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Editura
LIBERTAS
Ploie[ti

NICHITA ST|NESCU
scurt\ schi]\ bio-bibliografic\

• S-a n\scut la 31 martie 1933, în
Ploie[ti.
• Urmeaz\ între 1940-1944 cursurile
primare, primele dou\ clase la Ploie[ti,
iar celelalte, la Bu[teni [i la V\lenii de
Munte, unde familia se refugiase din
cauza bombardamentelor.
• Între anii 1948 [i 1952, urmeaz\

Cursul superior la acela[i liceu.
• Între 1952-1957, urmeaz\ Facultatea de
Filologie (Limba [i literatura român\), la
Universitatea din Bucure[ti.
• Debuteaz\ în ultimul an de facultate
(1957), la "Tribuna" (Cluj, 17 martie).
• Dup\ absolvirea facult\]ii, devine redactor la sec]ia de poezie a "Gazetei literare".
• Editorial, debuteaz\ în 1960, cu volumul
"Sensul iubirii".
• În 1964, îi apare al doilea volum de versuri, "O viziune a sentimentelor".
• În martie 1965, c>nd poetul împlinea 32
de ani, îi apare al treilea volum de versuri,
"Dreptul la timp".
• Dup\ publicarea volumului "11 Elegii",
apari]iile editoriale se succed într-un ritm
alert: "Ro[u Vertical", "Alfa", "Oul [i
sfera".
• ~n 1969 îi apar volumele "Necuvintele",
"Un p\mânt numit România".
• ~n anul 1970 apare volumul "În dulcele
stil clasic" [i selec]ia de "Poezii" `n
colec]ia "Cele mai frumoase poezii".
• ~n 1972 apare volumul de eseuri "Carte
de recitire", c>t [i "Belgradul în cinci prieteni", [i "M\re]ia frigului - Romanul unui
sentiment".
• În 1975, public\ cea de a patra selec]ie
de autor - cea mai ampl\ ap\rut\ în timpul
vie]ii, intitulat\ "Starea poeziei". Evenimentul cel mai important al anului r\m>ne
atribuirea Premiului Interna]ional de Poezie
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"Gottfried von Herder”. Decernarea premiului a avut loc la Viena, în aula Academiei
Austriece de {tiin]e, în luna mai 1976.
• În 1978 [i 1979, îi apar dou\ volume
masive de versuri: "Epica Magna" - pentru
care Academia Român\ îi atribuie Premiul
"Mihai Eminescu" - [i "Opere Imperfecte".
• În 1980, Academia Suedez\ îl nominalizeaz\ la Premiul Nobel al\turi de Elitis,
Frish, Senghor [i Borges. Juriul îl prefer\ pe
Etilis.
• La Timi[oara, îi apare "Carte de citire, carte
de iubire" (scris\ împreun\ cu Gheorghe
Tomozei), versuri [i proz\ poetic\ pentru
copii.
• În 1982 public\: "Respir\ri", volum de
eseuri [i proze poematice, ilustrat cu
desenele sale c>t [i "Noduri [i semne".
• În august, în Catedrala "Sf`nta Sofia" din
Ohrid - Macedonia, i se decerneaz\
"Cununa de aur" - marele premiu al
Festivalului de la Struga. Tr\ie[te unul dintre
cele mai fericite momente din via]a sa.
• Spre sf>r[itul anului 1982, lucreaz\ la
"Antimetafizica", dictat\ lui Aurelian Titu
Dumitrescu.
• Împreun\ cu criticul Alexandru Condeescu, lucreaz\ la edi]ia reprezentativ\ a
operelor sale. (Cele dou\ volume masive de
versuri, intitulate "Ordinea cuvintelor", [i
volumul de proze "Fiziologia poeziei" vor
intra la tipar în 1984 [i vor ap\rea `n 1985).
• Se stinge din via]\ la 13 decembrie 1983.
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~n misteriosul Ploie[ti,
ora[ul de unde s-a ivit
nu se [tie cum
Nichita St\nescu,
un g>nd de umilit omagiu
fa]\ de mereu mai marele
nostru Poet.
Lucian Raicu
10 decembrie 1985
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Fa]\ de locul unde
ai v\zut prima dat\ c\ vezi
[i unde ai luat cuno[tin]\ c\ e[ti,
nu po]i avea o privire de arhitect.
{or]ul mamei mele, mi-aduc aminte,
mirosea tot a pr\jituri
f\cute pentru mine.
A[a miros pentru mine
toate str\zile Ploie[tiului.
A felul meu de a încerca s\ merg
pe dou\ picioare.

https://biblioteca-digitala.ro

Fragment de... autobiografie
`n anul 1970

Autoportret `n anul 1970

Pe Nichita St\nescu,
pe b\iatul acesta d\ruit cu trup [i suflet poeziei,
trup de b\iat [i suflet de b\iat,
neîntinat [i pur, crescut dup\ legile imponderabilit\]ii,
put>nd s\ pluteasc\ între zenit [i nadir,
risipindu-[i fiin]a în cosmos ca pe un pumn de
gr\un]e,
pe b\iatul acesta d\ruit cu trup [i suflet poeziei,
pe care poezia îl r\spl\te[te adeseori,
înconjur>ndu-l cu bra]ele ei lungi
[i s\rut>ndu-l ca o fat\, pe ochi [i pe gur\,
s\rut>ndu-l lung pe ochi, pe spr>ncene [i pe obraji,
mi-l închipui acum în ora[ul nordic Helsinki.
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Mi-l închipui sub lumina nop]ilor albe
Salut>nd unul dup\ altul pe to]i eroii Kalevalei,
salutat de ei pe r>nd [i dus de m>n\
s\-[i vad\ fa]a în cele zece mii de lacuri ale
Finlandei.
Mi-l închipui vis>nd, cum numai sub cercul polar
se poate visa,
ur[i albi, cuprin[i de o enorm\ melancolie,
cor\bii ce au trecut prin patru sute de furtuni,
ondine cu p\rul p>n\ la [old [i imaculate suprafe]e
pe care aluneci, aluneci la infinit.
Nordule puternic [i pur,
umple cu aerul t\u pl\m>nii lui Nichita,
s\rut\-l cu botul ginga[ al focilor tale,
exalteaz\-l cu lumina nop]ilor tale albe,
pref\-i imagina]ia într-o uria[\ v>lv\taie
[i trimite-l înapoi spre miaz\zi,
spre ]ara lui în care începe s\ se coac\ gr>ul,
ca pe un secer\tor cu inima de aur,
ca pe secunda, de aur, a Solsti]iului.
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1964

1960

1965

Poem
Spune-mi, dac\ te-a[ prinde-ntr-o zi
[i ]i-a[ s\ruta talpa piciorului,
nu-i a[a c\ ai [chiop\ta pu]in, dup\ aceea,
de team\ s\ nu-mi strive[ti s\rutul?...
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Mister de b\ie]i

Ars poetica
Îmi înv\]am cuvintele s\ iubeasc\,
le ar\tam inima
[i nu m\ l\sam pân\ când silabele lor
nu începeau s\ bat\.
Le ar\tam arborii
[i pe cele care nu vroiau s\ fo[neasc\
le spânzuram f\r\ mil\, de ramuri.
Pân\ la urm\, cuvintele
au trebuit s\ semene cu mine
[i cu lumea.
Apoi
m-am luat pe mine însumi,
m-am sprijinit de cele dou\ maluri
ale fluviului,
ca s\ le-ar\t un pod,
un pod între cornul taurului [i iarb\,
între stelele negre ale luminii [i p\mânt,
între tâmpla femeii [i tâmpla b\rbatului,
l\sând cuvintele s\ circule peste mine,
ca ni[te automobile de curse,
ca ni[te trenuri electrice,
numai s-ajung\ mai iute la destina]ie,
numai ca s\ le-nv\] cum se transport\ lumea,
de la ea îns\[i,
la ea îns\[i.

Ah, din fug\ s\ream sub ar]ar,
smulgându-i o frunz\ cu din]ii!
(Pieile Ro[ii, pe sub ar]ar,
goneau, ar\tându-[i to]i din]ii!)
Iat\ lassoul, mâna, atent\,
oche[te bizonul de aer…
Ah, din fug\ s\ream sub ar]ar,
smulgându-i o frunz\ cu din]ii!
(Timp suspendat, ]ie, copil\rie,
v\zduhu-]i lingea talpa [i gleznele.)
Cum s\reai sub ar]ar, copil\rie,
cu genunchii lâng\ b\rbie [i gleznele!…
Iat\ lassoul, mâna, atent\,
oche[te bizonul de aer!

C>ntec de iarn\

E[ti at>t de frumoas\, iarna!
C>mpul `ntins pe spate, l>ng\ orizont,
[i copacii opri]i, din fuga criv\]ului...
~mi tremur\ n\rile
[i nici o mireasm\,
[i nici o boare,
doar mirosul `ndep\rtat, de ghea]\,
al sorilor.
Ce limpezi sunt m>inile tale, iarna!
{i nu trece nimeni
doar sorii albi se rotesc lini[ti]i, idolatru
[i g>ndul cre[te-n cercuri
sonoriz>nd copacii
c>te doi,
c>te patru...
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Vârsta de aur a dragostei

Leoaic\ tân\r\, iubirea

Mâinile mele sunt îndr\gostite,
vai, gura mea iube[te,
[i iat\, m-am trezit
c\ lucrurile sunt atât de aproape de mine,
încât abia pot merge printre ele
f\r\ s\ m\ r\nesc.

Leoaic\ tân\r\, iubirea
mi-ai s\rit în fa]\.
M\ pândise-n încordare
mai demult.
Col]ii albi mi i-a înfipt în fa]\,
m-a mu[cat, leoaica, azi, de fa]\.

E un sentiment dulce acesta,
de trezire, de visare,
[i iat\-m\ f\r\ s\ dorm,
aievea v\d zeii de filde[,
îi iau în mân\ [i
îi în[urubez râzând, în lun\,
ca pe ni[te mânere sculptate,
cum trebuie c\ erau pe vremuri,
împodobite, ro]ile de cârm\ ale cor\biilor.

{i deodat\-n jurul meu, natura
se f\cu un cerc, de-a-dura,
când mai larg, când mai aproape,
ca o strângere de ape.
{i privirea-n sus ]>[ni,
curcubeu t\iat în dou\,
[i auzul o-ntâlni
tocmai lâng\ ciocârlii.

Jupiter e galben, [i Hera
cea minunat\ e argintie.
Izbesc cu stânga-n roat\ [i ea se urne[te.
E un dans iubito, al sentimentelor,
zei]e-ale aerului, dintre noi doi.
{i eu, cu pânzele sufletului
umflate de dor,
te caut pretutindeni, [i lucrurile vin
tot mai aproape,
[i pieptul mi-l strâng [i m\ dor.

Mi-am dus mâna la sprâncean\,
la tâmpl\ [i la b\rbie,
dar mâna nu le mai [tie.
{i alunec\-n ne[tire
pe-un de[ert în str\lucire,
peste care trece-alene
o leoaic\ ar\mie
cu mi[c\rile viclene,
înc\-o vreme,
[i-nc\-o vreme...
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Ploaie în luna lui Marte
Ploua infernal,
[i noi ne iubeam prin mansarde.
Prin cerul ferestrei, oval,
norii curgeau în luna lui Marte.

Cântec

(Desp\r]ire de o vârst\)

Pere]ii od\ii erau
nelini[ti]i, sub desene în cret\.
Sufletele noastre dansau
nev\zute-ntr-o lume concret\.
O s\ te plou\ pe aripi, spuneai,
plou\ cu globuri pe glob [i prin vreme.
Nu-i nimic, î]i spuneam, Lorelei,
mie-mi plou\ zborul, cu pene.
{i m\-n\l]am. {i nu mai [tiam unde-mi
l\sasem în lume odaia.
Tu m\ strigai din urm\:
r\spunde-mi, r\spunde-mi,
cine-s mai frumo[i: oamenii?... ploaia?...
Ploua infernal, ploaie de tot nebuneasc\,
[i noi ne iubeam prin mansarde.
N-a[ mai fi vrut s\ se sfâr[easc\
niciodat\-acea lun\-a lui Marte.

Totul ar fi trebuit s\ fie sfere,
dar n-a fost, n-a fost a[a.
Totul ar fi trebuit s\ fie linii,
dar n-a fost, n-a fost a[a.
Ar fi trebuit s\ fii un cerc sub]ire,
dar n-ai fost, n-ai fost a[a.
Ar fi trebuit s\ fiu un romb sub]ire,
dar n-am fost, n-am fost a[a.
Iarb\, pietre, arbori, p\s\ri,
voi sunte]i cu totul [i cu totul altceva.
M\ privesc, m-aud, m-adulmec
[i îmi pare c\ visez.
Totul ar fi trebuit s\ fie sfere,
dar n-a fost, n-a fost a[a.
Totul ar fi trebuit s\ fie linii,
dar n-a fost, n-a fost a[a.
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A [asea elegie

Afazia

Stau între doi idoli [i nu pot s-aleg
pe nici unul, stau
între doi idoli [i plou\ m\runt,
[i nu pot s\ aleg pe nici unul
[i-n a[teptare-nlemnesc,
idolii-n ploaia m\runt\. Eu stau
[i nu pot s\ aleg între dou\
buc\]i de lemn, [i plou\ m\runt [i nu pot
în putreda ploaie s-aleg. Stau,
[i lemnele, cele dou\, [i-arat\
coastele albite de ploaia m\runt\.
Stau între dou\ schelete de cal
[i nu pot s\ aleg pe nici unul, stau
[i plou\ m\runt, topind p\mântul
sub oasele albe, [i nu pot s\ aleg.
Stau între dou\ gropi [i plou\ m\runt
[i apa roade p\mântul cu din]i
de [obolan înfometat.
Stau cu o lopat\ în mân\, între dou\ gropi,
[i nu pot, în ploaia m\runt\,
s\ aleg prima pe care voi astupa-o
cu p\mântul mu[cat de ploaia m\runt\.

1966
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Elegia a doua, Getica
lui Vasile Pârvan
~n fiecare scorbur\ era a[ezat un zeu.
Dac\ se cr\pa o piatr\, repede era adus
[i pus acolo un zeu.
Era de ajuns s\ se rup\ un pod,
ca s\ se a[eze în locul gol un zeu,
ori, pe [osele, s-apar\ în asfalt, o groap\,
ca s\ se a[eze în ea un zeu.
O, nu te t\ia la m>n\ sau la picior,
din gre[eal\ sau dinadins.
De îndat\ vor pune în ran\ un zeu,
ca peste tot, ca pretutindeni,
vor a[eza acolo un zeu
ca s\ ne-nchin\m lui, pentru c\ el
ap\r\ tot ceea ce se desparte de sine.
Ai grij\, lupt\torule, nu-]i pierde
ochiul,
pentru c\ vor aduce [i-]i vor a[eza
în orbit\ un zeu
[i el va sta acolo, împietrit, iar noi
ne vom mi[ca sufletele sl\vindu-l...
[i chiar [i tu î]i vei urni sufletul
sl\vindu-l ca pe str\ini.
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1967

1967

1967

Cântec
Deodat\ aerul a împietrit în jurul meu
[i se izbesc de el cuvintele zvârlite
[i se-nro[esc, [i-a[a r\mân mereu,
din ce în ce mai lungi [i mai r\rite.
[i simt cum gravita]ia se mut\
în mine însumi, din afar\
[i brusc pe globul inimii îmi cade
lumea, când trupul înc\-mi zboar\.

https://biblioteca-digitala.ro

Miza pe nen\scu]i

Un soldat...

Sunt nen\scut. Ceea ce se vede
de jur împrejur nu sunt decât
p\rin]ii p\rin]ilor. Ro[u [i verde.
Ro[u [i verde se-aprind faruri
pe cerul urât.

Un soldat ]inându-se cu mâinile
de marginea unui nor...
De bocancii lui, cu mâinile încle[tate
se ]ine alt soldat. De bocancii lui
altul, apoi altul, apoi altul [i altul,
[i-a[a pân\-n miezul p\mântului.

Protoplasme cu m\[ti flutur\toare
se-ntretaie înaintea mea
[i-apoi dispar, în v>n\ta-nserare
noroas\, grea.
Disperate fumuri urc\ spre cer.
Eu bat trotuare de amurg.
Idoli la volane galbene apar [i pier,
destr\mând fantoma lui Lycurg.
Sunt nen\scut. Ceea ce se vede
de jur `mprejur nu sunt dec>t
str\mo[ii copacilor; zeul de iarba verde
n\scut de str\mo[ul cailor. At>t.

Eu m\ las s-alunec pe [irul lor
ca pe-o frânghie,
[i-alunecând, cataramele
centurilor lor, îmi zgârie fa]a.
{i-alunecând, îmi zgârie pieptul
[i-alunecând, alunecând, îmi sfâ[ie
fâ[ii de carne,
[i-alunecând, alunecând r\mâne din mine
numai scheletul.
Când în sfâr[it ajung, m\-ntind cu tâmpla
pe o piatr\.
În timp ce dorm, fâ[iile smulse
se-ntorc de sus [i m\-nvelesc.
M-ajunge din urm\ [i sângele pierdut,
[i durerea.
Deschid ochii, m\ uit.
Coloana de solda]i, nu se mai vede.
Probabil c\ vântul a-mpins-o
cu nor cu tot, în alt\ parte.
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C\tre Hypnos
I
Ei dormeau. Ei se n\[teau dormind;
strig\t prin somn d\deau cuvintele
n\scându-i din ultima silab\.
Cre[teau dormind, se îndr\gosteau
dormind [i nunta
[i-o celebrau în somn.
Întemeiau a[ez\ri de cuvinte, în somn.
Femeile lor n\[teau în somn,
iar ei, cu to]ii, îmb\trâneau
în somn
[i mureau astfel.
Tineri dormind le luau locul
în vis,
noi [i sfâ[ietoare cuvinte adormite
înlocuiau
vechile, profund adormitele
cuvinte.
II
Dar s\ se trezeasc\,
aceasta
nu o voia nici unul.
Ei tr\iau în somn pentru c\
numai în vis,
tr\iau cu tot trupul deodat\.

P\s\rile lor zburau dormind,
pe[tii lor înotau dormind.
Caii lor galopau în somn
[i toamna
în vii, se coceau struguri
de vis.
Nimenea [i
nici unul nu voia s\ se trezeasc\,
pentru c\ numai astfel
forma lor le apar]inea
în întregime [i toat\
deodat\.
III
Ei îi urau pe cei treji.
Spuneau c\ cei ce sunt treji
nu tr\iesc în ei în[i[i.
Spuneau c\ cei treji
nu sunt altceva decât
privire, atunci când privesc,
auz, atunci când aud,
durere, atunci când se-ndurereaz\.
Ei îi urau pe cei treji.
Spuneau c\ cei ce sunt treji
nu sunt în stare
s\-[i locuiasc\
tot trupul deodat\
ci,
ca [i cum ar fi goi
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pe din\untru,
ei, cei treji, alearg\ tot timpul
în ei în[i[i
fiind rând pe rând
numai o glezn\
sau
numai o tâmpl\
sau
numai un bra], restul trupului azvârlindu-[i-l
rând pe rând în tenebre.
IV
Ei îi urau pe cei treji
numindu-i
"Cei f\r\ de trup".
Dar ura lor
din când în când devenea
colosal\
pentru c\, spuneau ei,
îns\[i privirea se poate trezi
[i-atunci în ea nu mai tr\iesc
toate culorile deodat\,
… însu[i auzul se poate trezi
[i-atunci în el
nu mai tr\iesc
toate sunetele deodat\

[i însu[i sunetul se poate trezi
[i-atunci în el
nu mai tr\iesc
toate amintirile deodat\…
V
Ei dormeau. Ei se n\[teau dormind.
Se înmul]eau dormind.
Mureau dormind.
Dar tot timpul erau identici
Cu trupul lor.
Ei tr\iau în vis
[i chiar [i arborii
ca s\-i adumbreasc\ trebuiau
mai întâi s\ adoarm\
putând numai astfel s\-[i zvârle
peste trupurile lor întregi
[i umbra [i r\d\cinile lor.

[i îns\[i culoarea se poate trezi
[i-atunci în ea
nu mai tr\iesc
toate vibra]iile deodat\
https://biblioteca-digitala.ro

~ngerul cu o carte `n m>ini
Trecea un înger,
pe un scaun negru a[ezat.
Trecea prin aer, lini[tit
[i m>ndru.
Eu îl priveam de la fereastr\, cum
prin ziduri trece ca prin fum.
Prime[te-mi un cuv>nt, strigai,
tu, îngere, împins din rai
de-un v>nt st>rnit, de-o ap\sare
a vreunui g>nd cu mult mai mare.
Dar îngerul t\cea, trecea
pe-un scaun negru st>nd, citind
o carte veche, str\lucind
în leg\tura-i de argint, [i grea.
Trecu prin blocul nou din pia]\.
Trecu prin chio[cul al\miu
al sta]iunii de benzin\,
abstras, divin.
Prime[te-mi, îngere, strigai,
paharul care-l beau, cu vin.
P>inea prime[te-mi-o [i sarea...
Mi-apas\-n coast\ înserarea.
Dar îngerul t\cea, trecea
prin soba din odaia mea.
Pe un scaun negru sta, citind
o carte grea cu solzi de-argint.

