nimeni, nu scrie pentru un
public, poeziile lui sunt, pentru mine, personale, intime, sunt scrise de Fondane
pentru Fondane. Poemul trebuie să fie un „strigăt”, iar „omul e un animal pe care
poezia îl ciopleşte din lut sau îl aruncă în aer cu dinamită.”4 Poetul e cel modelat
de poezia sa; poezia îl „naşte” pe poet, îi dă formă, la fel cum Dumnezeu a dat
formă oamenilor, în ziua cea dintâi. Ea devine zeul tutelar al existenţei poetului
pentru că, la fel de bine cum generează viaţa, poezia îşi poate distruge creaţia
brusc şi total.
Luând în considerare biografia care ne revelează un om cu un spirit
justiţiar dus până la absurd pentru noi, cei „nestigmatizaţi”, dar perfect logic
pentru Fondane şi crezul său artistic, poezia rezultată va reflecta trăiri intense,
nemodificate de vreo presiune estetică, politică sau socială. Fondane „nu şi-a
sacrificat «adevărurile esenţiale» în numele unor interese politice sau literare, al
disciplinei revoluţionare sau al programului vreunui grup artistic. Este ceea ce îl
face extrem de greu recuperabil pentru o actualizare superficială şi zgomotoasă.” 5
Libertatea de a fi el însuşi, de a-şi salva propria demnitate şi cea a unei lumi care
şi-a pierdut conştiinţa şi a anulat orice instanţă divină devin pilonii poeziei lui.
Pornind de la Privelişti (poeme scrise în perioada 1917-1923 şi publicate în
1930) şi până la operele de maturitate Ulysse (1933), Titanic, L’Exode, apărute
postum, moartea este o temă prezentă permanent. La început, moartea este o
ameninţare minoră, dar sâcâitoare; cu timpul, presiunea ei se amplifică şi poemele
lui Fondane se transformă în jelanii ale morţilor unor prieteni sau apropiaţi sau,
pur şi simplu, ale maselor anonime de evrei executaţi. Omul, mai mult decât
poetul, îşi cere dreptul la moarte, ordonă dreptăţii să îşi facă datoria şi în cazul
său, să nu îl abandoneze vieţii transformate într-o continuă tortură, unde moartea
e, de fapt, singura libertate râvnită. Spre exemplu, în poezia Titanic, care porneşte
de la naufragiul vasului din 1912, Dumnezeu a devenit un produs comercial care
„e-n sold”, pe punte „oamenii sunt treji, li-e teamă să se culce”. Lumea şi-a pierdut
valorile, instanţa divină nu mai e credibilă, iar alegerea titlului – Titanic –
sugerează chiar lipsa rostului existenţei care a devenit instabilă şi imprevizibilă.
Poemul Oraşe are aceeaşi temă – a alienării individului într-o lume mecanicizată
de industria războiului, în care contează cantitatea şi nu calitatea („această muzică
murdară, mecanică pe jumătate”). Consecinţele războiului sunt descrise brut, fără
figuri de stil inutile: „şi iată-mă cerşindu-mi pâinea pe străzile unui oraş/ plin de
afişe rupte şi ziduri urinate, şi plin de brutării,/ mi-e foame şi obrazul îmi e spuzit
de coşuri.” Rădăcina tuturor acestor comportamente şi peisaje este chiar această
expectativă a morţii, alimentată de război şi de securea morţii care atârnă asupra
capului scriitorului şi poate cădea oricând.

4
5

B. Fundoianu, op. cit., p. 12.
Mircea Martin, art. cit.

166

Volumul Privelişti (apărut în România, în 1930, la Editura Cultura
Naţională) cuprinde o serie de poeme care descriu, utilizând tehnica colajului,
imagini şi peisaje ale târgului de provincie. Pentru Lovinescu, Fundoianu este un
tradiţionalist, datorită prezenţei scenelor agreste, familiarităţii cu forfota ogradei
sau ritualurilor câmpeneşti6. Fundoianu este perceput greşit inclusiv de critica
actuală, care îl consideră tradiţionalist. Descrierile sale nu sunt impregnate de
nostalgia poeziei lui Pillat, cu care Călinescu îl considera „înfrăţit sufleteşte”7. La
Ion Pillat se observă acea bucurie a retrăirii trecutului luminos prin prisma poeziei
(precum în Aci sosi pe vremuri: „casa amintirii”, „Bunicul meu desigur i-a recitat Le
lac”, „prea naiv eram”, „câmpia ca un lac” etc.), care la Fundoianu este puternic
contrabalansată de detaliile negative (de pildă, în Urâtul: „În casa de tăcere cu
iederi şi urzici”, „anii de când surpă pereţii, să iasă”, „Un clopot surd la masă şi la
culcat chema”). Fundoianu nu este nici sentimental, nici descriptiv. „Grandiosul
ca şi pitorescul natural sunt evitate, după cum sunt evitate, în genere, nostalgia şi
efuziunea.”8 Cu alte cuvinte, priveliştile descrise au prea puţin de-a face cu
peisajele reale, pe care scriitorul le observă privind pe fereastră; sau, mai bine
spus, el porneşte de la ceea ce este vizibil pentru toţi, dar imaginile sunt modelate
de percepţia lui Fundoianu. Dacă târgul arată banal pentru mai mulţi trecători,
pentru Fundoianu albul se va transforma în gri prin adăugarea negrului. Spre
exemplu, orice locuitor al târgului va simţi mirosul de ploaie, dar Fundoianu va
remarca şi faptul că „liniştea în lucruri de mult mucegăieşte”; cirezile de boi pot fi
observate cu uşurinţă, dar nu şi mugetul generalizat al târgului – „târgul, cuprins
de spaimă, muge”. Interioritatea este cea care modelează exterioritatea: „ochiul
interior deformează peisajul exterior şi-l asumă într-un chip propriu.”9
Deşi poemele incluse în Privelişti au fost scrise pe când poetul era relativ
tânăr, numitorul comun este starea generalizată care domină în toate poeziile.
Moartea nu este numită, nu este vizibilă. Există însă sugestia. În poemul Urâtul,
moartea e prezentă prin simboluri: „casa tăcerii”, unde au locuit oameni care s-au
stins sau care au fost exilaţi, este invadată de „iederă şi urzici”; „bufniţele cârne,
cu ochii mici” şi-au făcut culcuşul în acest spaţiu al alienării „nimeni nu ştie
toamna când a intrat în casă/ şi anii de când surpă pereţii, să iasă”. Este unul din
acele peisaje văzute „cu ochii închişi”, deoarece apropierea de obiect, de pereţi, nu
se face orişicum, direct, ci printr-un efect resimţit direct10. Acest tip de efect este
artificiul de care Fundoianu se foloseşte adeseori. Clopotul surd care coclea
încerca să reţină curgerea ireversibilă a timpului care duce la sfârşit, la moartea
care este la capătul oricărei experienţe. „Motani de porţelană, cu ochii verzi, au
Mircea Martin, Studiu introductiv la B. Fundoianu, op. cit., p. XV.
Idem, ibidem, p. XXXVII.
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tors/ plecarea-n lume-a celor ce nu s-au mai întors;/ dar s-auzeau, în seară, cu
geamăt de lăuze,/ clapele-ntârziate pe mâni, ca nişte buze./ Poate e mama care
moţăie-n jilţ, aici – / coase ciorapi de lână moale, pentru bunici.” Se remarcă
liniştea acestui univers, redus la tăcere de dispariţie, de moarte; trecutul evocat nu
mai capătă aura luminoasă a amintirilor lui Pillat.
Trecutul înseamnă amintirea celor care au murit, care par să împânzească
spaţiul ca nişte fantome, surd, aproape imperceptibil; sunetul, zgomotul sunt
foarte slabe: geamăt de lăuze, mâinile ating clapele ca nişte buze şi moţăitul
mamei în jilţ. „Lumea pe care o închipuie Fundoianu a pierdut cifrul magic al
comunicării şi surzenia generalizată nu e, din acest punct de vedere, decât un
simptom şi un eufemism.”11 Dialogul nu există sau nu se poate realiza, deoarece
moartea invadează, de-abia simţit, acest spaţiu. Ea este ca o prezenţă care stă în
salonul acestei case, aşezată pe un fotoliu, cu mâinile împreunate, cu spatele adus
în faţă, contemplând şi ea motanii de porţelan, bufniţele, pianul vechi sau iedera
care şi-a făcut loc în încăpere. Pe celălalt fotoliu stă Fundoianu, cu aceeaşi
resemnare pe chip şi în atitudine. Cei doi sunt cunoştinţe vechi şi surpriza
întâlnirii lor începe să îşi piardă din intensitate şi să devină o obişnuinţă. Casa se
transformă în „insula vreunui sălbatic Robinson”, adică în izolarea unui om
pentru care singurătatea în care îl împinge lumea din jur, precum Robinson a fost
adus de mare pe insulă, îl transformă într-o fiinţă indiferentă la progres şi îi
alimentează instinctele primare.
Herţa este o descriere, în acelaşi chip ca şi restul descrierilor lui Fundoianu,
„aparent fotografic, de reporter delicat, cu simţuri treze la forme, nuanţe,
mirosuri.”12 Este vorba despre Ţinutul Herţei, locul de origine al tatălui poetului,
Isaac Wechsler. Bucolismul lui Fundoianu, prezent în acest poem şi nu numai, este
unul fals. În spatele fânului, căruţelor, gâştelor sau cirezilor cu boi, înscrise pe lista
colajului, se află sugestia morţii, care se strecoară şi într-un spaţiu deschis: „Vântul
nisip aduce, fierbinte, în plămân”, parcă sufocând oamenii; „factorul cu gluga pe
cap, greoi şi surd” este un alt pion al surzeniei omniprezente în universul lui
Fundoianu şi, în acelaşi timp, un posibil simbol al morţii, prin gluga care îi
acoperă capul; „liniştea de mult în lucruri mucegăieşte” este aceeaşi procedură de
a reda apropierea de un obiect printr-un efect, prin palparea acestuia cu ochii
închişi; „ploaia stinge fanarele cu gaz” este o imagine a unui întuneric dezolant, în
timp ce în fundal se aude diligenţa care vine din Dorohoi şi cirezile de vite care
urcă, alene, ca şi gâştele spre casă şi par a nu avea stăpân. Tăcerea este spartă de
mugetul târgului, „cuprins de spaimă”; sunetul face parte din familia sunetelor
auzite în casa tăcerii: nu este o voce propriu-zisă, ci mai mult un zgomot nedefinit
şi lipsit de orice sens. În această poezie, Fundoianu pare că priveşte toate aceste
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imagini de la o fereastră, iar moartea, vechiul său însoţitor, apare lângă fiecare
obiect surprins; din acest motiv, descrierea unei seri banale, lipsite de orice
element spectaculos, capătă accente morbide, accentuându-se plictisul, lentoarea şi
posibilitatea dispariţiei, a înstrăinării.
Prezenţa iubitei, căreia poetul îi desenează „un contur iradiant, o aureolă”,
devine un spaţiu de rezonanţă a adevăratelor obsesii: „Femeie, pământ negru, te
vreau şi te iubesc,/ aş vrea să-l ar, să-l semăn, să-l secer şi să-l macin,/ pământ
proaspăt în care dormiră toţi ai mei,/ pământ tânăr în care mi-i tânără chemarea,/
pământul unde-n urmă vreau să adorm şi eu.” Sugestia unei iubiri totale se
împleteşte cu pregătirea pentru moarte, Fundoianu trădându-şi setea, disperarea
pentru ambele. În ultimele versuri, accentul se deplasează doar pe propria obsesie,
spre moartea care îi este predestinată, care îl cheamă spre ea, pentru a se regăsi pe
sine însuşi: „pământ, matrice dată din ziua cea dintâi,/ în care mă aşteaptă, ca-ntr-o
oglindă, chipul.” (Femeie luminoasă).
În Cântece simple: Mărior, este ilustrată tăcerea fundoiană: „Tăcerea-n noi şi-n
seara căzută-ntre covoare,/ ar fierbe ca un cântec călduţ, de samovare./ N-ai
întreba nimica şi-ai aştepta răspuns – / Ţi-aş spune: o lumină din mine s-a
ascuns./Vrei să ţi-i pun la sobă pantofii de mătasă?/ Ţi-aş spune: ai picioare ca
iepuri mici de casă;/ şi vorbele-ar rămâne limpezi şi grele-n noi,/ ca ciorile
surprinse de moarte într-un sloi.” Dialogul este scurt, lipsit de substanţă, realizat
rapid, sub aceeaşi presiune: a aşteptării clipei finale. „Ciori au bătut văzduhul ca
nişte cuie şi-mi place-n urechi tăcerea cum scârţâie...” este o sugestie la sicriul care
îi este pregătit de multă vreme. „Şi mi-ar fi poate frică să nu ghicesc ce-nseamnă
făptura ta,/ împinsă aicea dintr-o toamnă,/ cu capu-n mâni visată, deştept, de-atâtea
ori!...” Vizitatorul este ca un sol al morţii, aşteptat îndelung.
„În cazul lui Fondane avem o unitate între viaţă şi operă. Avem în faţă un
om autentic, nu un om de hârtie, un om care acţionează, gândeşte, vorbeşte şi
scrie.”13 Tocmai din acest motiv, moartea se strecoară în orice colaj, cât ar fi de
variat; ameninţarea ei este subtilă, dar intensă şi creşte gradat, negativul
contrabalansează orice alt aspect al pozitivului, sau, altfel spus, speranţa e
mâncată ca o carie, până la rădăcină, care odată expusă, este inflamată, dureroasă
şi devine omniprezentă şi sâcâitoare ca o durere de măsele, pentru că nu mai
există altă scăpare decât scoaterea ei definitivă din peisaj. În Privelişti, e sugerat
începutul acestei „carii” care va atinge punctul maxim spre sfârşitul operei,
respectiv a vieţii lui Fundoianu, pentru că cele două sunt inseparabile.

13

Mircea Martin, art. cit.

169

BIBLIOGRAFIE:
Fundoianu, B., Poezii, Ediţie, note şi variante de Paul Daniel şi G. Zarafu, Studiu
introductiv de Mircea Martin, Prefaţă de Paul Daniel, Bucureşti, Editura
Minerva, 1978.
Martin, Mircea, B. Fundoianu, 65 de ani de la moarte, în „România literară”, nr. 40,
2009. http://www.romlit.ro/b._fundoianu_65_de_ani_de_la_moarte
http://www.autorii.com/scriitori/benjamin-fundoianu/
http://www.crispedia.ro/Benjamin_Fundoianu

170

VIOLETA OSICEANU
RIMBAUD – UN GOLAN „DEMONIZAT”
Prin prezenta lucrare vom încerca să conturăm modul în care Benjamin
Fondane percepe și înțelege opera lui Arthur Rimbaud, plecând de la premisa că
viețile celor doi se aseamănă până într-un anumit punct. Asemenea poetului
francez, și Fondane are destinul autoimpus al unui golan exilat și autoexilat.
Empatizează cu drama prin care trece golanul Rimbaud și creează o imagine
nemaivăzută a acestuia. Avem de-a face cu două personalități duale: Benjamin
Fundoianu – Benjamin Fondane, Rimbaud vizionarul – Rimbaud un golan
„demonizat”. Deși vorbim de dualitate, întregul este cel care iese în evidență. Nu
putem analiza o parte excluzând-o pe cealaltă. Părţile se îmbină într-un tot unitar,
dând sens întregii analize.
Dacă trebuie să pornim de undeva demersul pentru „exorcizarea” lui
Rimbaud în opera lui B. Fondane, următorul fragment ar fi punctul prim:
„Rimbaud ne-a apărut ca un strigoi dintre morți mai întâi pe scara de serviciu:
trebuia folosită enorma energie motrice a acelui fluviu de ură. Unii au socotit că
nu-i nevoie de cine știe ce ca să facă din el un instrument puternic de convertire la
catolicism; alții vedeau în el un agent provocator, în slujba revoluției. Important
era să slujească! Utilizarea ce i se oferea varia după serviciile pe care fiecare se
credea în drept să le aștepte de la el”1. Energia acestui fluviu de ură provine din
contradicția lăuntrică a poetului și este bine intuită de Fondane încă din primele
pagini ale studiului său, încă din momentul în care vorbește despre fărâmițarea
valorilor, despre decalajul pe care strigoiul Rimbaud îl produce în artă și în
societate. Arta, în aceste situații, nu se încadrează în parametri normali, ci „începe
să aibă iz de incendiu, de război, de scaun electric; ea ne apare dintr-o dată ca un
lucru înspăimântător, ca lucrul înspăimântător prin excelență”2, iar poetul devine
el însuși „un demonizat, […] victima unui rău incurabil și malign”3.
Pentru a argumenta ideile din prezenta lucrare vom lua în considerare
studiile Rimbaud golanul al lui Benjamin Fondane și Un saison en enfer al lui Arthur
Rimbaud. De ce am ales sintagma golan demonizat? Fiindcă întreaga sa operă a fost
construită, așa cum remarca Benjamin Fondane, pe șablonul vieții sale, a unui
golan: rătăciri prin diverse țări, dar și rătăciri în căutarea mântuirii. Punctele
esențiale din destinsul său (cum ar fi prietenia cu Verlaine) au trecut granița vieţii
private, ajungând în literatură, în opera poetului. Dacă ne uităm la definiția din
dicționar a cuvântului golan, vom găsi următoarea lămurire: „om fără ocupație,
B. Fundoianu, Imagini și cărți, Ediţie de Vasile Teodorescu, Studiu introductiv de Mircea Martin,
Traducere de Sorin Mărculescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1980, p. 460-461.
2 Idem, ibidem, p. 460.
3 Idem, ibidem.
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care străbate toată ziua drumurile fără să facă nimic util, derbedeu”4. Această
accepţiune se regăsește în lucrarea lui Fondane încă de la primele pagini,
surprinsă odată cu încercarea lui Rimbaud de a fugi la Paris și cu scandalizarea
„locuitorilor din Charleville cu ținuta lui dezordonată, cu manierele, cu injuriile
sale”5. Particularitățile din urmă vor fi grave ofense la adresa bisericii și a lui
Dumnezeu. Din toate acestea ne putem da seama de o anticipare a ceea ce va
deveni demonizatul Rimbaud în Un saison en enfer.
Plecările și sosirile dintr-un loc în altul fac din Rimbaud un inadaptat al
timpului său. Este întotdeauna în căutarea a ceva, poate a libertății, o libertate pe
care o va căpăta după/ prin convertirea la catolicism. Înainte de toate acestea, însă,
trece printr-o serie de evenimente ce-i vor marca existența pe toate planurile. Ne
referim aici la peripețiile lui Rimbaud alături de Paul Verlaine, amintite de
Fondane în studiul său, peripeții ce vor marca opera scriitorului francez.
Demonizarea provine, poate, și din încercările repetate ale lui Rimbaud de
a se opune morții, credinței, de a-și depăși condiția și criza din propria viață.
Vorbim astfel de doi Rimbaud, unul care creează teoria Vizionarului și un al
doilea ce o renegă scriind Un saison en enfer, în care își justifică frământările și
preocupările. „Fără Un anotimp în Infern n-am fi înțeles niciodată unde se află
adevărata personalitate a lui Rimbaud, am fi crezut că avem de-a face doar cu cele
tipuri […]; pe de o parte, un Rimbaud dominat în mod absolut de libidoul său –
Vizionarul; pe de alta, un Rimbaud în întregime dominat de supraeul său –
decadentul. Anotimpul ne face să înțelegem că nici unul, nici celălalt nu sunt
chimic puri; că atât într-unul, cât și în celălalt e cazul să vedem o refulare
importantă, fie a libidoului, fie a ascezei; că atât o refulare, cât și cealaltă se vădesc
a fi teribil de dificile; că trebuie să ținem seama, așadar, de faptul, că adevăratul
Rimbaud nu poate fi surprins decât în momentele sale de criză, când dualitatea i
se lasă în întregime văzută, și că numai ea conferă deplină semnificație vieții lui.”6
Vorbind despre religiozitatea lui Rimbaud nu putem lăsa la voia
întâmplării reproșurile aduse lui Dumnezeu, un Dumnezeu care îi refuză accesul
la Adevăr, precum și adresările directe către Satan din Un saison en enfer. Prin
acestea, teoria lui Fondane conform căreia Rimbaud își folosește opera ca pe un
tratament, o terapie personală,prin care poetul francez încearcă să își stăpânească
dubla personalitate sau, mai bine zis, demonii interiori, este argumentată de
afirmația lui Rimbaud însuși: EU este altcineva. „Așadar, Saison en enfer este
catalogat drept textul central al unei experiențe existențiale tragice, a unui
Rimbaud devorat cu ferocitate de un hybris mistuitor.”7
http://dexonline.ro/definitie/golan
B. Fundoianu, op. cit., p. 456.
6 Idem, ibidem, p. 514.
7 Speranța Milancovici, Vagabondajul lui Rimbaud și abisul lui Baudelaire, în cheie fondaniană,
http://www.romaniaculturala.ro/ images/articole/Speranta%20Milancovici.pdf
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Așa cum foarte bine observa Benjamin Fondane, opera lui Rimbaud nu
poate fi supusă unor judecăți logice, deoarece Rimbaud își continuă misiunea
poetică și în proză, sublimând frământările personale ce derivă din căutarea unui
răspuns la problema schimbării vieții, astfel încât am avea impresia că ne
confruntăm cu o lipsă de coerență, cu un Rimbaud bolnav, ce încearcă să
deslușească Necunoscutul.
Antinomiile ce se regăsesc în decursul operei lui Rimbaud pe toate
planurile nu fac decât să întărească ideea că avem de-a face cu un posedat, un
inadecvat, așa cum Victor Stoleru observa în studiul să: „în concepția sa, realitatea
se opune fanteziei, rațiunea se opune creației, poezia se opune versificației, viața
se opune morții. Această dramă are loc, ca spectacol, în afara poetului, dar devine
cea mai specifică axă de vehiculare a sufletului său.”8 Cred că în încercarea de a
aduce mereu în discuție aceste antinomii se află, de fapt, tentativa disperată de a
găsi un răspuns plauzibil atât pentru zbuciumul interior, cât și pentru turnura pe
care o ia viața lui Rimbaud încă din copilărie (neînțelegerile dintre poet și mama
sa, încercările permanente ale familiei de a-l converti la catolicism și raportarea sa
negativă în ceea ce privește religia). Putem trage concluzia conform căreia acesta
ar fi momentul în care credința și societatea își pun amprenta asupra poetului,
dominându-l și declanșându-i drama. Întărim această ipoteză prin ceea ce
Fondane ne prezintă în studiul său, și anume că „ar trebui, păstrând faptele, să-l
smulgem pe Rimbaud tuturor categoriilor plăcerii și să-l introducem în cele ale
desfrâului. Diferența dintre ele e lesne sesizabilă: în primul cerc există senzație,
divertisment, uitare a suferinței; moral sau imoral, el ține de categoriile moralității.
Desfrâul, dimpotrivă, face apel la suferință, la amețeală, la vid; sadic sau
masochist, el e de extracție pur metafizică”9. Chiar prima povestire din Cartea
neagră ne pune în vedere faptul că viața poetului fusese plină de excese, „un ospăț,
la care se deschideau toate inimile și curgeau toate vinurile”10. Tuturor li se alătură
acum un demon interior ce judecă fiecare act în cele mai mărunte detalii, un
demon situat acum printre regrete.
Îndrăzneala poetului francez de a înfrunta moartea este pentru Fondane
principalul act de revoltă în fața conjuncturilor nefavorabile în care Autoritatea
încearcă să se impună. „«Adevărata viață lipsește» – strigă Rimbaud, dar ea
lipsește în afara eului său, pe care tocmai adevărul vieții reale îl împinge să spună
aceasta. Poetul nu cade în spasmurile și delirurile groazei de solitudine și de

Victor Stoleru, B. Fundoianu/ Benjamin Fondane, Bucureşti, Editura „Grai și Suflet – Cultura
Națională”, 2000, p.100.
9 B. Fundoianu, op. cit., p. 522.
10 Arthur Rimbaud, Integrala poetică, Traducere, prefață, tabel cronologic și note de Petre Solomon,
Bucureşti, Editura Eminescu, 1992, p. 147.
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absurd. Aventura este dusă până la capăt, cu riscul totalei catastrofe.”11 Fiecare se
poate salva doar prin sine, așa cum mai târziu o va face și Rimbaud. De aici și
tragedia poetului. În persoana sa există un conglomerat de sentimente
contradictorii, de reproșuri aduse societății, autorității și, nu în ultimul rând, lui
Dumnezeu. Nici o stare nu îl poate satisface pe deplin, nu îi poate oferi acea
siguranță de care are nevoie pentru a înțelege Necunoscutul prin intermediul
rațiunii.
Din cauza dramelor succesive petrecute în viața lui, Rimbaud, hotărăște să
scrie Un saison en Enfer numită chiar de el Carte păgână sau Carte neagră. Aici
descoperim adevărata față demonică, spaimele și dramele spirituale. În capitolul
XV al studiului său, Benjamin Fondane face o analiză a acestor stărilor conflictuale
ce-l preocupă pe Rimbaud. Așteptarea lui Dumnezeu cu lăcomie reprezintă un gest
de slăbiciune pentru care poetul se disprețuiește, o consideră o absurditate
moștenită, nefăcând parte din regulile vieții sale, găsind „în cele din urmă că
dezordinea spiritului e sacră”12.
Următorul pas pe care Rimbaud îl face pentru a scăpa de educația creștină
ce îl amenința prin convertire este chiar plecarea din Europa. O falsă plecare, un
strigăt de neputință a mântuirii și o reafirmare a laturii sale damnate: „Da, sunt
orb la lumina voastră. Sunt o bestie, un negru.”13.
Vom încheia studiul cu nota optimistă în care Arthur Rimbaud își
finalizează Un saison en Enfer: „totuși, astăzi, cred că am încheiat povestea iadului
meu. Da, a fost chiar iadul, cel străvechi, cel căruia fiul omului i-a deschis
porțile”14.
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NICOLETA PAPP
ELEVAŢIE
SAU
APROPIEREA ŞI ÎNDEPĂRTAREA DE O PERMANENTIZARE A
NEFERICIRII
B. Fundoianu și Albert Camus cercetează în manieră existențialistă modul
în care se raportează omul modern la realitatea interioară, mai mult sau mai puțin
la fel cu cea exterioară, în măsura în care omul oscilează continuu în interiorul
unui conflict.
O analogie între aceste două tipuri de existențialism profesate de cei doi
scriitori aduși în discuție se bazează pe o comparare a metodelor, în măsura în
care putem spune că sunt „atâtea existențialisme câți existențialiști”. Fundoianu
atrage atenția asupra ignorării unei realități mai profunde, astfel încât omenirea
nu suferă doar din pricina unor lipsuri materiale, „dar și pentru prezența ostilă a
irealității, a contradicției, a neputinței, a necesității, a morții”1, făcând în acest mod
o legătură între nedreptate și categoria metafizică. În acest caz, constatăm că
structura pe care se poate modifica natura umană nu se bazează pe o realitate
socială, ci, mai degrabă, pe una de factură religioasă. Astfel, intervine în acest
parcurs dezvoltarea unei laturi profunde printr-o corelare a cunoașterii cu
existența, ținând cont că Fundoianu ia în considerare o existență care nu dă
importanță realității sociale, ci metafizicii și misticii.
Spunem că „atitudinea personală a lui Fundoianu rămâne una autentic și
fidel existențială tocmai pentru că ea nu se convertește într-un discurs (dicitur)
despre angoasă și despre Neant: ea este (inesse) Neantul...”2. Camus nu considera
eseurile sale ca fiind filozofice, tot așa cum pretindea că nu ar avea vreo legătură
cu existențialismul, numind „sinucidere filosofică atitudinea lor”3. Pe de altă parte,
el nota în Carnete: „conștiința încărcată impune mărturisirea. Opera e o
mărturisire, trebuie să depun mărturie”4. Ambele direcții urmate de cei doi sunt
existențialiste, dar fiecare discută zone distincte (în măsura în care pot fi în același
timp antagonice, cât și complementare) ale aceluiași domeniu, astfel încât, dacă la
Fundoianu vorbim de prezența unei laturi mistice, în cazul lui Camus este vorba
de contingența unei lumi în care omul liber, angajat social și politic, se izbește de
B. Fundoianu, Conștiința nefericită, Bucureşti, Editura Humanitas, 1993, p. 9.
Virgil Ciomoș, De la neantul metafizic la vidul existențial. Benjamin Fondane și Sabatul de pe urmă, în ***
B. Fundoianu sau încercarea paradoxului/ Benjamin Fondane ou l’épreuve du paradoxe. Pour une
herméneutique existentielle, Volum coordonat şi ediţie îngrijită de Dorin Ştefănescu, Cluj-Napoca,
Editura Eikon, 2010, p. 50-51.
3 Albert Camus, Mitul lui Sisif, în Faţa şi reversul. Nunta. Mitul lui Sisif. Omul revoltat. Vara, Traducere
de Irina Mavrodin, Mihaela Simion, Modest Morariu, Bucureşti, Editura Rao, 2001, p. 116.
4 Idem, Carnete, Traducere din limba franceză de Micaela Ghiţescu, Bucureşti, Editura Rao, 2002, p. 9.
1
2

