DESEN PENTRV CORT SAU DESPRE POETICA t,UI ION BARBll
STĂNUŢA
CREŢU
"Mersul
tăusubcorturile
atâtcisupunătoare
frumuseţi
semăsoară
cuamplitudinile
harfei,euintuitiile
talede
termenal uneipoetice
rase".
(Veghea
luiRoderick
Usher't;
fiind, deliberatşi structural,ermetică,poezia lui Ion Barbu nu e, tocmai prin
aceasta, un .joc cu legi arbitrare'", cum o vedea, in 1927, Felix Aderca, "Ea
vizeazăparticipareasubiectuluila esenţa lucrurilorşi a sin1t1i,,3.
În faţa alchimistului stă visul "eliberării lui Dumnezeu din obscuritatea
materiei","în modsecund' el beneficiindde aceastăoperă miraculoasă,observa,în
Psihologie şi alchimie, C. G, Jung"; în faţa poetului - alegerea "Între graţios şi
Graţie,Întreîncântareşi mântuire".
"Suflet mai degrabăreligiosdecât artistic,am vrut în versificărilemele să dau
echivalentulunor stări
şi,
5 absolute ale intelectuluişi viziunii: starea de gt:;!ometrie
fi
deasupraei) extaza" .
. '.
Şi dacă libertateaera, după G. Călinescu",calitateacea mai în&1tâce susţinea
critica acerbă prin care Barbu a încercat o introducereîn domeniul său literar şi
Într-oÎnţelegerepropriea lumii,În poezie,aceastălibertate,"dificilă",se va raporta
I În1.Barbu,Paginideprozei.
Ediţieîngrijită
deDinuPillat,Bucureşti,
E.P.L.,1968,p. 145.
2F.Aderca,
Exegeză,
în"Viaţaliterară",
1927,
3 decembrie;
reprodus
în I.Barbu,
Paginideproză,
ed.cit.,p.243.
3P.Riffard,
Dicţionarul
esoterismului.
Ediţieîngrijită
deTerezaPetrescu.
Traducere
deDoina
şiGheorghe
Piencscu,
Bucureşti,
Editura
Nemira,
1998,p.41.
4C.G.Jung,Psihologie
şi alchimie,
II.Traducere
deMariaMagdalena
Anghelescu,
Bucureşti,
Editura
Tema,1996,p.79.
51.Barbu,Paginideproză,ed.cit.,p. 103.Şiîn doctrina
rosicruciană,
sistematizată.
deRobert
Fludd,găsim:"Omulpierzându-şi
dreptuldea facepartedindivinitate
prinrevoltasa,trebuiesiri se
integreze
prin extaz;el poate,el trebuiesă redevinădivin"(dupăS. Huun,Societăţisecrete.
Traducere
deBeatrice
Stanciu,
Timişoara,
Editura
deVest,J991,p. 65).
(,G.Călinescu,
Elogiul
libertăţii.
în "Viaţaliterară",
1927,i7 decembrie;
reprodus
în 1.Barbu,
Paginideprozei,
ed.cit.,p.247248.
ALIL,t. XXXIX
-XLI,1999-2001,
Bucureşti,
2003,p. 139--154
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la dimensiuneasuperioară- a treia dimensiune-, a "lumilorprobabile","universuri
abstracte",unde Einstein"concureazăcu Euclid,,7.
În ea, există obiectede un fel necunoscut,naturii fiindu-iadăugate"cantităţi
transcendente'", iar astfel de "obiecte ideale" trebuie acceptate cu ordinea lor,
particulară. "Eu voi continua cu fiecare bucată să propun existente substanţial
indefinite: ocoliri temătoare în jurul câtorva cupole restrânsele perfecţiuni
poliedrale'",declaraÎntr-uninterviuIon Barbu.
Caracterulintermediar(secund,deci) Între vizibil şi invizibil,Între tehnică şi
forţa spiritualăa misiunii,Întreconcreteţeşi infinitulînchisÎn ea, afirmatîn omologia
poezie-cristal("curăţiede grup cristalografic","ardereimobilăşi neprihănitîngheţversul"!"),trimite la doctrina hermetică a Intelectuluiuniversal ca "iradiere" a
substanţeidivine. Ilustrată şi în Poimandres, una din cărţile ce formeazăCorpus
hermeticumsau doctrina lui Hermes Trismegistus:aici, "focul circumscrisşi...
conţinutde o forţă atotputernică",în "poziţia sa imobilă'"; desemneazăprototipul
imuabil,în raportcu caregândireaobişnuitănu este decâtun tărâmal umbrelor.
Ca în "ştiinţa tradiţională", pentru Barbu adevărul poeziei este legat de
"limpezire şi concentrare't'",căi ce conduc la Ideile-Mume,În absolutul cerului
platonician.
De aici idealul, atât de viu susţinut, al unui .Jtelenismneistoric"!', mod al
tiparelor,pură lumea inteligibilului,de aceeaşinaturăcu Spiritul.După cum, tot în
acelaşi cadru, trebuie plasată reacţia lui faţă de modernism,respins câtă vreme nu
se adevereşteo căutare şi afirmarea "frumosuluinecontingent"!",ca şi definirea