C>nd fu în dreptul meu, strigai O, îngere venit din rai,
m\ las\ s\ m-at>rn [i eu
de scaunul t\u, de bra]ul t\u.
Abia putui de un picior
de scaun, s\ m-ag\] din zbor.
Astfel prin aer [i prin ziduri
cu îngerul zburam [i eu,
la fel cum flutur\ în v>nt
m\tasea unui steag înfr>nt!
{i m\ r\neam de-acoperi[e,
de ramurile verzi, piezi[e,
[i m\ izbeam de st>lpii lungi,
de cabluri [i de s>rme [i de dungi.
M\ desprinsei de sus, c\z>nd
în pia]a înserat\, lini[tit\.
O, el se-ndep\rta, zbur>nd,
prin aer [i prin ziduri str\b\t>nd
cu cartea-n m>ini, citind cu patim\
necontenit\.
O, el se-ndep\rta [i eu
tot mai vroiam s\-l v\d, prin sear\.
...Dar el s-a dus adulmec>nd,
împins din rai ca de un v>nt,
sau, poate, de-ap\sarea unui g>nd
cu mult mai mare.
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Ritual de iarn\

Tinerii

(imagini din Fran]a)
Se s\rut\, ah, se s\rut\, se s\rut\
tinerii pe str\zi, `n bistrouri, pe parapete,
se s\rut\ întruna ca [i cum ei în[i[i
n-ar fi dec>t ni[te termina]ii
ale s\rutului.
Se s\rut\, ah, se s\rut\ printre ma[inile-n goan\,
în sta]iile de metrou, în cinematografe,
în autobuze, se s\rut\ cu disperare,
cu violen]\, ca [i cum
la cap\tul s\rutului, la sf>r[itul s\rutului, dup\ s\rut
n-ar urma dec>t b\tr>ne]ea proscris\
[i moartea.
Se s\rut\, ah, se s\rut\ tinerii sub]iri
[i îndr\gosti]i. At>t de sub]iri, ca [i cum
ar ignora existen]a p>inii pe lume.
At>t de îndr\gosti]i, ca [i cum, ca [i cum
ar ignora existen]a îns\[i a lumii.
Se s\rut\, ah, se s\rut\ ca [i cum ar fi
în întuneric, în întunericul cel mai sigur,
ca [i cum nu i-ar vedea nimeni, ca [i cum
soarele ar urma s\ r\sar\
luminos
abia
dup\ ce gurile rupte de s\rut [i-ns>ngerate
n-ar mai fi în stare s\ se s\rute
dec>t cu din]ii.

Mereu c>te-o cupol\,
alta mereu.
Ridic>nd ca de sf>nt o aureol\,
sau numai un curcubeu.
Trupul t\u drept. Trupul meu drept
ca la o ceremonie de nunt\.
Un preot de aer în]elept
cu dou\ verighete de aer ne-nfrunt\.
Tu ridici m>na st>ng\, eu, bra]ul st>ng:
ne sur>dem unul altuia ca în oglind\.
Prietenii t\i, prietenele mele pl>ng
cu lacrimi silabice, de colind\.
Ne s\rut\m.
Suntem fotografia]i chiar atunci.
Fulger. Bezn\. Fulger. Bezn\.
M\ las pe un genunchi, cad `n br>nci.
Te s\rut melancolic pe glezn\.
Te iau de um\r, m\ iei de mijloc,
[i solemni intr\m în iarn\.
Prietenii t\i, prietenele mele ne fac loc.
O ton\ de z\pad\ peste noi se r\stoarn\.
Murim înghe]a]i. Din nou numai pletele
în prim\var\ ne-mpodobesc scheletele.

C>ntec

Deodat\ aerul a împietrit în jurul meu
[i se izbesc de el cuvintele zv>rlite
[i se-nro[esc, si-a[a r\m>n mereu,
din ce în ce mai lungi [i mai r\rite.
{i simt cum gravita]ia se mut\
în mine însumi, din afar\
[i brusc pe globul inimii îmi cade
lumea, c>nd trupul înc\-mi zboar\.
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1968

Pledoarie
To]i t\ceau ostentativ
ca [i cum
li s-ar fi cuvenit s\ li se vorbeasc\,
iar ei
de mult\ vreme ar fi vrut
dreptul de-a fi obosi]i
de cuvinte,
sau, pur [i simplu,
s\ moar\.
Dar când el le-a vorbit
to]i s-au repezit asupra lui.
To]i d\deau în el,
to]i se încercau, [i se îmbulzeau
care dintre ei s\-l înving\
mai des\vâr[it, mai definitiv,
chiar [i pl\tind, neferindu-se chiar
s\ fie ar[i pe ruguri
pentru aceasta.
Sau, pur [i simplu,
s\ moar\ oricum.
Totu[i, to]i
deveneau cu atât mai mari
cu cât îl dovedeau mai slab
pe el, pe singurul.
Pe el
mincinosul.
Pe el
singurul care nu avea dreptate
[i asta tot timpul.
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Dar el,
el e singurul care a spus neadev\rul
[i e tot timpul
tot timpul lung în care
cei care au spus adev\rul
au avut vreme s\ [i moar\.
Dar el e tot timpul
pentru c\ tot timpul
se va g\si câte cineva
care s\ rosteasc\ un adev\r
învingându-l,
chiar cu pre]ul de a se l\sa ars
pe rug.
El e necesar tot timpul,
pentru c\ este cel mai bun învins.
F\r\ el nu se poate nimic,
c\ci f\r\ minciun\
adev\rul nu ar avea nici un rost.
Învins de toat\ istoria,
învins de oricine,
lipsit de un unic du[man,
prezent
la carul de triumf
al oricui,
la atâtea care de triumf
încât numele lui
a devenit cu mult
mai vestit
decât numele
oric\rui înving\tor de-al lui.

Învins de profesie
[i prin mit,
dar dac\
el e, nu îndr\znesc s\ spun ce,
dar dac\
el e, el e, el e, el e...

Despre moartea lui Ptolemeu
De c>te ori m\ g>ndesc la faptul c\
Ptolemeu a murit
m\ cuprinde aceea[i desperare
ca [i cum ar fi murit
ieri,
azi,
sau chiar acum, în clipa aceasta
sub ochii mei.
Nu pot s\ cred c\ a murit,
mirosul lui de om viu
st\ruie în aerul meu.
Gesturile lui îmi flutur\ înc\
aerul
[i glasul i-l aud în timpane
ca [i cum adev\rul ar putea
s\ aib\ trup omenesc;
[i felul lui de a spune lucrurile
de la obraz
înc\ m\ mai face s\ ro[esc de ru[ine,
de vin\
c\ am l\sat cu bun\ [tiin]\
minunatul, neverosimilul, nesf>r[itul p\m>nt
s\ devin\ sfer\.
Niciodat\ n-am s\-nv\] c\ el a murit.
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1969

Poezia
Poezia este ochiul care plânge.
Ea este um\rul care plânge,
ochiul um\rului care plânge.
Ea este mâna care plânge,
ochiul mâinii care plânge.
Ea este talpa care plânge,
ochiul c\lcâiului care plânge.
O voi, prieteni,
poezia nu este lacrim\
ea este însu[i plânsul,
plânsul unui ochi neinventat,
lacrima ochiului
celui care trebuie s\ fie frumos,
lacrima celui care trebuie s\ fie fericit

Idolul ierbii
Din când în când
în loc de firul ierbii r\sare
câte un idol sub]ire [i verde.
Caii îi ocolesc cu mirare
[i ale furnicilor cete...
Ei sticlesc noaptea ca un t\i[
amenin]ând stelele, luna.
Caii fug spre râu, în prundi[
Furnicile nu se mai v\d, nici una.
Ei sunt iarba unui cal nen\scut.
Ei vor fi p\scu]i numai în viitor.
Eu i-am v\zut, da, i-am v\zut
dar m-am retras din fa]a lor.
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Necuvintele
El a întins spre mine o frunz\ ca o mân\ cu degete.
Eu am întins spre el o mân\ ca o frunz\ cu din]i.
El a întins spre mine o ramur\ ca un bra].
Eu am întins spre el bra]ul ca o ramur\.
El [i-a înclinat spre mine trunchiul
ca un m\r.
Eu mi-am înclinat spre el um\rul
ca un trunchi noduros.
Auzeam cum se-nte]e[te seva lui b\tând
ca sângele.
Auzea cum se încetine[te sângele meu suind ca seva.
Eu am trecut prin el.
El a trecut prin mine.
Eu am r\mas un pom singur.
El
un om singur.

Bufonul [i moartea
Ghidul a înnebunit la Spielberk, sus,
în închisoare;
mimeaz\ vechi torturi [i trupuri oarecare
din care trase-n sus [i trase-n jos
c\zu ficatul, fioros.
Prin ganguri reci prin care fo[tii mor]i
acum mânere stau, la por]i,
ori întregesc cu fosta carne
peretele cel ruginit, de arme,
ghidul a-nnebunit [i ventriloc
smulge din el un fir de foc
cu care îmi aprinde auzul, v\zul,
cu bot de cal îmi pa[te-ov\zul
cu cioc de barz\ îmi împunge
interioara, nev\zuta, cruce.
Cu cotcodacuri de g\in\
m\ ciugule [i m\ alin\ când trec prin burta ghidului
ca într-o pung\ a vidului.
Dar mor]ii de la Spielberk sunt prea vechi
ca s\ le fim c-un gând perechi.
Mor]ii cei noi, mor]ii cei noi
curg ca sudoarea peste noi,
iar asudata mea meninge
mi-o vede ghidul [i mi-o linge
Plec alb. Uscatu-n mine latr\.
La poart\, un bufon de piatr\.
M-aplec. Este [i nu-i.
Îl pup. Beau ap\ chiar din gura lui.

https://biblioteca-digitala.ro

Un p\m>nt
numit Rom>nia

1969

{i-a venit un nor cu coarne
peste sufletul meu, doamne,
s\ m\-mpung\ a venit
numai chiar din infinit.
{i-a venit un os sub]ire
dintr-o alt\-nalt\ fire
dat cu fluier supt de sunet
[i cu fulger f\r\ tunet.
A venit la mine nimeni,
s\ruri [i piperi [i chimeni,
verdele din frunza smuls\
laptele din ]>]a scurs\
[i mi-au pus la pleoape-un fel
de vedere de cercel
[i în inim\ nisip
[i pe chip altfel de chip,
voind nev\zuta hidr\
s\ mi-o-ntoarc\-n sus, clepsidr\.
Nemaivr>nd în mine s>nge,
ochiului i-au dat a pl>nge
tot cu luna lacrim\
cu stelele patim\.
A venit la mine "DA"
care tocmai învia
[i-a venit la mine "NU"
de însumi v\rsat în tu.
Au venit s\ îmi propun\
ca s\ fiu la noapte lun\
[i-ntre coaste s\ îmi fiu
alergare de-argint viu,
de aur, de platin\
de stejar, de paltin\,
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de cuv>nt, de necuv>nt,
ne[tiind c\ sunt p\m>nt.
II
At>rnat de ploaie ca v>ntul de nori
ca negru de aripa neagr\.
Bate b\tr>nul f>lf, bate,
zboar\ b\tr>nul pe sub p\m>nt
printre viermi [i r\d\cinile minunate
f>lf, printre r\d\cinile minunate
ale stejarului, ale plopului,
ale gutuiului,
ale prunului, arinului,
ale nu[tiucuiului
[i-ale nustiucinelui.
III
Duce]i trupurile. Un dulce dor
m\ pa[te-n c>mpul de mohor:
Neîn[\uat,
nepotcovit, neînjugat.
Duce]i trupurile. S\ se lase
albul cel mai alb pe oase,
s\ îmi fie duhul ghimp
rup>nd pielea de pe timp.
Duce]i trupurile. Fie
spart\ coasta-colivie,
inima s\ ias\-afar\
la vedere peste ]ar\.
Duce]i trupurile, Doamne,
s\ ne dezbr\c\m de haine,
cum e apa dezbr\cat\

de izvorul care-o poart\
[i se-mbrac\-n cel ce-o bea
însetat de setea sa
de r\m>ne tot neud
de la Nord p>n\ la Sud.

Trupurile! Nu vederea
cea c\zut\-n ochi ca mierea
nici auzul, nici mirosul
locuind în trup ca osul.
Duce]i trupurile. Vin\
peste noi din nou lumin\.
Duce]i trupurile. Bate
mul]ime-n singur\tate.
IV
De dou\ mii, p\mântul, de ani
se îngra[\ cu trupuri
din trupurile noastre
n\sc>nd mereu copaci.

De dou\ mii de ani acest p\m>nt
din trupurile noastre face parte.

Noaptea, în lanul cel de gr>u
c>nd fluier herghelia din prundi[uri
suntem de fa]\ eu [i tu
[i tu [i tu,
viii [i mor]ii laolalt\.

Str\bunii dorm,
apele curg,
luna r\sare
[i apune.
P\m>nt de carne e[ti,
p\m>nt de carne...
Pentru un om, o, c>t\ lume!
P\m>nt at>rn>nd înapoi cu mor]ii t\i,
tu care-mi începi direct din spinare,
p\m>nt de carne, de mii de ori
s\rat\ sub [ei de sare.
P\m>nt de carne, bun de m>ncare,
p\m>nt de oase str\lumin>nd
o, ce miros violent,
ce sf>nt\ duhoare
de diamant au pietrele tale,
p\m>ntule de p\m>nt!
Am s\ te-ngra[ la r>ndul meu
cu mine,
l\s>ndu-]i doar scheletul alb
s\-]i fie verighet\-n jurul r>urilor,
p\m>nt de carne,
p\m>ntule de p\m>nt!

Un nod e-n via]\. Restul
fr>nghiei sp>nzur\ în jos.
O mie de str\mo[i at>rn\-aici
de fiecare suflet.
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C\tre cititorul c\r]ii acesteia

În[iruirea de versuri din fa]a dumneavoastr\
este un fel de pas\re care zboar\ invers, ca s\ repet o inspirat\ imagine a lui Borges.
Ea propune, din punctul de vedere
al sentimentelor, sentimentul c\ apocalipsul a
fost de mult, de foarte mult, [i c\ amintirea lui
poate fi considerat\ numai ca o surs\
a cuvintelor reci, neschimbate în urlet.
N. S.

N-ai s\ vii

N-ai s\ vii [i n-ai s\ mor]i
N-ai s\ [apte între sor]i
N-ai s\ iarn\, prim\var\
N-ai s\ doamn\, domni[oar\.
Pe fundalul cel albastru
din al ochiului meu vast
meteor ai fost [i astru
[i incest ai fost, prea cast.

Uite-a[a r\mânem orbi
surzi [i ciungi de un cuvânt.
Soarbe-m\ de po]i s\ sorbi
"S" e rece azi din sunt.

1970
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Ausweis

Din nou, noi

Scot sângele [tampilat la vedere.
Mi se d\ drumul.
Scot osul sculptat la vedere.
Întârzii o secund\, dar mi se d\ drumul.

Bun, dar cu noi cum r\mâne?
Ei au fost mari, tragici, sfin]i...
Ei au mâncat pâine,
p\rin]ilor no[tri le-au fost p\rin]i.

Scot îndur\toarea limb\ vorbit\, - la vedere.
Dic]ionarele sunt preg\tite,
a[a c\ mi se d\ drumul.

Dar noi, dar cu noi?...
Lor le-a fost frig, au p\timit,
au mers prin z\pad\, prin noroi,
au murit [i s-au nemurit.

De ce vrei s\ treci, m-a întrebat moartea.
Sunt liber, i-am r\spuns,
a[a c\ nu am chef s\-]i r\spund.
Ea a stat un timp descump\nit\,
apoi, mi-a dat drumul.
Am pe mine toate [tampilele.
Dac\ vre]i s\ [ti]i
eu, unul, sunt în ordine,
mie mi se d\ drumul.

Noi tr\im, cu noi cum r\mâne?
S-a hot\rât ceva? S-a hot\rât?
Când anume [i ce anume?
Suntem, dar ne este urât.

De dragoste
Ea st\ plictisit\ [i foarte frumoas\
p\rul ei negru este sup\rat
m>na ei luminoas\
demult m-a uitat, demult s-a uitat [i pe sine
cum at>rn\ pe ceafa scaunului.
Eu m\ înec în lumine
[i scr>[nesc `n crugul anului.
îi ar\t din]ii din gur\,
dar ea [tie c\ eu nu r>d,
dulcea luminii f\ptur\
mie, pe mine m\ înf\]i[eaz\ pe c>nd
ea st\ plictisit\ [i foarte frumoas\
[i eu numai pentru ea tr\iesc
în lumea fioroas\
de sub ceresc.
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Singur\ vedere

Întreb\ri

Ei au plesnit, au cr\pat, s-au scurs
în aerul acesta infect
[i dus.
Risip\ de pene albe [i murd\rite,
ningea,
ningea f\r\ frig peste semne
[i peste podea.

Eu v-am spus vou\ s\ nu zbura]i le-am zis lor,
de ce a]i vrut s\ vre]i
[i s\ v\ încerca]i
mai jos, mult mai jos?...
Eu v-am spus vou\ s\ r\mâne]i
s\ r\mâne]i ce sunte]i.
De ce a]i venit pân\ aici?

Stau, doamne, cu o sabie în mâna dreapt\
[i în mâna stâng\ stau, doamne
cu un bici.
Dar nu mai am ce t\ia [i nici ce bate.
S-au sf\râmat prin venire spre mine,
de la stea spre mine,
de la comet\ spre mine,
fiin]ele gândite [i minunate.

Tr\im un prezent pur?
A tr\i înseamn\ timp?
Timpul este tot ceea ce nu în]elegem?
Timpul este tot ceea ce nu suntem noi?
Exist\ timp acolo unde nu este nimic altceva?
Timpul este f\r\ s\ fie?
Timpul este însu[i Dumnezeu?
Inima mea bate în timp?
Sunetele, mirosurile,
pip\itul, gustul, vederea
sunt chipuri ale timpului?
Timpul este legat de lucruri?
Timpul este legat de cuvinte?
Gândurile sunt timp?
Timpul este însu[i Dumnezeu?
A fi, înseamn\ timp?
A avea, înseamn\ timp?
Ceasurile sunt bisericile noastre
de mân\ sau de buzunar,
de perete...
Ne rug\m luând cuno[tin]\
de b\taia lor înscris\ pe cadrane...

Plou\ cu sf\râm\turi.
Plou\, doamne, peste întregul de mine.
Au f\cut explozie acele f\pturi
în care m-a[ fi întrupat,
poate, mâine.
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În landa de piatr\
Ar trebui s\ existe [i pentru tr\d\tori un altar
[i pentru la[i [i pentru curve ar trebui
o biseric\, o biseric\ spre alinare...
Ah, încep s\ nu mai fiu,
[i nu dintr-o dat\ [i m\re]
ci rând pe rând
câte rânduri sunt pe lumea asta,
câte absen]e de biserici sunt pe lumea asta
chiar în landa aceasta...

C\tre soldat

Vor veni în fa]a ta, urlând [i strigând
- Avem patru mâini fiecare,
avem patru mâini;
nu-]i aduci aminte
cum ai zis c\ ai vrea [i tu
s\ ai patru mâini?"

Nu exist\ biseric\
pentru rug\ciunea ofilirii florii...
Unde, suflete, s\ se roage iepurele împu[cat
[i unde s\ î[i pl>ng\ lacrima de rugin\
pu[ca vân\torului mort?

Tu soldatule, stai drept, tu
soldatule nu-]i scoate arma
de pe um\r
[i nici baioneta din teac\!
Vor veni la tine [i-]i vor spune:
- Avem patru picioare, dou\ inimi avem
[apte ochi, trei limbi ascu]ite;
iar în spinare
opt rânduri de aripi pale
[i cinci rânduri de pl\ci
N-ai zis tu c\ ]i-ar place s\ fii
astfel?
N-ai zis-o tu, chiar tu?"

Oare pietrele pe care calc\ ro]ile [i caii
au ele vreun Dumnezeu al pietrelor?
{i dac\ au un Dumnezeu al lor
în ce biseric\ de piatr\ stau
în genunchi de piatr\, pietrele?

Soldatule tu, s\ stai drept
Nu-]i scoate arma
de pe um\r [i nici
baioneta din teac\.
Atâta î]i zic: Descurajeaz\-i!
Descurajeaz\-i!
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EPICA MAGNA
1975

Autoportret
Eu nu sunt altceva decât
o pat\ de sânge
care vorbe[te.
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Pean
Nu trebuie în]elese sentimentele, ele trebuie s\ fie tr\ite.
Nu trebuie în]ele[i porcii, ei trebuie s\ fie mânca]i.
Nu trebuie în]elese florile, ele trebuie s\ fie mirosite.
Nu trebuie s\ fie în]eleas\ pas\rea, l\sa]i-o pe ea singur\;
nu-i face]i ramur\ din inima voastr\,
nu-i be]i cu respirarea voastr\ aerul,
aerul de sub arip\...
Nu trebuie mai ales s\ în]elegem, trebuie mai ales s\ fim;
dar mai ales trebuie s\ fi fost,
într-adev\r mai ales s\ fi fost.
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Pr\bu[irea unui vultur într-un om

Hieroglifa

M-a izbit vulturul pr\bu[indu-mi-se pe um\r.
Clon]ul lui mi-a luat aerul din pl\mâni,treaz fiind înc\, m-am trezit
cu l\untrul meu plin de zbur\toarele cerului.