177

un cotidian absurd. În cartea sa Existențialismul francez, Andrei-Iustin Hossu îl
încadra pe Camus în zona moraliștilor, iar pe Șestov, al cărui discipol a fost
Fundoianu, în zona metafizicii și a misticii. Dacă luăm în considerare operele celor
doi împreună, ajungem să acoperim un spațiu vast în cadrul unei filozofii
existențialiste, dar în care modalitățile de cercetare au la bază aceleași operații.
B. Fundoianu merge pe modelul șestovian existențialist al ideii de
imposibilitate de constituire a unei baze specifice unei logici a iraționalului.
Actualitatea este cea care dă curs realității, nu unor teorii de natură inexplicabilă
practic, dar iraționalitatea este cea care facilitează desprinderea de un cotidian
sumbru, lucru pe care îl observăm și la Camus, fără însă a interveni aici o latură și
o formație teologică în vreun mod anume. Astfel, putem spune că tentativele de
ieşire din cotidian ale celor doi sunt echivalente, dacă ținem cont de faptul că
realitatea este cea care se configurează încă de la început în moduri diferite în
textele celor doi.
Cum se preocupă Fundoianu de nefericirea care zace permanent în
conștiința omului, tot așa se interesează Camus să cunoască „logica și onestitatea”
sinuciderii. Nefericirea devine pentru Fundoianu o necesitate de care omul nu se
poate debarasa, oricât s-ar revolta, astfel încât „Omul, după ce a optat pentru
nefericire, reneagă perfid realul cunoașterii și, conștient sau nu, își proiectează
întreaga lui viață în categoriile greșelii și ale absurdității, adică ale posibilului”5. Se
construiește o dualitate pe care ale cărei orbite se plimbă omul, alcătuită, după
Fundoianu, pe de o parte, din fericire, iubire, putere și viață, cărora i se vor opune,
pe de altă parte, nefericirea, vidul, neputința și moartea. Astfel, Fundoianu
alcătuiește un sistem bazat pe patru coordonate ai căror poli îi stabilește după cum
am precizat. Se demonstrează faptul că stabilirea unui echilibru în fiecare dintre
aceste fragmente nu poate fi realizată accesând calea rațională. Rațiunea nu poate
fi constrânsă de realitatea propriu-zisă, pentru că putem distinge mai multe
niveluri de realitate. Timpul, de asemenea, nu „are decât două moduri: trecutul și
posibilul”6 și se completează astfel natura duală a creației, printr-o latură
temporală care reprezintă una dintre coordonatele în cadrul căreia se dezvoltă
natura umană.
Camus afirmă în Mitul lui Sisif că „a începe să gândești înseamnă a începe
să fii ros pe dinăuntru”7, ceea ce duce la o situare într-o permanentă nefericire. La
Fundoianu se întâmplă același lucru, doar că acesta nu merge atât de departe, ci se
oprește la o permanentă nefericire: „o conștiință nefericită era aceea care,
conștientă de condiția sa (oricare ar fi fost explicația), se încăpățâna să caute o
soluție în domeniul judecăților logice sau acela al judecăților de valoare. Acestei
căutări, pe cât de exasperantă pe atât de zadarnică, el îi opunea strigătul, revolta,
B. Fundoianu, op. cit., p. 24.
Idem, ibidem, p. 24.
7 Albert Camus, Mitul lui Sisif, în Faţa şi reversul. Nunta. Mitul lui Sisif. Omul revoltat. Vara, ed. cit., p. 114.
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neresemnarea, pietrele de temelie pe care voia să construiască acea gândire capabilă
să depășească o conștiință nefericită. Actul prin care se realizează acest proces este
acela al unei participări, al unei adeziuni la o totalitate care este cu noi și care ne
depășește, un întreg care poartă nume diferite în locuri și în timpuri diferite. Iar
pentru Benjamin Fondane, la pensee de participation s-a materializat în poezia sa.”8
Mai departe, Camus ne spune că „societatea nu are mare amestec în acest început.
Viermele se află în însăși inima omului. Acolo trebuie căutat. Acest joc mortal, care
duce de la luciditatea în fața existenței la evaziunea în afara lumii, trebuie urmărit
și înțeles”9. Putem observa că acest lucru se întâmplă și în cazul omului din
Conștiința nefericită. Cum nimeni, cu mici excepții, nu hotărăște să se sinucidă, tot
așa nimeni nu se hotărăște brusc să fie nefericit, ci aceste două lucruri analoage vin
unul în completarea celuilalt, pentru că, după cum spune Camus, „totul începe
prin conștiință și nu are valoare decât prin ea.”10
Fundoianu aduce drept soluție un discurs dublu: dialectic și metafizic,
astfel că „într-un caz este luată în considerare condiția omului în social, iar în
celălalt condiția omului în real”11. Astfel se poate constitui un demers care să ia în
calcul natura duală a omului, respectiv o natură exterioară și una interioară, care
împreună constituie o unitate. „Deși enigmatică, există deci o legătură sigură între
condiția nefericită și conștiința nefericită”12. Putem observa cu ușurință cum această
legătură o putem percepe dacă luăm în calcul atât conflictul în care se situează
omul lui Camus, cât și pe cel al lui Fundoianu. Apropierea lui Fundoianu de o
latură mistică bazată pe un discurs legat mai degrabă de realitatea interioară a
omului, care în încercarea de a se elibera se cantonează astfel mai puternic în
condiția sa, apare pe filiera existențialismului de factură metafizică. Pe de altă
parte, omul apare la Camus ca fiind liber și devenit mai apoi captiv într-o realitate
absurdă. Dacă ne uităm la Sisif, observăm cum nefericirea sa este, de asemenea,
nesfârșită. Supliciul său, impus de zei, „este tragic pentru că eroul său este
conștient”13 în demersul de a se putea opune în vreun fel acestui destin absurd.
Problematica unei permanente nefericiri din care nu se poate ieși a intrat
într-o actualitate constantă. Omul se situează într-un permanent conflict care îl
așază într-un soi de captivitate pentru că, după cum afirmă Fundoianu în prefața
la Conștiința nefericită, „omul nu va putea să se sustragă nevoii de a repune
permanent în discuție semnificația existenței sale, pentru simplul motiv că nu
Michael Finkenthal, Conștiința nefericită a lui Benjamin Fondane, în *** B. Fundoianu sau încercarea
paradoxului/ Benjamin Fondane ou l’épreuve du paradoxe. Pour une herméneutique existentielle, ed. cit.,
p. 96-97.
9 Albert Camus, Mitul lui Sisif, în Faţa şi reversul. Nunta. Mitul lui Sisif. Omul revoltat. Vara, ed. cit.,
p.114 -115.
10 Idem, ibidem, p. 116.
11 B. Fundoianu, op. cit., p. 11.
12 Idem, ibidem, p. 12.
13 Albert Camus, Mitul lui Sisif, în Faţa şi reversul. Nunta. Mitul lui Sisif. Omul revoltat. Vara, ed. cit., p. 214.
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poate să se impună în fața existenței, ci existența este aceea care i se impune.”14 La
Fundoianu ne întâlnim cu faptul că, deși speranța este sădită de asemenea în
conștiință pentru a anula nefericirea, omul nu optează pentru aceasta:
„Cunoașterea proclamă faptul că nefericirea este eternă; pe de altă parte, speranța
sugerează că nefericirea nu va mai exista. Din această incertitudine provine
angoasa”15. Conform spuselor lui Fundoianu „omul trăiește pe jumătate în
principiul realității (care este eterna nefericire), și pe jumătate în speranță (care
este o posibilitate perpetuă de abolire a acestei nefericiri)”16, deducem că avem de-a
face cu un conflict din a cărui „incertitudine provine angoasa”17. Astfel, putem
deduce că împărțirea vieții în două principii paradoxale, care putem spune că se
anulează reciproc, o mențin în cadrul dualității dialectice și metafizice a existenței
percepute. În cazul lui Camus avem de-a face cu omul devenit liber, dar care nu se
poate sustrage absurdului, situație care creează, de asemenea, un conflict perpetuu
în încercarea de recâștigare a libertății totale, pentru că, după cum afirmă acesta,
„dacă absurdul îmi anihilează toate șansele de libertate eternă, în schimb el îmi
redă și îmi exaltă libertatea de acțiune.”18
Asemeni unui sistem conic în interiorul căruia te învârți în spirală fără a
putea dobândi vreodată un echilibru se comportă părțile bipolare ale fiecărui
conflict în parte. În cazul lui Fundoianu putem spune că nefericirea ține locul
corpului solid, iar speranța de factură religioasă ar corespunde curenților de aer
prin intermediul cărora încerci să ajungi în afara stării în care te situezi, fără ca
acest lucru să fie necesar. În cazul lui Camus sistemul ar fi format din libertate și
absurd, în sensul în care acesta afirmă că „fericirea și absurdul sunt doi copii ai
aceluiași pământ. Ei sunt nedespărțiți. Ar fi greșit să spunem că fericirea se naște
neapărat din descoperirea absurdului”19, ceea ce ar duce, până la urmă, la situația
în care „orice teoretizare a suferinței nu mai e suferință ci doar «refularea» ei.”20
În ciuda strădaniilor fiecăruia, „omul, oricine ar fi, orice ar face, nu este
mulțumit cu soarta sa”21, ceea ce este valabil în cazul ambilor autori discutați,
deoarece „se pare că neliniștea, care ar fi trebuit să dispară, nu a făcut decât să-și
sporească dimensiunile.”22

B. Fundoianu, op. cit., p. 12.
Ofelia Ichim, B. Fundoianu și «conștiința nefericită», în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, Tom
XXXIV, 1995-1996, B. Istorie literară, p. 175.
16 B. Fundoianu, op. cit., p. 24.
17 Ofelia Ichim, art. cit., p. 175.
18 Albert Camus, Mitul lui Sisif, în Faţa şi reversul. Nunta. Mitul lui Sisif. Omul revoltat. Vara, ed. cit., p. 155.
19 Idem, ibidem, p. 215.
20 Virgil Ciomoș, în *** B. Fundoianu sau încercarea paradoxului/ Benjamin Fondane ou l’épreuve du paradoxe.
Pour une herméneutique existentielle, ed. cit., p. 51.
21 B. Fundoianu, op. cit., p. 20.
22 Idem, ibidem, p. 21.
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SNEJANA UNG
LEGITIMITATEA CRITICII ŞI LIMBAJUL METAFORIC
Aflat la confluența dintre două direcții culturale, tradiționalism și
modernism, Benjamin Fundoianu nu scapă neatins de această întrepătrundere,
fiind considerat de unii critici tradiționalist, de alții modernist. Lăsând la o parte
încadrarea lui Fundoianu într-una dintre aceste direcții și concentrându-ne pe
influența pe care acestea au exercitat-o asupra poetului, criticului și eseistului,
putem observa că această confluență ar putea fi sursa spiritului polemic al lui
Fundoianu – Fondane.
Pornind de la concepțiile anterioare asupra raportului dintre artă și critică,
Fundoianu nu ezită să revină asupra discuției despre legitimitatea criticii și
inserția limbajului metaforic în opera critică. Punctul de plecare îl constituie, fără
doar și poate, afirmația lui Felix Aderca, acesta susținând că „ideea trebuie să se
plimbe goală”1, aserţiune ce nu face altceva decât să servească drept prilej de
contraatac pentru Fundoianu. Paradoxul expresiei merită într-adevăr discutat.
Schimbul de replici destul de acide dintre cei doi critici este generat de expunerea
câtorva „erori fecunde” ale lui Fundoianu de către Aderca. După Aderca, Imagini
și cărți din Franța e „o adunare de ceea ce vom numi imagini fundoiene – extrem de
interesante, extrem de prețioase”2, adăugând totodată un argument ironic și lipsit
de fundament, și anume că „ideea e estetică într-o carte numai atunci când se
preumblă, desăvârșit goală, prin toate paginile – până adoarme pe ultima filă,
simplu, firesc”3, aspect pe care, desigur, nu îl întâlnește la Fundoianu, căci în opera
acestuia ideea nu e niciodată goală.
Chiar dacă se încearcă evitarea fuziunii dintre limbajul poetic și cel critic,
întâlnirea acestora este inevitabilă. Insuficiența cuvintelor, incapacitatea de a reda
o idee generează necesitatea utilizării metaforei, concepţiepe care o expune poetul
și filosoful Lucian Blaga în studiul Geneza metaforei și sensul culturii, fiind de părere
că „omul, privit structural și existențial, se găsește într-o situație de două ori
«precară». El trăiește de o parte într-o «lume concretă», pe care cu mijloacele
structural disponibile «nu o poate exprima»; și el trăiește de altă parte în
«orizontul misterului», pe care însă «nu-l poate revela». Metafora se declară ca un
moment ontologic complementar, prin care se încearcă corectura acestei situații

B. Fundoianu, Imagini și cărți, Ediție de Vasile Teodorescu, Studiu introductiv de Mircea Martin,
Traducere de Sorin Mărculescu, București, Editura Minerva, 1980, p. 177.
2 F. Aderca, Erori fecunde, în Contribuții critice, Vol. I, Ediție, prefață și note de Margareta Feraru,
București, Editura Minerva, 1985, p. 461.
3 Idem, ibidem, p. 467.
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de două ori precare”4. Prin urmare, afirmația lui Aderca nu conține numai o idee,
ci și o metaforă, căci „ideile pot așa de rar să se plimbe goale”5.
Ponderea raționamentului și a metaforei într-o operă artistică sau critică
este o problemă pe care Fundoianu o rezolvă apelând la instaurarea unui raport
între idei și sensibilitate, căruia îi corespunde raportul lume a cantității – lume a
calității. Concentrându-se asupra definirii sau, mai degrabă, asupra înțelegerii
acestui raport, Fundoianu oferă exemplificări dintre cele mai generoase (și
exacte!). De pildă, spune autorul: „cafeaua sau mastica, la băcan, se măsoară la
cântar. Dar pot cântări pe talgere dacă e aroma ei de Moca și pot afla din cântar
dacă mastica e din Hio?”, susținând apoi că la fel cum „o lume a cantității nu se
poate lipsi de calitate și în care calitatea nu se poate concepe […] cu totul în afară
de dimensiuni și raporturi”6, la fel nici ideea nu poate exista fără metaforă.
Desigur, totul depinde de scopul comunicării, întrucât lucrurile uzuale se pot lipsi
de cele mai multe ori de limbajul metaforic. Cu toate acestea, nu se pot lipsi în
totalitate. Într-o expresie cum ar fi „a culege laurii”, sensul prim este ignorat,
înțelegându-se de fapt „a avea succes”. Se poate astfel constata că până și în
limbajul uzual ideea nu se plimbă „goală”.
Necesitatea omului de a-și exterioriza sentimentele și de a (re)construi
realitatea (proprie) stau la geneza actului artistic. Creația este, în fond, un act
intuitiv și, totodată, unul de cunoaștere, iar „B. Fundoianu a intuit că opera
artistică trăiește pentru că ne reprezintă, pentru că ea răspunde unei sensibilități
creatoare”7. Prin urmare, „un om traduce în scris, ca și în viață, întreagă fiziologia
lui, întreagă sensibilitatea lui. În fiecare act, crezut obiectiv, se ascunde sub lege o
prejudecată de sensibilitate, sub certitudine, o infirmitate fiziologică, sub adevăr, o
superstiție logică”8. Realitatea din artă este, în fond, realul artistului, cititorul fiind
astfel introdus în universul existențial al acestuia. Desigur, conceptele de
„realitate” și „realism”, așa cum bine menționează B. Fundoianu în Fals tratat de
estetică, presupun abordări diferite în funcție de delimitarea epocilor istorice, astfel
încât realitatea primitivilor diferă de cea a modernilor. Pentru filozoful de astăzi,
spune Fundoianu, reluarea teoriei artei ca imitație este imposibilă, întrucât nu mai
avem de a face nici cu imitația, dar nici cu imitatul.
Pornind de la aceste constatări, se naște întrebarea: ce e poezia? Poezia e
„puțin vis, puțină voluptate, puțină elocvență”9. Poezia e jucăria lui homo ludens,
pentru că jocul a fost întotdeauna necesar omului. Totodată, e o acțiune dinamică,
Lucian Blaga, Opere 9, Trilogia culturii, Ediție îngrijită de Dorli Blaga, Studiu introductiv de Al.
Tănase, București, Editura Minerva, 1985, p. 365.
5 B. Fundoianu, op. cit., p. 177.
6 Idem, ibidem, p. 183.
7Speranța Sofia Milancovici, De la Benjamin Fundoianu la Benjamin Fondane, Prefaţă de Crişu Dascălu,
Arad, Editura „Vasile Goldiș” University Press, 2011, p. 110.
8 B. Fundoianu, Critica – probleme vechi (II), în op. cit., p. 179.
9 Probleme de „poetică”, în idem, ibidem, p. 185.
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nesecată, avându-și izvorul în conștiința ființei umane. De aici se naște și
succesiunea de măști pe care poezia le-a purtat în timp: „Poate la început, s-a
născut, odată cu dansul, goală. Poeții i-au pus inele, adică vorbe și cercei, adică
rime. Niciodată poezia n-a fost luată, ca astăzi, în serios; nimeni nu i-a cerut
mijloace de analiză; nimeni nu i-a cerut totală expresie a sufletului”10. Așadar,
putem deduce că funcționalitatea poeziei era la început de ordin estetic, pe când în
prezent poezia este supusă unei analize (mai mult sau mai puțin) riguroase.
Dinamica poeziei, felul în care aceasta se construiește e o problemă pe care
George Călinescu nu ezită să o discute. Raportându-se la curentele culturale ale
secolului al XX-lea, Călinescu distinge mai multe tipuri de poezie (dadaistă,
futuristă, ermetică etc.), arătând astfel că întrebarea esențială este „Cum este
poezia?” și nu „Ce este poezia?”, deoarece „poezia nu se poate defini, ci numai
descrie, fiindcă ea nu e o stare universală, ci un aspect sufletesc particular câtorva
indivizi”11. Această afirmație vine ca o completare pentru ceea ce Fundoianu
numește „joc sacru”12 sau ceea ce Ion Barbu numește „joc secund”.
Prin urmare, poezia sau arta ar fi un produs al sensibilității. Critica, în
schimb, presupune intruziunea raționalului în irațional, având însă doza sa de
sensibilitate, dar nu într-o pondere atât de mare ca în poezie, căci „a înțelege
înseamnă a crea din nou, a reproduce în tine momentul inițial al operei”13.
Călinescu apropie astfel critica de creație, dar adăugându-i tehnică, deoarece un
critic nu poate analiza o operă de artă fără cunoașterea acesteia. Mai mult,
Călinescu oferă o explicație clară a dublei existențe a criticii (ca artă și ca tehnică):
„Fiind activitate practică și nu teoretică, este artă. Fiind autoconștiință creatoare,
este tehnică”14. Pe aceeași filieră se axează și Fundoianu, văzând în critică o „artă
simplă”15, iar în critic un artist. Critica nu este nicidecum o succesiune de
raționamente, căci dacă ar fi așa, atunci criticul ar surprinde doar componenta
cantitativă, lăsând problema calității neatinsă. Prin urmare, informațiile s-ar
rezuma la date de factură biografică și bibliografică, date strict ale lumii
calculabile, fără a se surprinde esența operei. Pornind de la constatarea anatomică
ce explică faptul că în cutia craniană se află atât „mecanismele” rațiunii, cât și cele
ale sensibilității, se explică existența metaforei în ideile pure și a ideii în metaforele
pure. Acestea coexistă, întrucât cantitatea nu se poate lipsi de calitate, la fel cum
semnificatul nu poate exista fără semnificant. Dar în ce măsura e de preferat
limbajul metaforic în critică? Fără a ezita, Fundoianu oferă un răspuns verosimil:
„critica își însușește dreptul de a vorbi prin metafore, după cum este despicată din
Idem, ibidem, p. 185-186.
G. Călinescu, Curs de poezie, în Principii de estetică, București, Editura pentru Literatură, 1968, p. 13.
12 B. Fundoianu, Probleme de „poetică”, în op. cit., p. 186.
13 G. Călinescu, Simțul critic, în op. cit., p. 190.
14 Idem, ibidem, p. 191.
15 B. Fundoianu, Critica-probleme vechi (III), în op. cit., p. 181.
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artă, sau e îngăduită ca o categorie a ei, cu altă țintă, dar cu aceleași mijloace”16.
Tot acestei întrebări îi răspunde și Felix Aderca, și acesta subliniind că, de fapt,
critica nu se reduce la utilizarea limbajului metaforic, înclinând, mai degrabă,
înspre ponderea rațiunii în defavoarea sensibilității în opera critică: „În ziua în
care un critic, în loc să transforme un bun original într-un bun comun, s-ar apuca
să creeze bunuri originale, în același plan cu poeții – n-ar mai fi critic, ci poet, iar
studiile sale, niște poeme!”17.
Dar discuțiile despre critică nu se opresc aici. Odată stabilit faptul că
fuziunea dintre rațiune și sensibilitate este inevitabilă în lucrarea de critică,
rămâne de discutat o altă problemă controversată: legitimitatea criticii și, implicit,
o încercare de definire și sistematizare a acesteia, întrucât afirmarea sau infirmarea
legitimității criticii nu se poate face decât prin cunoașterea obiectului de studiu.
Dacă e critica legitimă sau nu s-a discutat extrem de mult. Asupra acestei
probleme s-a oprit și B. Fundoianu. Întâi de toate, critica există, spune autorul, iar
tot ceea ce există e legitim, prin urmare critica e legitimă. Dar legitimitatea criticii
nu poate fi confirmată doar prin instaurarea unui silogism. Poate tocmai de aceea
Fundoianu plasează acest argument de factură logică după explicarea succintă a
conceptului de critică, răspunsul îmbrăcând forma unei întrebări retorice: „dreptul
de a critica – ce e alta decât dreptul ochiului de a mărturisi ce vede, dreptul urechii
de a controla cele ce aude?”18, concluzionând că „oamenii au bunul obicei de a
avea păreri”19. Maniera în care omul își exprimă părerea generează o clasificare a
criticii: pe o parte se află critica dogmatică, aceasta operând cu conceptele de binerău, urât-frumos, iar pe de altă parte, critica impresionistă, a cărei funcționalitate
se bazează pe exprimarea propriului gust în ceea ce privește opera de artă. Astfel,
pentru această din urmă categorie adevăratul judecător e Gustul.
Asupra unei împărțiri dihotomice a criticii se oprește și G. Călinescu,
acesta distingând însă două tipuri de critici: un critic artist, care fie „inculcă idei
despre artă”, fie „își exprimă ideile și judecățile fără ficțiuni, ca orice estetician sau
critic”20, și un critic pur, profesionist. În fond, critica ridică o multitudine de
probleme și fațete. În acest sens, Aderca ilustrează două perspective, cea a poeților
și cea a criticilor. Pentru poeți critica nu există, pe când pentru critici aceasta
„merge înapoia trupelor cu o geantă de pansamente pentru cei care cad și cu un
catastif pentru cei care au murit cu ochii la cer”21, prin trupe înțelegându-se așadar
artele. Prin urmare, critica nu face altceva decât să corecteze greșelile pe care
artistul le produce. Rolul criticii nu este numai unul estetic, ci și etic, delimitând
Idem, ibidem.
F. Aderca, Există critică, în op. cit., p. 475.
18 B. Fundoianu, Critica – probleme vechi (I), în op. cit., p. 177.
19 Idem, ibidem.
20 G. Călinescu, Critică și creație, în op. cit., p. 208.
21 F. Aderca, Există critică, în op. cit., p. 475.
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adevăratele valori de cele false, în vederea progresului cultural, idee pe care o
expune și Titu Maiorescu în studiul În contra direcției de astăzi în cultura română,
unde evidențiază faptul că existența unei literaturi false este mai „stricăcioasă”
decât lipsa ei: „Căci fără cultură poate încă trăi un popor cu nădejdea că la
momentul firesc al dezvoltării sale se va ivi și această formă binefăcătoare a vieței
omenești; dar cu o cultură falsă nu poate trăi un popor”22.
Chiar dacă geneza criticii e foarte îndepărtată în timp, legitimitatea acesteia
a fost pusă secole de-a rândul sub semnul întrebării. S-a discutat nu numai ce este
critica, ci și cum este aceasta. Există sau nu există, este și critica tot o artă sau nu,
cum sunt redate ideile în opera critică sunt probleme ce i-au preocupat și pe criticii
români interbelici, printre care B. Fundoianu, G. Călinescu, F. Aderca. În ciuda
faptului că de-a lungul vremii au fost emise o multitudine de ipoteze uneori
diametral opuse, concluzia lui Fundoianu cuprinde în simplitatea exprimării
tocmai esențialul, apropiind critica de subiectivitate și, implicit, de artă, criticul
subliniind că „Dreptul de a critica – ce e alta decât dreptul ochiului de a mărturisi
ce vede și dreptul urechii de a controla ce aude?”, expresie ce răspunde dublei
întrebări ale cărei răspunsuri le-am tot căutat. Pe de o parte, această expresie
confirmă legitimitatea criticii, iar pe de alta, permite inserția limbajului metaforic
în opera critică.
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DENISA GÎRNICEANU
B. FUNDOIANU – ÎNTRE „FORMELE FĂRĂ FOND” ŞI SINCRONISM
B. Fundoianu – sau Benjamin Fondane – este unul dintre autorii români
prea puțin studiați și discutați din literatura noastră, deși originalitatea operei sale
nu a fost niciodată contestată. S-a făcut remarcat în planul literar al epocii ca poet,
dramaturg, critic literar, filosof și eseist, ale cărui idei au provocat o serie de
controverse în rândul confraţilor săi critici și scriitori. Printre aceștia s-a aflat și
Eugen Lovinescu, teoreticianul care a pus bazele sincronismului. Acesta din urmă
a considerat că trebuie să răspundă în fața lui Benjamin Fondane ca un ambasador
al literaturii române, pe care nu o considera „un simplu parazitism”, precum
afirmase tânărul critic.
Factorul declanșator al polemicilor a fost volumul de debut al lui Fondane
Imagini și cărți din Franța, care, deși editat în România, a produs o serie de reacții
negative din cauza a ceea ce autorul susținuse în Prefață – că limba română în anii
respectivi era doar o „colonie” franceză, fapt justificat prin multitudinea de
cuvinte și idei împrumutate din limba lui Voltaire; literatura română nu era
capabilă să „gândească” pentru sine, afirmaţie care i-a revoltat pe scriitorii vremii,
în fruntea cărora se afla Eugen Lovinescu. Ideea lui Fundoianu nu rezona cu teoria
sincronistă a lui Lovinescu; sincronismul pornea de la premisa că literatura unui
popor trebuie să se dezvolte simultan cu literaturile mai avansate, astfel încât să
nu apară diferențe calitative majore.
Discuția cu privire la imitarea altor modele literare începe cu mult mai
devreme ca Fundoianu să considere că „n-avem un suflet personal de vreme ce nu
putem crea o literatură care să stea în picioare, fără nicio atârnare în afară” 1. Încă
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, primul nostru mare critic, Titu
Maiorescu, în articolul În contra direcției de astăzi în cultura română, apărut 1868,
introduce noțiunea de „formă fără fond” şi subliniază faptul că în toate straturile
culturii române se poate identifica viciul unui neadevăr, al imitației și al
superficialității în urma unui elan al occidentalizării2. Titu Maiorescu afirma că
există o lipsă de conținut prezentă la toate nivelele culturii române, pornind de la
exemplul teatrelor care funcționează mecanic fără a avea un repertoriu național
original și până la cazul universităților lipsite de dascăli competenți; toate aceste
realități sunt numite „forme fără fond”, iar preluarea unor modele occidentale este
refuzată în absența unui fond autohton solid.

B. Fundoianu, în Prefața la Imagini și cărți, Ediţie de Vasile Teodorescu, Studiu introductiv de
Mircea Martin, Traducere de Sorin Mărculescu, București, Editura Minerva, 1980, p. 25.
2 Vezi Titu Maiorescu, În contra direcției de astăzi în cultura română, în Din „Critice”, Studiu introductiv
de prof. Liviu Rusu, Ediție îngrijită de Domnica Filimon-Stoicescu, Editura Tineretului, 1967.
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În cazul literaturii și, mai exact, al lingvisticii, moda națională de a crea un
„fond” înaintea unor „forme”, ca un viciu al societății, era inevitabil să se afirme.
Lovinescu considera că, așteptându-se evoluția fondului până în momentul în care
acesta ar putea să împrumute o formă nouă, s-ar putea ca această evoluție să nu se
producă niciodată. Totuși, neconcordanța dintre principiu și formă a dus la o
literatură lipsită de substanță, fadă, care nu era originală și demnă de a fi
îmbogățită și studiată. Formula „formei fără fond” a devenit, după cum spune
însuși Eugen Lovinescu, „expresia însăși a cugetării critice românești”3, pe care
Titu Maiorescu a elaborat-o ca pe un semnal de alarmă dat unei culturi aflate în
pragul devierii de la originalitate. Poporul român nu a urmat drumul corect de la
fond la formă, ca în cazul tuturor dezvoltărilor normale, ci a realizat o evoluție
inversă, de la formă la fond, o evoluție „stricăcioasă” în viziunea maioresciană:
„este mai bine să nu facem o școală deloc decât să facem o școală rea”. Observațiile
lui Maiorescu au fost, la rândul lor, combătute de oamenii de cultură ai vremii,
care l-au acuzat că a cerut abandonarea formelor goale prin ceea ce a evidențiat în
articolul său. Nicolae Manolescu susține că lui Maiorescu nu-i erau neplăcute
principiile democratice, ci „felul în care ele s-au întrupat în instituțiile românești”4;
tocmai acest obiectiv îl atinge, prin ceea ce admite în Prefață, și Fundoianu, la nivel
lingvistic: „am ieșit din categoria imitației proaste și voluntare și intrăm cu toată
hărnicia în altă categorie. Cultura noastră a evoluat, și-a desinat o figură și o stare,
a devenit o colonie – o colonie a culturii franțuzești”5. Imediat, Lovinescu a luat
decizia de a contesta cele spuse de Fundoianu, considerând că ofensa adusă limbii
române, cât și poporului român nu trebuia să fie acreditată și, ca susținător în
epocă al modernismului, simte nevoia să se disocieze ferm de o asemenea părere.
Își precizează punctul de vedere într-un serial publicat cu titlul Există o literatură
română? în „Sburătorul literar” din octombrie 1922. În primul articol al acestui
serial, Lovinescu „respinge însuși modul lui Fundoianu de a pune problema și
susține existența independentă a literaturii române «nu numai prin talente
neîndoioase ci și prin însușiri specifice și comune»”6. Lovinescu vede literatura
română nu ca pe o suprapunere de individualități, ci ca pe „o sumă, ca o totalitate
organică și armonică de însușiri etnice, virtuale în producția populară și realizate
în literatura cultă prin artiști de un talent neîndoios”7. El nu împărtășește viziunea
de mai înainte a lui Titu Maiorescu, privind „formele fără fond”, ci susține că noi
nu pășim în pragul Europei cu mâinile goale, ci cu un suflet original, și ca formă,
și ca fond, dar și cu o literatură capabilă să se diferențieze de literaturile europene.
E. Lovinescu, T. Maiorescu, București, Editura Minerva, 1972, p. 203.
Nicolae Manolescu, „Formele fără fond” sau prima bătălie canonică, în „România literară”, an XXXIV
(2004), nr. 3, p. 12.
5 B. Fundoianu, op. cit., p. 26.
6 Mircea Martin, Introducere în opera lui B. Fundoianu, București, Editura Minerva, 1984, p. 56.
7 Idem, ibidem.
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Sintagma de „principiu sincronist”, introdusă de Lovinescu în literatură, înseamnă
în mod practic acceptarea schimbului de valori, a elementelor care conferă
originalitate și modernitate fenomenului literar și nu este vorba de o imitație
servilă, ci de o integrare a literaturii într-o formulă estetică viabilă, în pas cu
evoluția artei europene. Lovinescu crede că există un spirit al veacului, saeculum,
explicat prin factori materiali și morali, care imprimă un proces de omogenizare a
civilizațiilor, de integrare într-un ritm de dezvoltare sincronă. În cazul în care apar
decalaje între civilizații, cele mai puțin avansate acced la influența binefăcătoare a
celor mai avansate. Influența se realizează în doi timpi: mai întâi, se adoptă prin
imitație forme ale civilizației superioare, apoi, după ce acestea au fost adoptate, se
stimulează crearea unui fond propriu. Pentru Lovinescu modernizarea reprezintă
depășirea unui „spirit provincial”, deci nu o opoziție față de specificul național, el
nefiind de acord cu cele spuse de Fundoianu cum că noi am avea o literatură
personală care nu interesează pe nimeni și că „nu aducem culturei generale nici o
contribuție și nici un folos”.
Eugen Lovinescu a dezvoltat și teoria „mutației valorilor estetice”, care este
derivată din sincronism și prin care se postulează că, în funcție de spiritul
veacului, de influențele și de interferențele culturale, de schimbarea gustului
artistic al receptorilor actului de cultură, valoarea estetică devine o măsură
variabilă, unele opere dobândind străluciri noi, altele căzând în desuetudine.
Astfel, mutația valorilor estetice se poate produce și prin compararea sau
întâlnirea într-o sferă mai înaltă a valorilor din mai multe culturi, unele reușind să
le umbrească pe altele, și uneori, eliminându-le treptat din câmpul axiologic. Prin
mutația valorilor estetice, care nu este mai mult decât o vrajbă între antici și
moderni, nu se produce un progres, ci numai o „variație”. După cum știm, operele
nu pot fi comparabile decât în aceeași arie tematică și în cadrul aceleiași formule
estetice și Lovinescu ține să sublinieze: „este inutil de a proclama superioritatea,
de pildă a lui Dante asupra lui Homer, a lui Shakespeare asupra lui Dante, [...],
întrucât fiecare dintr-înșii se integrează într-o civilizație, într-o formulă estetică. Ai compara între ei înseamnă aproape a compara valori eterogene”8. Lovinescu
aduce în discuție, pe lângă sintagma „mutației valorilor estetice”, și termenii de
„critică sincronică” și „critică istorică”. Critica istorică presupune realizarea de
analogii între opere ale scriitorilor din diferite epoci, pe când critica sincronică
tratează opere din aceleași perioade. Lovinescu ne atrage atenția cu privire la
importanța majoră pe care o are critica sincronică. Deși aceasta nu are puterea de
a reconstitui întregul, este mai sigură, pentru că se integrează în substratul adânc
al unei opere literare, exemplificând cazul operelor clasice: „După o definiție
curentă, operele clasice sunt admirate de toţi și necitite de nimeni: necitite, pentru
că, oricât li s-ar întreține cultul, nu răspund cu adevărat sensibilități
8

E. Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, Vol. III, București, Editura Minerva, 1981, p. 263.
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contemporane”9. Toate aceste opere sunt admirate deoarece de-a lungul timpului
și-au clădit un statut pe care nicio altă operă modernă nu îl poate înlătura, dar pe
care multe încearcă să îl imite. Totuși, evoluția literară s-a făcut în sensul
esteticului, literatura venind în conjuncție cu alte valori, care au influențat-o, și
care au alterat-o, fără ca esteticul pur să se mai păstreze.
Din perspectiva lui Fundoianu, se pare că în momentul „nașterii” noastre
în viața literară, peisajul fiind gata ordonat, literatura română și-a luat libertatea să
își caute o tradiție artificială. Așadar, afirma el: „tradiția cea nouă o coși lângă cea
veche, cum poți coase două covoare disparate și, printr-o amnezie parțială în
memorie, încerci să vezi în ceea ce e diferent o continuitate”. El face referire la
opera franceză pe care scriitorii români au folosit-o ca fundament pentru propriile
scrieri și care, având un statut de opere clasice, au facilitat „înflorirea” literaturii
noastre. În Istoria civilizației române moderne, Lovinescu demonstrează că „la baza
imitației fiind o idee de superioritate, și deci un prestigiu urmat de un sentiment
de admirație, imitația se dezlănțuie fără deosebire de loc și de timp”10. În afară de
cultul străinului, mai apare și cultul străbunului, dar, după cum Fundoianu
observa că noi nu avem o literatură de bază, această imitație a fost înlocuită de cea
a străinului, mai exact a celui francez. În epocă a existat predilecția pentru
împrumuturile din Franța atât a cutumelor, a modei, cât și a cuvintelor care astăzi
reprezintă o parte însemnată a vocabularului nostru. De aici și până la imitația
stilurilor și scrierilor franceze a mai fost doar un pas, sesizat de Fundoianu și
explicat în binecunoscuta Prefață. Inițial, a existat o relație de conviețuire
avantajoasă între cele două literaturi: „Nu vreau să afirm aici lucrul vechi, că
literatura noastră trăiește cu cea a Franței într-o agreabilă simbioză”. Majoritatea
autorilor români, cu două excepții (Nicolae Filimon și Mihai Eminescu, care
ofereau o mostră de romantism german în scrierile lor) s-au bazat pe idei și
modele franțuzești. Fundoianu oferă exemple ca Macedonski, care și-a început
opera în maniera lui Musset și a sfârșit ca un adevărat Mallarmé, sau Costache
Negruzzi, care nu l-a uitat pe Prosper Mérimée. În viziunea lui, peisajul literar
românesc al sfârșitului de secol XIX le datorează orientarea și substanța lui
Baudelaire și Verlaine. Progresul la care face referire Lovinescu în mutația
valorilor estetice este negat cu vehemență de Fundoianu. Este imposibil să imiți o
operă și prin imitație să realizezi ceva mai valoros, pornind de la aceiași înlănțuire
a ideilor sau de la aceleași teme. Răspunsul lui Lovinescu referitor la cele spuse de
Fundoianu, care trebuia neapărat să apară, ca o salvare a specificului literar
românesc, a fost acela că românii au originalitate, și că aceasta trebuie căutată intr-o
„sensibilitate specifică” 11 și nu în forme literare „transmisibile”.
Idem, ibidem, p. 274.
Idem, Istoria civilizației române moderne, Ediţie şi studiu introductiv de Z. Ornea, București, Editura
Minerva, 1997, p. 320.
11 Mircea Martin, op. cit., p. 57.
9
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În paginile „Sburătorului literar”, unde s-a desfășurat disputa între
Fundoianu și Lovinescu, au apărut o serie de răspunsuri ale unor scriitori loiali
teoriei sincroniste precum Felix Aderca, un antitradiționalist care publică o
recenzie la volumul lui Fundoianu sub titlul Erori fecunde. În această recenzie
susține că Fundoianu confundă cultura cu estetica și că afirmația în legătură cu
statutul colonial al literaturii noastre este considerat a fi „un adevăr din alt
domeniu”12. Un alt critic literar, Pompiliu Constantinescu, la apariția în 1930 a
volumului Priveliști întoarce împotriva autorului o formulă care îi aparținea
acestuia: „În mica noastră republică literară, d. Fundoianu era poate cel mai
caracteristic colonist, în ciuda propriei teorii”.
Intervenția lui Lovinescu, de altfel pertinentă și susținută de contemporanii
săi, l-a vizat pe Fundoianu nu numai prin prisma celor afirmate în Prefață, ci și
pentru că a îndrăznit să se detașeze de literatura română prin care s-a făcut
remarcat. Pornind de la asocierea afirmațiilor lui Fundoianu cu teoria „formelor
fără fond” a lui Maiorescu, am ajuns la concluzia că tânărul critic a observat,
reliefat și susținut cu ardoare o problemă a literaturii vremii pe care personalități
ca Lovinescu au încercat să o mascheze. Deși modernii considerau că literatura
română avea un statut propriu, fără a fi o „colonie” franceză, Fundoianu a
descoperit asemănări relevante între operele românești și cele ale culturii franceze
pe care el însuși spunea că „a trăit-o”. În epocă, teza lui Fundoianu cu privire la
imitația dusă la extrem a modelelor din Franța și curajul de a o susține i-au oferit
acestuia posibilitatea de a se face cunoscut nu numai în România, ci și în Franța,
unde a cunoscut gloria ca scriitor și critic literar.
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IASMINA BOT
TITANIC
Mircea Martin afirma în Introducere în opera lui B. Fundoianu: „B. Fundoianu
e un autor nepreţuit cum se cuvine. Nepreţuit pentru că nu e cunoscut”1.
Fundoianu e pseudonimul literar ales de scriitor, dintre multe altele sub care a
publicat o serie de poezii şi reprezintă numele domeniului ce aparţinea bunicului
din partea tatălui, situat la aproximativ zece kilometri de Herţa, teren pe care cel
mai probabil B. Fundoianu nu a avut ocazia de a-l vedea niciodată, dar care a
exercitat asupra lui o atracţie mitică: Fundoaia. B. Fondane a plecat de timpuriu în
Franţa, în anul 1923, ceea ce l-a transformat într-unautor aclamat de două
literaturi: literatura română, deoarece e cea în ambianţa căreia s-a format, şi cea
franceză, pentru că prin intermediul acesteia a devenit cunoscut unei audienţe mai
largi. Opera lui Benjamin Fondane în limba franceză e marcată de influenţa
mediului simbolist şi de predilecţia lui pentru avangardism. Unul dintre volumele
reprezentative pentru poezia în limba franceză a lui Benjamin Fondane e Titanic
din anul 1937, care, spre deosebire de volumul Ulysse din anul 1933, este primul
volum, în viziunea lui Victor Stoleru din B. Fundoianu/ Benjamin Fondane, „mai
puţin avangardist pe planul expresiei poetice, avangardismul transferându-se pe
plan ideologic şi ideatic”2. Treptat, întreaga operă poetică şi filosofică a lui
Benjamin Fundoianu va lansa un semnal de alarmă împotriva alienării existenţiale
şi morale. În Ulysse, Mal de Fantômes şi Titanic, Benjamin Fundoianu aduce în
discuţie strania lipsă de consistenţă a lumii3.
Sub influenţa lecturilor filosofului rus Lev Şestov, mai ales în volumul
Titanic poetul realizează, după cum surprinde Victor Stoleru4, o trecere de la
concret la abstract în interiorul poeziei, aceasta devenind un strigăt de protest
veritabil, autentic, interior, cu rezonanţe tragice. Dacă în volumul Ulysse, B.
Fondane a avut ca piatră de temelie mitul bravului erou al aedului Homer,
Odiseu, ce fusese blestemat de Apollo să rătăcească pe mare departe de casă în
timp ce devotata Penelopa, soţia sa, îl aştepta să se întoarcă, în volumul Titanic
autorul părăseşte lumea miturilor, revenind în dimensiunea reală, astfel că aici
porneşte de la un accident dramatic, şi anume: scufundarea transatlanticului
Titanic. Aici călătoria lungă întreprinsă de Odiseu devine rătăcirea unui vasfantomă pe o mare îngheţată, fără o destinaţie stabilită dinainte. Poetul îşi
Mircea Martin, Introducere în opera lui B. Fundoianu, Bucureşti, Editura Junimea, 1984, p. 5.
Victor Stoleru, B. Fundoianu/ Benjamin Fondane, Bucureşti, Editura „Grai şi Suflet – Cultura
Națională”, 2000, p. 67.
3 Vezi Olivier Salazar-Ferrer, Benjamin Fondane, Traducere din limba franceză de Elena Tudorie, Iaşi,
Editura Junimea, 2005, p. 103.
4 Victor Stoleru, op. cit., p. 63.
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imaginează că se află pe acel vapor, care e din moment în moment în primejdia de
a se scufunda, iar lumea întreagă se confundă cu grandiosul Titanic în pragul
naufragiului. Totul pare a decurge în mod firesc „la babord se zvântă rufele ca
înainte de potop”5 (Titanic I. Un vis spăimântător mă urmăreşte, p. 185) până în
momentul în care se petrece inevitabilul: ciocnirea de aisberg, ce conduce la
tragedia soldată cu mii de morţi. Când se dezlănţuie catastrofa, oamenii se
transformă într-un „sobor de stafii treze” (p. 185), fiind dispuşi să se vândă,
„răcnind: Cine mă cumpără?” (p. 185), oferind tot ceea ce au ei mai de preţ pentru
a se salva, ajungând să se îndoiască de puterea divină: „treizeci de bani sfinţenia, e
mort sezon şi Dumnezeu e-n sold” (p. 185). Călătorind pe acest Titanic simbolic,
umanitatea pare dornică de a-şi irosi existenţa infinită în timp în schimbul unei
clipe „plină şi lungă, de neant” (p. 186). Oamenii de pe vapor par a fi stăpâniţi de
o forţă necunoscută, ce reuşeşte să îi domine în aşa măsură încât scoate la iveală
latura malefică pe care ei au încercat din răsputeri să o ascundă: „se dezlănţuie [...]
lungi răbufniri perfide ce-au mocnit/ îndelungată vreme în capitalele gândirii”
(p. 186). În faţa naufragiului, a acestui dezastru ce nu mai poate fi evitat prin nicio
metodă, poetul, ca o „conştiinţă trează a omenirii”, refuză să se dea bătut şi
încearcă să lupte cu toate puterile împotriva calamităţii, căutând o salvare,
întruchipată, în opinia lui Victor Stoleru, de „oameni noi care-ar putea schimba
lumea prea obosită, îmbătrânită în ierburi şi-n văzduh, rătăcită-n propriul ei
sânge”6.
Călătoria pe mare reprezintă, de fapt, o formă poetică menită să
evidenţieze tulburarea, starea de îngrijorare a poetului aflat, din perspectiva lui
Olivier Salazar-Ferrer, „în faţa mobilităţii heracliteene a lumii”7. Călătorul pare a
se îmbarca pe un vapor care îl va purta spre un tărâm necunoscut, la fel ca Odiseu,
care în Divina Comedie a lui Dante pleacă din nou spre mare, de data aceasta fiind
mânat de dorinţa de a cunoaşte alte meleaguri, decât de a ajunge în Ithaca astfel că
trece dincolo de coloanele lui Hercule, graniţă pe care nu avea voie să o traverseze,
unde îşi află şi sfârşitul pentru nesupunerea dovedită8. După cum observa Olivier
Salazar-Ferrer, din punct de vedere teologic, sensul călătoriei e strâns legat de
tema apocalipsei, în cazul volumului Titanic sub forma scufundării vaporului:
„Naufragiile vaselor Titanic (1912) şi Lusitania (1915), încă vii în memoria
oamenilor, se vor impune ca metafore existenţiale” ale poeziei lui Benjamin
Fondane9. Orchestra de pe vapor continuă să cânte, în ciuda disperării pasagerilor

În continuare, voi cita versurile lui Benjamin Fondane din ediţia: B. Fundoianu, Poezii, Antologie şi
traducere de Virgil Teodorescu, cu o prefaţă de D. Petrescu, Bucureşti, Editura pentru Literatură,
1965.
6 Victor Stoleru, op. cit., p. 65.
7 Olivier Salazar-Ferrer, op. cit., p. 105.
8 Vezi idem, ibidem, p. 114.
9 Idem, ibidem.
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de a se salva din apele îngheţate ale Atlanticului de Nord. Această viziune
apocaliptică din primul ciclu al volumului Titanic înfăţişează apariţia unei lumi
noi, născută din cenuşa lumii vechi, care şi-a încheiat traseul în lumea materială,
astfel că poetul se pregăteşte de o nouă călătorie pe teritorii necunoscute ale căror
mistere e dornic să le dezlege: „Vreau să-mi încep al doilea voiaj,/ a doua mea
călătorie printre oamenii noi” (p. 187). În acelaşi mod în care pasagerii de pe
Titanicul simbolic se vor afunda în tenebrele Oceanului Atlantic, întreaga
civilizaţie occidentală pare a bâjbâi în obscuritate. De altfel, Olivier Salazar-Ferrer
afirma: „catastrofa maritimă, în imaginarul poetic al lui Benjamin Fondane, va
deveni o metaforă centrală pentru a exprima naufragiul umanismului european”10.
Literatura lui Benjamin Fondane nu e una „de călător”, deosebindu-se, după cum
observa Victor Stoleru, de cea a lui Ion Minulescu, întrucât poezia lui Fondane
publicată după anul 1923 e specifică existenţialismului, evocând călătorii prin
oraşe tentaculare, pe vapoare care spintecă valurile unor mări necunoscute,
dominate de mistere pe care poetul se simte dator să încerce să le dezlege; ele au
drept destinaţie un „biblic pământ al făgăduinţei”, fiind învăluite într-un
sentiment de nelinişte sufletească11. Această rătăcire pe mări necunoscute poate fi
echivalată cu un blestem12, iar în acest caz fericirea prezintă posibilităţi reduse de a
triumfa în final.
Al doilea ciclu al volumului Titanic are în centru „un simbol al
singurătăţii – Robinson”, acesta fiind de fapt o întruchipare a poetului ce doreşte să
descopere tainica semnificaţie „a marilor temperaturi din lume”13. De altfel,
Robinson se întreabă, dar în acelaşi timp îl întreabă şi pe cititor ce reprezintă, de
fapt, lumea şi viaţa, într-un avânt filosofic al alter-ego-ului autorului de a oferi o
definiţie a acestor două concepte. La fel ca şi Titanic, şi Robinson e tot o
reprezentare simbolică, de data aceasta a personajului din romanul cu acelaşi
nume al lui Daniel Defoe. Universul în care acest Robinson simbolic trăieşte este
lipsit de aură mitică. În această lume tehnologizată oamenilor nu le mai este
oferită posibilitatea de evadare într-un spaţiu rustic. În aceasta a doua parte a
volumului Titanic, oamenii nu sunt decât nişte „figuranţi cumpliţi de cinema”14 ,
aşa cum îi numeşte Victor Stoleru, fiinţe al căror destin pare a fi pecetluit de
nesomn, aceştia aflându-se pe o stranie corabie. Pâinea reprezintă în ciclul
Robinson un idol la care toată lumea se închină „ca-n datinile de demult, porni-vor/
să se-nchine Pâinii, idol de toţi văzut” (p. 197), precum se închinau vechile
popoare unui zeu din Antichitate, deoarece pâinea era sursa de hrană ce îi
menţinea în viaţă. La un moment dat, în ciclul Robinson e prezentată o imagine
Idem, ibidem, p. 115.
Victor Stoleru, op. cit., p. 60.
12 Idem, ibidem.
13 Idem, ibidem, p. 65.
14 Victor Stoleru, op. cit., p. 65.
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apocaliptică generată de lipsa pâinii, ceea ce ar putea duce la dispariţia omenirii
din cauza foametei „fără pâine, pe o corabie ciudată” (p. 197). Femeia în acest ciclu
de poezii din volumul Titanic e prezentată într-o ipostază a decadenţei, fiind
considerată un obiect care trece dintr-o mână într-alta, fără a manifesta
împotrivire, având o condiţie dinainte stabilită, condiţie ce nu poate fi depăşită.
Personajul feminin pare a nu beneficia de voinţă proprie, cu atât mai puţin de
capacităţi intelectuale, având un preţ ce trebuia plătit pentru a deveni accesibilă
tuturor.
Al treilea ciclu al volumului de poezii Titanic al lui Benjamin Fondane e
reprezentat de Oraşe. Această etapă a creaţiei lui B. Fondane e realizată într-o
manieră simbolistă, ce are rolul de a readuce în memoria cititorilor imaginile
funebre ale oraşelor secătuite de viaţă, monotonia târgului provincial, specifice
poeziei lui George Bacovia. În articolul Noi simboliştii din cartea sa Imagini şi cărţi
din Franţa, B. Fundoianu susţinea faptul că simbolismul reprezintă „o transpunere
în stil a filozofiei idealiste”15. B. Fundoianu considera că George Bacovia, prin
poezia sa, a avut o influenţă deosebit de importantă în dezvoltarea curentului
simbolist în literatura română. Fundoianu a afirmat în Imagini şi cărţi din Franţa:
„Bacovia a introdus în literatura românească un oaspete nou: toamna. Şi toamna
lui a introdus un oaspete nou: agonia. Şi agonia lui se bucură de un stil şi de-o
culoare brută, pusă pe pânză cu cuţitul. Culoarea lui se continuă până unde găsim
suflet. Şi asta se numeşte: corespondenţe”16. Acest articol al lui B. Fundoianu poate
fi cu uşurinţă interpretat drept un manifest literar al literaturii române, în care
simbolismul pătrunsese doar de 20 de ani, spre deosebire de literatura franceză, în
care acesta se bucura de împlinirea a 70 de ani de la afirmare. B. Fundoianu se
include în categoria poeţilor simbolişti a literaturii române, printre cei menţionaţi
în studiul său Noi simboliştii: Alexandru Macedonski, Ştefan Petică, Ion Minulescu,
Iuliu Săvescu, George Bacovia etc.
A treia parte a volumului Titanic e dedicată prezentării unor oraşe
tentaculare care au puterea de a ucide prin intermediul monotoniei ritmului în
care se scurg zilele uniforme şi cenuşii17. În prima poezie din ciclul Oraşe, Oraşe I,
(Tăcerea-mi şerpui pe mâini), poetul prezintă cititorilor o imagine în care domină
vidul şi tăcerea, omenirea lipsind cu desăvârşire: „dar unde erau oamenii?/
Zadarnic alergam în vid/ încet urmat de paşii mei,/ vidul era mai încărcat/ decât
un piept bombat de aer stând gata să-i dea drumu-afară” (p. 203). Poetul pare a fi
singurul om din acel oraş fantomă, acest lucru provocându-i o confuzie totală,
deoarece nu reuşea să înţeleagă ce s-a întâmplat cu toţi oamenii din oraş în urma
furtunii de nisip, dar şi o stare de disperare, întrucât nu ştia cum să procedeze
pentru a redeştepta viaţa oraşului, iar astfel lucrurile să reintre pe făgaşul normal:
B. Fundoianu, Imagini şi cărţi din Franţa, Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Co., 1921, p. 135.
Idem, ibidem, p. 135.
17 Victor Stoleru, op. cit., p. 65.
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„vidul era atât de încărcat,/ încât, fiindu-mi teamă să nu se spargă-n ţăndări,/ mi-a
dat prin gând, deodată, c-ar trebui să strig,/ să redeştept viaţa.” (p. 203). Oricât de
mult ar încerca poetul să readucă suflarea vieţii în oraşul mort, totul pare a fi în
zadar. De acest lucru devine conştient şi poetul, astfel încât, în finalul poeziei, îşi
dă seama că nu mai există nicio posibilitate de a readuce viaţa, care i-a scăpat
printre degete. Prima poezie din acest ciclu denotă o atracţie spre latura
simbolistă, realizată prin prezentarea unui oraş în care viaţa a fost înlocuită de vid,
iar mai apoi substituită de moarte. Această poezie poate fi comparată cu poeziile
lui George Bacovia, în care moartea este una dintre temele fundamentale. În cea
de-a doua poezie a ciclului Oraşe, oamenii par a fi stăpâniţi de lăcomie, fiind
mereu într-o continuă goană după aur, acesta fiind lucrul pe care îşi doresc cu
ardoare să-l dobândească, expunându-se unui proces de dezumanizare, iar de abia
la finalul acestuia vor conştientiza cât de multe lucruri au pierdut pentru că nu au
putut renunţa la ţelul lor meschin. Oamenii, asemănaţi cu nişte bijutieri care scot
perla din scoică, cântăresc în palmă boabele spicului de grâu considerate ca fiind
bijuteriile cele mai de preţ ale lor, ce urmează să fie transportate pe vapor peste
mări şi ţări: „Iată-i cum cântăresc în palmă boabele spicului de grâu/ ca nişte
încercaţi bijutieri,/ când scot din scoică perla, ca arendaşi dibaci/ şi pricepuţi la
preţuirea mărfii.” (p. 205). Ţăranii îşi imaginează itinerariul parcurs de vaporul în
calele căruia se află roadele muncii lor, precum şi escalele acestuia în diferite ţări
ale căror fusuri orare diferă de la zi la noapte: „Şi-i urmărit itinerariul în ale visului
jurnale,/ sub ploaia nemiloasă, sub sorii spălăciţi,/ o ţară după alta se-nclină şi îşi
schimbă/ cămăşile: cămaşa de zi cu cea de noapte” (p. 205).
Cea de-a doua poezie din acest ciclu e considerată de Victor Stoleru o
„puternică dramatizare lirică, delirantă şi ucigătoare, a imaginii emigranţilor,
singurii visători într-un secol mecanic”18. În cea de-a treia poezie a ciclului (Mereu
acelaşi cântec murdar, intermitent) e prezentată trecerea timpului într-o manieră
monotonă, acompaniată de „acelaşi cântec murdar, intermitent” (p. 207), ce se
repetă la nesfârşit. Poetul se află în acest poem în ipostaza unui cerşetor, care e
nevoit să ceară de pomană mâncare pentru a-şi asigura traiul de azi pe mâine.
Repetarea versului „mi-e foame şi obrazul îmi e spuzit de coşuri” (p. 207)
evidenţiază condiţiile vitrege de trai ale poetului ce rabdă foamea, în timp ce alţii
au parte de o masă copioasă, delectându-se cu „prepeliţă friptă, stropită cu vin
roşu” (p. 207) şi ascultând muzica ţiganilor. Poetul nu are parte de privilegiul de a
se bucura la fel ca oamenii ceilalţi de o masă îmbelşugată şi de a-şi alina sufletul
ascultând muzică. Atmosfera dominantă a poeziei e monotonă, cenuşie, reliefată
prin imaginile străzilor oraşului acoperit de afişe rupte, a mahalalei înglodate în
nămol, a găurilor de canal din care se iveşte luna etc. Această poezie poate fi pusă
în comparaţie cu o altă poezie a lui George Bacovia, Sonet, în care ne este
18