liricii drept cea mai .reacţionară"15 formă de gândire (reacţionară, cu sensul
etimologic,de revenirela arkhe sau Principiu).
Text "revelat"16,oglindind temeiurile ascunse, şi actualizare a memoriei
colective,astfel concepută,poezia va pune, acut, creatoruluiproblemainvenţiei,a
libertăţii.De asemenea,pe cea a teorieisau a construcţiei.
Iar în această direcţie, fiindcă, firesc, cunoaştereamatematică i-a sugerat
modele,afirmaţiilelui Barbu consunăcu cele ale unui secol fascinatde arhetipuri,
structuralism,morfodinamică.
7 1.Barbu,op.cit.,p.29.
8 Ibidem,
p. 116.
9 Ibidem,
p.47.
10Ibidem,
p.SI.
11DupăT.Burckhardt,
Alchimia.
Traducere
deLilianaSchidu,
Bucureşti,
EdituraHumanitas,
1998,p.38.
.
121.Barbu,op.cit.,p.79.
13Ibidem.
14Ibidem,p. 72 şi p. 79 ("Modernism
e un cuvântimpropriu,
sau,aplicatpoeziei,de-a
dreptulocară".)
15Ibidem,
p.77.
16Ibidem,p. 85: "textaugustşi revelat"şi la p, 94: versul- "numărconsolidator
şi
incontrolabilă
tradiţie".
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"Elaborareaconştientă"a inefabilului,identificată,şi lăudată,ca metodăa lui
Rimbaud, la fel, "cuprinderea" spirituală din poezia sa au la bază "elemente
. 1ectua1e, aritmetice
. . ·,,17 .care sunt Şi' "esenţe ".
inte
Levi-Straussa văzut mitul ca invariantal naratiunii.
Componentelecele mai simple, constantele universului său liric, sunt, la
Barbu, "reminiscenţe,,18;nicidecum aleatorii, ele derivă din legi ale eternei
întrepătrunderidintre naturăşi zeu, axiomăa hermetismului.
Platon identificase eide-te cu numărul'", însă, mai ales pentru Pitagora,
cunoaştereasuperioară,gnoza,se dezvoltape o direcţiematematică:"dezveleşte-în
Număr vertebraei de fier", cum nota BarbuÎn poernaPytagora":
Nu e de mirare deci că scriitorul a reţinut surprinzătoareaafirmaţie a lui
David Hilbert despre "structurade inel a limbajuluifaţă de operaţiile sintaxei?" şi
concluzia"anteriorităţii"lui faţă de logicăşi de aritmetică.
Dacă pentru Barbu- ca pentru profesorulberlinez WilhelmBlaschke,ori ca
pentru Hilbert, pe care el îl considera "un geniu al fundamentelor"- intuiţia era
sinonimăcu Întoarcereala izvoarele"prime,,22(noutateafiind dată de intensitatea
căutării acelui "gând preexistent şi regăsit..., ca dor al memoriei infiorate="),
orgoliul de creator şi organicitateaconcepţiilorsale îi impuneausă nu privilegieze
unitatea elementară- ţinând de simbol sau de mit _.-a imaginii, ci să sublinieze,
neîncetat,primatulviziuniişi ţelul "realităţii"suprainălţate,
Căci .jocul liber" ("înţelegereapură, onoarea geornetriilor="),dar şi modul
individual de alegere şi activare a acestor unităţi "canonice" sunt comandate de
principiulsoteriologic:"deplasareaîn Spirit,,25
ori rnântuirea,scopul artelor.
Lirismul are ca funcţie "Întărirea unei moralităţi eterne...". AceastWordine
trebuie numită "spiritualitate" sau "Geometrie înaltă şi sfântă?". Ş,i,vprecum
geometria, poezia se "desface" de lumea obiectivă, devenind "speratâ poartă?"
spre un "dincolo"simbolic.
17Ibidem,
p.95,
18Ibidem,
p,79.
19DupăAristotel,
veziFrancisE. Peters,Termenii
filosofiei
greceşti,Bucureşti,
Editura
Humanitas,
1993,p.75-76.
201.Barbu,
Poezii.
Ediţie1ngrijiW
deRomulus
Vulpescu,
Bucureşti,
Editura
Albatros,
1970,p. 21,
Pytagora:
"Cetatea
siderală
instricta-i
descămare/
Îmidczveleşte-in
Număr
vertebra
eidefier".
211.Barbu,
Paginideproză,ed.cit.,p. 174,
22Ibidem,
p. 168.
23Ibidem,
p,86.
24Ibidem,
p. 166,133.
25ibidem,
p. 144.
26Ibidem,
p.96-97.
f7Ibidem,p. 144:"Ea[poezia]se desfăcealiberăde figuraumanăca o speratăpoartă",
intâlnindu-se
cu geometria,
Întrucât,conformobservaţi
ei lui N. Frye(Marelecod.Bibliaşi
literatura,Bucureşti,EdituraAtlas,1999,p. 51), "nu ne mai rămânenimiccu adevărat
«subiectiv»,
În afarauneistructuri
a limbajului,
inclusiv
... a limbajului
matematic,
singurullucru
carepoatefi distinsdelumeaobiectivă".