Ce singur\tate
s\ nu în]elegi în]elesul
atunci când exist\ în]eles.

Fereasc\-m\, s\ stea [i cerul cu stele în mine.
Prea pu]in\ mi-e via]a, încât
dau liber vederii [i razei ei
dau liber.
Atâta v\ rog, scoate]i-mi din pl\mâni pe vultur.
Am s\-l duc în spinare s\-l îngrop la vârf de munte.
Atâta doar v\ rog, scoate]i-mi pe vultur din pl\mâni.
M\ sufoc; penele lui îmi umplu respirarea.
Strein de moartea mea
e vulturul mort.

{i ce singur\tate
s\ fii orb pe lumina zilei,[i surd, ce singur\tate
în toiul cântecului.
Dar s\ nu-n]elegi
când nu exist\ în]eles
[i s\ fii orb la miezul nop]ii
[i surd când lini[tea-i des\vâr[it\,o, singur\tate a singur\t\]ii!

Dez`mblânzirea
De mult negru m\ albisem
De mult soare m\-nnoptasem
De mult viu m\ mult murisem
Din visare m\ aflasem
Vino, tu, cu tine toat\
ca s\-ntruchip\m o roat\
Vino, tu, f\r\ de tine
ca s\ fiu cu mine, mine.
O r\sai, r\sai, r\sai
pe infernul meu, un rai
O r\mâi, r\mâi, r\mâi
Palma bate-mi-o în cui
pe crucea de carne
când lumea adoarme.
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Fulgerul [i frigul
To]i cei din curte, deodat\,
nelini[ti]i, am sim]it prezen]a aripei.
Acest lucru s-a întâmplat
într-o luni dup\ amiaz\,
acum un an.
De atâta vreme, mai ales seara,
f\r\ s\ ne spunem unul altuia ceva,
mai ales seara, sear\ de sear\,
am sim]it prezen]a nelini[titoare a aripei
printre noi cei din curte.
Cu discre]ie, am c\utat în ar]ar, în magazie,
în lucarn\,
sau chiar sub fotoliul mare din sufragerie.
De asemeni, am c\utat dup\ tabloul
cu ram\ bogat\,
de familie, printre rochiile femeii din dulap,
dup\ perdeaua de catifea, vi[in\ putred\.
P\rând a privi oriunde altundeva,
în timp ce vorbeam orice altceva,
prezen]a aripei ne nelini[tea [i ne nelini[te[te.
De aceea radioul întotdeauna este pus mai tare,
iar pompa din curte l\sat\ s\ curg\ zgomotos.
S-au înmul]it pisicile [i câinii
din aceast\ pricin\,
iar becul electric de la intrare e l\sat aprins
toat\ noaptea.
Abia acum, dup\ un an de zile,
plecând în grab\ din cas\, chemat de un pacient,
i-am sim]it brusc, în spinare,
adierea rece.
M-am oprit în col]ul str\zii
[i, fulger\tor, mi-am întors chipul spre cas\.

Ah, tu frig, [i tu fulgerare !
Îngerul este chiar zidul casei,
zidul cel mare t\iat la mijloc
de o fereastr\ p\trat\.
Chiar acest zid este,
acesta, cu fereastr\ p\trat\!
Chiar el este
privindu-m\ rece, fix.

Starea pe loc
Ar fi fost un p\cat [i-o ru[ine s\ zbor
Ar fi fost o tr\dare
s\ devin dintr-o dat\ u[or.
Greul p\mântului
care e dragostea lui pentru mine
s\-l schimb într-un gând, într-o în\l]ime
Dragostea acestui glob imens [i greoi,
prin moarte
Dac\ m-a[ fi num\rat în trei sau în doi
l-a[ fi l\sat ca vita f\r\ p\[une
[i ca lumina
far\ de ochiul de rug\ciune.
Mai sunt pentru c\ el m\ este.
Dar ce lung\ [i sângeroas\ poveste...
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Daimonul meu c\tre mine

Vine focul, îmi zise, fii atent vine focul
[i-o s\ vezi cu ochii pietrele înmuindu-se
[i pe caprele negre de stânc\ înecându-se
în moalele stâncii.
Marea, pe dânsa chiar o s-o vezi
supt\ de fluviu [i pe acesta
supt de râuri [i pe acestea
supte de izvoare [i pe ele
absorbite de setea unei f\pturi alergând.
Ai s\ vezi, îmi spuse Daimonul meu, mie,
ai s\ vezi
cum se usuc\ pe[tii
[i cum se împu]esc balenele
cum se evapor\ meduzele,
c\ci î]i zic ]ie, vine focul, m\ auzi?
- Te aud [i ce s\ fac eu,
chiar dac\ te aud ce s\ fac eu,
eu ce pot s\ fac eu?...
- Schimb\-te în cuvinte, mi-a zis Daimonul,
repede, cât mai po]i s\ te schimbi!
Schimb\-]i ochiul în cuvânt
nasul [i gura
organul b\rb\tesc al facerii,
t\lpile alerg\toare,
p\rul care-a început s\-]i albeasc\
prea des încovoiata [ir\ a spin\rii, schimb\-te în cuvinte, repede, cât mai e timp!
I-am spus Daimonului: - Tu nu [tii c\
vorba arde,
verbul putreze[te,
iar cuvântul
nu se întrupeaz\ ci se destrupeaz\?

Am pus un sentiment pe bronz [i tu [tii asta
[i a fiert din pricina luminii soarelui.
Am dat un nume unui copil
[i numele s-a spart de timp [i de vr\bii.
- [tiu asta, mi-a zis Daimonul.
Schimb\-te în cuvinte precum î]i zic!

Cina general\
Vezi, îmi spuse el,
vine un moment în care durerea
se schimb\ în indiferen]\
[i nenorocul
în obi[nuin]\.
Nu-]i mai pas\ cine [tie ce, [i un fel de lini[te
începe s\ te cuprind\.
Te surprinzi, îmi spuse el,
privind prin brazi, prin cai,
prin ocean [i prin alte multe
ca prin sticl\.
Al t\u [i al fiec\ruia, îmi spuse el,
nu se mai sprijin\.
Fosta dragoste, foamea,
strig\tul, îmi spuse el,
par împ\r]ite la o cin\ general\.
Ah, dar existen]a fiec\rui individ, îmi spuse el,
este nesfâr[it\ [i m\rea]\.
Resturile ei nu dureaz\ decât o secund\,
iar întinderea mor]ii, nici atâta.
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C>ntec
Absen]\ murdar\ [i a[teptare
disperat\.
~n lipsa ta s-au n\scut
cifrele [i zeii.
[i tu nu [tii nimic de aceasta.
[i tu nu [tii nimic de aceasta.
De c>nd nu e[ti,
piatra a dat lumin\.
Mi[care a dat piatra
de c>nd nu e[ti.
{i tu nu [tii nimic de asta.
{i tu nu [tii nimic de asta.
Fluviul a r\mas gravid de pe[ti,
aerul greu de p\s\ri.
De c>nd nu e[ti.
De c>nd nu mai e[ti.
{i nici m\car nu [tii nimic de asta.
Cuv>ntul meu s-a f\cut trei,
c>ntecul meu s-a f\cut [apte.
Dar tu, habar nu ai
ce este trei, ce înseamn\ [apte.
Murdara a[teptare, absen]\, disperat\.

Smulgerea m\[tii
Nu mi se poate smulge m>na din um\r,
chiar dac\ mi se smulge m>na din um\r.
S>ngele l\sat astfel vederii
ar fi un s>nge contabil
neg>lg>itor [i statistic.
A-]i trage o m\nu[\ de pe m>n\
e pentru insul meu acela[i lucru cu a-]i trage
m>na prin rupere din um\r.
S-ar ivi la vedere
o f\ptur\ at>t de veche [i aprig\
un animal nelegal
luminiscent în afara luminii.
O îmbl>nzire pentru el [i o masc\
un fel de lup\ m\ritoare
a fost înconjurarea lui cu piele
[i trimiterea lui final\
în cinci degete cu unghii.
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De dragoste, de nu...
Mam\, de ce na[ti un b\trân?
De ce na[ti tu numai toamn\
[i numai iarn\?!
De ce mi se face frig de z\pad\, mam\,
când sunt un murdar?
Înc\ miros a spirt
[i al]ii a mor]i, mam\, d\-mi nu stele, ci un pahar de lapte acrit.

Nu-mi da vedere, mam\,
d\-mi un cal h\ituit!
Nu m\ înverzi cu iarb\ verde,
înverze[te-m\ cu ochii ei.
Binecuvânteaz\-m\, mam\,
s-ajungem din doi, trei!
Ce blestem e dorul,
e aproape la fel de sublim
cum e crima, cum e omorul,
sau, mam\, cum e norul!
Tu nu vezi c\ plou\ mam\,
tu nu vezi c\ plou\?
Se-neac\ pe[tii în lumin\, mam\,
se-neac\ pe[tii
[i curg în sus, nu mai curg la vale!
Sânul t\u era cel mai sus, mam\,
de ce l-au f\cut stea, de ce l-au f\cut stea?
Al lui nimenea, mam\, al lui nimenea...
al lui ia-m\ moarte
[i, ia-m\ odat\!
Numai tu m\ iube[ti pe mine,
moarte, numai tu m\ iube[ti
iubito!
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Iacob [i îngerul

Evocare

A venit îngerul obosit [i sup\rat
M-a p\lmuit cu aripile pe fa]\
Peana lui era sprânceana mea de-mp\rat
B\tându-m\ de via]\ m\ dezva]\
Om r\u ce sunt [i plin de sânge
St\team izbit de aripi mari
Mi se p\rea c\ azi m\ plânge
Cu umbre codrul secular
El m\ lovea cu zbor invers
Spre punct m\ trimitea în jos
D\-mi mie Doamne acest vers
{i binecuvântat frumos
D\dea în mine ca [i cum
Pe ruguri grecii cei antici
Vorbirea lor de vânt de fum
Tu Doamne o m\nânci
Ia îngerul de peste mine
{i trage-mi din secunda mea
Gârla de sânge din vechime
Osoasa [i cea f\r\ carne stea.

Ea era frumoas\ ca umbra unei idei, a piele de copil mirosea spinarea ei,
a piatr\ proasp\t spart\
a strig\t dintr-o limb\ moart\.

Stamp\
S\getarea unui leu în cu[c\,
Iat\
Vân\toarea regal\.

Ea nu avea greutate, ca respirarea.
Râzând\ [i plângând\ cu lacrimi mari
era s\rat\ ca sarea
sl\vit\ la ospe]e de barbari.
Ea era frumoas\ ca umbra unui gând.
Între ape, numai ea era p\mânt.

Schimbarea la fa]\
Am schimbat na[terea pe moarte.
În rest am r\mas de tot s\rac.
M-a izbit cu aripa un înger
[i am devenit rege,
pe un tron în pr\bu[ire.
Nu [tiu ce înseamn\ cinci,
nu [tiu ce înseamn\ patru
în genere nu [tiu nimic,
dar m\rturisesc c\ mi-e strâmt\ coroana,
prieteni, ca un orizont îmi sunt tâmplele,
ca o stea sau ca un glon] îmi este coroana,
de-a dreptul în frunte.
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Mama mea [i soldatul ei
Nu, nu, nu,
Strig\ în dureri mama mea, n\scându-m\
nu, nu, nu,
strig\ ea n\scându-m\; via]a nu e pentru ucidere!
Soldatul n\du[it zise:
- Ce sânge, cât de mult de sânge
[i ce miros [i ce strig\t
d\ femeia când na[te
[i f\r\ de nevoin]a glon]ului, acestea zise soldatul n\du[it,
azvârlind cu pistolul s\u
dup\ un fluture.
Nu, nu, nu,
urla mama mea în dureri, n\scându-m\,
via]a nu e n\scut\ pentru a fi ucis\,
nu, nu, nu! striga mama mea, n\scându-m\.
Fluturele zbura în zigzag
revolverul soldatului era cotrob\it de furnici
pe mare [i pe deasupra m\rii
soldatul dezbr\cat
r\s\rea odat\ cu luna.
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Despre limba rom>n\
A vorbi despre limba în care gânde[ti,
a gândi - gândire nu se poate face decât numai
într-o limb\ - în cazul nostru a vorbi despre
limba român\ este ca o duminic\.
Frumuse]ea lucrurilor concrete nu poate fi decât
exprimat\ în limba român\.
Pentru mine iarba se nume[te iarb\,
pentru mine arborele se nume[te arbore,
malul se nume[te mal, iar norul se nume[te nor.
Ce patrie minunat\ este aceast\ limb\!
Ce nuan]\ aparte, îmi dau seama c\ ea o are!
Aceast\ observa]ie, aceast\ revela]ie am avut-o
abia atunci când am înv\]at o alt\ limb\.
Nu spun c\ alte limbi, alte vorbiri
nu ar fi minunate [i frumoase. Dar atât
de proprie, atât de familiar\, atât de intim\
îmi este limba în care m-am n\scut, încât
aproape nu o pot considera altfel decât iarb\.
Noi, de fapt, avem dou\ patrii coincidente;
o dat\ este patria de p\mânt [i de piatr\
[i înc\ o dat\ este numele patriei
de p\mânt [i de piatr\.
Numele patriei este tot patrie.
O patrie f\r\ de nume nu este o patrie.
Limba român\ este patria mea.
De aceea, pentru mine, muntele munte se zice,
de aceea, pentru mine iarba iarb\ se spune,
de aceea, pentru mine, izvorul izvor\[te,
de aceea, pentru mine, via]a se tr\ie[te...

1982
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Absurdul ca sublim ratat
I
Despre sublim cuviin]a mea nu se poate rosti în
cuvinte din pricina rarelor fiin]e de-ale mele cu
care l-am întâmpinat sau care s-au l\sat cutreierate de dânsul.
Nici nu [tiu din prea rara întâlnire dac\ m-a cercetat vreodat\ sublimul [i nici dac\ ceea ce mi se
p\ruse a fi sublim - chiar sublim era.
De aceea, l\sând speran]ei dreptul ei de a se
logodi cu ceea ce este [i nu este, m\ voi opri
asupra într-adev\r lucrurilor rare din via]a mea,
dar pe care le-am luat în cuno[tin]\ cu bucurie [i,
în egal\ m\sur\, cu durere.
Ele sunt firescul, ele sunt absurdul.
II
Realul este un raport; - între sine [i însumi.
Realul are un caracter relativ în func]ie de cine îl
recepteaz\ pe ce. Bunul sim] reprezint\ acel
echilibru pe care noi îl numim real [i care aidoma materiei, ea îns\[i o func]ie relativ\ a sistemului de referin]\ receptor fa]\ de un posibil
sistem de referin]\ ignorat [i numit obiect, se
constituie ca o conven]ie vital\. Aceast\ conven]ie vital\ e tulburat\ în imaginile sale de dou\
st\ri fundamentale ale con[tiin]ei numite în mod
simplu: firesc [i absurd.
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Sf>rtecatul Orfeu - nemuritorul
Noduri [i semne
(1982)

Paul Georgescu

Nichita St\nescu a irupt `n poezie ca un F\t
Frumos în basm. Nalt, ml\diu, cu gest gra]ios,
casca de aur, sur>s între r\sf\] [i cunoa[tere, acest
pieton al aerului ne trezea o uluial\ îngrijorat\.
Ora nu era coapt\, calendarul [ov\ia între
prim\var\ [i toamn\, iar el - f\r\ palo[ sau buzdugan - intra dans>nd în gr\dina cu lalele [i balauri. Un timp l-am crezut somnambul, spre a-mi da
seama, mai apoi, c\ Pr>slea avea ornic din selenium, marc>nd, mai fix ca dibuiala noastr\,
vremile. {i a[a, f\r\ a p\rea m\car, el a schimbat
universul poeziei [i modul zicerii, a[a cum doar
trei sau patru înainta[i o f\cuser\, nichitiz>nd versul rom>n pe dou\ decenii. {tiam ce furtuni
st>rne[te ad>nca originalitate printre netalente [i
talente, [tiam ce fragil vulnerabil era, dar Orfeu a
prins s\ `nc>nte firile [i fiarele; critica bun\ l-a
urmat, N. Manolescu a primit carte de carte cu
fine]e simpatetic\, Eugen Simion a dedicat operei
un larg studiu de referin]\, au urmat traducerile în
limbi str\ine [i omagiile recunoa[terilor, caracterul orfic (sau orfeic?) al poeziei nichitiene s-a
manifestat de la început, irezistibil, de la acea
eminescian\ cavalcad\ în zori. Eugen Simion a
scris despre "sentimentul de jubila]ie", "frenezia
solar\", "vitalitatea diafanului", "stare incantatorie" - [i nu voi reveni. Asist\m, în lumea sa, la o

expansiune continu\. Fulger neîntrerupt, Nichita
St\nescu deschide, f\r\ efort, por]i de eter, lacom
de spa]iu, f\r\ ad\st\ri, înghi]ind orizont dup\ orizont. Vitalitatea exploziv\ îl proiecteaz\ în sus, în
cosmos [i de atunci urmeaz\ uluitoarea plutire
prin ale haosului v\i, deprins\ sau desprins\ din
Luceaf\rul. Nimic terific, îns\.
Cu o jubila]ie care e a geniului, el desface [i
face, înmul]e[te dih\niile [i formele, asociaz\ cu
frenezie ce p\rea incomunicabil, disociaz\ ce era
trainic sudat, jongleaz\ cu ideile, astrele, obiectele
în plenitudinea de a fi; astfel disloc>nd structurile
universului poetic, ca bard al energiilor cosmice,
î[i creeaz\ - zice Eugen Simion - "un cod nou de
coresponden]e". Vorbeam, la începuturi, de
"imponderabilitatea" lumii sale: planare lin\ prin
volume str\limpezi. Nu pot [ti c>t a deprins
Nichita St\nescu din feeria fizico-matematic\
(b\nuiesc c\ nu excesiv), dar am avut din ce în ce
mai mult impresia c\ dezagregarea universului
(poetic) anterior [i re-structurarea unei lumi de
energii [i radia]ii (pe ce c\i ocolite, oculte - ale
poeziei, oricum) reflect\, refract\, stilizeaz\,
viseaz\ marea aventur\ a secolului dou\zeci.
Metamorfozele prin diviziune [i reîmperechere frenetice - constituie unul din aspectele recod\rii
generale, a repopul\rii. Fiindc\, la insisien]a lecturii, straniul univers (poetic) `[i arat\ coeren]a
interioar\, inerent\ Crea]iei.
Poezia sa coincide cu inaugurarea zborurilor
interplanetare.
Poet de viziuni, totu[i, cu toat\ mirifica
metaforie, cu toate menajeriile posibile [i imposibile, mare poet, adic\, Nichita St\nescu a fost [i
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33 NODURI

SEMNE 23

ars poetica
13 februarie
mozart [i c`inele spaniol, tunelul oranj, `n lini[tea serii
editura
cartea
rom>neasc\