Idem, ibidem, p. 66.
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prezentată o stare de spirit anostă, în oraşul în care poetul bântuie la o oră târzie în
noapte, reîntorcându-se acasă „ca Verlaine topit de băutură”19 (George Bacovia,
Sonet). Crâşmei murdare din acest Sonet bacovian îi corespunde în poezia lui
Benjamin Fondane neologismul de origine franceză bistró. Mahalaua este, de
altfel, prezentă în ambele poezii, atât în cea a lui George Bacovia, cât şi cea a lui B.
Fondane, ea reprezentând un spaţiu al răsăritului de lună.
Cea de-a patru poezie din ciclul Oraşe (Mi-am întrebat speranţa: Ce-ai cu
mine) începe cu o întrebare adresată de poet speranţei nemiloase şi insensibile în
faţa dorinţei sale de a se bucura de viaţă, care nu se îndură de el, sfâşiindu-l fără
încetare. La începutul poeziei, oraşul e prezentat ca o femeie ce se zbate în
chinurile naşterii, anunţând palpitaţia vieţii, ca mai apoi, la finalul poemului, să
apară moartea care va închide toate porţile deschise de viaţă. În această poezie
,cititorul desprinde definiţiile lumii şi ale sufletului în viziunea lui Benjamin
Fundoianu: „aceste linii ce coboară şi se înalţă-nseamnă lumea/ această lampă
ce s-aprinde şi moare sufletul înseamnă” (p. 209). După toate evenimentele fericite
de care au avut parte în această viaţă asemănată cu o călătorie cu bilet dus-întors,
la finalul vieţii oamenii nu se tem să îmbrăţişeze moartea, ci sunt mai mult decât
pregătiţi să sară fără niciun fel de teamă sau scârbă în râul volburos al morţii.
Locuitorii oraşului par a fi împăcaţi cu ideea trecerii în nefiinţă, astfel încât nu sunt
măcinaţi de niciun regret că părăsesc această lume. Şi în această poezie a lui
Benjamin Fondane putem observa, din nou, predilecţia pentru celălalt tărâm,
dimensiune specifică poeziei bacoviene. Victor Stoleru afirmă: „Unele imagini, am
spune naturaliste, deschid parcă albume cu desene apocaliptice, cu scene de oraş
în care viaţa curge ca un cântec murdar, în care nu există dimineţi, iar nopţile răsar
din găuri de canal”20.
După cum surprinde Victor Stoleru, existenţa în acest secol neprielnic
speciei umane, automatizat la gradul superlativ, pare a fi dominată de speranţa
într-o lume nouă, mult mai bună şi diferită de aceasta; singurul inconvenient al
situaţiei e că, la un moment dat, speranţa devine sfâşietoare21. În cel de-al cincilea
poem din ciclul Oraşelor, intitulat Ninge undeva, dincolo de ferestre, apare, din nou,
imaginea unui oraş ale cărui străzi murdare sunt acoperite de fulgii mari de
zăpadă care par a pune stăpânire pe întreg ţinutul. Victor Stoleru afirma: „când
ninge peste toate maculările citadine, poetul îşi află cel puţin o oră de vis;
rămânând singur cu el însuşi se gândeşte la femeia albă ce-şi scoate cămaşa,
undeva într-o cameră caldă, îmbrăţişând cu trupul ei albul zăpezii din lume”22.
Iarna este ultimul anotimp ce încheie ciclul celor patru diviziuni ale anului, astfel
Voi cita versurile lui George Bacovia din ediţia: George Bacovia, Plumb, Ediţie îngrijită, postfaţă,
tabel cronologic, aprecieri critice de Elisabeta Lăsconi, Bucureşti, Editura 100+1 Gramar, 2004.
20 Victor Stoleru, op. cit., p. 66.
21 Idem, ibidem.
22 Idem, ibidem.
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încât poate fi interpretată ca o călătorie spre tărâmul celălalt, voiaj pe care fiecare
dintre noi e dator să îl întreprindă, ca descendent al rasei umane. Din acest punct
de vedere, putem construi din nou o paralelă între poezia lui Fondane şi cea a lui
Bacovia, prin reliefarea tendinţei constante de a aborda moartea ca una dintre
temele fundamentale ale poemelor. În alte poeme din ciclul Oraşe, peisajul citadin
pare a fi asemănat cu arca biblică a lui Noe, după cum surprinde şi Victor
Stoleru23. Oamenii îşi doresc cu disperare să se salveze, la fel cum îşi doreau şi
pasagerii Titanicului să aibă parte de o a doua şansă la viaţă. Călătorii nu iau cu ei
nici visele, nici fauna, ci lucruri materiale precum: mături, panglici, perii, piepteni,
vacs, şireturi etc. din fiecare câte o pereche, la fel ca personajul biblic Noe, care a
luat din fiecare specie de păsări câte o pereche, pentru a pentru a perpetua lumea
nouă24, cu scopul de a regenera din cenuşă, precum pasărea Phoenix, lumea
dispărută.
În acest ciclu al volumului Titanic observăm strădania lui Benjamin
Fondane de a prezenta oraşul într-o manieră simbolistă, apropiată de cea a lui
George Bacovia. Târgurile provinciale, oraşele secătuite de viaţă impregnate de
mirosul putreziciunii şi bântuite de prezenţa morţii, preferinţa pentru descrierea
ultimelor două anotimpuri ce încheie ciclul diviziunilor anului: toamna şi iarna,
ca, de altfel, şi prezenţa ploii pustiitoare, nesfârşite, acompaniate de suavele
acorduri ale muzicii ţiganilor ne introduc într-un decor meschin, agonic, specific
poeziilor bacoviene. Despre volumul Titanic al lui Benjamin Fondane, Victor
Stoleru afirma: „În Ulysse, şi mai ales în Titanic, descifrăm un presentiment tragic,
devenit laitmotiv al întregii sale lirici; în poemele rămase în reviste acest sentiment
devine direct desnădejde, mai ales în perioada când poetul trăia ascuns, urmărit
de Gestapo şi când îşi semna manuscrisele Isaac Laquedem, numele jidovului
rătăcitor”25. Despre Benjamin Fundoianu, poetul aclamat de două literaturi, mereu
va rămâne câte ceva de spus, întrucât pe măsură ce va trece timpul, tot mai mulţi
critici vor încerca să ofere o nouă interpretare operei acestui scriitor. Mircea
Martin afirma că „locul lui Fundoianu în poezia românească modernă este după
Arghezi şi Bacovia, care l-au înrîurit, şi după Blaga, dar înaintea lui Adrian Maniu,
a lui Ion Pillat, a lui Voiculescu şi chiar a lui Vinea”26.
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CLAUDIA BUCSAI
FONDANE–VORONCA: ULISE ÎNTRE DOUĂ REALITĂŢI
Ecoul personajului mitologic Ulise apare de timpuriu în conştiinţa lui
Benjamin Fundoianu, în anul 1914, mai exact, la vârsta de şaisprezece ani, odată cu
tipărirea a trei poeme de factură simbolistă: Ulisse, Sirenele şi Galera lui Ulisse.
Sinteza lui Ion Pop din articolul Ulise al lui Fundoianu – Fondane vizează „relaţia cu
mesajul mitologic ce este încă foarte strictă, lectura modelului abia îşi permite
deplasarea-identificare dintre protagonistul Odiseei şi poet, care-i imită modul de
reacţiona, într-un paralelism perfect al atitudinilor faţă de ispita «cântecului de
sirene»: «Cântarea-le-otrăvită şi sonoră/ Mai dulce-i decât mierea sărutării,/ şi-atunci,
Ulis, de temerea pierzării,/ Legă pe mateloţi de-a năvii proră.// Apoi, legat şi el,
putu s-asculte/ Divinul cânt al glasurilor multe,/ Dar nu putu s-oprească, să se
piardă...// şi eu ascult divinele ispite/ Ce sufletu-mi îl fură şi-l desmiardă – / Pân’
lacomă prăpastia mă-nghite.”1
Ajuns la maturitate, după aproape un deceniu petrecut în Paris, în care a
avut contact cu modernitatea poetică, absorbind estetica lui Rimbaud, Valéry,
Baudelaire, Apollinaire, fiind în plin proces de stabilire a reperelor fundamentale
ale noii sale estetici poetice, Benjamin Fondane scrie poemul amplu Ulysse în limba
franceză. Ce au în comun aceste poeme redactate în decenii diferite? Motivul
pregnant al evadării prin călătorie.
La rândul său, Ilarie Voronca publică în numărul 8 al revistei Punct din
anul 1925 un manifest poetic, intitulat Glasuri, prin care acesta marchează
sincronul suprarealismului românesc cu cel european. Cum? Prin consonanţa
manifestului său cu cel de-al doilea manifest suprarealist din 1929, privind
ocultarea mesajului artistic, şi anume, opera de artă nu trebuie înţeleasă de toţi,
deoarece nu acesta este scopul actului creator2.
Aparţinând primului grup suprarealist, Ilarie Voronca face parte din etapa
numită de André Breton „intuitivă”, considerată astfel datorită absenţei
teoretizării curentului3. „Starea de revoltă”, „eliberarea totală a imaginaţiei”,
exploatarea visului, „eliberarea expresiei poetice de sub tirania logicii şi a
tradiţiei”, considerarea cuvântului ca fiind poetic indiferent de utilizarea sa,
acestea au fost preceptele vehiculate şi aplicate în poezia care a fost premergătoare
teoretizărilor de orice fel4. Astfel, Voronca pledează pentru autonomia cuvântului
Ion Pop, Ulise al lui Fundoianu – Fondane, în „Viaţa Românească”, nr. 9-10, 2010, http://www.
viataromaneasca.eu/arhiva/68viata-romaneasca-9-10-2010/32_comentariicritice/718ulise-al-lui fundoianu fondane. html
2 Vezi Ovidiu Morar, Avatarurile suprarealismului românesc, Bucureşti, Editura Univers, 2003, p. 116.
3 Idem, ibidem, p. 115.
4 Idem, ibidem.
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ce devine un organism independent, preluând un concept pictural pe care îl aplică
în poezie. Voronca schiţează un prim demers al creaţiei poetice, şi anume
autonomia cuvântului, eliberat de sub jugul logicii.
B. Fondane a afirmat în scrisoarea către G. Ribemont-Dessaignes că a fost
„cel dintâi care a rupt cu poetica de atunci, cel dintâi care a abordat poemul lung,
tema unică, subiectul şi care a reintrodus în poem puţin din om.”5 Factorul
biografic se resimte chiar de la primul vers al poemului, care începe abrupt cu
mărturisirea statutului tragic al poetului solitar şi bântuit de moarte: „Eram un
grandios poet născut să cânte bucuria, dar în chilia mea suspin. Buchetele cu apa
mării se ofilesc şi mor în cupe.”6 Mai mult, se evocă şi moartea lui Armand Pascal,
soţul surorii sale. „Eroul Odiseei e asumat acum în chipul cel mai explicit ca
ipostază a eului, reflex al unei biografii concrete, dar cu valenţe exponenţiale,
totuşi, – căci el nu preia doar confesiunea autorului, adesea nemediată, directă,
tranzitivă, care însumează întrebările şi angoasele unui individ, ci şi frământările
unei întregi categorii de oameni, aceea a desţăraţilor, apatrizilor, emigranţilor,
dezmoşteniţilor soartei şi, prin ei şi dincolo de ei, ale unui popor întreg,
stigmatizat de-a lungul istoriei, poporul evreu.”7 Identificarea până la confuzie cu
Ulyse, însă cu Ulyse evreul o regăsim în fragmentul dedicat lui Ilarie Voronca:
„Evreu, de bună seamă, dar totuşi un Ulise/ zadarnic jupuisem de piele universul/
pâini voiajau prin aer cu ochi întredeschişi,/ spaţiul nu se putea mânca.”8 În
viziunea lui Ion Pop, Ulyse este nu doar evreul rătăcitor, ci şi „imaginea lui
Ahasverus, legendarul Jidov Rătăcitor, omul fără pace şi fără ţară, călător tragic
prin destin, alungat de pretutindeni. Un Peter Schlemihl, omul care şi-a pierdut
umbra, devenise şi el o variantă a acestuia în poezia lui Ilarie Voronca, în al său
românizat Petre Schlemihl, din 1932, pe fundalul şi în temeiul aceloraşi nelinişti şi
spaime existenţiale şi într-un context istoric sumbru, care-i încuraja
actualizarea...”9
Ion Pop regăseşte obsesia motivului călătoriei în poemul Paradă, din
volumul Privelişti, şi o integrează poeticii simboliste. „Poemul Paradă, spunea
esenţialul despre această stare de spirit, întreţinută şi de convenţia poetică
simbolistă a evaziunii spre spaţii îndepărtate, cu un exemplu major, însuşit în chip
mărturisit de poetul român, în Corabia beată a lui Rimbaud. Permanenţa-obsesie a
motivului călătoriei – «au fond de l’Inconnu, pour trouver du nouveau», cum
zicea Baudelaire – era evidentă. Substitutul lui Ulise e aici Columb […], dar
arhetipul mitologic poate fi ghicit uşor, resuscitat pe făgaşul spleenului simbolist
şi al amintitului dor de evadare: «Aiurea! Hai aiurea! sufletul meu urât,/ din care-au
Ion Pop, art. cit.
Idem, ibidem.
7 Idem, ibidem.
8 Idem, ibidem.
9 Idem, ibidem.
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muşcat ploaia şi timpul şi omida», «Poate mă cheamă-oceane ca piane de-ntuneric»,
«Mi-ar trebui masive de sare-n care ape/ pun în plămânul ocnei ventilator marin»,
«te-aştept să vii, trompetă de spaimă, Catastrofă – / Sărut urcând în ochii
oceanelor, prelung....» Cu astfel de antecedente ale universului imaginar,
reapariţia personajului homeric în însuşi centrul viziunii poetice a lui Fondane,
prin scrierea, de prin 1927 încolo, a amplului poem Ulysse, cu primă versiune
încheiată în 1929 şi tipărită în 1933, nu e deloc surprinzătoare, el concentrând în
efigie obsesia cea mai mobilizatoare a lirismului său, pe care Parada din Privelişti o
fortifica, lăsând-o deschisă altor variaţiuni pe aceeaşi temă.”10
Setea evadării este dublată de imaginea repetitivă a spaţiului matricial.
Ithaca sau Iaşi se conturează în imaginarul poetic astfel: „Eu vin dintr-un alb
orăşel în care se pişau vacile/ soarele se revărsa peste sutienele gardurilor vii/ oraş
de ovreiaşi în aer prinşi/ trotuarele erau ca panglici albe,/ mă sufocam de fericire şi
de scârbă,/ miros de pâine, de scrumbii sărate/ a umezi baligi mirosea iubirea/
toate acestea le-am cântat, voiam să plec/ voiam un univers ca un pustiu/ oraşele
enorme le voiam, sub soare negru/ şi oamenilor să le sfâşiu cămaşa/ şi-n faţă
nebunia şi setea-mi să le-o strig...”11
Ilarie Voronca a publicat poemul Ulise în anul 1928, plasându-l pe Ulise
într-un spaţiu citadin constructivist, în care se exploatează fantezia şi hazardul.
Modernitatea limbajului din Ulise a derutat critica şi a pus-o în dificultatea de a
situa amplul şi complexul poem în contextul liricii româneşti a momentului.
Concludent, în acest sens, este verdictul lui G. Călinescu: „E futurist, dadaist,
suprarealist? Toate şi nici una.”12 Această poezie poate fi privită ca un testimoniu
autohton al contribuţiei la marea mişcare suprarealistă europeană, atât prin
sincronizarea cu crezurile bretoniene, cât şi prin impunerea unor demersuri de
normare în sens ironic a poeziei sau, altfel spus, de deformare. Anularea oricărui
sens al înlănţuirii de cuvinte este accentuată de coagularea imaginilor într-un
imagism abstract ca sens, dar ca structură asemănător cubismului. Nu este vorba
nici de cubomaniile lui Gherasim Luca, de compunerea prin decupare, nici de l’objet
objectivement offert, ci este descompunerea şi metamorfozarea elementelor asociate
liber într-o simfonie a iraţionalului, eliberată de orice constrângere. Versul
„stephane roll poartă numărul 35 la inimă”13 este din punct de vedere sintactic
corect, însă prin renunţarea la notarea numelui cu litere mari şi prin instaurarea
ludicului, a parodicului, se anulează şi logica sintactică, toate aceste anihilări ale
convenţiilor coagulându-se sub acelaşi dirijor, Ilarie Voronca. Falsa adresare către
Idem, ibidem.
Idem, ibidem.
12 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită,
Ediţie şi prefaţă de Al. Piru, Editura Minerva, Bucureşti, 1988, p. 866.
13 *** Avangarda literară românească, Antologie, studiu introductiv şi note biobibliografice de Marin
Mincu, Bucureşti, Editura Minerva, 1983, p. 135.
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cititor prin pronumele personal tu, însă notat astfel: TU, este, de fapt, o adresare
intimă, vizat este interiorul supus acestui joc suprarealist, ce caută să atingă starea
absolută din realitate, caută invadarea realităţii şi nu evadarea ei, cum ar crede
alţii. Însă cea mai importantă trăsătură suprarealistă a acestui poem constă în
faptul că poemul este rescrierea unei mari teme. Ulise este repoziţionat într-un
spaţiu nou, citadin, haotic, oraşul prinde contur şi devine o fiinţă independentă
asemeni cuvintelor din poezie. Să urmărim un fragment din poezie şi să observăm
cum ne conduce prin descompunere la marea recompunerea a iraţionalului.
Astfel, Ulyse si Fondane se definesc şi se regăsesc la graniţa în care obsesia
călătoriei se împleteşte cu o stare solitară ce îi conferă o formă stagnantă,
caracterizată de suferinţă şi interogaţii existenţiale conturate de obsesia morţii. În
ultima scrisoare trimisă soţiei sale din lagăr, Fondane se defineşte chiar şi in faţa
morţii drept un călător „care nu şi-a încheiat călătoria.”14
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TEODORA UDRESCU
FALSA ESTETICĂ ŞI CRIZA REALITĂŢII
Poetul B. Fundoianu, cunoscut și sub pseudonimul cu rezonanţă franceză
Benjamin Fondane, își extinde preocupările spre domenii ce depășesc filonul
literar propriu-zis. Locuitor al spațiului francez într-un moment crucial pentru
literatura modernă, Fondane este familiar cu mișcările avangardiste ale epocii,
precum și cu discipolii acestora, asupra cărora se va apleca în repetate rânduri,
prin eseistică și scrieri filozofice și teoretizante.
Încercările filozofico-estetice ale lui Benjamin. Fondane decurg în mod
natural în urma contactului cu filozoful rus Lev Șestov. Dacă Șestov construieşte o
anti-filozofie, Fondane propune o anti-estetică, aplicând poeziei concepte
existențialiste. Cu toate acestea, perioada filozofică din opera lui Fondane stă sub
semnul îndoielii, în sensul în care el nu propune o filozofie propriu-zisă a poeziei
– ceea ce, vom vedea mai târziu, ar fi chiar dezicerea de ideile pe care le
avansează, referitoare la raportul poezie-filozofie – , ci analiza sa, chiar dacă stă
sub auspiciile unui tip de anti-estetică, este „lirică în mod natural” , după cum
afirmă Victor Stoleru1.
Pentru a rezuma și a anunța termenii în care se va derula procesul pe care
Fondane îl propune poeziei, desprindem sensurile conotative pe care le ia „falsa”
estetică, sintetizate de Grigore Smeu: „sensul mai accentuat categorial, autorul
recurgând la termenul consacrat (Estetica), sensul limitativ, obiectul propriu-zis al
discuției fiind poezia modernă, sensul întrucâtva interdisciplinar”2.
În Fără șir, Benjamin. Fondane aduce o primă cheie de înțelegere a falsului
său tratat – cheie care e anunțată și prin negarea implicită a formei chiar din titlu.
Astfel, ceea ce am putea numi, impropriu poate, argumentația sa, se prezintă ca o
înlănțuire „fără șir”, ca o aducere în atenție a unor perspective proprii,
argumentate, dar care nu merg în direcția edificării unei concluzii ferme, radicale.
Consecința este clară: vorbim de potențialitate, de probabilitate, de analiză
secvențială, dar subiectivă, deci cu o validitate incertă, fapt asumat de autor.
Arta în sine, mai apoi poezia, la nivel metonimic, este parte a unui proces
în care se apără de „morții glorioși ai gândirii raționale și etice”3, explicit, dar și de
metatext, în mod implicit. Metatextul este, pentru Fundoianu, „o traducere în

Victor Stoleru, B. Fundoianu/ Benjamin Fondane, Bucureşti, Editura „Grai și Suflet – Cultura
Națională”, 2000, p. 97.
2 Grigore Smeu, Istoria esteticii româneşti, apud Mircea Muthu, B. Fundoianu. Estetica „falsului tratat”,
în „Tribuna”, an IX (2010), nr. 180, p. 21.
3 Benjamin Fondane, Fals tratat de estetică. Eseu despre criza de realitate, în B. Fundoianu, Imagini și cărți,
Ediţie de Vasile Teodorescu, Studiu introductiv de Mircea Martin, Traducere de Sorin Mărculescu,
București, Editura Minerva, 1980, p. 593.
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justiție a poeziei”4. Motivația este însă radicală și ia forma unui manifest: „Trebuie
să luptăm cu toți aceștia. Cu vii și cu morții. Nu e deci momentul potrivit pentru
expuneri calme, pentru perioade frumoase, pentru construcții fără greș, savante.
Trebuie să repetăm la nesfârșit același lucru, dezordonat și poate confuz, bătând
cuiul fără răgaz până ce intră”5.
În procesul pe care îl propune autorul, poezia intră prima dată în „conflict”
cu filozofia. Ceea ce vine în sprijinul filozofiei, ca argument prim și incontestabil,
este necesitatea. Necesității îi corespunde la nivel poetic, într-o largă măsură,
conceptul de finalitate a actului poetic, văzută ca un maximum de eficiență și nu ca
eternitate. În acești termeni s-ar pune problema relației poezie-filozofie: poezia
eternizează clipa și nu conceptele sau imaginile, efemeritatea și „stingerea” lor
fiind exact ceea ce urmărește poetul. Poetul e aici cel care prinde un crâmpei de
existență, care se îndreaptă în căutarea acelui moment unic și irepetabil al unei
existențe particulare. Abstractizarea este o componentă esențială în discursul lui
Fondane. De aceea, imposibilitatea definirii clare și acordării de verdicte se
întrevede încă de la început. Autorul își asuma precaritatea discursului
metaliterar: „Oricum însă problema lui cum în opera de artă e o problemă de
critică; pentru poet, ea nu se pune fără primejdie. Cunoașterea tehnicii de
construcție a pânzei sale ar fi, pentru păianjen, o piedică serioasă în a o construi”6.
Doar că aici, în teorie, Fondane nu vorbește din punctul de vedere al poetului, ci
din cel al teoreticianului. Conflictul de forțe se naște și din interiorul acestei
distincții esențiale.
Un alt palier pe care autorul merge în încercarea sa de a argumenta
momentele eșuate ale poeziei și ale textului despre poezie este cel al
romantismului german. Acestuia i-ar corespunde două concepte directoare: arta
predicată și arta realizată, care sunt însă incongruente. Acestei prime crize,
Fondane îi reproșează actul de a se întoarce împotriva vechilor moduri de a face
poezie, chiar făcut însă cu abnegație, pietate și apreciere, precum și sprijinul cerut
filozofiei. De altfel, cunoașterea intuitivă, promovată și aparent practicată de către
romanticii germani, ar fi, mai mult decât o problemă cognitivă, o încercare de a
motiva actul poetic. Criza se naște dintr-o ideologie lacunară asupra poeziei,
dorința unei autonomii doar în planul formal al actului poetic, o estetică care
strălucește doar la suprafață, o soluție de moment ce acționează doar ca un
remediu temporar pentru o boală critică și cronică, literalmente. Poezia nu mai e
participativă în sensul existențial, ci devine metapoezie, fără să aibă vreun
rezultat.
Cu toate acestea, autorul recunoaște existența unei reușite a romantismului,
pusă pe seama încălcării propriilor principii. Dacă poezia lucrează împotriva
Idem, ibidem.
Idem, ibidem, p. 594.
6 Idem, ibidem, p. 596.
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poetului, poetul lucrează și el împotriva poeziei, se naște o stare conflictuală din
care mai apoi emerge poezia bună. Pe linia acestui argument, procesul lui
Fundoianu ni-l aduce martor pe Rimbaud, ca pe cel care ar fi în centrul unui
moment decisiv de detaşare de romantism. Rimbaud este cel care a observat
direcția greșită, și anume faptul că restaurarea Necunoscutului nu este posibilă.
Demontând romantismul şi curentele litarare care l-au urmat, Fondane, găsindu-și
(contra)argumente în textele lui Arthur Rimbaud, André Breton și Paul Valéry,
condamnă încercările acestora de identificare a unei funcții etice intrinseci a
poeziei, precum și efortul de reconciliere cu intelectul, cu raționalul, cu filozoficul,
tocmai pentru că aceștia, la rândul lor, condamnă ruptura de real, de mit, de
Adevăr, Bine și Frumos, ca valori clasice.
Procesul Falsului tratat de Estetică este unul cel puțin bidirecționat. Spunem
aceasta pentru că autorul nu ne aduce în atenție doar demontarea romantismului,
ci și a unei estetici a suprarealismului. Curios și poate intrigant este faptul că
Fondane pune pe seama mișcării suprarealiste întreg sistemul de gândire al epocii
moderne, izvorâtă pe tărâm francez, fără ca acest fapt să fie un argument
părtinitor, ci pentru că, spune el, francezii au găzduit mișcarea înaintea celorlalți.
Pledoaria pornește de la condamnarea „doleanțelor” suprarealiste: suprarealiștii
își doresc libertate, rupere de intelect, magie și emergența imaginarului, a
oniricului în și din orice, dar, de fapt, nu fac decât să revină la tendințele magicofanteziste ale poeziei mitice, fără a avea în vedere vreo funcție cathartică. E o luptă
a conștientului, ceea ce e subliniat aici: „Rațiunea hotărăște mobilizarea
iraționalului, ea încearcă să provoace conștient subconștientul”7. Perioada pe care
o condamnă aici Fundoianu este, nu trebuie să omitem, perioada în care poezia
dobândește conștiința propriei existențe, fapt ce, în mod cert, a generat
multitudinea discursurilor metaliterare. De aceea, poezia ar trebui, în sens
metaforic, evident, să cadă de pe alte culmi, de pe culmi spontane, dar nu voit
spontane.
Aducându-l în „instanță” pe André Breton, autorul inițiază o nouă
polemică. Poetul suprarealist recunoaște că poezia aparține unui tărâm al
speculativului, astfel nu poate fi ancorată în rațional, deci i-ar lipsi mult discutata
necesitate. Benjamin. Fondane lansează o interogație aici: care este atunci rolul
poetului în conturarea imaginii poeziei? Reluând disputa centrată pe poezie și
filozofie, poetul nu-și apără actul creator mai mult decât o face filozoful când îi
atribuie acestuia strict sarcina de „dignifiere a obiectului”. Poetul, în sens generic,
pleacă aici capul și recunoaște imposibilitatea identificării unei necesități concrete
a poeziei, dar nu acționează în direcția eliminării cauzei polemicii, nu-și asumă
nicio poziție în procesul intentat propriul act creator. Punctul de criză pare a se
naște în, cum o numește Fondane, „conștiința rușinoasă a poetului”. Atacând,
7

Idem, ibidem, p. 630.
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autorul apără în același timp. Vorbind despre postura pasivă a poetului în faţa
așa-numitului proces, Benjamin. Fondane arătă că totuși nu se poate vorbi despre o
pledare a cauzei poetului. În momentul în care și-ar pleda cauza în fața rațiunii,
cauza însăși s-ar pierde. Încercând să reliefezi funcția esențialmente estetică a
artei, deci și a poeziei, militând ca să aduci la suprafață frumosul ca fiind
primordial, acesta s-ar spulbera instant. Secvențialitatea acestui argument ne
obligă să ne întoarcem la alte două idei ale autorului, și anume aceea că poetul
eternizează clipa, că poezia e imediată, instant, deci nu o poți „prinde” ca să o
înfățișezi drept dovadă; dar și că farmecul acesteia își are originile tocmai în
imposibilitatea de a o defini și dovedi, că rezidă în obscuritatea și tenebrele pe care
le induce în conștiința instanței receptive. Cazul lui Breton este și el bidirecționat.
Nu îi sunt reproșate numai cele amintite mai sus, ci și o problemă de ordin formal.
În Vasele comunicante, Breton afirmă că poezia s-ar reduce la elementele ei
constitutive. Este evidentă opțiunea pentru primatul laturii formale, pe care
autorul o condamnă.
Identificăm aici criza în poezie, strict conectată cu realitatea la care se va
face referință ca la un punct în care relația poezie – lume începe să devină fragilă
și, în consecință, poezia nu-și mai găsește funcționalitatea. Dintr-o poezie a
colectivității, a experienței mistice resimțite ca un cumul al fenomenalului văzut ca
fiind real prin excelență, poezia se repatriază spre a se converti într-o „capitală a
experienței mistice a realului refulat și izgonit”8. Din momentul în care principiile
estetice directoare impun o ruptură cu experiența mistică – subliniem, ca realitate,
și nu ca suprarealitate – , poezia intră în criză, pierzându-și pulsul: „a încetat să
mai aibă un sens, o axă, și-a desăvârșit ruptura cu obiectul, afectivitatea, limbajul,
poeticul”9. Finalitatea actului poetic, dar și a poeziei în sine, ca un contact cu
universul receptiv, a jonglat între etic și estetic. În prezentul modernității,
misiunea nu mai e de ordin estetic. De aici, și problema stabilirii unei necesități.
Metamorfozarea poeziei într-un construct pentru consum este ceea ce denunță
Fondane. Poezia se apără prin precedentul ei, prin ideea de a fi supraviețuit
numeroaselor ideologii, numeroaselor forme – impuse sau alese. Argumentația se
reduce și coboară o treaptă spre o idee mult mai simplă, dar deloc concretă: artei
nu i se mai atribuie un scop estetic, ci unul etic, pe care Victor Stoleru îl reliefează
foarte bine, afirmând următoarele: „B. Fundoianu nutrește convingerea că
teoreticul, speculativul, eticul aduc o anumită prejudiciere a drepturilor poeziei.
Atâta vreme cât nonrațiunea suprarealiștilor este și ea un mijloc de cunoaștere, iar
suprarealitatea este o formă a realității, acestea se opun poeziei. Acesta este
motivul pentru care B. Fundoianu are o atitudine critică față de suprarealism”10.

Idem, ibidem, p. 601.
Idem, ibidem, p. 600.
10 Victor Stoleru, op. cit., p. 119.
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Factori importanți ai declanșării acestei crize sunt gândirea critică și
intelectul care frizează dezinhibiția, rezultând din anularea unei credințe
metafizice, dar anulând, în același timp, și poezia ca fabulație. O primă soluție este
propusă, dar aceasta vine din exterior, și nu din interiorul actului poetic sau de la
cei ce-l practică. Fundoianu propune, așadar, o reconstrucție la nivelul aparatului
critic ce acționează asupra poeziei. Este, probabil, vorba despre o reconsiderare a
poeziei, o schimbare de perspectivă, în care necesitatea este abolită din poziția de
contraargument. Arta, în consecință și poezia, aduce în prim-plan ideea că nu își
poate stabili clar limitele într-o sferă a inteligibilului extrem, a definițiilor și
conceptualizărilor radicale, rămânând înscrisă într-un complex format din
„tenebre, confuzie, opacitatea sa discursivă”. Paradoxal, ininteligibilul este calea
spre inteligibil.
În discursul său, Fundoianu propune o alternativă a necesității, deși el
însuși condamna anterior chiar și problematizarea necesității în poezie. Pornind de
la veșnica opoziție cu filozofia, se aduce în discuție un argument cvasiistoric, de
ordinul unei evidențe, care pare simplist. Dacă filozofii ce înaintau ipoteza unei
metehne a poeziei care ar fi rezultat din inadecvarea la real au murit pe rând,
poezia a supraviețuit tocmai datorită incongruenței totale cu realul, pentru că
„toate afirmațiile poeților satisfac ceva viu din noi, o neliniște a inimii după care
recunoaștem viața.”11
De la un moment al, să spunem așa, genezei poeziei, într-un spațiu al
grecilor antici, poeții erau ancoraţi în domeniul particularului și nu al adevărului
general, nu alinau practic nicio suferință – deci nicio necesitate practică a poeziei
nu se întrevede! – dar o cântau; se ridicau împotriva zeilor uneori și fragmentele
dintr-un asemenea tip de discurs le considerăm ca fiind cele mai reușite. Menirea
poetului de la începuturile poeziei era cântarea unei pluralități a fațetelor
umanului, față de singularitatea unui Adevăr, Bine, Frumos impus.
Criza prezentă se naște din facultatea critică care nu îi mai este proprie
doar celui care se apleacă asupra poeziei, ci și poetului. Acesta ar avea elanul de a
împărtăși lumii un mesaj similar cu cel din vremurile antice, doar că poezia nu
mai e maltratată de un filozof sau de o ideologie, ci de poetul însuși, care nu se
mai mulțumește să fie un trimis al zeilor – se poate citi al muzelor – , un
instrument, un conductor. Poetul își folosește și el facultatea critică. Poetul și
poezia devin incongruente în plan principial: „Poezia încetează a fi ceva pozitiv de
îndată ce, din rațiuni etice, poetul încetează a mai avea încredere în ea.”12
Tendința către un plan mitic, magic, către o funcție cathartică prin
excelență, către obscur și tenebrele neînțelesului, ale necunoscutului, ca o formă de
cunoaștere în sine, e o constantă a poeziei. Aceasta se aplică încă din Antichitate și
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Idem, ibidem, p. 643.
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persistă, într-o oarecare măsură, cu diferențe perceptibile, și în poezia modernă.
Diferența e însă una esențială: dacă anticii vedeau planul metafizic ca o formă
veridică de realitate, modernii sunt tributari unor principii ale „realismului
rușinos”. Nu e vorba de o existență iluzorie a primitivului, care nu ar dispune de
concepte precum Bine, Rău, Adevăr ș.a.m.d., ci de o credință a acestuia în
potențialitatea unor forțe ale supranaturalului în orice obiect, în orice acțiune.
Întoarcerea la realul primordial e îngreunată de faptul că acesta este văzut ca iluzie
și, prin urmare, e inadecvat cu lumea intelectului și a percepțiilor concrete,
imediate. Această realitate la care s-ar raporta poetul este doar „manifestarea unei
realități universale, considerate drept perimate, drept rușinoase, și se reduce, în
ultima analiză, la acel stadiu supranatural pe care primitivii, ca metafizicieni
înnăscuți, îl iau drept realmente real și nu numai în chip poetic real.”13
„Poetul are nevoie de realitate”14, afirmă autorul. Modificările percepției
asupra realului sunt, în consecință, modificările principiale în poezie. Dacă se
pornește de la mimesis la poeții antici, ulterior poeții îl refuză cu vehemență și
refuză, mai apoi, chiar și obiectul. Poezia se vede pusă în situația de a pleda
pentru necesitatea ei și se decide să caute realitatea apelând la ceea ce se consideră
irealitate, la subversiv. În acest procedeu de inducere conștientă a inconștientului,
poezia cade într-o capcană a recursului la metodă și nu la fond. În actul poetic
există un moment în care apare incongruența, un moment în care firul conductor
se rupe și transmisia e echivocă. Aici e adăpostul unei crize a realității, deoarece
„rareori realitatea latentă devine realitate manifestă”15.
Există însă un moment în care criza de care vorbește Benjamin. Fondane a
fost, într-un fel, identificată. Poate aici rezidă întoarcerea la subconștient, la
inconștient, la vis, la halucinația conștientă care constituie o adevărată pecete a
modernismului, în special a curentelor avangardiste. Dar maniera conștientă în
care se apelează la un real văzut ca fiind secundar este ceea ce determină eșecul
formei.
În discursul său, Benjamin. Fondane atacă și o altă fațetă a actului poetic, și
anume problema corecturilor pe text, sau, privit din perspectiva opusă, problema
dicteului automat, a mecanismului psihic pur, propus de avangardiști. Partea
avangardistă pledează pentru acestea, dar insuficient, căci dacă experiența poetică
pură e un moment de inspirație imediată, un crâmpei din real, unic și irepetabil,
cum se face că adevărata desăvârșire vine când spiritul critic acționează și el
asupra poemului până la forma sa finală? Ceea ce se condamnă la André Breton și
Paul Éluard este radicalitatea cu care promovează primatul categoric al unui
instinct poetic ca automatism și refuzul oricărei forme de perfecționare a
poemului, pesemne izvorât din instinct pur.
Idem, ibidem, p. 651.
Idem, ibidem, p. 657.
15 Idem, ibidem, p. 658
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Alternativa unei noi perspective asupra actului poetic este conferită și ea.
Astfel, actului poetic inițial i se adaugă unul adiacent, de gradul al doilea, în care,
cu toate acestea, acționează din nou inspirația poetică. E vorba de un act poetic
secundar, dar cu valențe la fel de importante în desăvârșirea formei poetice, actul
în care poetul caută forma propice în care să „toarne” materia instinctuală inițială.
Actul poetic secundar nu este unul fals și nu conduce spre manierism, la fel cum
nu deteriorează receptarea instinctului pur. Dacă scopul poetului e de a transmite
ceva, dacă actul e direcționat într-o anume măsură către receptare și către găsirea
unei formule potrivite, atunci o formă nedesăvârșită, nelucrată poate conduce spre
o receptare echivocă. Deci, poeții care „corectează” textele emergente din acel
instinct pur despre care vorbesc avangardiștii nu aduc daune poemului, ci,
dimpotrivă, scopul real este tot în sprijinul desăvârșirii formei instinctului pur
inițial. E, din nou, o problemă de formă și conținut, iar adecvarea formei la idee
este văzută drept complet necesară. Dacă Breton o vede ca o acțiune a intelectului
asupra poeziei, Benjamin. Fondane o cataloghează drept dorința inerentă de
desăvârșire a creatorului.
În cazul tratatului lui Fondane nu vorbim despre o teoretizare propriu-zisă,
de argumente valide până la extreme, pentru că, în primul rând, nu asta e intenția
autorului. El propune o anti-estetică, de aici și un fals tratat, cu toate că acceptă
lacunar existența esteticii, pe care, să nu omitem, o grafiază cu majusculă.
Paradoxurile sunt paradoxuri în sinea poeziei, în centrul epocii și în conștiința
poeziei despre sine însăși, precum și a poetului despre actul poetic. El înaintează
ipoteze valide, dar șirul logico-filozofic lipsește în mod voit. În fond, tratatul lui
Fondane e o trecere în revistă a unor momente cruciale în evoluția poeziei și a
conștiinței sale, însoțită de o serie de comentarii personale asupra a ceea ce
numește criza realității, moment de răscruce în parcursul poeziei moderne. De aici,
și sinteza lui Mircea Muthu: „Circumscrierile teoretice in statu nascendi se
datorează și faptului că textul este vertebrat, în întregimea lui, de creativitatea
lirică, meditația propriu zis estetică fiind adiacentă. Astfel, Falsul tratat de estetică
are valoarea unui torso incitant, percutant în ansamblul creației lui B.
Fundoianu”16.
BIBLIOGRAFIE:
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Mircea Martin, Traducere de Sorin Mărculescu, București, Editura Minerva,
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Muthu, Mircea, B. Fundoianu. Estetica „falsului tratat”, în „Tribuna”, an IX (2010) nr.
180.