1982

este un fermec\tor. Dar cu "Elegiile" se
marcheaz\ o modificare: explozia de
vitatitate senin\ ia sf>r[it, universul în
expansiune ia contact cu propriile sale
limite (provizorii?). Acum începe, tot
frenetic, densificarea imperiului [i verificarea general\ a tuturor v\zutelor [i
nev\zutelor. Jubila]ia nichitian\ fusese
înc\ de la început o nega]ie: a orizontului, a structurii materiei, - o distrugere
incantatorie, îns\ o nega]ie în crea]ie
simultan\. Acum, cu "Elegiile", [i dup\,
se verific\ numerele, volumele, soliditatea fic]iunilor, validitatea stru]oc\milelor [i - mai ales - instrumentele
crea]iei: cuvintele! Ingenuitatea genezei
e urmat\ de gravitate: Creatorul are o
popula]ie întreag\ de organizat. "O,
organizare, [ti]i, în art\ nu se poate - îi
spunea Picasso lui Malraux - eu am
schimbat-o cu alta, at>ta tot". "At>ta tot"
a f\cut [i Nichita St\nescu în poezie: a
schimbat ordinea veche prin alta. A sa?
Da [i nu, devreme ce poezia nou\ îi
accept\ legiuirile. Cu entuziasm. S-a
vorbit despre criz\ `n poezia nichitian\:
este doar travaliul de încercare ce a
urmat dup\ ziua a [aptea. Starea poeziei
a fost ab intio o aventur\ a existen]ei,
dup\ "Elegii" starea existen]ei devine o
aventur\ a poeziei. Am g\sit undeva
aceast\ axiom\ a lui Anaxagoras: "Tot
ceea ce este e forma vizibil\ a indivizibilului". E drama artei nichitiene: a
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exprima inexprimabilul, a descrie invizibilul prin necuvinte. Drama cunoa[terii? Drama expresiei? Cine le poate desp\r]i? Cine a mers mai
departe dec>t el? Sentimentul limitei na[te
mon[]ri. {i ei nu au înt>rziat s\ apar\. La început,
translucizi [i u[or ludici. Dar pe urm\, nu.
"Noduri [i semne" marcheaz\ o modificare la
starea poeziei nichitiene. Este cartea a lui A fi [i A
nu fi - simultan. Titlul sugereaz\ incertul,
c\utarea; a[a se [i cheam\ poemul deschiderii "C\utarea tonului" iar încheierea [irului: "Tonul".
Poetul vrea s\ spun\ altceva, trebuie s\ spun\
ceva anume [i caut\ un ton nefolosit, neauzit.
Atmosfera toat\ s-a schimbat, amurg oranj, temperatura a sc\zut brusc - cartea asta ar fi fost firesc
s\ poarte ea numele "M\re]ia frigului" - [i viziunile terifice abund\. E o carte a unei experien]e
limit\. Cu poeme zguduitoare, dar [i din cele cu
a[chii de viziune sau cu imaginea necristalizat\
(propor]ia din volumele anterioare - aceea[i). Cel
ce într-o c\l\rire în zori se ]inuse m>ndru în [a a
fost tr>ntit s>ngeros de pe cal:
"C>nd m-am trezit eram chiar pe c>mp,
c\zut de pe cal;" (p. 21)
sau
"Mi-aduc aminte, c\zusem de pe cal,
[i stam `n iarb\ `nro[it" (p. 26)
sau
"Cum [ti]i cu to]ii,
c\zusem de pe cal, [i nemi[cat st\team
`n iarb\ [iroind în s>nge." (p. 44)
C\l\re]ul seme] de alt\dat\, înghi]ind orizonturile succesive, fulger\tor, apare ca soldat tr>ntit
pe p\m>nt, [iroind de s>nge. O metafor\ este doar

o metafor\, desigur, dar aici apare ca situa]ie fundamental\. E o carte a retez\rii. Receptivul orizont, însu[i, e o ghilotin\ care taie, reteaz\, spintec\. "Nu curge din el" e un poem al supliciilor: e
jupuit, tras pe roat\, i se sparge ochiul, i se smulge
limba [i i se taie inima (pag.18). "Ochii mei nu
mai pl>ngeau cu lacrimi" (pag. 20), un poem al
vaierului, dup\ cum "Mi-am `ngropat cuvintele..."
este unul al extinc]iei treptate:
"Mi-am azv>rlit din]ii din gingie
[i sabia mi-am descins-o din [old
Precis c\ inima mea este vie
[i c\ eu sunt mort." (pag. 24).
"Cum [ti]i cu to]ii" evoc\ rana din piept, iar
"Vai mie", am spus, o desc\p\]>nare:
"în timp ce capul `mi c\dea `n co[ul
cel `mpletit de rafie, de o ]\ranc\.
{i iute retezat
de pudicul c\l\u." (pag. 62); `n alt poem
apare o r\nire prin vultur:
"Mi-a dat s>ngele pe gur\,
iar ochiul
mi-era o b\ltoac\." (pag. 67); iar în altul, o
tortur\:
"C>nd m-am trezit din somn,
cu dalta îmi cioplea genunchiul." (pag. 83).
Neîndoielnic c\ [i în poeme mai vechi am
`nt>lnit scene de suferin]\ [i mutilare, cum ar fi în
acela, zguduitor, de acum un deceniu, "Despre
starea de zbatere". Dar acesta constituia doar o not\
ro[ie, izolat\, pe c>nd acum frecven]a c>t mai ales
contextul exprim\ un univers poetic modificat.
Cel mai recent volum e scris sub rigorile
iernii `n dublul ei registru: letargia [i cruzimea.
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Un admirabil poem "Mergeam prin z\pad\ înfrigurat" (pag. 28), al suferin]ei letargice, al
cufund\rii în uitarea sinelui, un poem al iernii:
"M\ înfrigurasem de tot
[i mergeam prin z\pad\,
[i ningea at>t de des
`nc>t de vedere nu mai aveam nevoin]\."
Voi aminti, în aceea[i ordine, un alt poem, tot
admirabil:
"Cea]\ deas\, luminiscen]\, compact\,
nu-mi v\d nici m>inile
cea]a umed\, v>scoas\, [erpuitoare (...)
Nu exist\ sus [i nu exist\ jos
Nu exist\ înapoi [i nu exist\ `nainte
de[i merg de parc\ a[ sta
[i stau de parc\ a[ merge."
~n citata "Mergeam prin z\pad\", în care corbul a fost înlocuit cu o vulpe, starea letargic\ se
exprim\ pe întregul:
"`nfrigurat prin zapad\ mergeam,
f\r\ de suflet în mine [i f\r\ de ram,
se albea argintiu spre diminea]\."
Metafora adecvat\ a st\rii este înghe]ul:
M-am dat de m>ncare lupilor
dar lupii erau friguro[i [i bol>nzi,
M>nca]i-m\, am strigat la ei, am strigat
Noi nu, mi-au r\spuns
noi nu m>nc\m om `nghe]at" (pag. 84).
Dar "Iarna nemul]umirii" nu e doar letargie,
ea e anotimpul cruzimilor:
"{i-atuncea am visat într-o secund\,
cum toate capetele celor ce au fost decapita]i
sar înapoi din co[uri [i se a[eaz\
pe g>turile ro[ii ce albesc." (pag. 17).

Devenit lup, face o vizit\ "verilor lupi" cu o
oaie subsuoar\ dar lupii, chiar [i ei, zac în
s>ngeroas\ letargie:
"Murise oaia [i ningea pe noi
[i ne albeam [i ne albeam."
St>rvul piscului de piatr\ e un loc al
masacrelor (pag. 159). Iarna, ca metafor\ a
letargiei [i cruzimii, este anotimpul c\r]ii.
Nichita St\nescu a tr\it o profund
zguduitoare experien]\ personal\ [i î[i caut\
modalitatea nou\ de zicere, vechea expresie
devenind neînc\p\toare. Explozia de vitalitate a
eroului plutind-fulger>nd într-un univers pe
m\sura sa, propice [i fertil, s-a `nlocuit printr-o
lume (poetic\) cu cer jos [i opac, cu orizont mic,
ap\s\tor, înz\pezit, unde domin\ gerul, starea certitudinar\ fiind înlocuit\ fie de o somnie chinuit\,
fie prin viziuni de cruzime provocate de o persoan\ alegoric\ nic\ieri numit\, peste tot
prezent\. E lesne de observat c\ acest liric frenetic e de o pudoare exemplar\, subiectivitatea sa
obiectiv>ndu-se în viziuni.
Nichita St\nescu nu se confeseaz\ în direct,
înc>t e nevoie de o traducere a metaforei generale.
Suferin]\, deci, indicibil\, ce-[i caut\ tonul de
zicere: "ca [i c>nd ai fi mort [i totu[i alerg>nd, ca
[i cum ieri ar fi `n cur>nd,/ astfel stau palid [i trist,
fumeg>nd." (pag. 34). Deosebit de emo]ionant\
mi s-a p\rut cruzimea `n se stesso, `n care sinele
î[i chinuie însinele, amintind de baudelaireanul
Heautontimorumenos:
"Mai singur sunt ca niciodat\ singur
n-am ramur\ cu umbr\ [i n-am r\d\cini
iubito sunt ca un butuc
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pe care un c\l\u reteaz\
scurt
g>turile (...)
[i voi striga
c>t strig\ un butuc
`n care s-a înfipt toporul." (pag. 36).
Orfeu ce domolea animalele, valurile [i
v>nturile, m>niile crunte, este el însu[i o
dureroas\ vibra]ie:
nelini[tit st\team,
url>nd st\team
ca s\-l `ngrop `n g>nduri
[i mi-era fric\ [i nu sur>deam." (pag. 79).
Daimonul ce-i slujise cu supu[enie caut\ acum
s\-l sugrume "`ntocmai cum zeul m\ luase de beregat\ / ca s\ m\ sufoce de timp. ~ntocmai cum el
mi-a spart ochii." (pag. 85). E un ton aspru, noul
ton, ce poate fi concentrat în acest dramatic vers;
"Ia cuno[tin]\ c\ nu am mil\ de mine!" (pag. 66).
O carte a scind\rii - `n multiple sensuri. A fi
[i a nu fi totodat\. Nu m\ refer nici la dedublarea
mai veche `n poezia nichitian\, la lupta poetului
cu daimonul, îngerul, etc., ci la despicare, jertf\ ce
este [i o expia]ie. ~ntreg scenariul se desf\[oar\
între dou\ t\r>muri, a c\ror comunicare se face
prin "tunelul oranj", între a fi [i a nu fi,
subp\m>ntean, de crud ciudat\ lumin\. Domne[te
un anotimp dur, cu animale singuratice hibride
(lup cu g>t de leb\d\), în capcan\, r\nite de
moarte. Vitalitatea îns\[i, at>t de caracteristic\
operei anterioare, devine surs\ de tortur\.
Scindarea e suferin]\ [i jertf\. ~ntr-unul din cele
mai emo]ionante poeme ("Marea era lini[tit\ [i
oarb\"), jertfa aduce împ\carea. Luna t\iase

marea în dou\. Poetul merge descul] pe raza selenar\ dar e t\iat în dou\ de aceasta. Marea se
înro[e[te de s>ngele jertfei:
"marea era ro[ie
[i lini[tit\
[i calm\" (pag. 97).
Alt\ poezie ("Ce simte un pe[te sf>rtecat" pag. 98, se dedic\ tuturor sf>rtec\rilor, iar "Tonul"
c>nt\ desp\r]irile de A fi, treptata dezobi[nuire de
existent. Orfeu, cel ce îmbl>nzea fiarele, cel ce-[i
vizita neamurile cu o ciurd\ de lei str\vezii,
Orfeu, acum despicat, e amu[inat, înconjurat, de
haite de lupi în r>njire. Lupii abund\. Dar ce e ciudat e c\, p\r\sit de daimon, el `nsu[i devine lup.
Nu poate, Orfeu, nu mai vrea s\ înc>nte
dobitoacele? De altfel, din perspectiva durerii,
poemele pot fi `mp\r]ite în dou\ feluri: 1.
Descriptio doloris; 2. Procese verbale de viziuni.
Spun "procese verbale" `n sensul despuierii stilistice, al lep\d\rii de metafore, al gravit\]ii dure din
ton. Extrema r\ceal\ cu care insul liric descrie
suferin]ele proprii.
E o carte a pedepselor. De spintecare am vorbit, ca [i de r\niri, mutil\ri, decapit\ri, de
amenin]area dih\niilor singuratice sau în haite, de
amor]ire [i nep\sare prin `nghe] am vorbit, ca [i de
descriptio doloris [i procesele verbale de viziuni
grandioase. Alt\ pedeaps\ ar fi desp\r]irea organului de func]ie: izvorul de curgerea, devenirea
lui, revenirea fiin]ei în limitele ei (privirea, refulat\, se re`ntoarce în pupil\). Dar pedeapsa evident\ de la prima ochire este mi[carea ca atare.
Repedele Orfeu, lacomul de spa]ii, înghi]itorul de
orizonturi, fulgerul ne`ntrerupt prin v\ile haosu-
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lui, cel ce conturna plane]ii resimte acum drept
condamnare mi[carea ca atare, fuga f\r\ finalitate,
("...de[i merg de parc\ a[ sta locului/ [i stau locului/ de parc\ a[ merge"). Sunt pedepse infernale.
Mersul f\r\ finalitate e [i grotesc macabru:
"Alerg nebun [i singur
[i `n patru labe
s\ v\d unde `l duc ca s\-l `ngroape."
("Mozart [i c>inele spaniol").
De aceea, cel ce g\sea plenitudinea în
mi[care î[i afl\ extazul în imobilitate:
"Eram vr\jit [i nici nu mai mi[cam
to]i vulturii st\teau `n]epeni]i în aer,
iar soarele sp\rsese cerul,
cu sunet de lumin\ [i cu vaer."
Poemul e de o înghe]at\ m\re]ie:
"în bra]ul meu `ntins [i rece
ca sceptru eu ]ineam ce nu mai trece (...)
nu r\s\ream, nu apuneam..." (pag. 42).
Poetul plutirii în imponderabil, al fulger\toarelor deplas\ri [i al sentimentului de jubila]ie, ce ajunge s\ vad\ o pedeaps\ în deplasare,
în]epene[te-n jil]u-i, investit:
"Stam rege fix, de piatr\ [i de stea
]in>nd oprit cuv>ntu-n gura mea,
nec>nt\lor." (pag. 43).
Daimonul a fost mereu înso]itorul fidel al
Poetului care, p\r\sit de acesta, î[i pierde for]a,
recade; dar în noul volum daimonul însu[i sufer\,
ca [i omul, iar invocat, apare url>nd. De subliniat
c\ suferin]a fizic\ e joas\, necru]\toare, devenind
fertil\ doar c>nd dep\[e[te trupescul, deschide o
privire c\tre altceva: "Da. S>ngele nu c>nt\!"
(pag. 67). Varietatea lumii, cu cascada ei de meta-

morfoze, nu-l mai satisface - simte un jind nespus
spre "altceva" (pag. 37). {i, astfel, prin zicerea
suferin]ei, devine Orfeu sf>[iatul - nemuritor.
Ceea ce apare, cu totul nou, în aceast\ carte
este perceperea lumii prin suferin]\. Insul liric
fiind îndurerat, se schimb\ tonul c>nt\rii, se
modific\ structura universului poetic. Lumile în
expansiune frenetic\ stopeaz\, se contract\, universul poetic e acum str>mt, ap\s\tor, umplut cu o
ciudat\ lumin\ oranj, dominat de o iarn\ letargic\
[i crud\, în care animalele, alt\dat\ fermecate de
Orfeu, sunt sinistru agresive. Vitalitatea nichitian\, întoars\ in se stesso, tortureaz\: e o carte a
despic\rii, mutil\rilor [i desc\p\]>n\rilor,
mi[carea - sim]it\ ca pedeaps\. Cartea lui A fi [i a
nu fi, cartea unei tr\iri limit\, o grav\ aventur\
existen]ial\.
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NOD 2
Nu curge din el
ceea ce vrei s\ curg\ din el!
Nu cade din el
ceea ce vrei s\ cad\ din el!
Nu moare în el
ceea ce vrei s\ moar\ în el,
împ\rate!
Roata îi rupe carnea
[i carnea nu i se mai sfâr[e[te!
Roata îi rupe osul
[i osul nu i se mai sfâr[e[te!
Roata îi rupe sângele
[i sângele nu i se mai sfâr[e[te,
împ\rate!
I-am jupuit pielea de pe el
[i sub piele i-am g\sit tot piele!
I-am spart ochiul [i sub ochi
i-am g\sit tot ochi!
I-am smuls limba
[i sub limb\ i-am g\sit
tot limb\, împ\rate!
I-am t\iat inima
dar sub ea afl\m tot inim\!
I-am despicat fruntea
dar sub ea afl\m tot frunte!
I-am frânt [ira spin\rii
dar sub ea afl\m tot [ira
spin\rii, împ\rate!

Au început s\ ni se road\
de sudoare, trupurile [i min]ile,
cum se roade ceasul cel mare
al prim\riei, - de timp!
Ne tocim de moartea lui
care nu-l moare, împ\rate!
Lucr\m la el într-una, lucrarea, dar el nici m\car nu se începe!
El nici m\car nu se începe!
M\car nu se începe!
Nu se începe,
împ\rate!

SEMN 3
Tu nu-n]elegi c\ cel mai greu e sentimentul?
Tu nu-n]elegi c\ sentimentul unei pietre
o smulge [i o zboar\ [i-o atârn\
[i-o plute[te?
Tu nu-n]elegi c\ noi c\dem l\untrul nostru?
C\ sentimentul de l\untru
îl ]inem greu, r\zb\t\tor prin pietre.
Tu nu-n]elegi aceasta?
Tu nu-n]elegi c\ stelele în sine
sunt un l\untru din l\untru dep\rtat?
Tu nu-n]elegi c\ albul în desime
e negru împ\rat?
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NOD 10

NOD 11

Las\-m\ te rog s\ vin s\ mor la tine acas\
mielule, alung\ mieii din jurul t\u
[i las\-m\ s\ mor la tine acas\, mielule!
Iedule, alung\ iezii t\i din jur
[i las\-m\ s\ mor la tine acas\, iedule!
Fluture, alung\-]i fluturii din jur,
[i las\-m\ s\ mor la tine acas\, fluture!
Iarb\, alung\-]i câmpurile tale…

Eram vr\jit [i nici nu mai mi[cam,
to]i vulturii st\teau în]epeni]i în aer,
iar soarele sp\rsese cerul,
cu sunet de lumin\ [i cu vaer.
Pe jum\tate doar din ea,
copilul se n\scuse,
ea dou\ capete avea,
timpul încremenise
b\tut în palma ta, Iisuse!
O eli eli lama sabahtami,
o eli, eli!
Mi se îngro[ase râul
ca o jugular\ peste gât,
pe câmpul \sta nearat, urât,
iar caii se evaporau u[or,
deasupra nu era vreun nor,
m\ înzeiam, m\ înzeiam,
nu mai muream, nu mai muream,
în bra]ul meu întins [i rece
ca sceptru eu ]ineam ce nu mai trece, [i fix eram,
piatr\ eram [i nici p\mântul nu-l roteam
nu r\s\ream, nu apuneam, [i ]ara mea era un geam
prin care nimeni nu privea.
Stam rege fix, de piatr\ [i de stea
]inând oprit cuvântu-n gura mea,
necânt\tor.

SEMN 20
El ar\ta cu degetul,
dar noi nu [tim ce ar\ta; s\ ne fi vorbit, s\ ne fi cântat
am fi [tiut poate,
S\ ne fi surâs,
s\ fi f\cut un gest din n\ri,
s\ fi dat drumul [oimului de vân\toare
pe care-l ]inea în mân\,
poate-am fi în]eles ceva.
Dar el
ar\ta cu degetul
[i noi n-am în]eles:
sud?
nord?
est?
vest?
De s-ar fi uitat cu ochii lui în ochii no[tri!
Dar el ar\ta cu degetul
[i tot timpul în alt\ parte!
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Structura artistic\
- o parafraz\ critic\ -

A venit îngerul [i mi-a
zis: de atâta amar de vreme
te veghez ca s\ ajungi om de
[tiin]\ [i tu pân\ acum n-ai
inventat nimic!
Cum s\ nu; am inventat;
numai c\ [tiin]a pe care am
creat-o este atât de subtil\,
încât uneori se confund\ cu
firescul. Ea se nume[te
hemografia, adic\ scrierea
cu tine însu]i.
Nichita St\nescu

1984
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R\zboiul cuvintelor
Cuvintele fiind ca umbra structurii materiei,
c\ut\m întruna sursa ce a iluminat materia ca s\
lase o umbr\ atât de majestuoas\, atât de semantic\. Tendin]a c\tre aceast\ surs\ retrage uneori
cuvintele prin materie, distrugând materia, c\tre
sursa ini]ial\. Traversarea cuvintelor prin materie
nu mai ]ine de cuvânt, ea s-ar putea numi chiar
poezia.
Dac\ materia
are timp, cuvântul
are
eternitate,
dac\ materia este
simultan\ numai
cu secunda, cuvântul este simultan cu orice,
oricând. Umbra
vie]ii mele sunt
cuvintele mele.
Eu sunt simultan
cu propria mea
secund\, cuvintele mele sunt
simultane
cu
orice, oricând.
Singura proprietate este aceea
de a avea spirit. A
avea materie e
risip\. Durerea [i
sentimentul tragicului apar nu
atunci când mate-

ria sfâ[ie materia, ci numai atunci când cuvântul
sfâ[ie cuvântul l\sând în tenebre dâra necuvintelor. În aceste texte se vor înf\]i[a câteva
episoade din r\zboiul cuvântului cu cuvânt [i al
verbului cu verb.
În consonan]\ cu tân\rul meu prieten, criticul
Alexandru Condeescu, am f\cut o revizuire a
celor publicate pe parcursul a peste 25 de ani
l\sând numai lucrurile care s-au salvat conjuncturii intime sau exterioare.
Edi]ia nu are preten]ia de a fi definitiv\,
ci numai n\zuin]a.
Oricum, ofer Titanicului acest iceberg,
realului aceste cuvinte.

https://biblioteca-digitala.ro

Nichita St\nescu

PREMIUL HERDER • 1976
Cel mai tân\r dintre laurea]ii anului acesta este
Nichita St\nescu, n\scut în 1933. Prin intermediul
personalit\]ii lui, curatoriul premiului Herder
încoroneaz\ literatura modern\ a României.
Nichita St\nescu a studiat filologia la
Universitatea din Bucure[ti, [i-[i începe crea]ia
literar\ odat\ cu absolvirea, în 1957. De atunci,
într-o succesiune rapid\, public\ volume de poezii
însumând o oper\ liric\ în acela[i timp iritant\ [i
remarcabil\. Cunosc\torii literaturii române consider\ pe Nichita St\nescu ca pe cel mai însemnat
poet liric al României de azi - un liric a c\rui
adev\rat\ statur\ nu poate fi apreciat\ pân\ ce nu
se renun]\ la imaginea Balcanilor ca o antologie a
pitorescului. S-a eviden]iat faptul c\, pentru a-l
în]elege pe Nichita St\nescu, nu trebuie uitat c\
România are dreptul s\ se considere locul de

ba[tin\ al dadaismului [i c\, printre ctitorii
suprarealismului, se num\r\ [i români.
Elementele absurde din crea]ia lui Nichita
St\nescu au fost motivate prin faptul c\ este compatriotul dramaturgului Eugen Ionescu [i c\
predilec]ia pentru absurd î[i are originea, într-o
oarecare m\sur\, în îns\[i istoria românilor. Iat\, o
]ar\ [i un popor, care dup\ legit\]ile logice ale
istoriei, nici n-ar trebui s\ existe. O insul\ romanic\ înfruntând st\pânirea turceasc\, conservându-[i originalitatea la frontierele slavonismului, o
latinitate, aproape cu des\vâr[ire rupt\, cu un
mileniu [i jum\tate în urm\ de restul lumii latine.
Faptul acesta se resimte în poezia lui Nichita
St\nescu. Motivul supravie]uirii, întâlnit la tot
pasul în cântecul popular, îi este de asemenea,
specific. De aici, dup\ câte se pare, [i înclina]ia lui
Nichita St\nescu pentru elegie, genul literar al
desp\r]irii, cât [i pentru metafora [arpelui care,
dup\ ce [i-a
lep\dat pielea,
începe un fel de
nou\ via]\ (...)
Din cuvântul
rectorului
Universit\]ii
din Viena,
cu ocazia
decern\rii
premiului
Herder lui
Nichita St\nescu
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Premiul
Interna]ional
"Cununa de aur"
Struga, august 1982,
pentru
Nichita St\nescu

Este o deosebit\
cinste pentru Serile de
poezie de la Strunga
faptul c\, în acest an,
Dumneavoastr\
v\
înscrie]i numele printre
câ[tig\torii
marelui
premiu al Festivalului,
iar opera Dumneavoastr\ poetic\, va fi,
suntem siguri, înc\ o
punte care s\ apropie [i
s\ afirme [i mai mult
leg\turile literare [i de
prietenie dintre cele
dou\ ]\ri ale noastre.