16

Mircea Muthu, art. cit., p. 21.

213

Stoleru, Victor, B. Fundoianu/ Benjamin Fondane, Bucureşti, Editura „Grai și Suflet –
Cultura Națională”, 2000.

214

IONETA ALMĂJANU
IUDAISM ŞI CREŞTINISM ÎN VIZIUNEA LUI B. FUNDOIANU
B. Fundoianu s-a născut la Iași, la 14 noiembrie 1898. Își ia pseudonimul de
Fundoianu de la numele unei moșii din apropiere, Fundoaia, pseudonim ce se va
transforma ulterior, în Franța, în Fondane. Dubla sa cetățenie îl va determina să se
îndrepte spre ambele culturi, cea românească, respectiv cea iudaică. Biografia
poetului ne trimite la familia mamei sale, Schwarzfeld, care a avut un rol foarte
important în modernizarea vieții intelectuale și în promovarea valorilor mișcării
„iluministe” evreiești, „Haskala”; bunicul său, Beniamin Schwarzfeld, poet de
limbă ebraică, a înființat primele școli evreiești moderne din Moldova1. Trăind
într-o atmosferă culturală, Fundoianu a deprins anumite îndeletniciri ale familiei
sale, rămânând în aceeași sferă a culturii. Scriitorul publică în periodicele vremii,
precum revistele „Lumea evree”, „Hatikvah”, „Mântuirea” ș.a.
Odată cu dobândirea drepturilor cetățenești pentru evrei, ia amploare o
„renaștere” culturală în Iași, oraș cu o veche și numeroasă comunitate de evrei2.
Amprenta lăsată asupra conștiinței sale politice de evenimentele care au marcat
comunitatea evreiască l-au împins să se axeze pe evoluția sionismului și pe
diversele dezbateri privitoare la comunitățile și ziarele evreiești.
B. Fundoianu este atent la mișcările din rândul evreilor și observă
asemănările şi deosebirile dintre iudaism si sionism. Iudaismul are legi stricte, în
timp ce sionismul îl reprezintă, se poate spune, pe evreul modern. Leon Volovici
afirmă că „sionismul e perceput nu ca o ruptură de iudaismul tradițional, ci ca o
nouă ipostază a lui ”3, prin urmare, „de atunci, ovreiul fără barbă, fără perciuni,
fără gheto și maltratat cu o splendidă insistență ̶ a rămas și încă tot ovrei și încă
sionist. Adică o religie fără ritual, fără carne kușer, fără spălare pe mâini, fără
cabală și fără rabin obligatoriu”4 (Dacă aș trăi în România).
Israelul stârnește imaginația scriitorului, iar asocierile biblice îl determină
tot mai mult să răscolească în adâncurile Sfintei Scripturi. Eseistul B. Fundoianu
nu este interesat de Biblie doar din perspectivă istorică, socială, religioasă sau
politică, ci, mai ales, din perspectivă literară. Fascinat de filosofie și poezie,
scriitorul încearcă să reinterpreteze Biblia, dându-i valoare din punct de vedere
artistic. Încă din cele mai vechi timpuri, gânditorii epocilor trecute și-au pus
problema sensului existenței umane. Același lucru l-a făcut și B. Fundoianu în
setul său de unsprezece eseuri, adunate sub titlul Iudaism și elenism, adunate și
Leon Volovici, în Prefaţă la B. Fundoianu, Iudaism și elenism, Ediţie îngrijită, note şi prefaţă de Leon
Volovici şi Remus Zăstroiu, București, Editura Hasefer, 1999, p. 8.
2 Idem, ibidem, p. 9.
3 Idem, ibidem, p. 11.
4 B. Fundoianu, Dacă aş trăi în România, în idem, ibidem, p. 38.
1
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îngrijite de Leon Volovici și Remus Zăstroiu. Tânărul filosof construieşte în aceste
studii o comparație între cele două matrici culturale. În primul rând, „elenismul
este caracterizat prin estetism, care este exterior libertății conștiinței și tributar
destinului, în timp ce estetica este în măsură să caracterizeze iudaismul, având în
vedere că Dumnezeul evreu se găsește în justiția absolută cu care se cântăresc
virtuțile lui Iov, care a suferit cumplit, dar a crezut până la capăt”5, pentru că era
conștient că „Ce! Primim de la Dumnezeu binele, și să nu primim și răul?” (Iov
2:10a), și „În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui”6 (Iov 2:10b).
În eseurile sale, B. Fundoianu identifică pericolul generalizării, atrăgând
atenția asupra faptului că iudaismul și elenismul au însușiri comune, dar diferența
dintre cele două este imensă. B. Fundoianu alege ca punct de plecare viziunea lui
Martin Buber, pentru care elenismul se opune creștinismului: „Elenul vrea să
stăpânească lumea, evreul vrea s-o îmbune; pentru elen lumea este, pentru evreu
va fi; elenul privește lumea, evreul îi este înfrățit; elenul o recunoaște în aspectul
materiei, evreul în cel al spiritualității; pentru elen fapta e în lume, pentru evreu,
lumea e în faptă”7. Desigur, scriitorul nu dorește să demonstreze nimic tranşant,
doar să sugereze anumite idei prin scrierile sale. După cum se știe, evreii păstrau o
anumită distanță față de alte neamuri, acestea fiind considerate păgâne. Evreii se
fereau să aibă de a face cu păgânii. Înfrățirea cu celelalte neamuri a început abia
după venirea lui Hristos pe pământ, El făcând primul pas spre cei netăiați
împrejur. Apoi, a devenit o poruncă faptul că ucenicii trebuie să meargă în toată
lumea să răspândească Evanghelia. Desigur, la început, nu a fost ușor pentru evrei
să accepte că Dumnezeu a ales și celelalte neamuri pentru a face parte din
Împărăția Lui („De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre
Neamuri care se întorc la Dumnezeu; ci să li se scrie doar să se ferească de
pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge.” – Fapte
15:19,20) .
Temele iudaice la B. Fundoianu se leagă de cele creștine. Deși evreii nu Îl
recunosc pe Iisus ca Mântuitor, totuși, El apare în eseul său Metempsihoză: „Și-am
plâns în Ghetsemani și-am murit pe cruce. Și-am murit. Și-am înviat ̶ nu a treia zi
̶ ci-n sufletele celor ce m-au înțeles. Și-am fost Isus...”8. Aici întâlnim elemente
creștine, despre ceea ce înseamnă învierea din perspectiva creștină, adică
renașterea spirituală a omului care este pătruns de Hristos. B. Fundoianu parcurge
întreaga Biblie creând o imagine mistică și artistică a evenimentelor ce se petrec în
Israel. Astfel, filosoful pare a ne conduce prin toate timpurile biblice. Se identifică
Speraţa Milancovici, Benjamin Fundoianu, în periodicele începutului de secol XX, în „Revista română de
istoria presei”, an I (2007), nr. 2, p. 10.
6 *** Biblia sau Sfânta Scriptură, București, Editura Societății Biblice Interconfesionale din România,
2005, p. 522. Voi cita din această ediţie fragmentele din Biblie.
7 Martin Buber, apud B. Fundoianu, op. cit., p. 98.
8 B. Fundoianu, Metempsihoză, în idem, ibidem, p. 26.
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până şi cu primul ucigaș, Cain („Am fost Cain și-am omorât.”), ori cu un păcurar ̶
probabil David care păștea oile tatălui său înainte de a fi uns ca împărat („Am fost
păcurar şi-mi păşteam turmele de oiţe.”)9. Copilaşul Moise îi este fiu, apoi
„pruncul crescu; ucise pe egiptean şi-mi smulse muşchii de la piramide. Şi-mi
duse paşii în deşert. Şi-n creierul lui născu credinţa. Şi-mi dete mană, şi-mi scoase
apă din granit, şi-mi dete tablele legii.”10 Prin Moise se stabileşte Legea în Israel,
Lege scrisă de Dumnezeu pe două table de piatră. Legea face parte din Vechiul
Legământ al lui Dumnezeu cu poporul Israel şi este ţinută cu stricteţe până azi.
În continuare, voi urmări cele trei trăsături ale relației dintre iudaism și
creștinism pe care Sandu Frunză le regăseşte în filosofia lui B. Fundoianu, pornind
de la ideilelui Martin Buber11.
1. Adevărul iudaismului
Un prim aspect al relației dintre iudaism și creștinism derivă din faptul că
„Asia (budismul, religia persană, iudaismul) a pătruns în Europa (creștinismul)
numai sub forma iudaismului. Cuvântul va putea fi generalizat deci până la un alt
sens. Nu mai înseamnă ceva localizat la o anumită nație, la un anume teritoriu: ci
un spirit.”12 Prin aceasta, Fundoianu observă că Martin Buber vrea să evidențieze
că spiritul iudaismului nu mai este strict localizabil. Un alt pericol sesizat de
Fundoianu este cel reducţionist, declanşat de suprimarea diferențelor: „Prin
același procedeu trist (al suprimării diferențelor) logica ar putea să restrângă
sensul de occidental la cel de elen.”13
În acelaşi mod, Martin Buber „cearcă să reducă cele două tipuri de
umanitate. El numește pe oriental: tipul motor și pe cel occidental: tipul sensorial.
Tipul motor e centrifugal, avântul purcede din sufletul lui afară și se rezolvă în
mișcare. Actul fundamental psihic al tipului sensorial e centripetul: o impresie din
afară îi cade la suflet și se rezolvă în imagine.”14
În Cărticică despre mintea omenească sănătoasă și bolnavă a lui Franz
Rosenzweig, acesta relevă faptul că atât iudaismul, cât și creștinismul dețin

Idem, ibidem, p. 24.
Idem, ibidem, p. 24-25.
11 Sandu Frunză, Perspectiva lui Fundoianu asupra relaţiei dintre iudaism şi creştinism în lumina refecţiilor
sale privind gândirea lui Martin Buber, în *** B. Fundoianu sau încercarea paradoxului/ Benjamin Fondane
ou l’épreuve du paradoxe. Pour une herméneutique existentielle, Volum coordonat şi ediţie îngrijită de
Dorin Ştefănescu, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2010, p. 136-149.
12 B. Fundoianu, Elenism şi iudaism, ed. cit., p. 97.
13 Idem, ibidem.
14 Idem, ibidem.
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adevărul, aceasta fiind „o modalitate pluralistă” de a prezenta adevărul religios15.
Evreii cred că Legea dată de Dumnezeu prin Moise este singura valabilă. Creștinii,
în schimb, fac parte din Noul Legământ al lui Dumnezeu. Perdeaua de la Templu
care s-a rupt în două când Iisus a murit pe crucea Golgotei a însemnat începutul
unui nou Legământ, un legământ al Harului. Cum am mai spus, evreii nu credeau
că și celelalte popoare fac parte din planul lui Dumnezeu, iar Rosenzweig ne ajută
să înțelegem „că Dumnezeu nu a creat religiile, ci lumea”16. Dumnezeu este cel
care unește cele două religii, omul fiind cel care dă un alt înțeles aceluiași lucru.
Evreul consideră că adevărul se află în Lege, iar creștinul că Adevărul este
Dumnezeu. Evreul nu crede că mântuirea a venit pe pământ și neagă că Iisus este
Fiul lui Dumnezeu, în schimb, creștinul crede că prin Iisus a venit mântuirea, mai
mult, crede că Iisus este Dumnezeu.
2. Iudaismul este calea
Atât pentru Martin Buber, cât și pentru Franz Rosenzweig, „participarea la
viața comunității poporului lui Israel este o stare de consistență ontologică
maximă deoarece ea înseamnă, totodată, și o situare imediată în preajma lui
Dumnezeu.”17 De altfel, viața religioasă evreiască este reglementată de ceea ce
Dumnezeu le-a poruncit evreilor pe muntele Sinai când le-au fost date tablele
Legii și, pe lângă acestea, de multe alte reguli privitoare la viața lor cotidiană și
spirituală. Evreul își găsește pacea în locul în care s-a născut, iar influențele care
vin din exteriorul sferei în care se găsește sunt respinse. Creștinul se naște păcătos,
iar creștinarea lui are loc odată cu transformarea din punct de vedere spiritual.
Creștinul realizează golul din inimă, gol ce poate fi umplut doar de Iisus. Apoi,
înțelege că el trebuie să ducă mai departe ce a primit, Evanghelia. Din acel
moment, creștinul trăiește prin credință, o credință în care sunt pregătite faptele
sale. Pentru el este o certitudine că doar Fiul este Calea spre Împărăția Tatălui.
Cât îl privește pe B. Fundoianu, iudaismul este văzut ca o cale. După cum
observă Sandu Frunză, potrivit lui Fundoianu, evreul trăiește mai mult într-o
lumea a spiritualității, fapt ce poate aduce eternitatea în comunitate, căci evreul
interiorizează veșnicia în viața de zi cu zi18.

Sandu Frunză, Perspectiva lui Fundoianu asupra relaţiei dintre iudaism şi creştinism în lumina refecţiilor
sale privind gândirea lui Martin Buber, în *** B. Fundoianu sau încercarea paradoxului/ Benjamin Fondane
ou l’épreuve du paradoxe. Pour une herméneutique existentielle, ed. cit., p. 139.
16 Idem, ibidem.
17 Idem, ibidem.
18 Idem, ibidem, p. 145.
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3. Monoteismul etic și iubirea
„Dacă teoreticienii pot cu ușurință cădea de acord asupra faptului că în
sânul iudaismului se creează monoteismul etic, e dificil pentru o mare parte a lor
să iasă din stereotipul potrivit căruia iudaismul e religia Legii, iar creștinismul e
religia Iubirii. Analize nuanțate propuse de gânditori precum Hermann Cohen,
Franz Rosenzweig, Martin Buber sau Emmanuel Levinas, iar acestora le poate fi
alăturat și B. Fundoianu, au pus în evidență faptul că depășirea unei receptări
înguste, marcate ideologic, a iudaismului presupune înțelegerea acestuia
deopotrivă ca religie a Legii și a Iubirii, cele două fiind de fapt nuanțe diferite ale
aceleiași realități simbolice a actului revelațional originar.”19 Pentru a fi mai clar,
este nevoie să înţelegem contextul în care se afla comunitatea evreiască când a fost
dată Legea. Poporul evreu a trăit patru sute de ani robit de egipteni; prin urmare,
evreii au ajuns să trăiască la fel ca egiptenii, să iubească asemeni lor. Eliberarea lor
a fost una proprie; Moise a scos poporul din Egipt, dar ei nu erau eliberați de ceea
ce însemna Egiptul, de plăcerile și de obiceiurile păgâne. Israel a fost un popor
răzvrătit și a avut nevoie de legi care să îl stăpânească. Deși Dumnezeu a dat legi
foarte stricte cu privire la evrei, El nu a vrut ca ei să Îl slujească din obligație.
Poruncile au fost un mod de a păzi poporul de alte nenorociri, de a-l disciplina.
Dumnezeu era în contrast cu ceea ce se întâmpla în Israel, iar Legea a adus ordinea
în popor, Domnul a dorit ca să-L slujească din iubire. Noul Legământ aduce mai
multă libertate, dar o libertate în dragoste. Astfel, ne este relatat, de mai multe ori,
că Dumnezeu este Dragoste, iar supunerea față de divinitate este izvorâtă din
inimă. Creștinul nu mai privește păcătosul cu ură și respingere, ci cu iubire și
compasiune. Aceasta diferențiază evreul de creștin: evreul nu admite ca Legea
morală să fie încălcată și pedepsește dur și violent păcatul, în timp ce creștinul este
gata să ridice greșitul și să-l îndrume pe calea cea bună.
Un alt subiect controversat este eseul său Glose despre „Cântarea cântărilor”
lui Solomon: „cititorul Bibliei ascultă mirat, după flacăra de pe Sinai, râsul enorm al
cântării lui Solomon. Cum au putut bătrânii rabini, între atâtea cărți pioase, să
găzduiască cartea asta tânără, în care cântă fornicația veselă și râde chipul cioplit
al lui Baal?”20
B. Fundoianu a studiat Biblia, în principiu, pentru a scoate în evidență
literatura pe care o poate emana. Cântarea cântărilor nu este o temă obișnuită
pentru un cititor, dar atrage atenția din punct de vedere literar, dar și teologic,
căci, în diferite interpretări, dragostea dintre Sulamita și Solomon simbolizează
dragostea lui „Iehova cu norodul Israel”21, respectiv, Biserica din Noul Legământ.
Idem, ibidem.
B. Fundoianu, op. cit., p. 162.
21 Idem, ibidem, p. 163.
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Acest poem poate fi povestea oricărui îndrăgostit ori o dragoste pură, deși
Fundoianu este ironic, la un moment dat:: „Păstorul din Cântarea cântărilor, care
debita aceste complimente exagerate […] îi spune, în diverse intervale, Sulamitei:
«iubita mea, prietena mea, sora mea»”, iar „dacă vine la iubita lui, «sărind peste munți
și coline», nu întâlnim decât o imagine menită să evoce nerăbdarea.”22
Pentru unii, tema dragostei pasionale nu își are locul într-o carte ca Biblia,
pentru alții, în schimb, este o dovadă că Dumnezeu nu este împotriva legilor
trupești date chiar de El. Varietatea interpretărilor ne îndrumă spre teoria lui
Neuschotz, care „dovedește încă o dată că, în exegeză, ca și aiurea, trebuie numai
să găsești o idee; se găsește destulă cărămidă ca s-o clădești; când nu mai e, dărâmi
ideea veche și clădești, cu cărămida ei, pe cea nouă.”23
Relaţia dintre iudaism şi elenism nu o găsim doar în eseurile lui B.
Fundoianu, ci și în poeziile sale, iar Silviu Lupașcu, în Foaia cerului, încearcă să
demonstreze prezența simbolurilor biblice-talmudice în poezia lui B. Fundoianu.
Astfel, câteva dintre poemele sale, din volumul Priveliști, „conturează o
întredeschidere a textului liric, o organizare a cuvintelor impusă de ordinea
textului biblic, o rememorare hierofanică a cronologiei și ontologiei adevărului
biblic.”24
În poemul Discurs este prezentat „necunoscutul începutului [...], într-un
spațiu deopotrivă haotic-cosmizat și inocent teratomorf, dominat de prezența
teocratică”25. După diluviu prezintă reunificarea divinității cu creația: „După ploaie,
pământul deschide obloanele, scoate capul pe după gratii. Ca un pământ se lasă
pătruns de apă, ca un ulcior poros sparge lumina.”26 În Talmud, Hagiga sunt
înșiruite primele zece lucruri create în prima zi: „cerul și pământul, ceea ce este
inform și vidul […], lumina și întunericul, Duhul lui Dumnezeu și apa, lungimea
zilei și a nopții”27. Alt poem, Mishnah, Parah, trimite la Apocalipsa lui Ioan, la
pasajele despre revenirea Domnului, despre frumusețea locașului ceresc, dar și
despre catastrofele ce vor veni peste omenire: „Și am văzut un cer nou și un
pământ nou. Căci cerul cel dintâi și pământul cel dintâi au trecut și marea nu mai
este. Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, pogorându-se din cer de la
Dumnezeu, gătită ca o mireasă, împodobită pentru mirele ei.”28

Idem, ibidem, p. 165.
Idem, ibidem, p. 166.
24 Silviu Lupaşcu, Foaia cerului. Simboluri biblice-talmudice în poezia lui B. Fundoianu, în *** B. Fundoianu
sau încercarea paradoxului/ Benjamin Fondane ou l’épreuve du paradoxe. Pour une herméneutique
existentielle, ed. cit., p. 220.
25 Idem, ibidem.
26 Idem, ibidem, p. 221.
27 Idem, ibidem, p. 223.
28 Apocalipsa lui Ioan, apud idem, ibidem, p. 227.
22
23

220

Este fascinant cum poetul B. Fundoianu unește elementele artistice cu cele
iudaice, într-un mod mistic de apropiere de Providență prin rescrierea profețiilor,
dând frumusețe și profunzime evenimentelor biblice.
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CĂLIN POPEŢ
CRÂMPEIE DE LITERATURĂ:
BENJAMIN FONDANE – CHARLES BAUDELAIRE
„N-am cunoscut literatura franceză, [...] am trăit-o.”
(B. Fundoianu)
În încercarea de a face referire la literatura şi cultura franceză, dintr-o
latură care a provocat numeroase şi diversificate conflicte de ordin comunicaţional
şi critic, aceea a integrării şi menţinerii la un nivel remarcabil, lesne de precizat, a
lui B. Fundoianu/ Benjamin Fondane pe axa acestei literaturi (franceze), ne-am
propus ca, în primul rând, să creăm o „hartă” a celor ce vor fi discutate în cele ce
urmează.
Legăturile lui Fundoianu cu literatura şi cultura franceză încep să se
consolideze încă din perioada adolescenţei acestuia, moment în care are primele
contacte cu operele de mare valoare ale scriitorilor de pe tărâm francez. Întrucât
capitala Franţei, Parisul, era, în viziunea acestuia (şi nu numai!) un centru cu totul
novator şi creator, „oraşul-lumină, atât în înţeles propriu, cât şi figurat, magnetul
energiilor creatoare şi adevăratul catalizator de valori”1, literatura scrisă acolo era
demnă de urmat şi de citit, dar şi o importantă sursă de inspiraţie pentru mai
tinerii scriitori. La fel de important de menţionat este şi faptul că diferenţele dintre
operele scrise de Fundoianu pe teritoriu românesc şi cele scrise pe tărâm francez
sunt foarte mari, inclusiv în ceea ce priveşte receptarea, deoarece textele lui scrise
în Franţa s-au bucurat de un mai mare succes şi de o mai mare „absorbţie” din
partea criticii. Dacă în România scriitura sa nu a fost întotdeauna apreciată la justa
valoare, în Franţa, după cum bine observă Speranţa Sofia Milancovici, Fondane
„se lansează într-un demers complex de metamorfozare, finalmente renăscând ca
un poet, eseist şi filosof francez veritabil, cu o uimitoare dexteritate lingvistică şi o
fluiditate a gândirii care denotă asimilarea, până la suprapunere, a lexicului şi a
logicii textuale franceze.”2 Aşadar, putem remarca, de bună seamă, însuşirea
limbii franceze, chiar până la cele mai mici subtilităţi şi afinităţi, demers urmat în
vederea scrierii textelor sale într-o limbă străină.
Cât despre specificul literaturii lui Fundoianu, în încercarea de a o asimila
culturii române sau franceze, Pompiliu Constantinescu, asemeni altor critici
literari, afirmă că „în mica noastră colonie, d. Fundoianu începuse a fi o

1 Speranţa Sofia Milancovici, De la Benjamin Fundoianu la Benjamin Fondane, Prefaţă de Crişu Dascălu,
Arad, „Vasile Goldiş” University Press, 2011, p. 193.
2 Idem, ibidem.
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interesantă forță publicistică… În mica noastră republică literară, B. Fundoianu era
poate cel mai caracteristic colonist, în ciuda propriei teorii… Salutăm în d.
Fundoianu, expatriat din «colonia franceză» a literelor române, pe cel mai docil
colonist al ei”3.
B. Fundoianu, dorind să clarifice situația scriiturii sale, explică: „N-am
cunoscut literatura franceză, așa cum o pot cunoaște pe cea germană – am trăit-o”4,
dându-ne de înțeles, astfel, că, din punctul său de vedere, el aparţine culturii
franceze.
În secolul al XX-lea, s-a avansat ideea că literatura română convieţuieşte în
„simbioză” cu literatura franceză. B. Fundoianu susţine însă că această afirmaţie
este exagerată, deoarece, dacă am porni chiar de la explicaţia din dicţionar a
cuvântului „simbioză”, am deduce că, pentru a se susţine această idee, cele două
culturi ar trebui „să trăiască în comun, într-o bună căsnicie, fiecare fiindu-i
folositoare celeilalte.”5 Cât despre cultura română, Fundoianu conchide categoric:
„Dacă literatura noastră a fost un simplu parazitism, vina nu o poate culege
cultura Franţei, ci [...] lipsa talentelor remarcabile, capabile să facă dintr-o nutriţie
străină ceva ordonat şi propriu.”6
Fundoianu/ Fondane poate fi receptat și analizat ca un autor cu o structură
duală, atât datorită numelor de care se folosește, primul fiind utilizat pentru a
semna scrierile sale din literatura autohtonă, iar celălalt pentru cea franceză, cât și
prin natura duală a relației conflictuale dintre aparență, imaginea de suprafață, și
propria emoție, trăire ascunsă, pe care o lasă cititorilor spre a fi descoperită.
Aceeași structură duală marchează și întreg procesul căutării de sine, acela de
identificare și înstrăinare temporară, unul dintre cele mai importante procese care
constituie psihologia acestui scriitor. Acest joc al oglinzii – cu aceeași natură dublă,
în care un „eu” și un „celălalt” se pot suprapune spre a demonstra că, de fapt, este
vorba de unul și același – ne trimite cu gândul la scrierile și profilul psihologic al
scriitorului francez Charles Baudelaire. Lăsând la o parte alte influențe literare
resimţite de Fondane, vom urmări, în special, înrâurirea lui Charles Baudelaire în
asumarea, în operele fondaniene, a unei structuri duale.
La Fundoianu sunt prezente elemente metaforice ale decorului
baudelairian şi ale stării de spirit ilustrate de scriitorul francez, printre care
plictisul care duce până la angoasă, acestea identificându-se, mai apoi, într-un
anumit punct, creând o stare de tensiune creatoare. La fel de important de
menționat este și faptul că opera baudelairiană „a fost în mod constant ținta
Pompiliu Constantinescu, Scrieri, vol. III, București, Editura pentru Literatură, 1969, p. 22, apud
Speranța Sofia Milancovici, op. cit., p. 101.
4 Speranța Sofia Milancovici, op. cit., p. 102.
5 B. Fundoianu, Imagini şi cărţi, Ediţie de Vasile Teodorescu, Studiu introductiv de Mircea Martin,
Traducere de Sorin Mărculescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1980, p. 24.
6 Idem, ibidem, p. 25.
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preocupărilor interpretative ale lui Fundoianu, încă din perioada primelor sale
încercări literare.”7
Admirația lui B. Fundoianu pentru Charles Baudelaire este însemnată, cum
o dovedeşte şi aprecierea formulată de Speranţa Sofia Milancovici, că „acesta a
fost poetul care a intervenit decisiv pentru a rupe credo-ul pozitivist al epocii,
idealizarea care a vlăguit literatura franceză, schimbând domeniul poeticului și
fixând ca obiect al acestuia ceea ce ține de transempiric, de imaginar, de
impalpabil, ceea ce aparatul de fotografiat nu poate surprinde.”8 Ceea ce trebuie
remarcat este faptul că Fundoianu apreciază la scriitorul francez tocmai încercarea
de a ieși din stereotipie, de a da la o parte formalismul, lucru care îi face pe unii
critici ai acelei perioade să fie oarecum rezervaţi și să considere că este vorba, de
fapt, de o „anormalitate” a poetului.
Traducerile operelor lui Baudelaire, comentariile și criticile scrise pe seama
acestora ilustrează, de fapt, figura dublă Fundoianu – Fondane, acționând, într-o
manieră focalizatoare, asupra unui autor sine qua non, recunoscut ca fiind
fundamental.
Fiind cunoscut, în mare parte, mai ales ca un creator de versuri, Fundoianu
a reuşit să „şocheze” prin publicarea unei proze dramatice, de dimensiuni
oarecum reduse, Tăgăduinţa lui Petru. Un astfel de debut editorial nu era aşteptat
de către cititori, însă acesta poartă amprenta „stilului fundoian”, şi anume:
surpriza, provocarea şi, nu în ultimul rând, bruscarea mentalităţii generale9.
Crearea unui text dramatic poate fi considerată şi ca un impuls venit din admiraţia
sa pentru Ion Luca Caragiale, dar şi pentru Vasile Alecsandri. Evenimentul de
debut este foarte important atât datorită faptului că Fondane spiritul său creator sa afirmat şi în altă direcţie decât cea a poeziei, cât şi graţie controverselor pe care
le-a stârnit. De ce a recurs Fundoianu la o scriere pe o temă religioasă? Să fie oare
vorba chiar despre o temă biblică sau, din contră, despre o ironizare, ceea ce-ar
trimite creaţia acestuia în direcţia unei teme pseudo(biblice), de suprafaţă? B.
Fundoianu afirma că „lista absolută şi generoasă a creaţiilor lumii începe cu Biblia
şi Homer, deci cu poezia mitică şi sacrală a umanităţii.”10 Dacă ne-am baza pe ceea
ce susţine, fără subiectivizare, interiorizare şi încercare de înţelegere dincolo de
stratul de suprafaţă, am observa că, într-adevăr, proza dramatică care-i aparţine ar
fi una cu tentă religioasă. În aceeaşi manieră, ne-am putea îndrepta atenţia, pentru
o privire comparativă, înspre Tudor Arghezi, poet cu o vastă creaţie pe teme
religioase, biblice. În ciuda acestui fapt, critica de specialitate îl cataloghează pe
Arghezi ca fiind un „spirit fundamental nereligios şi o spaimă de neant, de
Speranța Sofia Milancovici, op. cit., p. 236.
Idem, ibidem.
9 Idem, ibidem, p. 79.
10 B. Fundoianu, apud Marin Bucur, B. Fundoianu/ Benjamin Fondane. Priveliştile poeziei, Bucureşti,
Editura Albatros, 1985, p. 46.
7
8