Comitetul Festivalului
Interna]ional
"Serile de poezie de la
Struga"
c\tre Nichita St\nescu
Avem deosebita onoare s\ v\ aducem la cuno[tin]\ urm\toarele:
Comitetul Festivalului
Interna]ional "Serile de
poezie de la Struga" î[i
exprim\ astfel bucuria
pentru faptul c\ Dumneavoastr\ sunte]i poetul
care, în acest an, a]i dobândit Cununa de Aur pe
anul 1982, ca o recunoa[tere binemeritat\ pentru
Opera dumneavoastr\ poetic\, oper\ care ocup\
un loc important în dezvoltarea poeziei contemporane din România [i din lume. Pân\ acum,
aceast\ recunoa[tere interna]ional\ a mai fost
acordat\, poe]ilor: Wyston Hugh Auden (S.U.A.),
Eugenio Montale (Italia), Pablo Neruda (Chile),
Fazil Hüsnü Daglarca (Turcia), Eugène Guillevic
(Fran]a), Leopold Sedar Senghor (Senegal),
Arthur Lundkvist (Suedia), Rafael Alberti
(Spania), Miroslav Krleza (R.S.F. Iugoslavia).

În a[teptarea sosirii
Dumneavoastr\
la
manifest\rile
F e s t i v a l u l u i
Interna]ional "Serile de Poezie de la Struga", care
vor avea loc în perioada 26-31 august a.c. la
Struga, prilej cu care vi se va înmâna [i premiul,
v\ rug\m s\ primi]i, din inim\, sincerele noastre
felicit\ri.
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Pre[edintele Comitetului,
Jovan Koteski,
scriitor
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Tocirea
Soldatul m\r[\luia, m\r[\luia,
mar[\luia
p>n\ c>nd
p>n\ la genunchi
piciorul
i se tocea
p>n\ c>nd
trunchiul
p>n\ la coaste
i se tocea, i se tocea
i se tocea
p>n\ c>nd
p>n\ la spr>ncene orbea
orbea, orbea
p>n\ c>nd
p\rul lui iarb\ neagr\ era
iarb\ neagr\ era, iarb\ neagr\ era.
Un cal alb venea
[i o p\[tea
[i o p\[tea, [i o p\[tea.
i-ha-ha, i-ha
i-ha.

un poem
pentru
istoria
literaturii
universale
Wearing off

L’émoussement
Le soldat trottait, trottait
trottait
sans arrêt
sans arrêt
ses talons
aux genoux s'enfonçaient,
s'enfonçaient
s'enfonçaient
son tronc
trottait, trottait
trottait
jusqu'aux côtes trottait
trottait, trottait
ses yeux s'étouffaient
s'étouffaient, s'étouffaient
aux sourcils engouffrées
engouffrés, engouffrés
des cheveux herbe noire poussait
herbe noire poussait, herbe noire
poussait.
Un cheval blanc venait
et la paissait
et la paissait, et la paissait.
I-ha, I-ha, I-haïe
Yéé-Yéé.

The soldier marched
and marched
he marched and marched
until
up to his knees
his legs
wore off
and off and off
until his chest
up to his ribs
wore off
and off and off
until
head over ears
his eyes were blind
stark blind
until
that tuft, his hair,
became a blackish tuft of gross.
Then a white horse
came up to browse it:
it browsed if up, o,yes, it did.
Ya-hoo, ya-hoo
ya-hooh-ha.
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Pierre de Boisdeffre

Alasdair Maclean

Nebun de univers…

Acest poet p\[e[te între "tenta]ia realului" [i obsesia
unui absolut care se refuz\; nu [tii ce s\ admiri mai
mult: tensiunea interioar\ care-i însufle]e[te versurile
sau agilitatea lor prozodic\. Acest poet, fiind contemporanul nostru, este totodat\ înnebunit de univers [i bolnav de timpul s\u. Imagini surprinz\toare, metaforice [i
violente, r\sar în mijlocul versurilor sale ca ni[te valuri
pe mare. Poetul cu aripi nev\zute are elanuri mistice;
credinciosul f\r\ credin]\ caut\ un suflet în fiecare
obiect cercetat. Deasupra unui întreg continent, el
întinde mâna prozei glaciale a unui Saint-John Perse,
contempla]iei r\t\citoare a unui Pierre Emmanuel,
credin]ei însufle]ite a unui Jean-Claude Renard. Într-un
cuvânt, pe acest poet, venit din Dacia, care î[i zice
"Hiperborean", îl putem socoti dintre "ai no[tri".
Londra, 13 iulie 1970, într-o zi cu soare [i cu
vântoas\…
(Din Cuvânt înainte la vol. 11 elegii/11 élégies, edi]ie
bilingv\ româno-francez\, Ed. Eminescu, 1970)

Fou de l'univers…

Un poet impresionant… Diapazonul gândirii, imaginilor [i semnifica]iilor acestora dovede[te c\
autorul este profund implicat în via]\ [i nu numai în
literatur\, suficient pentru a spune, prin compara]ie,
c\ o bun\ parte din poezia britanic\ de azi ne apare
drept anemic\.

An impressive poet… In the range of this thought
and imagination and in the sense one gets from him
that he is commited to life as a whole and not just to
literature he makes a good deal of contemporary
British poetry look anaemic.
(Anvil Press Poetry, Spring 1977, London, p.20)

Ted Hughes

Cea mai bun\ carte ap\rut\ la Editura Anvil.
Parcurgi aceste poeme ca pe ni[te extraordinare
m\rturii autentice.
The best book Anvil has published. The poems read
like extraordinary originals.
(Anvil Press Poetry, Spring 1977, London, p.20)

(…) Ce poète chemine entre "la tentation du réel" et
l'obsesion d'un absolu qui se dérobe. On ne sait ce qu'il
faut le plus admirer de la tension intérieure qui anime
ses vers ou de leur agilité prosodique. Ce poète est bien
notre contemporain, il est fou de l'univers, mais il est
malade de son temps. De surprenantes images
métaforiques et violentes, surgissent au milieu de ses
vers comme des vagues sur la mer. Ce poète dont on ne
voit pas les ailes a des envolées mystiques; ce croyant
sans la foi cherche une âme en chaque objet visité.
Pardessus tout un continent, il tend la main à la prose
glaciale d'un Saint-John Perse, à la contemplation
errante d'un Pierre Emmanuel, à la foi vivante d'un
Jean-Claude Renard. Bref, ce poète, venu de Dacie, qui
s'intitule "Hyperboréén", est des nôtres.
Londres, 13 juillet 1970, par un jour de soleil et de
grand vent…
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{erban Cioculescu

Nicolae Manolescu

Cu toate complica]iile inteligen]ei sale, atât de
derutante, poetul e investit cu o aur\ de nevinov\]ie
spiritual\, pentru c\ nu [i-a pierdut sim]ul miracolului cosmic [i al misterului, care fac esen]a
poeziei. Versuri frumoase [i emotive emerg în fluxul discursului s\u liric, ca acei "rari nantes" din
poemul vergilian.

Eugen Simion
Nichita St\nescu este foarte greu de fixat într-o
formul\. Nu st\ niciodat\ în compartimentul în
care îl b\g\m. Unii îl consider\ un poet manierist,
unii cred despre el c\ este un poet de tip vizionarist
[i desigur to]i avem dreptate. El este câte ceva din
toate acestea, dar este [i ceva în plus, ce ne este
foarte greu s\ determin\m. A[a cred c\ era [i el ca
individ, ca personalitate.
Am încercat odat\ s\-i fac un portret; trebuie s\
spun c\ nu am reu[it. Mi-a fost foarte greu s\-l
prind în acea formul\ fericit\, acea formul\ norocoas\ care ne vine din când în când, nu totdeauna.
Fuge din cuvânt, Nichita St\nescu. Fuge din formulele noastre. {i dac\ mi-amintesc bine a[a cred
c\ l-am cunoscut când devenise poet. Era într-o
ve[nic\ goan\, c\uta ceva, la propriu vorbind.
Cred c\ Nichita St\nescu instaureaz\, înfiin]eaz\ în poezia român\ nu numai un mod de
poezie, dar [i un mod foarte special de a fi poet (...)

La cine s\ se refere, în primul rând, un mare
poet, dac\ nu la el însu[i?
Asta nu înseamn\, fire[te, a t\g\dui existen]a [i
valoarea modelelor. Poezia se na[te din poezie, a[a
cum, în alt plan, se na[te din realitatea spiritual\ a
poetului. S-a vorbit, pe bun\ dreptate, de un model
baroc [i de unul manierist la poetul celor 11 elegii.
Exist\, apoi, la el, o t\ietur\ ermetic\ a versului
care poate fi pus\ în leg\tur\ cu Ion Barbu: o
suprafa]\ lucioas\ desparte zenitul de nadir, realul
de cifrul simbolic. Manierismul [i ermetismul barbian (mitul oglinzii e cel mai manierist din toate)
stau bine la un loc. Dar întrevedem [i un al treilea
Nichita, argotic, pitoresc [i muntean-sentimental.
Modelul, stabilit în acest caz de Flori de mucigai,
vine de la Anton Pann [i ajunge la M. R.
Paraschivescu. Arghezi [i-a mai l\sat pecetea [i în
alt fel: în poezia dual-dramatic\ a sufletului care
caut\. Primele poezii din Oul [i sfera ]in de acest
lirism moral-existen]ial, ca [i o parte a Nodurilor
[i semnelor.
Dincolo de modele (care trebuie în]elese ca
structuri deopotriv\ "tematice" [i expresive), u[or
putem vedea [i ceea ce în Nichita St\nescu este ireductibil, a[adar un model propriu, urmat de emulii
de ast\zi [i de mâine. Definirea lui e mai dificil\
decât simpla semnalare. Se identific\, pentru noi
to]i, cu o stare poetic\.
Aceast\ stare poetic\ poate fi descris\, cel mai
sugestiv, prin câteva opozi]ii: real/ireal, concret/abstract, sentiment/limbaj etc. Într-o lume de
obiecte imponderabile (care plutesc, zboar\,
]â[nesc), poezia lui Nichita St\nescu instaleaz\ un

https://biblioteca-digitala.ro

regim al unor originale metamorfoze. Nimic nu
este, pur [i simplu, în aceast\ poezie, în care totul
se transform\. Solidele curg, lichidele se evaporeaz\, membrele devin aripi de p\s\ri sau de îngeri.
Cosmosul intr\ într-un tipar anatomic. Omul este
"figura" central\ a acestei lirice anatomii universale. Cuvintele cunosc coliziuni fizice iar obiectele
se înl\n]uie în faze sui-generis. Consistent\ [i
inconsistent\, materia încalc\ regnurile materiale,
alc\tuind o lume teribil de real\, [i, totodat\, teribil
de ireal\. Lucrurile viseaz\ sau au co[mare.
Sufletul liric al lui Nichita St\nescu r\t\ce[te
printre recifele unei imagina]ii frem\t\toare [i anxioase.

Lucian Raicu
A pornit, la început, cu anume pruden]\; apoi [i pân\ la sfâr[it - a devenit imprudent, a t\iat
pun]ile de întoarcere; impruden]a aceasta este
chiar poezia sa, este el însu[i, Nichita St\nescu.
L-a încercat, f\r\ îndoial\, frica de însingurare,
r\ul în\l]imilor, r\ul adâncimilor; a înv\]at s\
tr\iasc\ - atâta cât a tr\it, cât a putut tr\i - cu acest
r\u (al desprinderii) în suflet, cu acest r\u al exceselor, al primejdiei, al altor t\râmuri, al locurilor
neasigurate.
A c\utat limba "vorbit\" pe aceste locuri; nu se
vorbea nici o limb\ cunoscut\, a trebuit, el, s\ o
inventeze; [i s\ se fac\, pe cât este omene[te posibil, în]eles de c\tre cei - la fel de omene[te - lipsi]i
de un acces nemijlocit. A ad\ugat cuvintelor ([i
necuvintelor) sale putere de seduc]ie [i farmec,
doar pentru a le u[ura greaua sarcin\ [i a le face s\
treac\; a izbutit s\ imprime verosimilitate [i un aer

familiar, un aer "de cas\" straniului mesaj
încredin]at.
Am citit, îndat\ dup\ apari]ie, volumul Noduri
[i semne [i l-am l\sat deoparte. Nu despre orice
carte se poate scrie critic\ literar\. Nu a fost singurul motiv, dar a fost principalul. Este vorba de
moarte - nemeritat\ în cel mai înalt grad -, mai
mult [i mai r\u înc\, despre (aproape) dorin]a [i
(mai sfâ[ietor înc\) neputin]a de a muri. C\ci nu se
moare atât de u[or, nu se moare pe potriva dorin]ei:
de sfâr[it, de întrerupere, de uitare. Mai rea decât
moartea este neputin]a de a muri; [tiu c\ aceste
cuvinte nu sun\ cum trebuie în frigida "critic\ literar\" atât de lipsit\ de aderen]e la esen]ial, dar
nici nu am cum s\ le ocolesc. {i nici nu-mi propun
acum, evocându-l pe Nichita s\ scriu lini[tit\, bine
cump\nit\ critic\ literar\. Îmi a]intesc privirea, nu
vreau mai mult.
Nichita St\nescu este aici dincolo de ceea ce
[tiam despre el [i este, totu[i, acela[i, seam\n\, nu
seam\n\ [i, iar\[i, pe nea[teptate [i din dep\rtare,
seam\n\. Nimeni, în definitiv, nu seam\n\ din
cale-afar\ cu el însu[i; cum de ar sem\na atât de
inventivul, în ipostaze ale sinelui, Nichita
St\nescu? Trecutul ne este un cimitir al eu-rilor
succesive; iar pentru el parc\ mai mult decât pentru al]ii; uimitor este s\-l reg\sim, pe el, care cu
atâta u[urin]\ se uita; s\-l vedem ren\scând în
proximitatea unui loc al uit\rilor, moartea îns\[i.
"Nu credeam s\-nv\] a muri vreodat\". Nu credeam s\-nv\] certitudinea mor]ii lui Nichita
St\nescu [i, pe deasupra, s\-nv\] a face fraze,
oricând de imperfecte, [i le-a[ dori s\ fie imperfecte, privind suprema imperfec]iune, suprema,
revolt\toarea nedreptate, moartea. Îl priveam,
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spunându-mi c\ este de nep\truns. Am
evitat s\-l v\d altfel, a evitat [i el s\ fie
v\zut altfel. Au r\mas s\ dea socoteal\,
de aceast\ inadecvare, între Nichita
St\nescu [i moarte, cuvintele sale.
"Nu, nu e bun / E vechi, e vechi…"
scrie, în prima poezie a ultimului s\u
volum, Nichita St\nescu. Nu sunt bune,
sunt vechi cuvintele pe care trebuie,
totu[i, s\ le folosim. Ca pu]ini al]i mari
poe]i, Nichita St\nescu a sim]it, a
resim]it pân\ la dezgust, pân\ la insuportabil, vechimea cuvintelor. Era plin
de ingenuitate, dar nu pân\ într-atâta
încât s\ le ia de bune [i s\ scrie cu ele ca
[i cum nu s-ar mai fi scris. Nu putea el
suporta vechimea cuvintelor, nu se putea
el împ\ca, omene[te, cu vechimea, cu
gradul prea mare al uzurii lor, nu putea el
s\ treac\, la urma urmelor, cu vederea,
peste imperceptibila lor oboseal\? Nu,
nu putea, pur [i simplu nu putea, deloc.
Dac\ putea s\ treac\ ([i poate, om cum
era, ar fi dorit) ar fi tr\it [i ast\zi, la
apari]ia oricum cuvenitului volum omagial; mul]i sunt (mul]i suntem) dispu[i s\
se lamenteze de inexpresiva învechire a
cuvintelor, dar el a luat drama în serios,
dup\ ce glumise amar [i în toate felurile
pe seama ei, încercând s\ se apere, pân\
ce nu s-a mai putut sustrage, adic\ scrie,
adic\, de bine-de r\u, tr\i.
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Un festival numit dorin]\
La împlinirea unui an de la plecarea lui Nichita
St\nescu la cele ve[nice, undeva, într-o înc\pere
din Palatul Culturii din Ploie[ti, un grup restrâns
de tineri intelectuali încerca s\ g\seasc\ o cale de
a perpetua memoria poetului. Desigur, cu to]ii
s-au gândit la un festival de poezie care s\ poarte
numele s\u, dar, la vremea aceea, când cultul personalit\]ii unui singur personaj invadase brutal [i
de neoprit vie]ile românilor, era aproape cu
neputin]\ s\ propui o asemenea întreprindere cultural\. {i totu[i, dintre toate propunerile f\cute în
acea dup\ amiaz\ de septembrie a anului 1984,
aceasta era cea mai onorabil\ pentru a-l aminti
cuviincios pe Nichita St\nescu. Cei cinci, scriitorii Ion Stratan, Ioan Dan Nicolescu, Florin
Dochia, Constantin Hârlav-Maistorovici [i regizorul Mihai Vasile, au hot\rât s\ propun\
organelor culturale ale vremii acest lucru. Cum în
fiecare epoc\ exist\ [i min]i luminate care sunt
dispuse s\ ri[te pentru o idee, [i în acest caz s-a
g\sit un om din aparatul decizional al vremii care
a îmbr\]i[at ideea [i s-a al\turat acestui proiect.
Era profesoara Gabriela Marinescu, [efa culturii
jude]ului Prahova, care a f\cut toate demersurile
pe lâng\ organele de partid ale acelei epoci ca s\
ob]in\ aprob\rile necesare. Dup\ multe tergivers\ri, amân\ri, [edin]e (unele extrem de tensionate), într-un final se aprob\ câte ceva din
proiectul ini]ial. - Da, au spus, aprob\m organizarea unui festival de poezie care s\ poarte
numele lui Nichita St\nescu, dar cu ni[te condi]ii.
Prima [i cea mai important\: s\ nu apar\ portretul

acestuia pe nici o tip\ritur\ oficial\ a festivalului
(la vremea aceea un singur portret ap\rea ostentiv,
pân\ la satura]ie, peste tot...)
Astfel c\, regizorul Mihai Vasile a propus, [i,
într-un final au aprobat, ca efigie a festivalului
celebrul (în epoc\) stejar, inspirat de un poem în
facsimil, intitulat "Acas\", descoperit de so]ia
poetului, Dora St\nescu, [i pus la dispozi]ia organizatorilor.
Începea atunci, într-un decembrie cu mult
soare al anului 1984, o aventur\ care avea s\ curg\
ca un joc nichitian [i care avea s\ atrag\ pe cei
mai interesan]i arti[ti români. Colocvii, spectacole, concursuri de poezie, recitaluri [i concerte,
expozi]ii de art\ plastic\ [i art\ fotografic\ aveau
s\ transforme Ploie[tiul, pentru cele câteva zile
din fiecare sf>r[it de martie, într-o veritabil\ capital\ artistic\ a ]\rii. Ba chiar, aproape ca un miracol, s-a aprobat în 1985, ca în Casa de târgove]i
Hagi Prodan, goal\ la acea vreme, s\ se amenajeze un mic muzeu memorial care, desigur, nu a
fost posibil s\ fie numit a[a ci, cumva pe ocolite,
"expozi]ia temporar\ Nichita St\nescu".
Important era faptul c\ festivalul era viu, plin
de energii care se desc\tu[au atunci, într-o epoc\
înghe]at\ [i întunecat\.
...Edi]ia din decembrie 1989, s-a ]inut, îns\,
aproape în ilegalitate. Atunci, în acel decembrie,
orice adunare de oameni era suspectat\ c\ "destabilizeaz\" ordinea social\.
Dup\ 1990, festivalul avea s\-[i vad\ de drum
mai departe, în alte condi]ii, în alte conjuncturi, cu
alte personaje...
Dar asta este o alt\ poveste...
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rostiri...