225

moarte, care-l face pe poetul Psalmilor să recurgă la numele unui Dumnezeu de
legendă sau de metaforă poetică spre a conjura presimţita singurătate a omului în
univers”11. În legătură cu o posibilă similitudine între operele celor doi scriitori
mai sus amintiţi, Arghezi şi Fundoianu, Eugen Lovinescu afirma, în legătură cu
cel de-al doilea, că „inspiraţia sa, dimpotrivă, e tradiţională, rurală am putea
spune, cu boi şi băligar, bucolică fără să fie idilică, cu peisagii de provincie
moldovenească, în care numai accentul şi notaţia interesantă, deşi cu influenţe
argheziene, sunt moderniste”12.
În ceea ce privește tematica de natură biblică și religioasă abordată de către
Fundoianu, Silviu Lupașcu este de părere că „atemporalitatea sa lirică este
determinată de cronologia biblică, substanța sa rațională-irațională își caută
mântuirea în identificarea ritualică inefabilă cu desăvârșirea teocratică a
rescrierilor profetice, a rescrierilor apocaliptice”.13 Remarcile lui Silviu Lupașcu nu
se referă numai la scrierile versificate ale lui Fundoianu, ci și la cele în proză sau
dramatice. Personajul Petru din Tăgăduinţa lui Petru, personaj biblic esenţial în
opera tânărului poet, este foarte probabil același Petru din Le reniement de SaintPierre a lui Charles Baudelaire.
Revenind la Fundoianu şi la proza sa dramatică, Tăgăduinţa lui Petru,
putem remarca faptul că este vorba despre un dialog metaforic pe o temă biblică
(cel puţin de suprafaţă), „accompagné d’une explication du symbollisme”14, Acest
text este precedat de un altul, Lămurire, acestuia acordându-i-se rolul de prefaţă.
Aici, autorul notează că este „o carte scrisă clar”, aluzie prin care suntem trimişi,
evident, la perceperea simbolismului ca o exprimare vagă, de o calitate scăzută şi
chiar maladivă. Folosindu-se şi de tehnicile „răsturnărilor de situaţie” care, în
esență, pornesc de la același spirit dual amintit mai devreme, tot acesta afirmă,
după câteva rânduri, că „simbolism nu înseamnă numaidecât neologism, maladiv,
straniu, decadent, confuz şi prost scris. Ci, mai vârtos – dacă există talentul –
original, bun-simţ, profunzime, neimitaţie, lipsă de calapod, subconştient, nou şi
câteodată sănătos”15. Astfel, putem să observăm natura complicată şi complexă de
exprimare a autorului şi, de ce nu, contrazicerea celor afirmate anterior, metodă
utilizată voit pentru generarea unor antinomii sau chiar a unei tensiuni lirice, fapt

Nicolae Manolescu, Poeţi moderni, Braşov, Editura Aula, 2003, p. 79.
Dinu Pillat, O constelaţie a prozei române moderne, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1974, p. 220.
13 Silviu Lupaşcu, Foaia cerului. Simboluri biblice-talmudice în poezia lui B. Fundoianu, în *** B. Fundoianu
sau încercarea paradoxului/ Benjamin Fondane ou l’épreuve du paradoxe. Pour une herméneutique
existentielle, Volum coordonat şi ediţie îngrijită de Dorin Ştefănescu, Cluj-Napoca, Editura Eikon,
2010, p. 229.
14 Ecaterina Grün, L’image récurrente de la route chez trois écrivains roumains d’expression française: Tristan
Tzara, Benjamin Fondane et Ilarie Voronca, Timişoara, Editura Orizonturi Universitare, 2002, p. 24.
15 B. Fundoianu, op. cit., p. 5.
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ce evidențiază caracterul contradictoriu și gândirea paradoxală a lui Fundoianu,
atât în viața sa de zi cu zi, cât și în lucrările sale.
Ceea ce este foarte interesant în opera lui Fundoianu este faptul că la el
întâlnim adesea contrariul care pare că se produce prin alternarea perspectivei
verticale a profunzimii cu cea orizontală, a suprafeţei. Rareori acest procedeu
ilustrează impresia unei lejerități și a unei cursivități a scrierii, asemănătoare unei
curgeri line, precum cea a dansului sau cea din muzică. De cele mai multe ori,
rezultatul acestei metamorfoze nu este cel dorit și, dacă nu-l considerăm o scădere,
îl percepem cel puțin ca pe o provocare, aceasta urmând să fie unul dintre
laitmotivele scriitorului.
Referindu-ne mai sus la laitmotive, găsim important a menționa ideea
criticului literar Mircea Martin, că „abisul este o temă în care Fondane se regăseşte
cu propriile lui obsesii şi temeri, abisul devine de-a lungul cărţii propria lui temă,
tema exegetului, nu doar a scriitorului comentat. Nu cred că exagerăm desluşind
în alegerea şi în formularea ei presimţirea funestă a lui Fondane, previziunea
lucidă a unui rău universal şi, totodată, încercarea sa disperată de a conjura acest
rău”16.
Şi pentru că Fondane nu a fost niciodată un personaj simplu şi nici lesne
de descifrat și înțeles, nici influenţele captate de el nu au fost unidirecţionate, ci,
dimpotrivă, au fost multiple şi cel mai adesea surprinzătoare. Poemul dramatic
Tăgăduința lui Petru se focalizează asupra unor pasaje din Evanghelia după
Matei şi Evanghelia după Ioan, combinate, spre care tânărul autor evreu se
îndreptase, probabil, pornind de la pasiunea pentru Baudelaire şi Nietzsche.
Acesta este construit după modelul poemelor dramatice pe teme biblice ale lui
André Gide, descoperit şi el cu entuziasm în această perioadă. Probabil că este
încă un exemplu în care lectura lui Baudelaire, ca lectură formativă și orientativă,
îl îndreaptă pe Fundoianu spre Biblie și spre alte scrieri care să aibă ca punct de
plecare teme pe care le putem întâlni în aceasta.
Chiar de la prima lectură a prozei dramatice poate fi remarcat caracterul
iterativ al acesteia, prin reluarea termenilor şi a sintagmelor. Utilizarea continuă,
printr-o repetitivitate voită a acestora, e necesară pentru accentuarea trăirilor şi
pentru marcarea zbuciumului lăuntric din momentele de cumpănă, de continuă
pendulare în încercarea de a găsi răspunsuri pentru unele probleme existenţiale
ale omului. Aşadar, acest model textual repetitiv ne face să deducem că tehnica pe
baza căreia s-a creat drama este cea a recurenţei, aceasta fiind întâlnită, de
asemenea, şi în literatura religioasă, însă având alte valenţe care, la Fundoianu,
sunt înlocuite de „acelea ale automatismului lingvistic sugerând condiţia limitată,
psihologia mărginită a fiinţei umane, dar şi mecanismul psihologic al obsesiei”17.
16
17

Mircea Martin, Introducere în opera lui B. Fundoianu, București, Editura Minerva, 1984, p. 95.
Speranţa Sofia Milancovici, op. cit., p. 85.
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În ceea ce priveşte tehnica narativă utilizată, numită de către Speranţa Sofia
Milancovici „tehnica narativă a încetinelii textului”18, André Gide precizează: „Je
lis comme je voudrais qu’on me lise: c’est à dire très lentement.” [Citesc aşa cum
aş vrea să fiu citit, adică cu foarte mare minuţiozitate.] Acest text este foarte
interesant din două puncte de vedere diferite: tema abordată este prelucrată cu
măiestrie, lăsând textul deschis mai multor interpretări, iar tehnica de construcţie
a fost special creată „să susţină nivelul semnificaţiilor, altfel spus obsesiile
ontologic legate de condiţia umană”19.
Datorită prozei dramatice pe care a scris-o, Tăgăduința lui Petru, Fundoianu
şi-a valorificat talentul de „bun romancier”, după cum observă Mircea Martin: „La
această dramatizare a epicului se adaugă o calitate care ar putea fi a unui bun
romancier: răbdarea. Autorul are tactul de a nu interveni în text, de a relata alb
tăgăduința eroului și apoi de a desfășura procesul de său de conștiință cu o fină
intuiție psihologică, însă fără nici un accent participativ”20.
Prin prisma acestei scrieri se poate observa şi evidenţierea unor trăsături
ale personalităţii autorului, dar şi consecinţele survenite din relaţia sa cu mediul
literar românesc şi cu literatura română.
Referitor la teatru, Fondane nu se opreşte doar la acest text, deoarece îşi
exersase deja latura critică în legătură cu anumite texte dramatice aparţinătoare
unor autori din ţară şi din străinătate.
Concluzionând cele discutate mai sus, putem remarca faptul că „alături de
Nietzsche, Baudelaire este autorul cel mai citat de B. Fundoianu de-a lungul
activităţii sale publicistice desfăşurate în România”21. În același articol, Mircea
Martin face referire la Baudelaire ca model și ca sursă de inspirație pentru
Fundoianu, afirmând că „Baudelaire e prezent atât în existenţa franceză a lui
Fondane, cât şi în opera sa – filosofică şi poetică – cu mult înainte ca acesta din
urmă să-i dedice o carte. E de presupus că, în clipa în care a început să scrie
versuri în franceză, s-a lovit, la rândul lui, de puternica şi stăruitoarea tradiţie
raţionalistă a poeziei franceze, după cum e aproape sigur că a trăit el însuşi drama
situării poetului între «prostia» (indispensabilă, se pare, artei sale) şi «inteligenţa
extremă», despre care vorbeşte în cazul lui Baudelaire”22.
Așadar, în urma cercetării restrânse pe care am desfășurat-o, am putea
afirma că, într-adevăr, creațiile celor doi scriitori, Benjamin Fondane și Charles
Baudelaire, sunt, așa cum am presupus încă de la început, din titlu, scrieri în

Idem, ibidem, p. 83.
Idem, ibidem, p. 86.
20 Mircea Martin, Introducere în opera lui B. Fundoianu, ed. cit., p. 27.
21 Idem, B. Fundoianu despre Baudelaire, în revista „Revista 22”, nr. 120, 2013, http://www. revista22.
ro/bucurestiul-cultural-nr-120--b-fondane-despre-baudelaire-19434.html.
22 Idem, ibidem.
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oglindă, al doilea reprezentând pentru cel dintâi o importantă sursă de inspirație
care i-a deschis noi drumuri, făcându-l astfel să se îndrepte și spre alte surse la fel
de importante și demne de luat în considerare.
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CORINA SĂFTOIU
DUALITATEA FUNDOIANU – FONDANE
Puțin cunoscut în România și cu o operă puțin studiată, creaţia lui B.
Fundoianu/ Benjamin Fondane a fost redescoperită în ultimii ani, încercându-se
recunoașterea ei la adevărata sa valoare. Mircea Martin îl consideră pe Benjamin
Fondane „una dintre mințile cele mai luminate, una dintre sensibilitățile cele mai
aderente la adevărata noutate, unul dintre avanposturile conștiinței estetice
românești interbelice”1. Întrucât a plecat din țară la vârsta de numai 25 de ani,
mare parte a operei sale este scrisă în limba franceză și sub un alt pseudonim,
Benjamin Fondane. Mai mult decât atât, traducerea ei în limba română este
incompletă, iar creația în limba română nu este nici ea foarte cunoscută publicului.
El însuşi obișnuia să afirme că Benjamin Fondane l-a înlocuit pe B. Fundoianu2, iar
prezenţa constantă a poeziei în opera sa relevă continuitatea dintre cei doi, deși
nuanțele lirice sunt diferite. Atitudinea sa față de poezie se schimbă, iar acest lucru
nu poate lăsa neafectată creația, urmele acestei metamorfoze putând fi identificate
de un cititor atent.
În prefața la volumul Priveliști din anul 1930, Benjamin Fundoianu face o
afirmație curioasă, ce a făcut obiectul analizei multor cercetători: „Volumul de față
aparține unui poet mort, în vârstă de 24 de ani, prin anul 1923. De atunci, urma lui
se pierde pe continent. Cei care l-au deslușit undeva, într-un studio de cinema sau
în biroul unei societăți de asigurare, au întâlnit un om rece și insensibil pentru o
activitate care-i era atribuită și niciun fel de lacrimă în privire pentru un trecut în
care cheltuise energia unei semnificații.”3 Afirmația șocantă a acestuia („Volumul
de față aparține unui poet mort”) este declarația de despărțire dintre Fundoianu și
Fondane, declarație dusă la extrem prin identificarea cu decesul. Mai mult decât
atât, se poate spune că această prefață creează iluzia unui testament ce lasă în
urmă o ipostază a sa de care nu mai este mulțumit, fiind în mod logic succedată de
o transformare și de o reinventare. Pe de altă parte, această declarație nu poate fi
separată de poezie, căreia pare să îi spună adio. Speranța Sofia Milancovici susține
că „într-o etapă anterioară, autorul proclamă nevoia vitală de poezie a lumii
contemporane, prefața Priveliștilor ni-l relevă drept dezamăgit de aceasta, socotită
incapabilă de a da un răspuns marilor probleme și întrebări existențiale.”4 Dacă

Mircea Martin, Introducere în opera lui B. Fundoianu, Bucureşti, Editura Junimea, 1984, p. 253.
Speranța Sofia Milancovici, De la Benjamin Fundoianu la Benjamin Fondane, Arad, Prefaţă de Crişu
Dascălu, „Vasile Goldiș” University Press, 2011, p. 144.
3 B. Fundoianu, Câteva cuvinte pădureţe, în B. Fundoianu, Poezii, Ediţie, note şi variante de Paul Daniel
şi G. Zarafu, Studiu introductiv de Mircea Martin, Prefaţă de Paul Daniel, Bucureşti, Editura
Minerva, 1978, p. 5.
4 Speranța Sofia Milancovici, op. cit., p. 146.
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alegem să credem această afirmație, putem spune că B. Fundoianu nu renunță
doar la alter ego-ul său sau doar la poezie, ci şi la literatură în general, semn al unei
dezamăgiri duse la extrem. Se dorește astfel detașarea de un timp și de o ipostază
proprie ce se doresc uitate în trecut. „Mort? Nu, asasinat după toate regulile artei
[…]. Celui căzut, cu gura în țărână, i-am supraviețuit eu. Nu-i încă momentul să
hotărăsc dacă eu sunt mortul, sau dacă eu sunt asasinul.” Dubletul mort – asasin
scoate în relief o altă dualitate, cea a victimei și cea a asasinului, dar şi cea a
tragediei și a violenței ori cea a voinței și a cedării în fața ei.
În prima parte a vieții și a carierei B. Fundoianu făcea următoarea
observație: „Poezie! Câtă nădejde am pus în tine; câtă certitudine oarbă, cât
mesianism! Am crezut că în adevăr poți elibera și răspunde acolo unde metafizica
și morala și-au tras de multă vreme obloanele! Te credeam singura metodă
valabilă de cunoaștere, singura rațiune a ființei de a persevera în ființă.”5 Această
expresie a deznădejdii pure are o funcție dublă, reliefând cu sensibilitate atât
atitudinea acum depăşită a poetului față de obiectul creației sale, cât și, prin
antiteză, opusul acesteia, din prezent. Viața personală a autorului nu poate fi
despărțită, în acest caz, de viața sa culturală. Începutul persecuției împotriva
evreilor, plecarea din România și pericolul constant în care se afla l-au afectat în
mod sigur, presiunea constantă în care trăia și deziluzia în care este prins
propulsând acest negativism, pe care îl regăsim și în prefața Priveliștilor.
Considerată ca având, la început, „menirea (…) cea mai înaltă cu putință”, poezia
numai este, în viziunea lui Fundoianu, capabilă a „transcende contingentul” și a
anula cotidianul și realitatea, rămânând astfel fără sens6.
Ce s-a întâmplat însă atunci? Cine scrie volumul prefațat și cine este cel
care le va scrie în Franța pe celelalte, dacă Fundoianu își declară moartea la 23 de
ani? Iubirea pentru poezie e prea mare, se pare. În aceeași prefață mărturisește:
„Am crezut poezia în mine sleită brusc […]. În ziua când s-a întors singură, ca un
puț artezian, stropindu-mă cu un curcubeu de mușchi, fără să bată-n ușă, am
înțeles din ce profundă mizerie scoteam capul, ce prieten misterios de fecund îmi
arunca un colac de salvare. Am înțeles că nu te lepezi, nici nu arunci poezia când
vrei.”7 Această atitudine poate fi considerată opusă celei prezentate mai sus.
Renunțarea la literatură în general și la poezie în mod special pare a fi dată uitării.
Mai mult decât atât, poetul pare să realizeze legătura strânsă până la identificarea
dintre propria persoană și creație, creație asupra căreia, după cum sugerează, nu
mai are niciun control: „s-a întors singură, ca un puț artezian, […] fără să bată-n
ușă”. Însăși esența poeziei se schimbă în viziunea sa. De această dată, ea este
asemănată cu un curcubeu de mușchi, imagine plină de viață, lumină și veselie ce
încununează creația. Ea este aici o prezență binefăcătoare, ce îl salvează din ceea ce
B. Fundoianu, apud idem, ibidem, p. 147.
Idem, ibidem.
7 B. Fundoianu, op. cit., p. 8.
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a devenit viața sa fără ea. Prin această afirmație, Fundoianu se reorientează
definitiv spre poezie, înțelegând în final că legătura dintre ei este indestructibilă și
că orice încercare de renunțare nu are sorți de reușită. Creatorul și creația sunt
una.
Priveliști este ultima carte publicată de B. Fundoianu în România. Prima
carte publicată de Benjamin Fondane în Franța este Ulysse. Există vreo diferență
între cele două? Există vreo asemănare? Ce se poate spune despre ele, având în
vedere cele deja discutate mai sus? S-a produs vreo schimbare? Se știe deja că Ulise
este prototipul rătăcitorului prin lume, al celui care își caută neîncetat casa și
visează la o revenire pe tărâmurile natale. Conform lui Victor Stoleru, „Mesajul
acestei cărți poate fi rezumat într-o idee simbol: o poezie a blestemului veșnicei
rătăciri, fără niciun fel de odihnă, pe toate drumurile lumii, dar în același timp o
poezie de întrebări amare, fără răspuns, o poezie a unei existențe fără certitudini”.8
Luând în considerare această părere și încercând o comparație cu Priveliști, o
anumită afirmație a poetului iese în evidență: „Urma autorului acestei cărți se
pierde prin continent”. Se poate observa aici o temă comună, ce pare să-l obsedeze
pe poet chiar și după părăsirea țării și încercarea de a începe o viaţă nouă. În
Priveliști o afirmă clar și cu tărie în Câteva cuvinte pădurețe, pe când în Ulysse
această idee, deși la fel de puternică și sugestivă, este dedusă de cititor din cele 35
de poeme ale volumului. Același Victor Stoleru susține că „marele simbol al lui
Ulysse îi oferă ocazia poetului să-și comenteze în delir liric existența sa și a
emigranților evrei. Poemul este un martor permanent al istoriei și al disperărilor
lumii”9, expresia vie a durerii și disperării acestuia și, poate cel mai important,
portița lui de scăpare și asigurarea că nimic nu va fi dat uitării și urma sa va
dăinui. Se poate observa și în acest caz că afirmația lui Fundoianu din prefața
Priveliștilor este justă: „Am înțeles că nu te lepezi, nici nu arunci poezia când vrei.”
Încă o dată, neliniștile poetului sunt și neliniștile poeziei, independența lor nefiind
posibilă.
Ion Pop susține aceeași idee: „Eroul Odiseei e asumat acum în chipul cel
mai explicit ca ipostază a eului, reflex al unei biografii concrete, dar cu valenţe
exponenţiale, totuşi, – căci el nu preia doar confesiunea autorului, adesea
nemediată, directă, tranzitivă, care însumează întrebările şi angoasele unui
individ, ci şi frământările unei întregi categorii de oameni, aceea a desţăraţilor,
apatrizilor, emigranţilor, dezmoşteniţilor soartei şi, prin ei şi dincolo de ei, ale
unui popor întreg, stigmatizat de-a lungul istoriei, poporul evreu.”10 În această
Victor Stoleru, Benjamin Fundoianu/ Benjamin Fondane, București, Editura „Grai și Suflet – Cultura
Națională”, 2000, p. 59.
9 Idem, ibidem, p. 62.
10 Ion Pop, Ulise al lui Fundoianu – Fondane, în „Viaţa Românească”, nr. 9-10, 2010, http://www.
viataromaneasca.eu/arhiva/68_viata-romaneasca-9-10-2010/32_comentarii-critice/718_ulise-al-luifundoianu-fondane.html
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viziune, totuși, Benjamin Fondane concentrează în creaţa sa suferinţa întregului
popor căruia îi aparține, durerea sa devenind în acest caz universală și căpătând,
proporțional, o importanță și un impact cu atât mai mare.
Ce se poate deci spune despre Benjamin Fundoianu și Benjamin Fondane?
A fost schimbarea de nume o schimbare mai profundă, pe mai multe planuri sau
esența a rămas aceeași? Se poate afirma că aceleași idei și sentimente au continuat
să îl urmărească și, în consecință, să se reflecte în opera sa. Pe de altă parte, s-a
putut observa că intensitatea lor a crescut exponenţial, perioada petrecută în
Franța fiind, se pare, mult mai intensă pentru el. De asemenea, angoasele sale nu
doar cresc ca intensitate, dar se și răsfrâng asupra altora, intensificând astfel
mesajul transmis și, în același timp, urmele rămase. Fondane e, în fond, tot
Fundoianu.
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ANDREI NEGUŢ
POLEMICA BENJAMIN FONDANE – ŞTEFAN LUPAŞCU
„Vezi dumneata, ceea ce vrem noi, Șestov și cu mine, dacă teoria
dumitale ar fi exactă, este să mergem dincolo de acest particular existențial, de
diversitatea întâmplătoare a concretului, dacă contradicția și, prin aceasta, logica
dumitale, le integrează.
- Atunci nu poți decât să cazi în afectivitatea pură, fără îndoială dat
ontologic al întregii noastre experiențe, dar la fel de absolut, pe cât de opac...
- Chiar dincolo de acesta...
 Adică unde?
Cred ca au fost aproximativ cuvintele cu care neam despărțit. Naveam
săl mai văd decât câteva clipe la Prefectura de Poliție.
Ce vroia el? ”1
Acesta este, după cum și cititorul poate intui, ultimul schimb de replici
dintre Fondane și Lupașcu, din 1944, cu câteva zile înaintea arestării lui Benjamin
Wexler (cunoscut și sub pseudonimul „Benjamin Fondane” sau „B. Fundoianu”)
de către Gestapo.
Interacțiunea celor doi a fost una dintre cele mai incitante și intrigante
ale secolului trecut2, gravitând în jurul problematicii logice și ontologice. În
lucrarea sa, Fiinţa și cunoașterea, Fondane afirmă despre filosofia lui Lupașcu că ar
fi „un fel de ontologie a nonființei”3, o negare a naturii și a ordinii divine.
În același timp, Lupașcu afirma: „pentru Fundoianu [...] logicizam,
închideam în universul contradicţiei, esenţial logic, ceea ce credea el că ar putea
evita, logicul, abordând astfel o oază de libertate metalogică, care este însuşi
Dumnezeu, Dumnezeul lui Abraham, cel din Ierusalim, în opoziţie cu cel al
Atenei, care nu era de fapt un Dumnezeu”4.
Probabil că această polemică șiar fi găsit deznodământul în lucrarea
Principiul antagonismului și logica energiei, „o carte profetică și inaugurală”5, scrisă

1 B. Fundoianu, Fiinţa și cunoașterea, Prefață de Michael Finkenthal, Traducere, note şi postfaţă de
Vasile Sporici, Iași, Editura Ștefan Lupașcu, 2000, p 5.
2 Basarab Nicolescu, Fundoianu, Lupaşcu şi felurita splendoare a fiinţei, în „Convorbiri literare”, nr. 1
(37), ianuarie 1999.
3 B. Fundoianu, Fiinţa și cunoașterea, ed. cit., p 62.
4 Stéphane Lupasco, Benjamin Fondane, le philosophe et l'ami, în „ Cahiers du Sud”, nr. 282,
Marseille, 1947, apud Basarab Nicolescu, Dialogul întrerupt: Fondane, Lupasco şi Cioran, în De la Isarlîk
la Valea Uimirii, Vol. I. Interferenţe spirituale, Prefaţă de Irina Dincă, Bucureşti, Curtea Veche
Publishing, 2011, p. 117
5 Basarab Nicolescu, Ștefan Lupașcu și terțiul inclus, în „România literară”, nr. 42, 2000.
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de Ștefan Lupașcu. „Fondane a murit prea devreme. În Principiul antagonismului
el ar fi găsit împlinirea dorințelor sale”6.
Însă, în lipsa acestei opere, Fondane nu ezită să atace argumentele care,
deși logice, erau revoluționare și, în consecință, revoltătoare pentru acele vremuri
și pentru mințile conservatoragresive și agresivconservatoare. Fondane se
număra printre cei din urmă, atacând orice vulnerabilitate logică, orice motiv
șubred și orice deschidere timidă, poate întrun efort de autocunoaștere. Cu
convingere, el postulează: „îți trebuie o puternică sforțare să te silești să nui
urăști pe oameni”7.
Una din principalele probleme ridicate de Fondane în Ființa și
cunoașterea este fragilul, dar inefabilul, chiar inexorabilul raport dintre
cunoaștere, existență și afectivitate, la mijlocul căruia se află triumviratul ființă –
logică – metafizică. Adesea invocând filosofii antici, dar și pe G. W. Leibniz, I.
Kant și B. Spinoza, Fondane, cu un spirit critic extrem de ascuțit, demontează,
argument cu argument și fără vreo reținere, teoriile expuse de Lupașcu și
îndrăzneața tentativă de a împleti destinul științei cu cel al filosofiei.
„Niciodată nu s-a văzut o separație atât de mare între științe și filosofie
ca astăzi”, spunea fizicianul-filosof8. „Filosofia modernă a descalificat aceste
incredibile acrobații, ea cere să opteze pentru știință sau pentru basme”9,
răspunde, indirect, criticulfilosof. Acestea, deși nefigurând ca teze sau ipoteze ale
oricăruia dintre cei doi, pot fi considerate cele două „epicentre” ale
„cutremurelor” provocate.
Revenind la raportul dintre afectivitate, cunoaștere și existență,
menționat mai sus, Fondane spune următoarele, pe post de contraargument la
imperturbabila atitudine de acceptare a afectivității la care Lupașcu „sa
resemnat”: „Căci este adevărat că Lupașcu nu ne prezintă afectivitatea ca pe un
lucru care trebuie să existe, și în chip necesar există, dar nui vine greu să arate
că există și cum anume, deși nu știe pentru ce și cărei cerințe a conceptului
corespunde această existență. Ea este durere și bucurie, plăcere și plictiseală, râs,
plâns, dragoste, ură, milă, simpatie, repulsie, participare; ea este de asemenea
savoare și gust, parfum și culoare, activitate estetică și mistică; în aceeași măsură,
oare nu este ceea ce Lupașcu nu spune  dar neau spuso Hume și Thomas Reid acest sentiment al certitudinii indispensabil pentru păstrarea evidențelor logice,
acea belief, o «credință invincibilă» căreia empiriștii englezi i se încredințau până la
Idem, ibidem.
B. Fundoianu, Caietele unui inactual, în Imagini şi cărţi, Ediţie de Vasile Teodorescu, Studiu
introductiv de Mircea Martin, Traducere de Sorin Mărculescu, București, Minerva, 1980, p. 390.
8 Stéphane Lupasco, Logica dinamică a contradictoriului, Cuvânt înainte de Constantin Noica, Selecţie,
traducere din limba franceză şi postfaţă de Vasile Sporici, Control ştiinţific şi note de Gheorghe
Enescu, Bucureşti, Editura Politică, 1982, p. 5.
9 Benjamin Fondane, Fiinţa şi cunoaşterea, ed. cit., p. 61.
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proba raționalității lumii? Pentru ce, deci, Lupașcu îi urmează pe Kant și Leibniz,
și respinge afectivitatea în numele unor principii care nui aparțin?”10
În cele citate mai sus, Fondane își declară poziția de vehementă
dezaprobare față de abordarea analitică, științifică a ființei. Evident este și spiritul
conservator de care acesta dă dovadă, invocând atât numele altor filosofi (care
„au spus ceea ce Lupașcu nu spune”, dar este fundamental identic) cât și aparenta
incongruență de care Lupașcu dă dovadă în credințele sale, o incongruență
profund deranjantă pentru Fondane.
Un alt argument pentru conservatorismul lui Fondane îl constituie
următoarea afirmație: „Mă lovesc cu capul de un obiect dur, mă doare, chiar pot fi
sigur dinainte că mă va durea de câte ori se va întâmpla aceasta; dacă totuși nici
un raport nu va lega «logicul și afectivitatea», coincidența lor aproape absolută nu
poate fi decât un act al lui Dumnezeu, o armonie prestabilită”11. Aici, Fondane
refutează (sau refulează?) existența unui raport între logic și afectivitate,
atribuindu-i eventuala existență divinității, o explicație sau, mai degrabă, o
substituție a unei explicații lipsită de „îndrăzneala” de care Lupașcu (și noua
generație de filosofi după acesta) dă dovadă.
Dar Fondane aduce un contraargument invalid, în special împotriva
presupusei necunoștințe de cauză în care se află Lupașcu în ceea ce privește
susmenționatul raport: „Căci Leibniz arată că această armonie a fost stabilită o
dată pentru totdeauna de un Dumnezeu care nuși mai poate corecta lucrarea –
armonie prestabilită, fără a găsi în imanent «izvorul tuturor felurilor sale de a fi»,
găsește aici, măcar un fundament imuabil. Nu este cazul doctrinei, spune
Boutroux, pe care o perfecționa Leibniz, aceea a lui Malebranche, care pretindea,
pentru menținerea coincidenței seriilor, miracolul perpetuu. Or, Lupașcu, revine la
miracolul perpetuu situat mult mai jos filosofic, decât deus ex machina”12.
Criticul-filosof, așadar, în lucrarea sa Ființa și cunoașterea, încearcă să
salveze integritatea și „armonia” dintre logic și afectiv. El aduce argumente și
împotriva „devenirilor” lupașciene (anume cea „afectivă” și cea „logică”) și
împotriva unui potențial spectru cuantic între binestabilitele absolute „identic”
și „divers”, „total” și „nimicnicie”, „da” și „nu” și, în fine, „pozitiv” și „negativ”.
Legat de manifestarea (sau actualizarea) afectivității, Lupașcu spune:
„prin elaborarea sa, condițiile de dispariție, din sânul a ceea ce îl întemeiază,
adică din devenirea logică, a acestui dat ontologic, sub aspectul său negativ de
plăcere, preludiu mai mult sau mai puțin scurt al dispariției”13. Așadar,

Idem, ibidem, p. 63.
Idem, ibidem, p. 60.
12 Idem, ibidem.
13 Stéphane Lupasco, Du devenir logique et de l’affectivité, Vol. II, Paris, Jean Vrin, 1935, p. 287, apud
idem, ibidem.
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afectivitatea sau ontologicul se manifestă în logic doar atunci când există un
element perturbator în echilibrul existențial, un „pericol de blocaj al devenirii”14.
Dacă pentru antici ființa era, în general, plasată în afara domeniului
sensibilului (Dumnezeu, Ideile), pentru Fondane, ființa era guvernată de
afectivitate, chiar dacă ceda teren văzândo ca pe un aspect sau o actualizare
codependentă, dar pur calitativă a logicului. Tocmai din acest motiv, Fondane nu
dorește să accepte ideea de afectivitate ca o simplă manifestare efemeră a
ontologicului în logic doar în momente conflictuale. El spune că aceasta este „o
dramă mai importantă, mai semnificativă și mai sfâșietoare decât lupta dintre
identic și divers, pe care filosofia lui Lupașcu șia propus să neo pună în scenă”15.
Bineînțeles, Lupașcu menționează că, oricât de evoluat ar fi logicul,
întotdeauna există o tonalitate afectivă. Evident, această modestă concesie nu este
îndeajuns pentru insațiabilul, ireductibilul spirit combativ al lui Fondane. Acesta
din urmă spune: „ palidă sau mai puțin palidă, afectivitatea este aici, în sânul
logicii; că speră sau nu s-o alunge (nici chiar logicul nu se sfiește să renunțe la
speranță), nu e mai puțin adevărat că ea este aici [...] deci logic și afectivitate sunt
legate printro legătură necesară”16.
Aproape exaltat, „adversarul” lui Lupașcu declară că afectivitatea va
face întotdeauna parte din existență și că îi aparține cu titlu existențial, „fie căi
place (lui Lupașcu), sau nu”. Mândru, afirmă că teoria degradării afectivității a
lui Lupașcu nu este doar o apatică strângere de mână a nihilismului lui
Nietzsche, ci chiar o amenințare la adresa existenței și „Ființei”! Eufemistic,
Fondane îndeamnă, gânditorul logic să se sacrifice nu maximei lui René Descartes
(cogito, ergo sum), ci unei variante suprimate, „fără pierdere de substanță”, sum,
cogito…
Cu îndrăzneală, Fondane continuă polemica printrun scurt exercițiu
logic: dacă nu prin speranță, prin ce evoluează logicul? Dacă Lupașcu neagă trei
mii de ani de gândire umană sacrificați unui „zeu tutelar”, spunând că
sacrificiul „nu era decât aparent, că ceea ce se voia era autonomia logicului prin
nimicirea singurului său dușman veritabil, afectivitatea”17. Nu doar prin aceasta
izgonește Lupașcu afectivitatea, spune Fondane. El mai atribuie etica unei deveniri
fizico-chimice, iar inteligența – unei actualizări a eterogenului. Ambele, principii
vitale, spune Fondane, sunt însoțite, în viziunea lui Lupașcu, de aceeași speranță:
de a alunga afectivitatea.
După lunga incursiune în lumea interioară a criticului-filosof, cititorul
poate deja ajunge la concluzia că Fondane demoniza inovația. El nu accepta o
eliminare a afectivității, nu concepea o negare a întregii ere de filosofie, dar, în
Idem, ibidem, p. 67.
Idem, ibidem.
16 Idem, ibidem, p. 69.
17 Idem, ibidem, p. 70.
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același timp, nu realiza faptul că și filosofia dinaintea lui Lupașcu era la fel de
experimentală, orbecăind prin lungile, recile și întunecatele coridoare ale cogniției,
dibuind prin incomprehensibilul conglomerat existențial și asediind
inexpugnabila fortăreață a divinității, a dragostei cerești, în speranța că cineva,
cândva, va clinti pilonii unei pribegii terestre, efemere sau nu.
Poate că Fondane s-a îmbătat cu incontestabilul aer romantic al
Franței acelei epoci. Poate că spiritul său disociativ și intemperanța înnăscută
l-au determinat să vadă, în lucrările lui Lupașcu, „semnele neliniștitoare ale unei
atitudini care merge împotriva obiectivului pe care și l-a propus și ni l-a
propus”18. Fondane critică ideea de conflict ca promotor al progresului, dar el
însuși progresează prin conflict. Întreaga sa operă este bazată pe critica dură și
adesea negativă a altora, dându-i un caracter aparte și o importanță probabil
subestimată, dat fiind faptul că înseși criticile sale întăresc, în mod pe jumătate
ironic, argumentele și inteligibilitatea lucrărilor celor vizați. Asemenea unui
vaccin, el înțeapă, dar, întrun final, întărește.
În încheierea celui ce avea să fie „Ultimul text inedit al lui B.
Fundoianu”19 scrie: „Dacă Lupașcu ar fi dat mai multă atenție acestei intuiții pe
care a avut-o – sau care îi fusese poate revelată – el n-ar fi căzut în capcana de
a crede că trei mii de ani de gândire umană trecuseră pe lângă un adevăr ce
sărea în ochi, când ar fi fost atât de ușor să fie cules. El la cules, dar Ființa, vai! a
dispărut din nou, căci spiritul uman nu face decît lucrul care i se revelă în mod
infailibil.
Acesta sau aproape acesta este singurul mod de a cunoaște – dar este
el singurul? – pe care cunoașterea, cu sudoare frunții, la putut dobândi de la
Ființă.”20
Fondane considera că pentru a fi și a cunoaște trebuie să cunoști
afectivitatea. El a respectat această doctrină, fiind un exeget, eseist, poet și critic
literar dea lungul vieții.
În ciuda îndârjitei opoziții împotriva ideilor „neinspirate” ale lui
Lupașcu și în ciuda intensei critici față de neimplicarea lui Dumnezeu în ale
sale teorii, Fondane, totuși, întrun gest impresionant și într-un blând acces de
bonomie bine mascată, acceptă posibilitatea ca intuiția nemesis-ului său să fi fost,
„poate”, revelată. Sar putea spune că Fondane, prin aceste ultime gânduri, ar fi
binecuvântat acele teorii, într-o finală concesie, recunoscând posibila implicare a
însăși divinității, o divinitate dureros de conștientă de slăbiciunea afectivității în
fața logicii.
Benjamin Wexler a decedat la data de 2 octombrie 1994, la Auschwitz,
Polonia, în lagărul nazist de exterminare. Din păcate, polemica dintre cei doi
Idem, ibidem, p. 74.
Vasile Sporici, în idem, ibidem.
20 Idem, ibidem, p. 89.
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avea săși găsească deznodământul abia după moartea lui Fodane, odată cu
publicarea lucrărilor ulterioare ale lui Lupașcu. Această polemică, însă, nu a fost
una sterilă. Operele lui Lupașcu, împreună cu critica lui Fondane, au stat la baza
dezvoltării lui Basarab Nicolescu, în calitate de colaborator și prieten. Mai
târziu, teoriile legate de metafizică au fost dezvoltate de acesta, în special
principiul terțului logic inclus. Utilitatea acestuia este explicitată într-un articol
de-al lui Nicolescu în revista „România literară”21, dar și multe alte lucrări
științifice.
Ceea ce Fondane nu avea să afle despre Lupașcu este că acesta va fi
plantat sămânța unei noi și moderne doctrine, ceși va fi găsit adepții care o vor fi
purtat până în zilele de azi. Așa cum Constantin Noica spune: „aduce
prospețimea și ingenuitatea unui principiu [...] pe care îl rabate asupra [științei
și filosofiei]”22 și după cum, nu mai prejos, Vasile Sporici întărește: „Ne
menținem convingerea că doctrina lupasciană aparține deopotrivă secolului al
XXI-lea. Prin caracterul ei de gândire care include logica aristotelică, dar și o
logică a contradicției, care adună sub ideea acelui «nouvel entendement»,
promovat în opera sa, toate provocările științifice ale veacului [...] o asemenea
gândire de vastă sinteză interdisciplinară aparține unei autentice
postmodernități”23.
„Ce vroia el?” – întrebarea finală a lui Fondane. El (Lupașcu) voia să
redefinească raportul dintre cunoaștere, ființă și afectivitate. El voia să spună că
există și DA și NU simultan. El voia să pună capăt bilateralității. El voia să
zdrobească dihotomia „adevărat – fals”. El voia să pună capăt nu doar unui
conflict, ci tuturor. Din păcate, pe Fondane nu a reușit săl înduplece.
Dar pe toți ceilalți, a reușit.
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FLORENTINA MILOŞESCU
B. FUNDOIANU – UN PSALMIST ARGHEZIAN?
Situat la confluenţa dintre tradiţionalism şi modernism, B. Fundoianu face
parte din categoria scriitorilor controversaţi la nivelul receptării (Eugen
Lovinescu1, Mircea Martin2, Mircea Tomuş etc.), având un statut incert în ceea ce
priveşte substratul valoric al producţiei sale literare. Apreciind scrierile lui
Eminescu, Arghezi, Blaga, Bacovia sau Pillat, B. Fundoianu propune, într-o primă
etapă a creaţiei sale, o poetică de convergenţă a marilor idei ale epocii sale, aceasta
constituind tocmai una din dificultăţile majore în stabilirea notei de originalitate a
scrierilor sale.
Dintre scriitorii români, Fundoianu se simţea atras de geniul poetic al
unuia singur, după cum remarca şi Marin Bucur în studiul închinat poeziei sale:
„În marele domeniu al poeziei moderne, B. Fundoianu a rămas admiratorul
absolut al unui singur pisc: Tudor Arghezi”3.
Din diversitatea tematică propusă de Tudor Arghezi, B. Fundoianu se
focalizează cu acelaşi interes şi pe problematica de inspiraţie religioasă, întrucât se
constată că acesta din urmă este, în fond, un descendent al poeţilor cugetători, „un
spiritualist din vremea Profeţilor şi a Vechiului Testament, un poet descins din
Cântarea Cântărilor”4.
Pornind de la acest raţionament, lucrarea de faţă are drept scop
determinarea gradului şi a modului în care producţia literară argheziană a
constituit un catalizator în vederea naşterii poeziei de inspiraţie religioasă a lui B.
Fundoianu, precum şi stabilirea traseului distinct şi novator ales de acesta în
procesul său de creaţie.
Optând pentru aceeaşi formulă de invocaţie precum Tudor Arghezi (aceea
a imnului religios biblic – psalmul), B. Fundoianu relevă prin specia adoptată un
material poetic distinct faţă de cel furnizat în volumul Privelişti, un material ce
exală de subiectivitate şi pulsiuni sufleteşti: „Adevăratul om e un copac în care
ghiceşti anii după cercurile pe care le lasă neîncrederea”5.
Eugen Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, Vol. III, Evoluţia poeziei lirice, Postfaţă de
Eugen Simion, Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p. 142: „inspiraţia sa, dimpotrivă, e tradiţionalistă,
rurală am putea spune, cu boi şi bălegar, bucolică fără să fie idilică, cu peisagii de provincie
moldovenească”.
2 Mircea Martin, Introducere în opera lui B. Fundoianu, Bucureşti, Editura Minerva, 1984, p. 252: „B.
Fundoianu a fost una din minţile cele mai luminate, una din sensibilităţile cele mai aderente la
adevărata noutate, unul din avanposturile conştiinţei estetice româneşti interbelice.”
3 Marin Bucur, B. Fundoianu/ Benjamin Fondane – priveliştile poeziei, Bucureşti, Editura Albatros, 1985,
p. 17.
4 Idem, ibidem, p. 109.
5 Apud Mircea Martin, op. cit., p. 33.
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În consecinţă, psalmul devine, în egală măsură, etalonul utilizat de cei doi
poeţi în încercarea de a comunica nemijlocit cu divinitatea, precum şi o formă de
manifestare individuală a trăirilor sufleteşti, a neliniştii existenţiale.
Preluând formal acest gen de manifestare, B. Fundoianu imaginează de
fiecare dată un interlocutor diferit al divinităţii: Psalmul Leprosului, Psalmul lui
Adam, Psalmul lui Abel, Psalmul Sulamitei etc.
Încă din acest punct se poate observa opţiunea poetului pentru situarea
individului în centrul preocupărilor sale, după cum nota şi Victor Stoleru în
studiul închinat poeziei lui Fundoianu: „Plecând de la filosofia lui Heidegger,
pentru care importante nu sunt existenţa sau existentul, ci fiinţa ca fiinţă, asemenea
şi Fundoianu speră la o nouă ontologie, aceea a fiinţei.”6
Aşadar, sub chipul Leprosului, de această dată, poetul caută tovărăşia
divinităţii, dar a unei divinităţi telurice: „Aş vrea să cad trăsnit în faţa ta,/ tu, care
n-ai nici început, nici capăt/ Şi-aş vrea/ să te sărut în palmieri şi-n flăcări – / dar
teamă mi-e să nu-ţi mânjesc pământul,/ să nu-ţi mânjesc curata buruiană,/ şi
lucrurile de lumină, toate,/ pe care le-ai făcut în şase zile”7 (Psalmul Leprosului).
Această reificare a divinităţii poate duce cu gândul la încercarea de
apropiere a acesteia, reducând spaţiul ce desparte omul de Creator, întrucât,
pentru B. Fundoianu, „Domnul este un pater al tuturor, al său ca şi al celorlalţi,
neînstrăinat de om, neplecat dintre creaţiile sale, prezent nu dincolo de ele, ci prin
ele”8.
Privit din acest unghi, Fundoianu pare să aibă o viziune diferită faţă de
Tudor Arghezi asupra raportului dintre om şi Dumnezeu, căci Arghezi exclamă:
„Ca să te-ating, târâş pe rădăcină,/ De zeci de ori am dat câte-o tulpină,/ În câmp,
în dâmb, în râpi şi-n pisc,/ Viu când mă urc, şi trist iar când mă isc.”9
Şi cu toate acestea, Fundoianu utilizează figura exclusului, a celui situat la
marginea societăţii, pentru a intra în dialog cu divinitatea, creând impresia că
acest statut nu face nimic altceva decât să mărească şi mai mult distanţa dintre cele
două lumi.
Însă apertura sufletească ce trădează necesitatea de divin este prezentă la
cei doi poeţi în egală măsură: „Şi sufletul meu, broască, de urât/ orăcăie, o
Doamne, către tine.”10 (Psalmul Leprosului) spune B. Fundoianu, iar Arghezi
completează magistral ideea: „Sufletul meu, deschis ca şapte cupe”11.

Victor Stoleru, B. Fundoianu/ Benjamin Fondane, Bucureşti, Editura „Grai şi Suflet – Cultura
Naţională”, 2000, p. 103.
7 B. Fundoianu, Poezii, Ediţie, note şi variante de Paul Daniel şi G. Zarafu, Studiu introductiv de
Mircea Martin, Prefaţă de Paul Daniel, Bucureşti, Editura Minerva, 1978, p. 106.
8 Marin Bucur, op. cit., p. 159.
9 Tudor Arghezi, Scrieri I Versuri, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1962, p. 163.
10 B. Fundoianu, op. cit., p. 107.
11 Tudor Arghezi, op. cit., p. 48.
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În genere, tonalitatea lui B. Fundoianu este aceea a unui individ stăpân pe
sine, şi nu a unui supus, care adresează cereri unui Dumnezeu ce s-ar situa, în
mod normal, pe o treaptă ierarhic superioară în „dialogul” înfiripat. Spun
„dialog” şi nu „monolog”, întrucât poetul – în ipostaza emiţătorului – are
certitudinea că dincolo de această lume există un receptor veritabil, care, deşi nu
oferă răspunsuri imediate, este un participant activ al discuţiei. Este vorba de doi
interlocutori implicaţi într-un „dialog” informal, amical, între doi parteneri de
discuţie egali, după cum observăm în Psalmul lui Adam: „Mi-e dor de tine şi de
barba ta – / eu te-am iertat de-atâta timp, ştii bine,/ de ce te-ascunzi în ploaie şi
furtuni/ când eşti în toate oasele din mine?/ Dac-am greşit atunci, să-mi cadă
limba/ şi umerii să-mi cadă ca un mal,/ dar vino să-ţi sărut pe jos, în soare,/ umbra
ta umedă şi nesfârşită”12 (Psalmul lui Adam).
În asentiment se află şi Marin Bucur, subliniind faptul că: „Dacă pentru
Tudor Arghezi, divinul şi sacrul stau deasupra umanului, urcat la cer şi ascuns în
cer, nepătruns şi neştiut de nimeni, pentru B. Fundoianu divinul este priveliştea
sufletului uman, dincolo de el, ca o pajişte prin care poate înainta în dialog cu
creatorul”13.
În aceasta constă, în speţă, marea disociere a lui Benjamin Fondane de
Tudor Arghezi. Acesta din urmă percepe psalmii săi ca pe un monolog, o formă de
exteriorizare a tumultului său sufletesc, după cum semnala şi Nicolae Manolescu
în studiul închinat poeziei argheziene: „Transcendenţa argheziană este o
transcendenţă goală. Imaginile tăcerii, ale refuzului de a se arăta, ale
nepătrunsului şi zăvorârii lui Dumnezeu sunt, în fond, tot atâtea imagini ale
absenţei”14.
O altă deosebire derivă tocmai din forma de discurs adoptată de aceştia.
Din moment ce Fundoianu optează pentru dialog, acesta este pentru că, în cazul
său, nu există nicio clipă sentimentul îndoielii.
Dacă Psalmistul arghezian revendică Cerului o probă a existenţei Sale:
„Singuri, acum, în marea ta poveste,/ Rămân cu tine să mă mai măsor,/ Fără să
vreau să ies biruitor./ Vreau să te pipăi şi să urlu: «Este!»”15, Fundoianu ştie de
existenţa Lui şi nu face altceva în psalmii săi decât să îi comunice câte ceva din
viața sa, din experienţa de zi cu zi: „E mai frumos la ţară, Doamne, acolo unde
şezi, în/ văzduh;/ dar eu, în locul tău, Doamne, mă uit la furnicile roşii/ şi meditez
despre păpădie, cum tu meditezi despre/ Viaţă”16 (Psalm)
O a treia diferenţă emerge din forma pentru care optează fiecare poet în
încercarea de a-şi manifesta nemulţumirea faţă de Creator: Arghezi merge până
B. Fundoianu, op. cit., p. 135-136.
Marin Bucur, op. cit., p. 159.
14 Nicolae Manolescu, Poeţi moderni, Braşov, Editura Aula, 2003, p. 81.
15 Tudor Arghezi, op. cit., p. 62.
16 B. Fundoianu, op. cit., p. 292.
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acolo unde atinge cotele maxime ale revoltei, în timp ce Fundoianu alege
polemica, o „ceartă” amicală cu divinitatea.
Mircea Martin sesiza, de asemenea, acest lucru lansând următoarea
aserţiune: „Eroul liric nu se răzvrăteşte, ci, dimpotrivă, se împovărează mai mult,
convins fiind că suferinţa proprie face să crească nimbul gloriei divine”17.
Dacă la Tudor Arghezi observăm numeroase volute în discursurile sale, în
cazul lui B. Fundoianu se poate constata o oarecare liniaritate. Desigur, există
momente de defulare în care poetul face imputări lui Dumnezeu, însă nu se ajunge
niciodată la revolta acerbă similară aceleia din psalmii arghezieni.
Prin urmare, în timp ce Tudor Arghezi apare ca un homo religiosus, „omul
unei religiozităţi în răspăr”18, preluând formularea lui Nicolae Balotă, B.
Fundoianu se înfăţişează ca „un poet mai degrabă al adoraţiei decât al invocaţiei şi
al confruntării”19.
Şi, cu toate acestea, nu se poate nega influenţa poeticii lui Tudor Arghezi
asupra producţiei literare de inspiraţie religioasă a lui B. Fundoianu. Şi, când
spunem influenţă, nu ne referim doar la structura formală (aceea a psalmului – cu
toate că însăşi forma propriu-zisă constituie un important punct de plecare în
construcţia poeziei) adoptată de cei doi poeţi, ci şi la o anumită oscilaţie între
nemulţumire şi bunăvoinţă.
Căci, deşi Fundoianu nu contestă nicio clipă existenţa lui Dumnezeu, există
totuşi o perpetuă alternare între sentimentul de insatisfacţie la adresa „datului”
divinităţii şi sentimentul de o desăvârşită convivialitate om – natură – divin.
Scena din Psalmul Leprosului este edificatoare: „Au ce-am făcut eu,
Doamne, că mă bântui/ cu bube, ca broaştele cu râie – / cu ce-am păcătuit – / ca să
mă rupă-n incisivi dulăii,/ ca să nu fiu primit în sinagogă,/ ca pân' şi pruncii tăi să-mi
zvârle pietre,/ şi ca fecioarele, cu şolduri dure,/ sperios, să-ntoarcă-obrazul de la
mine.”20
Cât despre modelul biblic al psalmului, putem observa că niciunul dintre
cei doi poeţi nu respectă regulile de construcţie ale acestuia. În principiu, este bine
cunoscut faptul că psalmul biblic conţine în subsidiar valoarea de incantaţie
adresată divinităţii cu scopul preamăririi Sale.
Însă, în cazul celor doi poeţi, se poate observa inadaptarea formei la
conţinut prin faptul că psalmul ia forma „unei specii a liricii filozofice – o
meditaţie filozofico-religioasă, aşa cum va fi cultivată în poezia românească de
mai târziu de Blaga, Aron Cotruş, Ştefan I. Neniţescu, Şt. Aug. Doinaş ş.a.”21.

Mircea Martin, op. cit., p. 236.
Nicolae Balotă, Opera lui Tudor Arghezi, Bucureşti, Editura Eminescu, 1979, p. 159.
19 Marin Bucur, op. cit., p. 159.
20 B. Fundoianu, op. cit., p. 107.
21 Ion Buzaşi, Poezia religioasă românească, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2003, p. 165.
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În al treilea rând, B. Fundoianu preia de la autorul „cuvintelor potrivite” şi
vanitatea ca modalitate de redefinire a statutului ori de câte ori are ocazia, nefiind
adeptul învăţăturilor biblice conform cărora omul trebuie să arate smerenie în faţa
Domnului: „O, nu-mi pretinde, Doamne, pelinul umilinţii – / îmi trebuie orgoliul –
salar divin de-o zi – / îmi trebuie orgoliul pentru sudoarea minţii”22 (O, iartă-mă,
Stăpâne...).
Un lucru similar observa şi Marin Bucur, susţinând că „Psalmii lui B.
Fundoianu sunt cântările de slavă ale unui om şi nu ale unui supus. Poetul adoră
Divinul, dar cu o condiţie: să nu fie ţinut şi lăsat în genunchi”23.
Cu toate acestea, însă, nu se poate afirma că produsul literar oferit B.
Fundoianu este o lectură în oglindă a Psalmilor arghezieni sau, dimpotrivă, că
acesta se situează la un nivel valoric inferior producţiei lirice argheziene.
Poezia lui Fundoianu se relevă a fi un cumul, o lirică de tranziţie între
psalmii biblici, producţia de sorginte filozofico-religioasă argheziană şi chintesenţa
gândirii filozofice existenţialiste de până atunci.
Ca atare, poetul, înainte de toate, are meritul de a fi găsit soluţia tuturor
combinaţiilor enunţate, de a fi restabilit echilibrul dintre revoltă şi smerenie,
înfăţişând în poezia sa nu un om supus, aparţinător unor timpuri imemoriale, şi
nici un om modern aflat într-o luptă continuă cu divinitatea, ci un individ de sine
stătător, autonom, care echilibrează balanţa Vieţii sale spirituale.
Aşadar, meritul lui B. Fundoianu constă în construcţia unei lirici care
imaginează în cuprinsul Psalmilor un individ universal, în care regăsim deopotrivă
tendinţa de imputare şi acceptare a sorţii hărăzite de Dumnezeu, dar care,
totodată, pune laolaltă această revoltă şi candoare, le contrabalansează, trage linie
şi se autodefineşte.
În aceeaşi linie de idei, Mircea Tomuş semnala nota de originalitate oferită
de lirica lui B. Fondane în spaţiul românesc notând: „Fundoianu rămâne pentru
noi în imaginea pe care ne-a lăsat-o intuiţia genială a lui Brâncuşi [...] Pentru
poezia română, un meşteşugar stăruitor şi modest sub a cărui ştearsă înfăţişare se
ascunde spiritul unui mare inovator”24.
În consecinţă, se poate consemna cu certitudine faptul că Tudor Arghezi a
constituit unul din pilonii fundamentali în naşterea poeziei lui B. Fundoianu atât
prin furnizarea premiselor de construcţie a psalmului „filozofic”, cât şi prin
oferirea un model autentic de trăire plenară, elemente care, însă, au fost
surmontate de acesta din urmă prin plasarea pe axa literară românească a unei
mult aşteptate lirici conciliatoare dintre om şi divinitate.

B. Fundoianu, op. cit., p. 225.
Marin Bucur, op. cit., p. 163.
24 Mircea Tomuş, Cincisprezece poeţi, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968, p. 229.
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AURORA DAN
B. FUNDOIANU/ BENJAMIN FONDANE:
UN CONDAMNAT, DE DOUĂ ORI VINOVAT
„Şi totuşi, nu!
Eu n-am fost un om ca voi.
Voi nu v-aţi născut pe drumuri,
nimeni nu v-a aruncat prin canaluri copiii,
pisoi micuţi ce n-au făcut încă nici ochi,
voi n-aţi rătăcit din oraş în oraş
hăituiţi de poliţie,
voi n-aţi cunoscut dezastre în zori,
vagoanele de vite,
şi hohotele amare ale umilinţei,
acuzarea de o crimă pe care n-aţi comis-o,
de crima de a exista”
(Benjamin Fondane, Exodul, 1943)
Benjamin Fundoianu este unul dintre scriitorii evrei români de expresie
franceză care şi-au lăsat amprenta asupra mentalităţii literare şi filozofice a
secolului XX, atât în ţară, cât şi în spaţiul francofon. Fascinant prin jongleriile sale
identitare (Benjamin Wechsler pentru publicul evreu, Fundoianu pentru cel român
şi, în final, Fondane pentru cel francez), care s-au născut din „rătăcirile” sale între
culturi, poetul, filozoful, criticul literar şi cineastul Fundoianu se doreşte a fi
recuperat astăzi pentru cultura noastră, de care s-a îndepărtat în mod voit în
timpul vieţii, odată cu emigrarea sa în Franţa.
În caracterizările care i-au fost făcute lui Fundoianu nu lipseşte niciodată
recunoaşterea intuiţiei sale ieşite din comun, care l-a ţinut departe de orice
program estetic sau politic, poetul cultivându-şi un stil propriu pe care chiar el îl
descrie, într-un pasaj de tinereţe: „În lumea ideii mă iubesc lepros. Fug. Pot
recunoaşte pe gânditor după o singură idee. Pe poet după o singură metaforă.
Generalizez uimitor... Trăiesc în hazardul asociaţiei de idei. Pentru mine, viaţa
trăită nu e anecdotă. E marea interioară.”1 Fundoianu va naviga pe această „mare
interioară”, prezicând mereu încotro îl vor duce valurile – parte pentru că el este
cel care vâsleşte, parte pentru că simte şi ştie că „marea” poate fi imprevizibilă şi,
mai ales, necruţătoare.