la colocviile [i festivalurile

NICHITA ST|NESCU
`n perioada 1984 - 1989
Eugen Simion
(...) O eroare, dup\ p\rerea mea, pe care a
f\cut-o critica de întâmpinare, continu\ se se
perpetueze. Iat\, de pild\, ideea aceasta c\ ultimul Nichita St\nescu, cel din "Epica Magna",
din "Opere imperfecte" [i "Noduri [i semne", dar
în special din cele dou\ volume, "Epica Magna"
[i "Opere imperfecte" ar fi un poet obosit, un
poet dislocat, un poet care nu mai este atât de
puternic, precum era autorul celor "11 Elegii".
Am convingerea c\ ultimul Nichita St\nescu
este altceva decât era cel dinainte, cel din faza
celor "11 Elegii" [i c\ aceast\ bâjbâial\ a criticii,
aceast\ nedumerire a ei în fa]a poetului, în fa]a
poeziei lui de atunci, reprezint\ bâjbâiala
fireasc\, într-un anume sens, pe care o avem în
fa]a unui alt tip de a scrie. (...) punctul meu de
vedere ar fi c\ (la) Nichita St\nescu nu era o
oboseal\; poate c\ era oboseal\ a fiin]ei lui, un
abandon al trupului s\u, nu [tiu, aceste lucruri
n-am cum s\ le verific, dar Nichita St\nescu în
chip deliberat [i-a schimbat stilul, [i-a schimbat
un anume ritm al imagina]iei de a cuprinde
lucrurile din afara lui [i lucrurile din interiorul
lui. Deci, ultimul Nichita St\nescu este un alt
Nichita St\nescu [i anume un poet care iese dintro lung\ modernitate, a[ spune, [i intr\ într-o alt\
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form\ de art\ - pe care noi am numit-o, mai de
curând, postmodernitate. Ar fi [i absurd s\ credem c\ de-odat\, de pe-o zi , pe alta, nu mai [tie
s\ scrie, c\ nu mai [tie s\ fac\ un poem, el care
[tia atât de bine s\ fac\ un poem, [tia atât de bine
s\ scrie în versuri, încât se juca cu versul
cantabil, f\cea un palindrom, a[a, repede, pe
loc... (...) Nu e atât de u[or s\ te joci cu claviatura acestui poem. El se juca! Întrebarea pe care o
pun este: pierduse poetul acesta care [tia atât de
bine gamele, acordurile, pierduse, î[i pierduse
talentul lui, u[urin]a lui, [tiin]a lui, încât deodat\
poemul se dezarticuleaz\, poemul î[i pierde toat\
for]a lui de seduc]ie? Nu! Eu cred c\ a f\cut-o în
chip deliberat, a scris altfel, i s-a p\rut c\ poezia,
în sensul vechi al cuvântului, nu mai reprezint\
pentru el o ispit\ [i a scris acele poeme care par
dislocate, desm\dulate, ca s\ amintesc o vorb\ a
lui Eliade R\dulescu. Într-adev\r, poemele lui
din "Epica Magna", din "Opere imperfecte" sunt
desm\dulate. Dar sunt pentru c\ a[a le gândea
poetul. (...)
Un singur lucru mai vreau s\ adaug: cum
apare acest poet la patru ani de la moartea lui, în
ce sens, cum se situeaz\ el fa]\ de poezia care se
face ast\zi, pe care-o fac în special oamenii
tineri. Pentru cei mai mul]i dintre noi Nichita
St\nescu ne apare a[a cum ne ap\rea [i în timpul
vie]ii lui, ca poetul cel mai important pe care l-a
dat limba român\ dup\ Arghezi. (...)
Nichita St\nescu vine din alt\ tradi]ie a
poeziei noastre. Se spune c\ atunci când apare un
mare creator, el schimb\ nu numai poezia, nu
numai romanul... schimb\ într-un anume sens [i

limba, limbajul poeziei, limbajul literaturii, dar
schimb\ limba chiar [i, a[ spune, în formele ei
cele mai generale. Este o observa]ie pe care o
f\cea Ibr\ileanu odat\, cred prin... 1927, vorbind
despre Arghezi. O observa]ie foarte fin\, de altfel. Ibr\ileanu este unul din acei critici foarte
buni cititori, printre cei mai buni cititori pe care
i-a dat vreodat\ literatura român\. Ei bine,
Ibr\ileanu spune c\ într-un fel se scria pân\ la
Arghezi, [i altfel se scrie în limba român\ dup\
Arghezi. Observa]ie adev\rat\. N-a[ putea spune
acela[i lucru despre Nichita St\nescu pentru c\
el n-a devenit înc\ un scriitor popular [i poate
deschiderea lui nu e atât de mare ca aceea a lui
Arghezi. Dar, cel pu]in în limbajul poeziei
române[ti, sim]im extraordinara noutate pe care
a adus-o limba lui poetic\. A[ merge pân\ la a
spune chiar c\ poate niciodat\ un poet român n-a
împins atât de mult limbajul spre limitele lui,
chiar spre imposibil, încercând tot ceea ce se
poate încerca în poezie, r\sucind silabele, combinând cuvintele care nu se las\ atât de u[or
combinate. De la "foaie verde de albastru", s\
zicem, care p\rea a[a, o glum\ de adolescent [i
care ne pare ast\zi o formul\ acceptabil\, plauzibil\, pân\ la, mai ales, poemele din ultimele lui
volume, pân\ la ultimul Nichita St\nescu, unde
limba renun]\ într-un anume sens la for]a ei, la
spectacol [i devine altceva, în sensul unei teorii
pe care autorul o [i face, într-una din
"Respir\rile" lui, privitoare la poezia metalingvistic\. Era formula pe care o propune
Nichita St\nescu. El face o împ\r]ire foarte
curioas\ a poeziei: poezie morfologic\, poezie
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sintactic\, poezie fonetic\ etc. [i formula pe care
el o accepta [i o propunea - poezia metalingvistic\, dând [i câteva exemple din tradi]ia poeziei
noastre: primul vers din "Od\ în metru antic",
care i se p\rea poetului ca fiind o expresie a
poeziei metalingvistice, sau câteva versuri din
Bacovia. (...)
Revenind la întrebarea cu care am început, [i
anume în ce m\sur\ Nichita St\nescu r\mâne un
model pentru poezia care se face ast\zi, poezia
f\cut\ de promo]iile mai noi, eu a[ r\spunde în
felul urm\tor [i anume c\ el r\mâne înc\ un
model de descoperit. Nu [tim înc\, nu cunoa[tem
înc\ adâncimile acestui poet. Nu i-am deschis
înc\ "pivni]ele" textului s\u. De-abia marele
public a primit pe primul Nichita St\nescu, pe
acel din faza idilelor lui sentimentale, frumoase,
splendide, de altfel ("Leoaic\ tân\r\, iubirea",
"Adolescen]i în mare" [i a[a mai departe). Exist\
apoi Nichita St\nescu din "11 elegii" - dificil,
foarte dificil. De acest lucru îmi dau seama la
seminarele noastre, unde încerc s\ interpretez cu
studen]ii filologi aceste elegii filozofice, [i nu
este atât de simplu. Pentru c\ totdeauna este un
paradox în aceste poezii, o intruziune, a[ spune,
a dificilului care împiedic\ o interpretare foarte
exact\ a acestor poeme.
A[adar, lucrul cel mai bun pe care l-am putea
face noi pentru Nichita St\nescu ast\zi, cei care-i
iubim poezia [i marele lui talent, este s\-i recitim
aceast\ poezie [i s\ ducem mai departe interpretarea pe care am dat-o pân\ acum.

Ion Stratan
(..) Arghezi spunea odat\, la aniversarea lui
Mihai Eminescu: "a vorbi despre poet este ca [i
cum ai striga într-o pe[ter\ vast\". A[a este a
vorbi despre Nichita St\nescu acum. Ne r\spund
fulgii substantivelor pe care el le-a înnobilat în
limba român\, ne r\spunde grundul logic, ne
r\spunde p\mântul friabil pe care el l-a afânat,
cum spune: "cuvântul este un plug sub]ire care
desparte pleoap\ / de-o pleoap\", ne r\spund
norii de semnifica]ii care [i-au schimbat configura]ia în câmpul interior al sensibilit\]ii
române[ti, ne r\spunde orizontul care este
"harf\".
Grecii se întrebau, ca întrebare postulatorie,
de ce este ceea ce este [i nu este nefiin]\. Nichita
St\nescu a întrebat întotdeauna aceast\ aporie a
fiin]ei, acest miracol nedecelabil. De ce fiin]a
este [i nu este nefiin]\ în locul ei? Nichita
St\nescu a pus aceast\ problem\ sub mii [i mii
de forme, a evoluat în zeci [i zeci de stiluri, de la
scrâ[nirea acelor ultime poeme din "Noduri [i
semne", pân\ la „Dulcele stil clasic”. Se întreba:
"s\ fii surd în mijlocul muzicii, ce singur\tate/ s\
fii orb în mijlocul luminii/ ce singur\tate/ dar s\
fii surd când lini[tea e des\vâr[it\/ [i orb când nu
este lumin\/ o, singur\tate a singur\t\]ii!" Acest
raport permanent între sens [i eul liric care îl percepe, aceast\ lupt\ continu\ cu limbajul, în care
alienarea prin limbaj, îi ap\rea continuu ("tu
suflete,/chiar ]ie/î]i spun,/suflete al meu")
aceast\ falie pe care perdeaua de litere o trage
între noi [i fiin]a noastr\, aceast\ ruptur\ pe care
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faptul de a ne exprima prin cuvinte din vorbirea
normal\, tranzitiv [i fulgurant, încearc\ s\ le
prind\ într-o copc\ a în]elesului - a fost întotdeauna pasiunea de nezdruncinat a lui Nichita
St\nescu.
Nichita St\nescu [i-a construit magnifica
oper\, la care ne putem cu modestie ridica ochii,
printr-o suferin]\ uria[\, printr-un extraordinar
exerci]iu spiritual [i, am putea spune, o
metodologie a focului interior care n-a fost atins\
de nici un poet al nostru. Nichita St\nescu suferea pentru ceea ce nu exist\, pentru legea care
gireaz\ lumea fenomenal\ a[a cum o vedem noi
în prima ei instan]\. "{i ceea ce nu exist\ poate
s\ moar\/ asemeni vie]ii unui animal boreal,/
despre care n-am [tiut niciodat\ nimic." Nichita
St\nescu spunea: "mai mult\ compasiune pentru
stele/ mai mult\ compasiune pentru iarb\".
Nichita St\nescu a fost întotdeauna centrat
asupra nucleului formativ care genereaz\
fenomenul, a fost întotdeauna ([i aici este unul
dintre marile paradoxuri [i fascina]ia personalit\]ii sale) împ\r]it între o vitalitate
excep]ional\ [i o abstragere din concret, a dat gir
cuget\rii metafizice, sub]irimii [i inflexiunilor
care nu au existat în poezia noastr\, c\utând
întotdeauna legea, c\utând scheme, c\utând
paradoxalia care gireaz\ tot acest fond imediat.
Un fel de "lege" [i un fel de "schem\", spun,
între ghilimele, pentru c\ în domeniul misterului,
în zona incredibilului [i miraculosului pe care
Nichita St\nescu le parcurge, nu exist\ lege cum
se în]elege curent, nu exist\ norm\, nu exist\
algoritm. Exist\ o pulsa]ie a fiin]ei pe care cu

cornul de melc al intui]iei sale poetice Nichita
St\nescu l-a sim]it. Când l-am v\zut prima dat\,
am avut senza]ia unui planor alb de os a[ezat
într-o iarb\ cafenie. St\tea la mas\, cu fruntea
sprijinit\ în palme, iar ochii s\i p\reau ca ni[te
hublouri albastre în care altimetre simbolice
ar\tau apropierea sau dep\rtarea afectiv\ de persoana care se afla în fa]\. Atunci când dicta, [i
am de fost de fa]\ la multele dintre secven]ele
chiar ale "Antimetafizicii", aveai impresia c\
întreaga camer\ se muleaz\ dup\ umerii s\i,
avea o for]\ a verbului, o parcurgere [i o tr\ire a
sa, nemaiîntâlnit\.
M-am gândit mult la dialectica zborului în
poezia lui Nichita St\nescu [i, de aceea, una din
cele mai frumoase poezii ale sale, dac\ a[ putea
s\ o reproduc în fidelitate, dedicat\ pictorului
Sorin Dumitrescu în „Epica Magna”, este unul
din poemele în care cred c\ Nichita St\nescu se
refer\ la o cardinal\ viziune: "Nu, nu se poate/
vultur stingher/ f\r\ de roate/ s\ stea pe cer/
Pas\rea, marea/ care e-n zbor/ cu respirarea/ am
s-o dobor".
Versurile lui Nichita St\nescu vor s\ intre în
modul nostru de a vorbi, de a ne raporta la realitate, a[a cum în câmp social pot intra replicile
genialului dramaturg Caragiale. Cred cu toat\
fiin]a mea în uluitorul destin al poeziei lui
Nichita St\nescu.
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Lucian Raicu
Sublima nedes\v>r[ire
(...)Nichita St\nescu avea ceva triumfal. El s-a
constituit foarte repede ca mare poet dar acesta
este abia începutul drumului s\u spre adev\rata
apoteoz\. Momentul originar a fost unul în sine
des\vâr[it. Era de neînchipuit ce va fi [i ce va
face poetul din sine, din sine însu[i, ce va face el
din aceast\ exuberan]\, din aceast\ armonie fericit\ a firii sale, a versului s\u din tinere]e; ce va
face el mai departe cu aceast\ des\vâr[ire. Nu se
poate spune, banal, c\ [i-a p\strat-o. A socotit-o
doar ca un instrument, ca un mijloc, ca o cale.
Trebuia mai întâi s\ arate cine este, îns\, spre
a-[i legitima creditul [i-a dobândit dreptul
deplinei libert\]i a expresiei de sine. Din
des\vâr[irea f\pturii [i a cuvintelor sale, a
început s\ cristalizeze o enigmatic\ nedes\vâr[ire, o sublim\, în autenticitatea ei,
nedes\vâr[ire. {i-a urmat pas cu pas calea cu un
instinct al construc]iei de sine egalat cu putere
numai de marea lui inteligen]\ artistic\ [i
supraartistic\. Dotat din bel[ug, a început s\
lupte din r\sputeri chiar împotriva îmbel[ugatei

dot\ri. Plictisindu-se [i aproape mâhnit de propria str\lucire din anii debutului, ai primelor
c\r]i, el a început s\ sape mai adânc, dincolo de
straturile foarte satisf\c\toare [i mai mult decât
satisf\c\toare, spre un punct dramatic [i fatal
numai de el [tiut. Numai el [tia pre]ul ridicat al
acestei veritabile sfid\ri. Era un p\cat s\ sfidezi
astfel destinul ce se ar\tase fa]\ de el atât de generos. {i numai asumându-[i cu ochii deschi[i
acest p\cat, aruncându-se ca fascinat spre el a
devenit ceea ce [tim c\ este: un mare poet, desigur, dar parc\ [i ceva mai mult decât al]ii.

M. Ghi]\-Mateuc\
Un triunghi:
George Bacovia, Dimitrie Stelaru,
Nichita St\nescu
Orice poet semnificativ, într-o literatur\, îi
cuprinde în sine pe to]i poe]ii reprezentativi care
vor veni, dup\ cum orice poet semnificativ îi
cuprinde în sine pe to]i poe]ii semnificativi care
l-au premers. Se na[te, astfel, o ]es\tur\ fosforescent\ între diversele vârste [i stiluri ale unei
poezii na]ionale, care îi asigur\, în definitiv, unitatea, specificul, originalitatea [i valoarea.
Liniile de for]\ ale poeziei activeaz\ înainte [i
înapoi, desenând harta spiritualit\]ii na]ionale,
a[a cum pilitura de fier se organizeaz\ dup\
legile magnetului în chipuri diferite. Din poezia
popular\, din V\c\re[ti, Alecsandri, Bolintineanu ne vine Eminescu, însumându-i, sinte-
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tizându-i [i ridicându-i la o nou\ stare prin
poten]area geniului s\u. Din Eminescu decurg
Blaga, Arghezi, Barbu, Bacovia, ca apele unui
râu izbindu-se de un piept de marmur\,
despletindu-se într-o uria[\ cascad\.
Nu este vorba de a stabili rela]ii stricte de
filia]ie a temelor, motivelor, procedeelor etc, ci
de a identifica punctele de contact prin care universurile poetice comunic\, se intercondi]ioneaz\ [i se unesc, molecule uria[e ale unui
singur sânge - spiritualitatea na]ional\.
George Bacovia, Dimitrie Stelaru [i Nichita
St\nescu reprezint\ un caz tipic de organizare a
materiei poetice proprii într-un sistem de rela]ii
de acest fel. To]i trei sunt poe]i ai straniet\]ii, ca
stare de [oc.
Pentru to]i trei poezia este o preocupare permanent\ [i capital\, ei nu sunt (nu par) "autori"
de literatur\, adic\ in[i solid fixa]i într-un echilibru social [i profesional care, dintr-o pornire
intim\, din capriciu sau din interes, "fac" [i literatur\, oricât de valoroas\. Ei tr\iesc înl\untrul
literaturii sau sunt tr\i]i de ea, adic\ poezia, ca
prezen]\ obiectiv\, ni se reveleaz\ prin intermediul acestor ale[i, ini]ia]i oraculari. Poezia ca
totalitate a eului, ca unic\ [i inevitabil\ stare permanent\. Ei tr\iesc întru, prin [i pentru poezie.
Aceast\ prim\ similitudine impune imposibilitatea de a desface "via]a" de "oper\" (via]a eului
liric, evident, cealalt\, adic\ înl\n]uirea de evenimente, zile [i nop]i concrete, a omului social
neinteresând aici). Atât Bacovia cât [i Dimitrie
Stelaru [i Nichita St\nescu î[i asum\ cu bun\
[tiin]\, de la început, condi]ia, [i nu o mai

p\r\sesc. Este semnificativ faptul c\ nici unul
din ei nu "evolueaz\" ca poe]i, nu fac "salturi"
calitative, nu "devin" ci r\mân, de la primul la
ultimul rând publicat, egali cu ei în[i[i. To]i trei
cultiv\ o poezie a straniet\]ii, care a surprins.
Fiecare se afl\ în opozi]ie f\]i[\ cu normele literare contemporane, violentându-le, dep\[indu-le,
propunând noi moduri lirice (mai pu]in Stelaru
care, paradoxal, este cel mai contestatar dintre
ei). Ei nu scriu "ca al]ii", încercând s\ perfec]ioneze un model poetic existent (sau s\-l
nuan]eze în sens propriu), ei nu adapteaz\, ci
creaz\; ei propun un alt model, de cu totul alt\
esen]\, fiecare un alt model: Bacovia - claustrarea în solitudine, Stelaru - claustrarea în reverie, Nichita St\nescu - claustrarea în notorietate.
Ceea ce-i aseam\n\ este cultul îndr\znelii, al
originalit\]ii [i al orgoliului. La Bacovia,
îndr\zneala se manifest\ ca tenacitate. Din poz\
literar\ poetul face crez de via]\ urzindu-[i existen]a diurn\ într-o exemplar\ concordan]\ cu
spiritul poeziei. Eul social [i eul poetic se identific\. Poetul Bacovia este unul [i acela[i cu eroul
liric al poeziei poetului Bacovia. Dimitrie
Stelaru [i Nichita St\nescu procedeaz\ întocmai.
Îndr\zneala primului const\ în a-[i întocmi existen]a diurn\ dup\ normele prestabilite (de sine
însu[i prestabilite) ale poeziei sale [i de a
împinge aceasta pân\ la ultima consecin]\. La
Nichita St\nescu, îndr\zneala este aceea de a
realiza o simultaneitate permanent\ între poezie
[i existen]\, el netr\ind dup\ propria-i re]et\
liric\, dar nici scriind dup\ starea sufleteasc\, ci
înaintând în caerul vremii simultan cu via]a [i cu
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poezia. Un gest al s\u echivala cu o poezie, o
poezie era un gest.
Originalitatea celor trei se bazeaz\, în primul
rând, pe imprevizibilitatea expresiei poetice (ca
form\) [i prin coeziunea atitudinii poetice
(con]inut). De aceea e la îndemâna oric\rui
cunosc\tor s\ identifice marca poetic\ pe orice
vers al lor. Ineditul expresiei la Bacovia se realizeaz\ prin limitarea drastic\ (autoimpus\) a
materiei prime la elementele esen]ial necesare
pentru construc]ia liric\ [i exploatarea lor intensiv\, pân\ în pragul pierderii oric\rei semnifica]ii, pân\ la completa golire de sens. La
Dimitrie Stelaru, ineditul, mai pu]in frapant,
const\ în dozarea abrupt\ [i eliptic\ a materiei
verbale, dup\ o logic\ intrinsec\ poemului, ca [i
într-o, mai ales, contorsionare a cuvintelor, în
clipa maximei lor incandescen]e, pentru ca apoi,
la r\cire, s\ semene unor himere.
În sfâr[it, dus\ la apogeu, originalitatea lui
Nichita St\nescu const\ în inventarea unui limbaj poetic în întregime nou, care nu mai seam\n\
cu nimic din ceea ce con[tiin]a literar\ contemporan\ cunoa[te în materie de expresie poetic\.
Inven]ie total\, la nivel lexical, gramatical [i
semantic. Inven]ie care este o nou\ limb\ poetic\, instrument adecvat pentru comunicarea
noului teritoriu poetic des]elenit: acela dintre
ochi [i timpan, adic\ spargerea conven]iei vechi
[i instaurarea uneia noi, mult mai îndrept\]it\ s\
reprezinte sensibilitatea, afectele, gândirea [i
ac]iunea omului acestei cumpene de milenii.
Simplificând, se poate afirma c\ Bacovia este
un poet al refuzului, Dimitrie Stelaru unul al