Olivier, Salazar-Ferrer, Benjamin Fondane, Traducere din limba franceză de Elena Tudorie, Iaşi,
Editura Junimea, 2005, p. 31.
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Fundoianu capătă conştiinţa identităţii sale evreieşti în fragedă tinereţe,
când simte nevoia de a se afilia unei tradiţii: „Aveam nevoie de un ţărm pietros şi
dinţat de pe care să ridic, neagră, ancora. Aveam nevoie de un părinte, de o
tradiţie, de o ereditate.”2 În afirmaţia lui putem distinge o atare anticipare a
mesianismului, ridicarea ancorei şi pornirea în largul „mării” având ca punct de
plecare un „ţărm” sau un trecut accidentat, tulburător – trecutul poporului evreu.
Din acest moment, „existenţialismul său tragic” îşi găseşte de timpuriu expresia
literară „în imaginea damnatului, a destinului poporului însuşi. […] Un „Ulise
evreu”, torturat de conflicte interioare, ameninţat de un univers ostil şi haotic”, ale
cărui poeme vor fi „dominate de spectrul eternului emigrant”3.
Poetul va „cânta” de acum înainte destinul poporului evreu ca pe destinul
său propriu în versuri precum cele ale poemului de inspiraţie eminesciană
Metempsihoză: „Şi-am suferit sub uneltele Inchiziţiei, şi-am dormit în sinagogele
ghetoului şi-am plâns sub pogrome. Şi m-am uitat în preajmă. Şi m-am văzut
nenumărat ca pulberea şi chinuit ca vânatul, şi neînţeles ca Cerul. Şi m-am uitat în
preajmă. Şi m-am văzut fărâmiţat în parcele, ce nu puteau să se ajungă – ce nu se
ştiau şi nu voiau să se ştie.”4 Scindarea identitară care se produce aici este, de fapt,
o scindare a trupului întreg al neamului evreiesc din care el, poetul, este o
părticică care are nostalgia unităţii. Această unitate destrămată nu va căuta să fie
refăcută, în mod ideal, prin poezie, ci va fi tema unui îndelung dialog al lui
Benjamin Fundoianu sau Benjamin Wechsler (notat şi Wecsler sau Wexler) cu
Istoria, infestată de „boala fantomelor” celor pe care i-a renegat.
Personalitatea scriitorului se va defini, de acum înainte, prin opoziţie şi
diferenţă – prin raportarea la „celălalt” (fie el o proiecţie a sinelui, fie un adversar
de idei: „Ne construim pe noi, în măsura în care îi construim pe ceilalţi”5) şi prin
asumarea unui statut marginal a cărui dimensiune o va cultiva: „Ma demeure est
hors du camp”6, spunea Fundoianu despre sine. Cel discriminat îşi va asuma
presupusa vină pe care o are şi va ajunge să se identifice prin ea – de aici discursul
său poetic uşor patetic, întors spre trecut.
Ne propunem să urmărim „rătăcirile” lui Benjamin Fundoianu între
cultura română şi cea franceză, interpretând aspecte biografice şi literare prin
prisma afirmaţiei lui de mai sus, într-o încercare de a demonstra că „adevăratul”
Fundoianu a fost Fundoianu – regizorul: privind Istoria ca pe o ficţiune tragică,
B. Fundoianu, Opere I Poezia antumă, Ediţie critică de Paul Daniel, George Zarafu şi Mircea Martin,
Cuvânt-înainte şi prefaţă de Mircea Martin, Postfaţă de Ion Pop, Cronologia vieţii şi a operei şi
sinopsis al receptării de Roxana Sorescu, Bucureşti, Editura Art, 2011, p. 19.
3 Leon Volovici, în Prefaţă la B. Fundoianu, Iudaism şi elenism, Ediţie îngrijită, note şi prefaţă de Leon
Volovici şi Remus Zăstroiu, Bucureşti, Editura Hasefer, 1999, p. 16.
4 B. Fundoianu, Iudaism şi elenism, ed. cit., p. 27.
5 Idem, Imagini şi cărţi, Ediţie de Vasile Teodorescu, Studiu introductiv de Mircea Martin, Traducere
de Sorin Mărculescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1980, p. 28.
6 „Locul meu e în afara taberei” [trad. mea].
2

250

din care nu există scăpare, poetul îşi va înscena anticipat rolul în această ficţiune,
condamnându-se şi lăsându-se condamnat pentru „crima de a exista”.
Vorbind despre moartea unchiului său, Elias Schwarzfeld, într-un articol
din anul 1915, Fundoianu imaginează experienţa exilului francez al acestuia:
Franţa este văzută ca o ţară dătătoare de „pace, dragoste şi adăpost”, „care ştie să
recunoască universalul drept de trai”. În această ţară se naşte „Exil”, fiu al unui „el şi
ea transplantaţi de departe, dintr-un ţinut în care soarele nu luminează pentru toţi
deopotrivă – dezrădăcinaţi şi asimilaţi unui alt pământ.”7 Deşi este clară referirea
la ţara natală ca la o ţară în care, spre deosebire de Franţa („patrie a dreptăţii, a
revoluţiei şi a civilizaţiei”8), drepturile oamenilor nu sunt egale, experienţa exilului
este recunoscută ca fiind una tragică. Prins între două „tragisme”: trecutul pătat
de sânge al poporului său şi însingurarea unui viitor emigrant (Fundoianu îşi
pregătea, încă de pe atunci, plecarea), poetul va alege să părăsească ţara cu
convingerea că va putea lăsa totul în urmă pentru a începe o viaţă nouă – atât în
spirit, cât şi în fapt.
Este evident, în articolul amintit, idealismul care înconjoară imaginea ţării
în care unchiul său plecase „silit” şi în care el va pleca de bunăvoie. Acestuia i se
adaugă şi altele, dintre care amintim prefaţa la volumul Imagini şi cărţi din Franţa,
unde Fundoianu afirmă că literatura noastră este un „simplu parazitism” al
literaturii franceze, iar cultura noastră „o colonie a culturii franţuzeşti”9. Raportul
pe care îl stabileşte între cele două culturi – cea naţională şi cea franceză, este o
dovadă a perspectivei pe care Fundoianu şi-o cultivase prin contactul permanent
cu o lume cosmopolită, de care se simte din ce în ce mai atras.
Acelaşi idealism cu privire la viitoarea sa patrie adoptivă, dar şi dorinţa
eliberării de amintirile Istoriei sumbre îl fac pe Fundoianu să îşi noteze în cursul
unei opriri pe traseul Bucureşti – Paris: „Tot trecutul meu este acolo, nu mai am ce
face cu el/ Sângele său găureşte zăpada.”10 Fondane se va revolta mai târziu cu
privire la această decizie simbolică, definitorie pentru atitudinea unui poet pe
care, mai târziu, îl va dispreţui.
Odată cu stabilirea sa în Franţa, în 1923, Fondane va simţi tot mai mult
„diferenţa” şi îşi va asuma identitatea evreiască şi ca marcă a destinului său, nu
numai ca moştenire a trecutului – atitudine care poate fi explicată prin aceea că:
„the writer who is out-of-country and even out-of-language may experience this
loss (of the past) in an intensified form. […] This may enable him to speak
properly and concretely on a subject of universal significance and appeal.” 11
Idem, Iudaism şi elenism, ed. cit., p. 20.
Idem, ibidem.
9 Idem, ibidem, p. 24.
10 Olivier, Salazar-Ferrer, Benjamin Fondane, ed. cit., p. 31.
11 Salman Rushdie, Imaginary homelands – Essays and criticism 1981-1991, http://philosophy.ucsc.
edu/news-events/colloquia-conferences/Rushdie1992ImaginaryHomelands.pdf
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Discursul său va dobândi dimensiuni universale şi un mesianism pe care îl va
redirecţiona dinspre trecut înspre momentul prezent şi viitor.
Între 1924 – 1928 are loc, în „tăcere poetică”, metamorfoza lui B. Fundoianu
în Benjamin Fondane, care va formula o necruţătoare critică cu privire la poezia
celui dintâi: „Scuza poeziei lui descriptive stă înainte de toate în faptul că
descripţia lui nu avea un model real, ci năştea din negura minţii, ca o protestare
intimă împotriva peisajului mecanic, de gloanţe, de sârmă ghimpată, de tancuri.
[…] În timp ce Dada exploda aiurea şi masacrul civil începea pe străzi, poetul
răsfrângea lumea cu capul întors, de scârbă. Pe marele cimitir de oameni, pentru
unul singur […] începea vacanţa.”12
Benjamin Fondane, trecut prin lecturi noi şi influenţat de gândirea
filozofică a lui Lev Şestov, se reinventează ca poet, împovărat fiind de vina amară
de a se fi exilat într-o ignoranţă pe care o confundase cu atitudinea estetică.
Fondane nu se poate ridica însă pe umerii lui B. Fundoianu, pentru că vina
acestuia e atât de mare încât trebuie pedepsită: Fondane înscenează moartea lui
Fundoianu şi îi înlocuieşte acestuia vocea: „Volumul de faţă aparţine unui poet
mort, în vârstă de 24 de ani, prin anul 1923. De atunci urma lui se pierde prin
continent. Cei cari l-au desluşit undeva, […] au întâlnit un om rece şi insensibil
pentru o activitate care-i era atribuită şi nici un fel de lacrimă în privire pentru un
trecut în care cheltuise energia unei semnificaţii. Mort? Nu, asasinat după toate
regulile artei, după o lungă uremie morală, în care voinţa lui de a săvârşi şi voinţa
lui de a fi s-a luat în lupta crâncenă, desfrunzindu-se una pe alta [...]. Celui căzut,
cu gura în ţărână, i-am supravieţuit eu. Nu-i încă momentul să hotărăsc dacă sunt
eu mortul sau dacă eu asasinul.”13
Această simbolică moarte este, mai mult decât o reinventare a sinelui
poetic, o punere în scenă a scenariului rezervat de Istorie pentru poporul evreu.
Fondane se eliberează, în mod simbolic, de vina de a fi fost Fundoianu ca de vina
de a fi avut o identitate infamă: condamnându-se pe sine şi dăruindu-şi moartea,
fie ea şi poetică, Fondane devine liber – iese din Istorie prin aceea că se visează în
„coşmarul” ei înainte ca acesta să devină real. Fondane este vinovat de a fi fost el,
vină pe care şi-o recunoaşte şi pentru care se pedepseşte.
Misiunea poeziei sale se subordonează, începând de acum, nevoii de a se
şti sacrificat: „Poetul trebuie să ardă, să sufere. Un poet este recunoscut după
mirosul de ars, de înger ars, de cârpe arse.”14 Poezia nu mai poate îndeplini scopul
său iniţial – acela de evadare din realitate – , ci „trebuie să fie infuză realităţii”,
„capabilă să-i ofere omului o semnificaţie acceptabilă”.15 Gândirea de acum a lui
B. Fundoianu, Opere. I. Poezia antumă, ed. cit., p. 106.
Idem, ibidem, p.105.
14 Olivier, Salazar-Ferrer, Benjamin Fondane, ed. cit., p. 41.
15 Benjamin Fondane, Scriitorul în faţa revoluţiei – articole politice din perioada 1927-1935, Bucureşti,
Editura Institutului Cultural Român, 2004, p. 7.
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Fundoianu, devenit Fondane, se orientează în jurul ideii că arta este salvatoare
prin aceea că i se oferă artistului şi omului ca un spaţiu al terapiei imaginative, în
care acesta se poate elibera de angoasele sale prin trăirea lor într-o realitatesurogat. „Viaţa în poezie” a lui Fundoianu şi, mai apoi, a lui Fondane va fi, deci, o
autobiografie – „Cărţile noastre sunt cimitire”16, spunea poetul în 1929.
Fondane se identifică tot mai mult cu figura „evreului rătăcitor”, folosind
chiar pseudonimul de inspiraţie folclorică „Isaac Laquedem” pentru a semna
câteva din scrierile sale. El se înscrie, astfel, într-o tipologie pe care Edward Said o
descrie ca fiind proprie poetului modern: „It seems proper that those who create
art in a civilization of quasi-barbarism, which has made so many homeless, should
themselves be poets unhoused and wanderers across language. Eccentric, aloof,
nostalgic, deliberately untimely…”17 Apartenenţa sa la o comunitate discriminată
îl va face pe gânditorul Fondane neîncrezător în raţiunea oamenilor, fiind de
părere că „Actul azi cel mai legal poate fi întemeiat pe o monstruozitate”18 –
afirmaţie de o tulburătoare preştiinţă cu privire la ceea ce avea să urmeze.
În 7 martie 1944, în urma unui denunţ, Benjamin Fondane este arestat,
împreună cu sora sa, de către poliţia franceză. Refuzând să părăsească lagărul în
ciuda obţinerii eliberării sale, Fundoianu va fi omorât prin gazare la Auschwitz, în
octombrie 1944. Alegerea sa, de a rămâne în lagărul de la Drancy, de unde va fi
transportat mai târziu la Auschwitz, a fost îndelung dezbătută. Nu este nicidecum
vorba de renunţare (se zice că Fundoianu ar fi putut să intervină şi pentru sora sa,
odată eliberat), pentru că nu a existat o luptă. Fondane îl va omorî simbolic pe
Fundoianu şi va fi omorât, la rândul lui, de Benjamin Wechsler, prin care va
întâmpina un destin mai presus de al său – destinul poporului evreu. Părăsirea
lagărului ar fi echivalat cu trădarea, cu anularea propriei identităţi.
Caracterul profetic al poeziilor sale este o dovadă că decizia asupra
propriei morţi fusese luată cu mult timp înainte – înscenată în poezie, jucată în
Istorie. B. Fundoianu este condamnat de către tribunalul propriei conştiinţe să îşi
asume, şi în viaţa reală, misiunea sacrificială a poeziei sale. Astfel, propria
biografie devine opera sa – o opera omnia, o operă mântuită de orice vină prin
ispăşirea pedepselor Istoriei.
Un condamnat, de două ori vinovat de absurda „crimă de a exista”, se
dăruieşte morţii fără nicio împotrivire, ridicând până la evidenţă nedreptatea
acestei lumi adâncite în „somnul raţiunii”.

B. Fundoianu, Opere. I. Poezia antumă, ed. cit., p. 106.
Edward Said, Reflections on exile and other essays: http://www.dobrasvisuais.com.br/wpcontent/uploads/2011/11/Reflections-on-Exile.pdf
18 B. Fundoianu, Iudaism şi elenism, ed. cit., p. 46.
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LĂCRĂMIOARA BERCEA
POEZIA: UN VĂL PESTE SPAIMELE ABISULUI
Fie că o scrie, fie că o critică, Fondane se află în permanență în mijlocul
poeziei, în mijlocul existenței, căci, așa cum vom vedea, pentru acesta poezia nu
doar surprinde realitatea, ci „realitatea e deocamdată singura poezie îngăduită”.
Chiar și în momentul în care se dezice de propria poezie și pare că a făcut un pact
al tăcerii, asemenea unui călugăr budist ori unui „mut de război”, Fondane se
trezește dinamitat de poezia însăși, „de care nu te lepezi, nici nu (o) apuci când vrei
cu lațul”1. Căci, ea singură deschide ușa și strigă: cu-cu!. Pentru Fondane poezia
reprezintă un act vital – ea „este o nevoie și nu o bucurie; un act și nu o odihnă”2 –,
singura măsură care la judecata din urmă, îl va judeca pe om.
Lucrarea de față își propune reliefarea și comentarea poeticii lui Fundoianu –
Fondane, având ca punct central Baudelaire și experiența abisului, eseu pe care-l
considerăm retorta gândirii fondaniene, în care se contopesc ideile majore ale
autorului vis-à-vis de artă, poezie și existență, melanj din care ia naștere
chintesența poeticii lui Benjamin Fondane. Căci, dincolo de pretextul „criticii”
poeticii baudelairiene, autorul vorbește despre sine, despre propria poetică.
Pentru că a fi critic pentru Fundoianu însemna a avea perspicacitatea ca „înainte
de a ghici pe ceilalți, să se poată ghici pe sine”, autorul continuând prin a afirma:
„ne construim pe noi, în măsura în care-i construim pe ceilalți și de aceea cartea
despre zece scriitori, poate să nu fie altceva decât biografia unuia singur”3
„Baudelaire e coșmarul nopților de insomnie și surprize, gata să intre
veșnic și difuz prin toate spărturile sufletului tău, poate fi fericit”, spunea
Fundoianu. Și, Doamne, ce i-a mai bântuit nopțile fantoma lui Baudelaire! – lucru
vizibil încă din poezia de început (și aici mă refer la Priveliști). Neliniștea,
nefericirea transpar încă din primele poeme ale poetului, fie ele sub masca
aparentă a priveliștilor imaginate. Născute dintr-o revoltă împotriva
contingentului, care-i înfățișa poetului „pe după geamuri armatele cenușii și
tobele bătând moarte”, „într-o Moldovă mică cât o nucă, într-o febră de creștere și
distrugere”, poeziile din Priveliști sunt departe de a fi un univers pacifist. Căci
acesta este un univers al excesului în care „natura apărea ridicată la o potență mai
mare ca imaginea ei, ca o supapă prin zidul de foc, când supapa adevărată era

B. Fundoianu, Câteva cuvinte pădurețe, în Opere I. Poezia antumă, Ediţie critică de Paul Daniel, George
Zarafu şi Mircea Martin, Cuvânt-înainte şi prefaţă de Mircea Martin, Postfaţă de Ion Pop, Cronologia
vieţii şi a operei şi sinopsis al receptării de Roxana Sorescu, Bucureşti, Editura Art, 2011, p. 108. Din
această ediţie voi cita, în continuare, şi versurile lui B. Fundoianu.
2 Idem, Falsul tratat de estetică, în Imagini și cărți, Ediţie de Vasile Teodorescu, Studiu introductiv de
Mircea Martin, Traducere de Sorin Mărculescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1980, p. 673.
3 Idem, Prefață la Imagini și cărți din Franța, Bucureşti, Editura librăriei Socec & Co, 1922, p. 13.
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însăși focul”4. În aceste rânduri, Fondane surprinde ceea ce el considera că este
singura posibilitate a originalității, și anume: „a fi excesiv: iată singura putință de
a fi nou”.
Opoziția față de sinistrele războaie nu se realizează prin contrast, cum bine
observă Mircea Martin5 (și chiar aceasta e miza poetului – antipastelul), ci printr-o
nuanțare excesivă. Dincolo de peisajele aparent calme intervine ceva ce
abrutizează peisajul, nuanțându-l. Dacă ne oprim asupra începutului Herței VII
observăm că în ceea ce începe ca descrierea bătrânului câmp într-o oră calmă:
„E-așa de calmă ora în suflet și-n coline
Că sângele naturii continuă în tine
și țelina arată continuă în noi”
se descoperă, în final, forțele teribile ale pământului:
„– Dar dacă poți, privește ici, în pământul copt,
Sub flacăra-n genunchi la căpătâiul nopții
Figura nevăzută, teribilă a forții”.
Nu e întâmplătoare această alternanță de stări, această fluctuație înlăuntrul
aceluiași poem, căci poetul însuși își descrie poezia ce „la suprafață mărturisea o
rudenie sumară cu lumea rurală a lui Francis Jammes […], râvnind voința de
putere mistică a lui Baudelaire”6. Poezia lui Fundoianu trădează dincolo de o
influență bacoviană și argheziană, așa cum s-a observat, și anumite accente ale
poetului Florilor răului:
„Nici tu nu știi ce vrei, nici tu nu știi.
În toamnă,
Poate-ai rămas pe bancă să visezi
Prundul și ploaia.
[…]
Poate a crescut neliniștea în tine;
Nici tu nu știi; –
și țipă ploaia-n tine, țipă toamna,
țipă neliniștea.” (Piatra-Neamț, III)
Într-un crescendo, starea de neliniște se instalează pe nesimțite, suprafață
cu suprafață, creând un univers ce conține premisele viitoarei entropii. Poetul nu
Idem, Câteva cuvinte pădurețe, în Opere. I. Poezia antumă, ed. cit., p. 106.
Vezi Mircea Martin, Introducere în opera lui B. Fundoianu, Bucureşti, Editura Minerva, 1984.
6 B. Fundoianu, Câteva cuvinte pădureţe, în Opere. I. Poezia antumă, ed. cit., p. 106.
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se înșela, conchide Mircea Martin, când credea despre propria poezie că „«nu din
imagini se încheia, nici din emoții, ci din volume, din suprafețe potrivite, din
conjugări de echilibruri din contacte precise, din ponderi măsurabile». În
compoziția tablourilor sale, nu avem de a face cu «o simplă intensificare
expresionistă a sentimentelor», cum crede Ov S Crohmălniceanu, ci cu o
echilibrare dificilă a unor accente divergente, cu o complexitate nouă, care poate fi
alăturată expresionismului, dar care nu se reduce la atât”7.
În momentul publicării volumului, Fondane susținea că face acest lucru
pentru „ca s-o ucid (poezia) a doua oară, să lichidez un trecut de care mi-ar fi mai
mult rușine”8. Însă nimeni nu-și poate „ucide” trecutul, căci, asemenea vieții,
copilul devine adult, iar adultul poate râde, ironiza sau recuza gândirea copilului,
dar nu-l poate ucide pe acesta, căci el e copilul transformat. Așadar, deși se
rușinează de naivitatea începutului, Fondane și Fundoianu sunt unul și același;
căci, așa cum afirma și Mircea Martin, B Fundoianu îl pregătește pe Benjamin
Fondane. În prefața la Priveliști, autorul însuși nota: „Nimeni nu vrea să priceapă
că poetul naște într-o ambianță morală, într-un bulion de cultură și că păstrează, în
figura lui, tatuajul câtorva obstacole îngenunchiate”9; aceste obstacole nu
reprezintă doar anxietatea unor influențe depășite, ci el însuși devine un obstacol
depășit, după cum observă Radu I Petrescu, pentru Fondane care a deschis ochii și
a realizat că poezia e altceva10.
„Ce?.... N-am priceput prea bine….nu pricep încă….”11, spunea autorul în
prefață. Să fie oare așa? Prefața nu este una deloc naivă, Fondane înțelesese deja
încotro se îndreaptă poezia, iar această prefață ar putea fi catalogată și ca o artă
poetică sau, în orice caz, ca un început al viitoarei arte poetice ce va fi enunțată și
discutată în eseurile ce aveau să-i urmeze, Fals tratat de estetică, Rimbaud golanul,
Baudelaire și experiența abisului. Pentru Fondane, ce mușcase din mărul cunoașterii,
poezia nu mai e prudență, ci exces; încetează a mai fi o mască frumoasă și devine o
realitate, ba mai mult, o forță obscură ce modifică realitatea. Ea încetează a mai fi
ideal și devine, ca la Budelaire, o jucărie vie; nu e idee, ci adevăr, trăire. Toate
aceste idei-nucleu ce emerg din prefață nu sunt decât premisele, zorii poeticii
fondaniene, discutate pe larg în eseul Baudelaire și experiența abisului, precum și în
ale studii.
B. Fundoianu a fost unul dintre prevestitorii tragici ai crizei de poezie și ai
nevoii vitale de poezie a lumii moderne, spunea Mircea Martin12. Și tocmai de aici,

Mircea Martin, op. cit., p 184-185.
B. Fundoianu, Câteva cuvinte pădurețe, în Opere. I. Poezia antumă, ed. cit., p. 109.
9 Idem, ibidem.
10 Vezi Radu I. Petrescu, Privirea Medusei. Poezia lui B. Fundoianu/ Benjamin Fondane, Iaşi, Editura
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2003, p. 133.
11 B. Fundoianu, Câteva cuvinte pădureţe, în Opere. I. Poezia antumă, ed. cit., p. 108.
12 Vezi Mircea Martin, op. cit., p. 183.
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schimbarea la față a poetului. Căci, recuzând poezia-minciună, care se dovedea a
fi impotentă în fața ororilor („și minciună poemul oriunde ar fi fost […] împotriva
câtorva legi care ne circumcid din naștere, împotriva evidenței legată la ochi,
împotriva destinului, poemul nu aducea decât un alibi”13) Fondane acuză, de fapt,
nu doar incapacitatea poeziei de a oferi un răspuns la situații limită, ci că, în fața
eșecului împotriva destinului, aceasta nu înfruntă realitatea, preferând să se
ascundă, preocupată fiind cu nimicuri poetice. În această situație poezia nu este
altceva decât un joc frumos lipsit de vreo miză („Poemul nu era decât o mască, cea
mai frumoasă, pe un obraz urât și ciuruit, obrazul ultimului Ideal. Ideal, idee,
puah! Am scuipat în dreapta și-n stânga, deopotrivă îngrețoșat de adevăr și de
absurd, de lege și de capriciu.”14). Dar oare nu-l avertizase de acest lucru
Baudelaire când afirma: „nu cumva arta este mai aptă decât orice altceva să arunce
un văl peste spaimele abisului?”15 Însă spiritul critic al lui Baudelaire avea nevoie
de acest văl, căci a afirma existența abisului înseamnă a afirma că arta, ca şi viața,
este un șobolan viu. De aici drama baudelairiană, oscilarea între a fi și a părea, pe
care Fondane o are în vedere pe întreg parcursul studiului.
Parafrazându-l pe Nietzsche, Fondane afirma că gândirea critică a lui
Baudelaire se află rareori la înălțimea creației sale, iar în altă parte că „arta poetică
și poezia lui Baudelaire nu se unesc niciodată”16. Și dacă mai toată critica (în
special, împotriva „naivității” lui Valéry, care considera că „importanța lui
Baudelaire ține în special de puternica sa inteligență critică asociată cu virtutea
poetică”17, Fondane intentează un proces) s-a lăsat păcălită de această mască atât
de bine clădită a spiritului critic baudelairian, Fondane chestionează poezia,
eseurile, documentele biografice, folosindu-se de ele pentru a afirma contrariul.
Căci, noutatea lui Baudelaire – consideră autorul – rezidă în faptul că acesta are
conștiința despre irealitatea evaziunii, el știe că ceea ce propune este artificial.
Între a crea și a fi, iată hiatusul în care se află Baudelaire, în care se va afla
și Fondane, dar din alt punct de vedere. Căci, „dacă arta ar fi tocmai instrumentul
său preferat”18 (al abisului), asta ar însemna a ieși din cerc (or „The hero is he who
is immovably centred”) sau a anula cercul cu totul. Înseamnă, în ultimă instanță, a
face loc perisabilului, infinitului și răului în artă; ceea ce pentru Baudelaire e de
neacceptat, pentru că eșecul acestei lupte futile și false „ar ruina nu doar arta sa, ci
și viața sa, lăsată pradă pe vecie unor spaime pe care nici un văl nu le va mai
B. Fundoianu, Câteva cuvinte pădurețe, în Opere. I. Poezia antumă, ed. cit., p. 107-108.
Idem, ibidem, 108.
15 Idem, Opere. XIV. Baudelaire şi experienţa abisului, Traducere din limba franceză de Ion Pop şi Ioan
Pop-Curşeu, Ediţie critică de Ion Pop, Ioan Pop-Curşeu şi Mircea Martin, Studiu introductiv şi
sinopsis al receptării de Mircea Martin, Prefaţă de Monique Jutrin, Postfeţe de Ioan Pop-Curşeu şi
Dominique Guedj, Bucureşti, Editura Art, 2013, p.150.
16 Idem, ibidem, p. 116.
17 Idem, ibidem, p. 158
18 Idem, ibidem, p. 162.
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putea acoperi”19. Însă lucrurile nu stau așa, chiar dacă refuză să-i afirme existența,
Baudelaire creează din abis, iar Florile răului sunt departe de a fi un eșec; ele sunt o
reușită la care ne raportăm și astăzi. Ele cuprind un univers al unei minți
dezvrăjite, în care „nu bucuria, ci nefericirea, disproporția diformitatea sunt
ilustrele tovarășe ale Frumuseții”, ele sunt revelațiile Pythiei, iar nu ale Muzei20.
De aici plecând, Fondane susține că odată cu Baudelaire poezia devine altceva. Ce
altceva? Sună cunoscut? E ceea ce spunea autorul și în prefața la Priveliști. Și,
încercând să exprime definiția poeziei lui Baudelaire, acesta, de fapt, ne furnizează
definiția propriei poezii (fapt ce nu surprinde, având în vedere că în studiul pe
Baudelaire, numele acestuia poate fi trecut în paranteze și lângă anexat numele lui
Fondane): „căci el ne va spune că bucuria este o biată servitoare a frumuseții și că
Nefericirea din contră, e tovarășa ei de care nu se poate lipsi. Fără îndoială, pentru
a exprima ceva anume, fie și cântecul sirenelor, e nevoie de un limbaj, de meșteșug
și chiar de un spirit lucid; fără nici o îndoială, expresia artistică nu e nici obiectul
experienței afective, nici limbaj, ci numai relația dintre cele două; și, dacă nici un
meșteșug nu ar putea forma opera de artă n-avem pretenția că extremul, absolutul
și profunzimea, oricât de trăite ar fi, pot să o facă”21.
Iată exprimate aici câteva dintre componentele poeticii fondaniene,
existente încă din prefața la Priveliști. Nu frumusețea și bucuria, ci nefericirea o
regăsim și în poezia fondaniană, aceeași pe care o discută în eseul închinat lui
Baudelaire. Un alt aspect discutat este importanța meșteșugului și a experienței
afective (adică a trăirilor) care alcătuiesc, dau putere și originalitate expresiei
artistice. Fundoianu militează, de asemenea, pentru exces, pentru extrem, ca
singura putință de a fi nou; extremul – dar nu unul gol, ci secondat de formă, adică
de meșteșug. Știm că, asemenea lui Baudelaire, și Fondane adoptă forma clasică
(„Starea sufletească dată […], munca începea, abia, în a da versului o densitate, în
a-l crea organ de măsură, piatră de kilometru, și în a-i da un fel de autonomie care
trebuia să se păstreze în ureche, dar să se piardă în intelect”22), noutatea celor doi
născându-se la nivelul viziunii, al limbajului și al temelor. Estetica sau
antiestetismul, dacă vreți, șochează; poezia care transformă realitatea, integrând-o,
poezia ca o jucărie vie, poezia-strigăt și revoltă.
Și dacă, totuși, Nefericirea este esența poeziei, dacă lumea înseamnă
nefericire? – iată la ce concluzie ajunge Fondane: „Dar, dacă lumea înseamnă
nefericire, ea e de neînțeles, e grundlos, poate dispărea; ea e nu e nimic în sine, ci
funcție a altceva, depinde de spiritul care suflă după bunul plac; nu e nimic prin
sine însăși, așa că poate să devină altceva. Iată de ce descoperirea nefericirii este o
victorie. În fața porților neantului, Lasciate ogni speranza voi ch'entrate! dar pe
Idem, ibidem, p. 163.
Idem, ibidem, p. 439.
21 Idem, ibidem.
22 Idem, Câteva cuvinte pădurețe, în Opere. I. Poezia antumă, ed. cit., p. 106.
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porțile Infernului stă scris: «Nimic nu va fi cu neputință pentru voi!» Frumosul lui
Baudelaire este plin de această promisiune, de această așteptare.”23 Și nimic nu
pare a fi cu neputință în poezie. Însă nu putem spune același lucru despre viață;
căci zborul liber e uneori frânt de circumstanțele istorice, istoria personală
constituind un alt subiect tratat, chiar dacă subtil, de Benjamin Fundoianu.
Cunoaștem faptul că pentru Fondane biografia este importantă și ea atunci
când se vorbește de opera unui autor, poate și din pricina faptului că acesta
„militează pentru o filozofie a trăirii. Concretul se abordează nu prin concepte,
imagini, simboluri, principii, ci «prin simpatie, mânie, dragoste, angoasă», adică
prin elementele ontologice, prin latura afectivă, prin aceea a intuiției”24. În orice
caz, și lucrul acesta a fost semnalat de mai multe ori de către critica operelor sale,
Fondane vorbește despre el, își așterne propria biografie sub vălul personalităților
pe care le comentează; căci, folosind cuvintele autorului, „ne construim pe noi, în
măsura în care-i construim pe ceilalți și de aceea cartea despre zece scriitori, poate
să nu fie altceva decât biografia unuia singur”25. Nu ne va mira așadar, că într-una
din multele paranteze pe care Baudelaire și experiența abisului le deschide, sub
metafora kafkiană, a destinului lui K., Benjamin Fondane își expune revolta față de
absurdul propriului destin (pe care pare să-l întrevadă), față de absurdul istoriei,
care nu se sinchisește să scrie o prefață spre lămurirea celui care o trăiește.
„Când ascultăm o operă de artă, nu contemplăm, nici nu ne bucurăm,
îndreptăm un echilibru răsucit, afirmăm ceea ce de-a lungul zilei am negat în mod
rușinos; deplina realitate a faptelor noastre, a aparenței noastre, a libertății
noastre”26, spunea Fondane în Falsul tratat. Și-și pune în aplicare crezul, căci opera
lui e poate ultimul vapor al libertății de care se bucură; prin ea, semnalând
nelegiuirile, îndreaptă sau speră a îndrepta echilibrul răsucit al lumii în care
trăiește. Căci, „atâta vreme cât poezia se definește nu atât ca formă de cunoaștere,
cât mai ales ca mod de viață autentică, arta este înțeleasă de el ca o experiență în
care realul e simțit și trăit”27; iar în poezia sa, Fondane exprimă propriul real.
Astfel, poemele din Ulysse nu rămân doar un jurnal de călătorie, ci ele sunt un
jurnal interior, al zbuciumului omului exilat. La fel cum Titanic se coagulează „ca
un veritabil protest contra mizeriei și asupririi popoarelor, împotriva încătușării
libertății lor”28, la fel cum Baudelaire si experiența abisului e o mare întrebare, cu prea
multe probleme vizate.

Idem, ibidem, p. 330.
Victor Stoleru, B. Fundoianu/ Benjamin Fondane, Bucureşti, Editura „Grai și Suflet – Cultura
Națională”, 2000, p. 106.
25 Idem, ibidem, p. 13.
26 Benjamin Fondane, Falsul tratat de estetică, în B. Fundoianu, Imagini şi cărţi, ed. cit., p. 673.
27 Victor Stoleru, op. cit., p. 117.
28 Idem, ibidem, p. 19.
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Că Fondane l-a studiat și a fost influențat de Baudelaire e un lucru ce nu
poate fi contestat; însă studiul aplicat asupra lui trădează, dincolo de o raliere
asupra ideilor poetice, și o cunoaștere participativă a operei poetului și, de ce nu, a
stări de gouffre. Căci, așa cum reiese din eseul său, „distanța dintre a scrie despre…
și a trăi lucrul despre care scrii, pare a fi pentru Fondane ca și nulă” 29. Acesta se
dovedește a fi măsura deplină a ceea ce afirmase anterior: „un critic trebuie însă să
fie mai perspicace, trebuie înainte de a ghici pe ceilalți, să se poată ghici pe sine.
De altfel, a citi clar în tine, nu e aproape întotdeauna a citi clar în ceilalți, pe când
criticul, hotărât, nu mai e un dascăl ci un artist.”30 Înainte de a fi critic, Fondane e
un poet, un artist, eseul său stă mărturie, și de aceea poate s-a dovedit mai apt ca
oricare altul în a surprinde și a atrage atenția asupra unor aspecte ce fuseseră
trecute cu vederea sau nu fuseseră văzute câtuși de puțin.
În ultimă instanță, Baudelaire și experiența abisului este o mare de întrebări:
despre artă, despre poezie, despre viață („Omul nu va scăpa de necesitatea eternă
de a se întreba care este semnificația existenței sale, pentru simplul motiv că nu se
poate impune existenței sale, ci existența i se impune” 31); e o carte ce… „nu e
numai o atitudine: e o dovadă de iubire” 32.
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