reveriei, iar Nichita St\nescu unul al asum\rii.
Exist\ o sugestie dialectic\ între aceste trepte.
Cu Bacovia se încheie un mod de comunicare, se
ajunge într-un unghi mort, unde paralelele se
întâlnesc [i nu-[i mai pot trimite sugestii. Întâlnindu-se, se anuleaz\ una pe alta. Stelaru, prin
r\zvr\tirea programatic\ împotriva a tot, inclusiv
împotriva refuzului [i a închiderii paralelelor,
preveste[te excep]ionala, noua deschidere de
infinite benzi paralele, alungite insondabil în
spa]iul viitor, operat\ de Nichita St\nescu în
poezia noastr\.
Orgoliul poetic bacovian este dispersat în
cantit\]i infime în magma liric\, f\r\ s\ fie vreodat\ ridicat la rang de atitudine. El poate fi doar
presupus, eventual identificat, ici-colo. Refuzul
poetului este atât de profund, de organic [i de
total, încât i se pare de prisos s\-l mai [i
motiveze, eventual, prin orgoliu (cum f\cuse
Macedonski, de pild\). La Dimitrie Stelaru,
situa]ia se schimb\ radical. Orgoliul este, sau
doar ajunge, uneori, la exacerbare, la o afirmare
trufa[\ a superiorit\]ii necondi]ionate a modelului liric propus. Trebuie g\sit\ explica]ia în caracterul insurec]ional al liricii stelariene, în nonconformism, în radicalismul ei. Ca s\-l poten]eze
la maximum, poetul î[i mascheaz\ uneori orgoliul în umilin]\ (trucat\, evident), dar cu o
con[tient\ lips\ de abilitate care-i confer\, cum
spuneam, propor]ii imperiale: "Noi, Dimitrie
Stelaru..." etc.
Se descifreaz\ aici o rudimentaritate, totu[i,
de ordin poetic. Nichita St\nescu rea[eaz\
orgoliul acolo unde îi este locul, dar locul lui este
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cu totul inedit, c\ci orgoliul poetului este acela
de a spune lucrurile definitiv, astfel încât s\ fie
auzit, în]eles, crezut [i urmat f\r\ [ov\ire:
"Îmi înv\]am cuvintele s\ vorbeasc\,
le ar\tam inima
[i nu m\ l\sam pân\ când silabele lor
nu începeau s\ bat\"
Este orgoliul creatorului, al celui care afirm\,
nu al celui care refuz\ (Bacovia) sau doar contest\ (Stelaru).
Triunghiul se închide. De la devitalizare [i
refuz, la contesta]ie [i reverie, la afirmare [i
plenitudine, iat\ traiectoria descifrat\ ca o radiografie a operei poetice a trei poe]i din acest secol.
C\ Bacovia, poate, a influen]at poezia lui
Stelaru [i a lui Nichita St\nescu, c\, la rândul lui,
Stelaru a influen]at crea]ia lui Nichita St\nescu,
se poate discuta. Cert este c\ între cei trei exist\
afinit\]i profunde, poate chiar de structur\ [i c\
poezia ultimilor doi ne ajut\ s\ "citim" astfel
poezia bacovian\.
Un Bacovia univalent atât în fond cât [i în
expresie, un Stelaru univalent în fond [i plurivalent în expresie, un Nichita St\nescu plurivalent
atât în fond cât [i, mai ales, în expresie. Sinteza
a fost realizat\.
Orice poet semnificativ îi cuprinde în sine pe
to]i cei care l-au premers [i îi prefigureaz\ pe to]i
cei care vor veni, ca o lentil\ care, luând snopul
de lumin\, îl arunc\ în[eptit în]elegerii noastre.

Florin Toma
Pelerinaj la sufletul Poetului
Ce pricin\ divin\, ce ceart\ nebun\-ntre zei va
fi aruncat s\mân]a aceasta blond\ tocmai în marginea Ploie[tilor, din care s\ r\sar\ apoi tragicul
lujer poetic ce înv\luie pe veci în esen]ele sale
tari POEZIA Român\?
Orice c\l\torie la izvoarele sufletului lui, al
lui Nichita, începe [i se sfâr[e[te la el. Te opre[ti
afar\, f\r\ putin]a de a p\trunde acolo unde gândurile se-ncaier\, cuvintele se topesc unele întrnsele, "râsu" se vars\ în "plânsu"... Nu! R\mâi
mereu afar\. Este un fel de ve[nic ocol dat statuii
de carne, vai! acea statuie pieritoare - "pumnul
de organe putrescibile", de care vorbea în
blestemul oaselor sale Blecher, alt mare damnat
- pe care, gospod\re[te, Nichita [i-o preg\tea.
Dar, din p\cate, fire[te! pentru noi, Nichita nu
se poate asuma. Ci doar consuma.
Roadem - bie]i barbari fl\mânzi, bezmeticind
pe întinderile f\r\ margini ale cuvântului - din
oasele spiritului s\u mereu, mereu, f\r\ a putea
ajunge vreodat\ la m\duv\.
Esen]ele tari, t\m\duitoare, parfumurile seci,
mortale ale Poeziei sale le inspir\m cu nesa], le
tragem în noi cu sete, pân\ la le[in, f\r\ s\ putem
vreodat\ s\ istovim caliciul de efluvii ce secret\,
secret\ mereu. Cu fiecare inspira]ie a noastr\
floarea devine mai frumoas\, se-nvioreaz\,
cre[te, se gonfleaz\ parc\, pân\ când, într-o zi,
ne va strivi pe to]i, pe noi to]i, neputincio[ii, sub
greutatea ei de plumb [i totu[i atât de eteric\.
Iar atunci când, r\pu[i de poezie, de boala
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demonic\ a versurilor sale împr\[tiat\-n carnea
noastr\, noi, oamenii, muritorii, pu]inii, tri[tii,
vrem s\ mergem la Nichita, la mâna lui frumoas\
de înger - pe care, în acel decembre nebun [i
fioros
"cum sinele m\ fulger\ doar pe mine
cu via]\ peste mort
[i cu întunecare",
cu câteva minute înainte de a fi coborât în
"lucirea neagr\ cea de sub p\mânt",
am s\rutat-o cu evlavie -, la urmele pa[ilor s\i
nemângâia]i prin via]\, atunci punem deoparte
bini[or cartea - nu! n-o închidem, n-o putem
închide niciodat\ - [i intr\m la el, la el în cas\ [i ne
preumbl\m printre lucrurile lui, p\mântene, mai
durabile decât carnea, fire[te! dar mai fragile decât
foaia de hârtie m\run]it\ de scrisul s\u nervos.
A[ez\mântul memorial "Nichita St\nescu"
din Ploie[ti, ad\postit de o veritabil\ cas\ de târgove]i din secolul al XVIII-lea - cum îns\[i este
descoperit\ a fi ascenden]a poetului - închide în
el (fizic) [i deschide (spiritual) vederii [i sim]irii
oric\ruia dintre noi, care l\s\m vremelnic cartea
[i ad\st\m o clip\ la lucrurile poetului, minunate
momente de reverie [i s\rb\toare a memoriei.
Nu v\zând, ci sim]ind ma[ina de scris (care
îmi place s\ cred c\ are pe clapele sale pe veci
întip\rite amprentele lui); nu privind cu aten]ie
fotografiile copilului, adolescentului (deci,
exist\ [i o copil\rie, o vârst\ naiv\ a spiritului!),
ci existând acolo, intrând în cadru, al\turi de el,
s\-i sim]i palpitând trupul firav!
Nu înveli[ul, nu crusta, nu coaja, nu aparen]a:
ci înl\untrul, esen]a, resortul, misterul!
Pas\rea e frumoas\ în zbor, e superb\!

Dar de ce zboar\? Cum zboar\?
{i atunci... fantaz\m. Închidem ochii [i
vedem degetele galbene dansând pe clapele
ma[inii de scris, mâna tremurând\ întinzând
]igara spre scrumier\, copilul Nini, înve[mântat
într-un paltona[ scurt, a[teptând plictisit ca
fotograful - probabil un b\trânel de treab\, slab [i
[ubred, înghesuit într-o dughean\ intitulat\ pompos "studio", de pe vechiul Lipscani, cu
fotografii îng\lbenite "la minut" (!) [i visând la o
clientel\ care s\-i asalteze pr\v\lia - s\-[i termine treaba [i apoi, drept r\splat\ pentru c\ a stat
cuminte [i nu s-a mi[cat, s\ i se ofere, în drum
spre cas\, un covrig mare, cu susan, cump\rat de
la vreo simigerie de pe Calea Oilor...
{i st\m cât st\m, apoi deschidem ochii.
{i lucrurile sunt moarte. Sunt seci. Sunt goale.
Le lipse[te ceva. Un resort care s\ le anime. O
mân\ care s\ le mi[te. Un ochi care s\ le vad\.
Un spirit care s\ le cuprind\.
Iat\ triste]ea lor, a lucrurilor poetului!
{i plec\m tri[ti, singuri. Dar mai boga]i. Este
lec]ia intimismului lucrurilor m\runte, de
aparen]\. Aceea pe care Nichita ne-a l\sat s-o
descoperim singuri.
Casa nu i-a fost de ajuns. Interiorul, m\runtul,
obiectele pentru el sunt insignifiante. F\r\
esen]\, f\r\ semnifica]ie sunt moarte.
El nu-[i poate cânta c\limara sau tocul. Pân\
când acestea nu devin în gândirea sa poetic\, în
rigoarea gândirii sale poetice o harf\ - pentru
c\ el este peanul - nu pot intra în sufletul s\u.
De-abia atunci ele pot cânta, se pot cânta.
Oamenii nu i-au fost de ajuns. {i a avut atâ]ia
lâng\ el, pe lâng\ el. Spiritul s\u posesiv nu s-a
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s\turat. Pân\ când ei n-au devenit o parte din el,
organe func]ionale ale trupului s\u poetic, fulgur\ri ale spiritului, fulegere ale memoriei, zâmbete ale inimii, oamenii din preajma sa n-au
putut avea via]\, n-au tr\it, n-au existat.
Nici pomii, nici stelele, nici câinii, nici cerul,
nici apele, nici soarele sau luna nu i-au fost de
ajuns. De[i, de-abia acum, cunoscându-le, el
tinde spre sa]ietate, spre tot, spre bucuria plenar\ - de-abia acum, când î[i apropriaz\ cosmosul. Pân\ într-atât, încât se poate vorbi de un
intimism cosmic. Toate din jurul s\u, pe care le
[tie atât de bine, îi devin aproape, le atrage, [i le
adjudec\ [i apoi le înv\luie u[or în m\tasea
spiritului s\u înfiorat de bucuria comuniunii cu
misterul.
Astfel, ne întoarcem din nou - din necesitatea
acelui dualism secret al nostru - la carte, în fa]a
c\reia ne descoperim tot singuri, tot reci, tot
tremurând.
C\ci tot ceea ce a fost atins de spiritul lui
Nichita s-a transformat - la fel ca în legendara
poveste a regelui Midas - în cuvânt.
Aurul cuvântului.
Asculta]i ce zice poetul:
"Când va fi s\ mor
t\ia]i-mi capul!
El n-a fost niciodat\ rud\ cu trupul s\u,
Trupul arde]i-l!
Capul îngropa]i-l!
Ceea ce desparte un zeu de lumin\
e cuvântul".

Constantin Cri[an
Fantasticul destin al unui ludi magister
sau
Conceptul de St\nescu
Într-un volum care a f\cut dat\ în poezia
româneasc\ - am numit „11 elegii” - Nichita
St\nescu încrusteaz\ dou\ confesiuni fundamentale pentru exegeza codului s\u filosofico-poetic:
"În fiecare scorbur\ era a[ezat un zeu / / Dac\ se
cr\pa o piatr\, repede era adus / [i pus acolo un
zeu" (Elegia a doua, getica); "A te sprijini de propriul t\u p\mânt / când e[ti s\mân]\, când iarna
î[i lichefiaz\ oasele ei albe [i lungi / [i prim\vara
se ridic\ (…) A fi înl\untrul fenomenelor, mereu
/ înl\untrul fenomenelor (A unsprezecea elegie).
Oricine poate urm\ri cu u[urin]\, în versurile
citate, rela]ia dialectic\ - dar [i superba infuzie
t\inuit\ în sferele mai adânci ale versului - dintre
s\mân]\ [i piatr\, [i poate s\ observe cum cele
dou\ st\ri ale naturii [i existen]ei umane se intersecteaz\ pân\ la strig\t, edificând o nou\
biografie (poetic\), perfect verosimil\ în cadrele
imaginarului, ale omenescului universal.

T\ce]i!...
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Constantin Hârlav

Synopsis la aventura cuvintelor

Înc\ din primele c\r]i ale lui Nichita St\nescu
(Sensul iubirii - 1960, O viziune a sentimentelor
- 1964, Dreptul la timp - 1965), cuvântul va ispiti, ca substan]\ aparte, palpabil\, gestul constructiv al poetului. Ridicat printr-o "mi[care în sus",
"spre stele", eu-l poetic percepe dimensiunile
propriei sale metamorfoze uimitoare. "Totul se
schimb\ în mine / acum, când alerg pe vârfurile
de munte / ale cuvintelor" (Cântec de om, în O
viziune a sentimentelor). Viziunea se amplific\
proteic, în c\utarea accesului la o stare esen]ial\:
"Aproape nu-mi vine s\ cred / c\ am putut pân\
aici s\ purced. / Ochiul p\mântului, albastru / îmi
prive[te din dep\rtare / fa]a s\rat\, inima
zbur\toare, / [i nelini[ti mi-azvârl imaginea chipului / ca pe o minge oval\ / spre-nedep\rtatul
p\mânt! // Dar ea se-ntoarce la mine. / Eu sunt?
- Da, eu sunt". Cuvântul str\bate spa]iul interstelar, "t\ind în dou\ / ghea]a unui de[ert ce scânteie" (Spre Andromeda), ca un vehicol demiurgic, desp\r]ind [i unind lumile: "Deasupra sunt
planetele. Le po]i atinge [i tu, / cumva, / cu o
vocal\, cu o singur\ vocal\, / cu A". El r\sare
"asemenea lunii din marea viclean\", p\r\sind
fiin]a poetului, care-l supune unei insolite pedagogii: "Îmi înv\]am cuvintele s\ iubeasc\, / le
ar\tam inima / [i nu m\ l\sam pân\ când silabele
lor / nu începeau s\ bat\. / Le ar\tam arborii / [i
pe cele care nu vroiau s\ fo[neasc\ / le spânzuram f\r\ mil\, de ramuri. // Pân\ la urm\ cuvintele / au trebuit s\ semene cu mine / [i cu lumea"
(Ars poetica, în Dreptul la timp). Un acord al eului cu sine [i cu universul exterior se întemeiaz\
prin aceast\ ini]iere a cuvântului, prin - s\

spunem a[a - "educarea" lui pentru poezie.
Modelul [i instrumentul insolitei pedagogii îl
constituie îns\[i fiin]a poetului, situat între
lucruri: "Apoi / m-am luat pe mine însumi, /
m-am sprijinit de cele dou\ maluri / ale fluviului,
/ ca s\ le ar\t un pod, / un pod între cornul taurului [i iarb\, / între stelele negre ale luminii [i
p\mânt, / între tâmpla femeii [i tâmpla
b\rbatului, / l\sând cuvintele s\ circule peste
mine, / ca ni[te automobile de curse, ca ni[te
trenuri electrice, / numai s-ajung\ mai iute la
destina]ie, / numai ca s\ le-nv\] cum se transport\ lumea, / de la ea îns\[i, / la ea îns\[i". Este
configurat aici începutul unor miraculoase metamorfoze, al unei aventuri - o "iliad\" [i o "odisee" - a cuvântului, care nu sfâr[esc, totu[i, în senina celebrare de sine a limbajului din Nod 33 ( În
lini[tea serii), poem ce încheie ultima carte
antum\ a poetului, Noduri [i semne: "Am gândit
un mod atâta de dulce / de a se întâlni dou\
cuvinte / încât jos înfloreau florile / [i sus /
înverzea iarba. // Am gândit un mod atâta de
dulce / de a se izbi dou\ cuvinte / de parc\ iarba
verde ar înflori / iar florile s-ar ierbi". Nod 33
confirm\ premoni]ia din citata Ars poetica [i
argumenteaz\ înc\ o dat\ coeren]a fundamental\
a poeziei lui Nichita St\nescu.
Astfel început\, "iliada" cuvântului configureaz\ calea spre misterul crea]iei. "În
str\fundul fiec\rui lucru nu exist\ / pân\ la urm\
decât un cuvânt", noteaz\ poetul, sugerându-ne
c\ lucrurile, pentru a-[i afirma existen]a în plan
poetic, a[teapt\ cuvintele, materialul [i instrumentul poeziei. Trezind la via]\ cuvântul ascuns
în str\fundul lucrurilor, poezia este for]a care
poate reconstitui orizontul auroral al începuturilor. A[a încât, poemul nichitast\nescian va
aspira s\ cuprind\ ideea crea]iei atât în sensul ei

https://biblioteca-digitala.ro

de act poetic propriu-zis, cât [i în sensul ei cosmic. Primul dintre ele impune un în]eles specific
poetului [i ac]iunii sale creatoare: totul trebuia
luat de la început, de la învierea din nou a cuvintelor, de la reinvestirea lor cu noimele esen]iale,
primordiale, de la stratul originar.
Dar, cuvântul, odat\ eliberat, nu numai c\
instituie o nou\ ordine în univers, ci devine el
însu[i surs\ de universuri. Prin cuvânt, poetul se
afirm\ ca demiurg, rostirea sa întemeiaz\ lumi;
cum ar spune Blaga, "orice cuvânt se schimb\-n
fapt\". Îns\, cuvântul rostit, câ[tigându-[i independen]a, intr\ într-un proces de metamorfoz\,
care cuprinde multiple ipostaze ca obiecte, fiin]e
[i puteri: el cap\t\ culoare [i relief, dobânde[te
consisten]a mineralelor, se materializeaz\ ori
diafanizeaz\: "Fiecare cuvânt pe care-l spun e un
trup str\veziu / de b\rbat, de femeie". Alteori,
cuvântul e invocat ca o divinitate al c\rei mesaj
îl a[teapt\ poetul : "Cine e[ti tu, cel care e[ti, / [i
unde e[ti, când nimic nu este? / N\scut dintr-un
cuvânt, îmi duc în]elesul / într-o pustietate
divin\. / Întreb dac\ sunt, dar strig\tul / nu se
rupe de mine, / [i una cu el r\mân, ad\ugând /
de[ertului singur\tate. / Cu harul vreunei silabe /
urnesc din în]epenire, într-una, golurile sferice în
alte goluri / aidoma lor [i f\r\ de margini. //
Fixitatea nefiin]elor mereu o clatin / într-un azi
etern cu aur\ de vid - / m\ rog s\ fii, de mine
însumi / m\ rog s\ fii. Arat\-te" (Confundare, în
Oul [i sfera). În Cuvânt, ca într-o oglind\, spiritul creator se recunoa[te pe sine. Tensiunea
invoc\rii se identific\ procesului de introspec]ie,
o introspec]ie care tinde, paradoxal, la impersonalizare.
În alt\ parte, anume în poemul „O, lucrurile”,
din volumul Obiecte cosmice, cuvintele posed\
des\vâr[irea fiin]ei, oprind înaintarea spre

moarte a lucrurilor: "Numai cuvintele au fiin]\, /
numai ele exist\, fugind / speriate de moarte, de
lucruri. / O, lucrurile deschid un ochi pironitor /
[i-l clatin\ în dreapta, în stânga / dup\ cuvinte. //
Cuvintele fug, se fac str\vezii, / lucrurile stau, se
fac vizibile. / O, lucrurile, exacerbare a vidului".
În acela[i timp, îns\, condi]ia cuvântului este,
totu[i, subordonat\ în raport cu "cel mai mare
peste vorbire". C\ci, pân\ la urm\, puterea
cuvintelor este [i ea relativ\, iar, pe de alt\ parte,
odat\ rostit, cuvântul i se releveaz\ poetului a fi
"plin de fiin]e". Poetul nu comunic\ sensuri univoce, iar discursul s\u doar aproximeaz\, tinde
c\tre surprinderea vie]ii esen]iale a universului,
el "caut\ un cuvânt ce nu exist\".
Cuvântul nu-[i dep\[e[te imperfec]iunea,
atâta vreme cât ofer\ doar o imagine static\ a
realit\]ii mi[c\toare. De unde [i lamentarea poetului: "Ah, cuvintele, tristele, / ele curg în ele
însele, / de[i sensul lor este static". {i, în acela[i
loc: "Cuvintele - tristele / numai dac\ se lovesc
de ceva, / numai dac\ le apas\ ceva / exist\".
(~mpotriva cuvintelor, în Laus Ptolemaei).
A[adar, în poemele lui Nichita St\nescu,
"foamei de cuvinte" îi corespunde "grea]a de
cuvinte", alternativ în tensiune, marcând aspira]ia c\tre o anume ascez\ a spiritului. Poezia sa,
în dimensiunea ei abstract\, caut\, deci, austeritatea ca refuz al fatalei metamorfoze, ca
împotrivire la pierderea identit\]ii de sine a euului: "Iat\, m-am trezit zb\tându-m\. / Se zb\tea
în mine 'tu' / 'tu', pleoap\, te zb\teai, / tu mân\, tu
piciorule, te zb\teai / [i de[i stam întins, alergam
/ de jur împrejurul numelui meu. // Numai
numelui meu nu-i spune 'tu'; / în rest, însu[i
sufletul meu este 'tu', - tu, suflete".
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Nichita St\nescu
Ion Stratan

radiografia unei prietenii

Autograful lui Nichita St\nescu
pentru Ion Stratan pe pagina de
titlu a volumului NODURI {I
SEMNE:

Marelui Ion Stratan
os din os st\nescian
ceste noduri,
[i, [i semne
de noi doi destul de demne
[i privite, Stratanite
[i Nichite
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Ziua de 30 martie 1983.
Ion Stratan `i d\ruie[te
lui Nichita St\nescu
o c\ma[\ de soldat
`n care acesta pozeaz\ `n postura
r\zboinic\ de samurai.
Dup\ aceea savureaz\
`mpreun\ aroma unui tutun...
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Ultimul text
scris de
Ion Stratan
despre
Nichita St\nescu,
`n martie 2003,

https://biblioteca-digitala.ro

T

El vine din afara lui însu[i

rei reliefuri ale min]ii îi apar g>ndului atunci c>nd cuvintele
„Nichita St\nescu” plutesc în aroma amintirii. Primul este ad>nca vale a
imaginii personale. Chipul s\u fin, princiar, alc\tuia o figur\ distins\ cu gesturi
rare, concentrate, dar niciodat\ ostentative. Privirea albastr\ a lui Nichita
plutea deasupra întinderii bra]elor, deasupra mersului, deasupra degust\rii.
Cuvintele rostite sacadat aveau un timp al primei expresii [i o metafor\
ulterioar\, exploziv\, a în]elesului profund. „R\nit” la „m>n\” sau „la picior”,
el [tia c\ acolo „va fi pus un zeu”. Minunate dealuri ale „planetei Nichita”
sunt f\cute din prezen]a celorlal]i în preajma Poetului.
De la prietenul meu, Traian T. Co[ovei la delicata so]ie, Dora, de la verbul
tandru fa]\ de sufletul sensibil, contururile celor doi nu pot fi desp\r]ite de
atmosfera artistului. Au fost mul]i cei care i-au dat încredere [i for]\ - genialul
plastician Sorin Dumitrescu se al\tur\, în amintirea mea,
interpretului dramatic Florin Zamfirescu, graficianul Mircia Dumitrescu
se reliefeaz\ al\turi de dragul s\u prieten, unicul poet Petre Stoica.
V>rfurile impresiei l\sate de Nichita St\nescu, asemeni unui lan] muntos înalt,
sunt create de versurile sale. Trei ar fi ideile metafizice care mi-au marcat
sensibilitatea. ~n primul r>nd, abstractizarea. Poezia, chiar
impregnat\ de metaforele realului, r\m>ne, înc\ de la func]ia integratoare pe
care o are cuv>ntul într-o con[tiin]\ activ\, o întreprindere a abstractului.
~n al doilea r>nd, sentimentul. O poezie, c>t ar fi de complex\, f\r\ o latur\
afectiv\, este asemeni unui interpret frumos, cu orchestr\ admirabil\, dar f\r\
calit\]i muzicale. Al treilea [i ultimul g>nd important despre poezie este
cultivarea limbii române. Nichita a fost un erou al inven]iei morfologice.
{i noi, genera]ia ‘80, am încercat ca figurile noastre de stil, aerul
nonconformist, ironia, citadinismul [i intelectualitatea s\ duc\ mai departe
expresivitatea graiului, s\ ofere o cale at>t spre sentimentele care
ne-au vizitat sufletul, c>t [i spre o modalitate, specific\ epocii noastre,
de cunoa[tere a condi]iei umane.
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Adnot\ri f\cute de Ion Stratan la capitolul „Visul
ca via]\” din volumul RESPIR|RI de Nichita
St\nescu
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De plînge Demiurgos…

Teatrul EQUINOX Ploie[ti
O AVENTUR| NICHITIAN|
https://biblioteca-digitala.ro

Regizorul Mihai Vasile este un demiurg
dramatic.
Exist\ regizori care stilizeaz\, regizori
care interpreteaz\ [i regizori care
creaz\. Domnul Mihai Vasile creaz\.
Spectacolul s\u, "Antrenorul de îngeri"
dup\ poemele lui Nichita St\nescu este
o enluminur\ a atingerii degetelor
g>ndului cu trupul eteric al arti[tilor.
Îngerii s\i sufer\ sau se revolt\, "cad în
timp" sau se ridic\ deasupra existen]ei.
G>ndurile lui Mihai Vasile ]in în m>n\,
ca într-o cvadrig\, toate tensiunile serafice ale artei. V>rstele trec asemenea
unei cascade prin corpurile metafizice
ale personajelor.
Timpul spectacolului este timpul
vie]ii noastre, pentru c\ am început s\
tr\im într-o vreme în care sfera
na[terii [i a mor]ii poate fi z\rit\ cu
ochiul afectivit\]ii.
Domnul Mihai Vasile este, în cea mai
înalt\ m\sur\, un artist al crea]iei [i
nu al interpret\rii cuv>ntului [i gestului. Armura care cade în spectacolul
s\u este timp al timpului, istorie a
fiin]ei, arheologie tragic\ a sentimentului. Vocile actorilor r\sun\ în
memoria clipelor noastre tr\ite în
chipul lor fraged, se a[eaz\ între
creier [i g>nd, între inim\ [i iubire,
între sens [i muzicalitate.
Sunt onorat pentru faptul c\ soarta mi-a
oferit privilegiu de a asista la spectacolele Domniei sale.
Suntem contemporani cu absolutul.

1987
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Un poem cinematografic
(...) Dou\ dintre filmele premiate sunt, îns\, într-o
selec]ie strict subiectiv\, cele mai bune din cele mai
bune. Unul este Nichita Azi. Un film în trei p\r]i,
datorat tinerilor cinea[ti ploie[teni Mihai Vasile [i
Florin Andreescu de la Studioul de teatru [i film
"Equinox". Un omagiu de suflet adus amintirii [i
poeziei lui Nichita St\nescu. Filmul nu [i-a propus o
privire biografic\ sau monografic\, [i nici memorizarea celor mai frumoase versuri ale poetului, pe
care le avem cu to]ii în inim\ [i g>nd. A vrut mai
mult, a încercat s\ întrupeze poeziile în imagine.
Riscant\ tentativ\, dar onoare curajo[ilor! Filmul
este îns\[i lumea poeziilor lui Nichita, universul de
sim]ire, de inspira]ie, de nelini[te al creatorului.
Versurile, cuvintele ar fi fost redundante. Ele r\m>n
în film doar ca un ecou de glas al v>rstelor poetului
materializate în imagini. ,,De ce ungi cu ulei de
m\sline ]eava pistolului?". ,,Ca s\ fiu preg\tit dac\
izbucne[te din nou primul r\zboi mondial". Din
v>rsta de pe urm\ se aude doar o întrebare-strig\t:
"C>t mai avem ca timp, v\ rog frumos? C>t mai
avem ca timp, v\ rog frumos?"
C\lin CALIMAN

ce par, pentru o clip\, s\ c>[tige contur, redevenind
tain\. Plute[te în film o aur\ de venera]ie, ca într-un
ceremonial, o mi[care continu\, ritualic\, în jurul
unor detalii obi[nuite care devin, printr-o privire
insistent\ în unduiri armonice, într-un fel anume relevante, miraculoase. Este aici o încercare de a-i
urm\ri în deplin\ cuviin]\ g>ndul, de a p\[i pe urmele
fabuloasei sale fantezii, prin neobi[nuitele leg\turi
între cadre, prin siluet\ri fulgurante [i insistente planuri generale a c\ror inciden]\, subtil [ocant\, d\
na[tere unor semne-simbol, timpul fizic p\r>nd c\
încremene[te, dilat>ndu-se, iar nemi[carea obiectelor
dob>ndind o voluptoas\ nevoie de descifrare,
eliber>ndu-se parc\, de condi]ia lor static\.
Filmul e un prilej de medita]ie grav\, tulbur\toare,
despre poezie ca o condi]ie de existen]\. Cu gra]ie [i
infinit\ preocupare pentru cauza propus\ autorul,
Mihai Vasile, reu[e[te s\ te duc\ al\turi de el, într-o
c\l\torie-omagiu, ca un cortegiu prietenos [i deloc
trist, spre ]\rmuri de visare [i prodigioas\ specula]ie
filozofic\, a[a cum au avut [ansa s\ tr\iasc\, în preajma poetului, cei care l-au cunoscut (...)
Filmul Nichita Azi r\m>ne pentru mine, în întregul
lui, o reu[it\ cert\, un poem elegiac [i patetic pentru
o mare dragoste.

Un poem pentru o mare dragoste

Am v\zut, de cur>nd, un film al cinea[tilor din
Ploie[ti intitulat a[a cum î[i semna poetul versurile
d\ruindu-le prietenilor, Nichita Azi.
Am v\zut, surprins [i bucuros, un film în care
fic]iunea era imaginea ata[ant\ [i paradoxal\ a st\rii
de poezie pe care o emana prezen]a poetului, c\utat\
cu evlavie chiar, în însu[i misterul ei, sugerat\ prin
asocia]ii vizuale de mare expresivitate, în tonuri voit
nesigure, subtil evocatoare, în impresii schimb\toare
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Andrei BLAIER

Amintirea unui spectacol

Spectacolul pe care am avut privilegiul s\-l v\d
în aceast\ sear\, a l\sat în memoria mea o urm\
ad>nc\. Sigur, este prematur s\ vorbesc deja despre
memorie, dar în acest caz lucrurile stau altfel. Am
avut [ansa s\ tr\iesc c>]iva ani printre români, s\ le
în]eleg mesajele interioare, limbajele [i expresiile,
atitudinile [i afectele, iar spectacolul Teatrului
Equinox a fost, în întregul lui, o defini]ie a ceea ce

a[ putea numi rom>nism. Nu-mi sunt str\ine versurile marelui poet Nichita St\nescu, [ederea mea în
România permi]>ndu-mi o bun\ cunoa[tere a culturii
contemporane române[ti. Cu toate acestea, spectacolul acesta este tulbur\tor tocmai pentru c\ trece
dincolo de o grani]\ a poeticului, ajung>nd în
neb\nuite col]uri ale spiritului fiec\ruia dintre noi,
iar poezia lui Nichita St\nescu devine un limbaj universal nu at>t prin temele pe care spectacolul le pune
str\lucit în valoare c>t, mai ales, prin ceea ce a[ putea
numi sonorit\]i universale, a[a cum spunea Valéry.
Este demn de remarcat jocul at>t de curat al
actorilor. Eu vin dintr-o cultur\ unde teatrul a
însemnat [i înseamn\ foarte mult [i de foarte mult\
vreme. Este riscant s\ fac compara]ii, dar spectacolul acesta, în întregul lui, are pentru mine valoare
de unicitate. Regia pune în valoare nu numai ni[te
actori minuna]i ci pune în mi[care idei [i emo]ii,
imaginile se succed cu o limpezime uluitoare, ritmul întregului spectacol cre>nd acea senza]ie de
respira]ie întret\iat\ care face ca timpul s\ se comprime iar spa]iul s\ devin\ generos, înc\p\tor. Eu
nu am un limbaj de critic teatral [i este foarte posibil s\ risc analiz>nd astfel acest spectacol, dar, a[a
cum am mai spus, mi-a for]at o anume parte a
memoriei, care p\rea adormit\, care se "odihnea".
Voi duce cu mine în Fran]a aceast\ amintire ca
fiind emblematic\ pentru un popor pe care l-am
iubit tocmai pentru ceea ce este el…

Gérard MARTIN

profesor universitar, fost ata[at cu probleme
de cooperare [tiin]ific\ [i cultural\
al Ambasadei Fran]ei la Bucure[ti
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Imagini
din spectacolul
Teatrului Equinox
M|RE}IA
FRIGULUI
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Florin Toma

Teatrul EQUINOX cu Nichita

(...) O ini]iativ\ - mai înt>i un teatru de amatori, apoi
o atitudine cultural\ a întregului ora[ - ivit\ atunci
parc\ din nimic (nimic nu prevedea o astfel de ecloziune, era anul 1980, c>nd începea s\ se lase înghe]ul
oric\rui g>nd peste România, c>nd sur>sul era ascu]it
cu briciul, z>mbetul avea s\ devin\ rictus, iar foamea
o obi[nuin]\ necesar\, precum respira]ia!).
O ac]iune însufle]it\ de patim\, un curent pasional al
formelor, un p>rjol al ideilor (un turbion, un vortex, dac\
vre]i, un sorb al spiritului în care se melanjau teatrul cu literatura [i cu artele vizuale [i filmul cu dansul [i cu muzica), un pojar al poeticii libere, neconstr>nse de nimic [i de
nimeni, grup condus pe atunci de t>n\rul - eheu! fugaces
labuntur anni, zicea taica Horatiu - un t>n\r entuziast [i
ros pe din\untru de doi demoni: unul al conven]iei de pe
scen\ [i cel\lalt al poeziei murmurate. Mihai Vasile.
Cu vremea, adolescen]ii condu[i pe scen\ de acest
apucat al textului, de acest posedat al mi[c\rii coregrafice
(ajunsese s\ fac\ [i ateliere de mi[care pe un vers dat!),
de acest obsedat de muzic\, au întinerit, adic\ s-au maturizat, apoi au venit al]ii [i al]ii în locul lor... {i apoi al]ii.
Astfel c\, în cei 32 de ani, c>]i au trecut de la prima
evolu]ie, ]in>nd nestins\ flac\ra "spiritului de Teatru
EQUINOX", ziditorul, mentorul, dirijorul, inima, sufletul [i ra]iunea de a fi a acestei frumoase adun\ri de
oameni pasiona]i, Mihai Vasile, a purces, împreun\ cu
lucrarea sa cultural\, pe drumul institu]ionaliz\rii. EQUINOX a devenit un reper cultural în ora[ul Ploie[ti.
Dar, fiindc\ urbea apar]ine at>t Teatrului, c>t [i
Poeziei, tr\ind at>t pe spinarea condeiului lui Caragiale,
c>t [i apropierea de energia frun]ii blonde a lui Nichita, ei
bine, EQUINOX a luat ini]iativa, în anul 2006, de a organiza la Ploie[ti Festivalul Artelor NICHITA LA
ECHINOC}IU (cu un "accroche vraisemblable", totu[i,
av>nd în vedere c\ Poetul s-a n\scut la zece zile dup\
echinoc]iul de prim\var\!). Acesta se desf\[oar\ în fiecare
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an, între 21 [i 31 martie [i cuprinde
expozi]ii, spectacole, proiec]ii,
sesiuni de muzic\, anivers\ri sau
celebr\ri ale unor mari arti[ti.
Bref, dou\sprezece zile [i nop]i
de intens\ trepida]ie cultural\. {i
unde? Chiar la Ploie[ti, un ora[
care [i-a f\cut un ]el din "dinamitarea" prejudec\]ii c\ actul de
cultur\ apar]ine doar elitelor. Iar
Grupul EQUINOX este realmente
unul dintre artizanii cei mai activi
ai acestui veritabil sabotaj al confortului provocat de cultura în
fotoliu [i-n papuci.

https://biblioteca-digitala.ro

HOMO VITRUVIANUS
Leonardo da Vinci a creat
"Omul vitruvian" pentru a ilustra
un pasaj despre propor]iile corpului uman, scris, cu aproximativ 15
secole înainte, de arhitectul roman
Vitruvius (de aici [i numele
lucr\rii).
"Niciun templu nu poate fi
ridicat f\r\ simetria [i propor]ia
corpului unui b\rbat", scria
Vitruvius. Astfel, se explic\ faptul
c\, pe vremea romanilor, arhitec]ii
construiau temple folosind propor]iile unui corp b\rb\tesc.
În pasajul respectiv, ilustrat de
Leonardo da Vinci, Vitruvius mai
spune c\ un corp b\rb\tesc ar trebui s\ încap\ într-un cerc [i într-un
p\trat.
Aceast\ afirma]ie reprezenta o
aluzie la teoria despre microcosmos al vechilor greci, care
spuneau c\ omul reprezint\ o
versiune miniatural\ a întregului
univers.
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Despre `nf\]i[area lui Ptolemeu
El e:
cel mai frumos,
cel mai înalt!

El se obose[te s\ mai adauge c\:
ra]iunea este intermediar\
între bunul sim] tân\r
[i bunul sim] b\trân.

El e:
cel mai iubit
[i cel mai crezut!

El recomand\:
a da curs bunului sim]
înseamn\ a da curs adev\rului mare,
iar a da curs ra]iunii
nu este decât o preg\tire
pentru bunul sim] viitor.

El e:
cel mai bl>nd
[i cel mai aspru!
El e:
cel mai puternic
[i cel mai înv\]at!

El are:
cea mai înalt\ frunte
cele mai frumoase spr>ncene
cei mai arz\tori ochi…

El e:
martorul bunului sim]
[i martorul a tot ceea ce se vede!

El s-a n\scut,
a tr\it,
a murit.

El e:
du[manul ra]iunii,
pentru c\ ra]iunea
nu se poate vedea cu ochii.
El spune:
contempla]ia distruge bunul sim].
El spune:
existen]a noastr\ este pricina
bunului sim].

El spune:
bunul sim] este pricina
ra]iunii.

Bunul sim] ne spune aceasta.
Ra]iunea îns\ neag\ aceasta.
Dar ra]iunea preg\te[te
urm\torul bun sim].
Eu sunt urm\torul bun sim].
Atât despre Ptolemeu.
Atât despre mine.
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COLOFON

Aceast\ carte apare în luna martie a anului
2013, când se împlinesc optzeci de ani de la
na[terea poetului Nichita St\nescu.
Ea apare la Editura Libertas a Centrului
Jude]ean de Cultur\ Prahova, al c\rui director,
profesorul doctor Drago[ Grigorescu, a acceptat
cu bucurie propunerea regizorului [i scriitorului
Mihai Vasile de a o alc\tui.
De treizeci de ani (câ]i se împlinesc de la
moartea marelui poet, tot în acest an), Mihai
Vasile a realizat câteva zeci de spectacole de
teatru, eseuri cinematografice, expozi]ii de art\
plastic\ sau fotografic\, a editat c\r]i [i reviste,
toate acestea având ca tem\ opera [i posteritatea
lui Nichita St\nescu, culminând cu anul 2006
când s-a înf\ptuit, la propunerea sa, prima edi]ie a
Festivalului artelor NICHITA LA ECHINOC}IU,
festival care ]ine unsprezece zile, atâtea câte sunt
de la noaptea echinoc]iului de prim\var\ pân\ la
ziua na[terii sale.
Aceast\ carte con]ine poeme din cele dou\ volume ap\rute postum, "Ordinea cuvintelor", considerând c\ aceast\ ultim\ selec]ie din opera sa, pe
care poetul a f\cut-o cu criticul Alexandru
Condeescu (1950 - 2007), este cea pe care a vrut
s\ o lase posterit\]ii.
Alegerea poemelor din aceast\ carte a fost
influen]at\ [i de selec]ia pe care poetul a f\cut-o în
alc\tuirea discului "O recitare" ap\rut la Casa de
discuri Electrecord în anul 1980.
Fotografiile [i o parte din textele referitoare la
via]a [i opera poetului au fost selectate din cele

dou\ albume memoriale ap\rute dup\ anul 1983,
[i anume "Nichita St\nescu", editat în anul 1984
de c\tre revista Via]a Româneasc\ [i îngrijit de
Gheorghe Tomozei (1936 - 1997), respectiv,
"Frumos ca umbra unei idei", ap\rut în anul 1985
la Editura Albatros în redactarea lui Constantin
Cri[an (1939 - 1996).
Alte texte critice [i memoriale au fost selectate
din caietele editate pân\ în anul 1989 la edi]iile
Festivalului de poezie [i Colocviilor care au purtat numele poetului [i care au cuprins, în marea lor
majoritate, rostiri sau texte scrise special pentru
aceste ocazii, materiale care se afl\ în fondul documentar al redactorului acestei c\r]i.
Alte texte cuprinse în aceast\ carte au ap\rut în
revistele Cinema, Contemporanul, Théâtre/Public,
Via]a Româneasc\, Almanahul superlativelor
(editat de revista Contemporanul în anul 1988).
La redactarea acestei c\r]i [i-au adus pre]ioasa
contribu]ie Emilia Dan Vasile, Mihaela Gaftoi [i
Suzana Marin, de la Editura Libertas.
Aceast\ carte se tip\re[te la Tipografia
KartaGrafic din Ploie[ti (director, Paul Voicu)
într-un num\r de 600 de exemplare.
Redactarea [i selec]ia textelor,
macheta artistic\,
selec]ia [i editarea fotografiilor,
tehnoredactarea:
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