BDD-A1324 © 1999-2001 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 52.90.204.158 (2023-01-09 03:07:44 UTC)

142

STĂNU[A CREŢU

4

Dar cum "realizează"sau atingeea domeniulseparat,interzis,al sacrului?
Definirea, după F. Klein, a geometriei ca "teoria invarianţilor unui grup
infinit,,28,probată de Gauss în Cercetări generale, poate fi regăsită în .figuraţie",
rit rapsodic prin care Ion Barbu explica, în rădăcinile ei novalisiene, lirica lui
AI.A. Philippideşi in care recunoaştembaza poeticiisale,
Protestând împotriva curentei confuzii a alegoriei cu ceea ce el numeşte
figuraţie şi după ce reaminteşte deosebirea dintre operaţie şi formulă, Barbu
defineşte figuraţia ca "transformare, liberă permutare de chipuri în domeniul
aceluiaşi grup,,29,în timp ce formula, căreia alegoria îi este asimilată, ar fi
consemnareadoar a uneia dintreoperaţii.
.Figuraţia este mai abstractă.decât intuiţia simbolică",de la care porneşte,şi
se întâlneşte cu "exhauţia" (sau epuizarea calităţilor unei figuri, "generQasăşi
liberă construcţiea transcendenţei='").De asemenea,figura, deşi pare a aparţine
ansambluluiformelor, la Barbu, le depăşeşte,fiind gândită, posibil, pe urmele lui
J. Bohme, ca ultimă treaptă a naturii, a şaptea (de unde şi prezenţa "eptagonului"
instelat la capătul Jocului secunJll). Figura corespundetransfigurării:calităţile
lucrurilorau fost atinse şi ele atestă esenţele,marcatede semnăturalui Dumnezeu.
"Un ciclu este schema opritelor elanuri; / În ordineafigurii, inmugurită astră; /
Domeniile separă,numindu-le.Şi-în planuri/ Desfaceo rotire...,,32,explicaÎntr-un
catren ocazional.
Transferându-nela nivelul formelor şi în poiein (acţiune, producere), ne
aflăm în faţa "extensieimetaforei",proces cercetat de Paul Ricoeur în lucrareasa
La Metaphorevive:"Metaforanu acoperă- după Ricoeur- numai ceea ce numim
«figură»,adică, finalmente,transferulunui predicat izolat funcţionândîn opoziţie
cu altul,... ci ceea ce trebuie să numim«schemă»,care desemneazăun ansamblude
etichetări, ca şi un ansamblu corespondentde obiecte- un «regn»... Metafora
dezvoltăputerea sa de a reorganizaviziuneaasupra lucrurilor,de vremece un regn
întreg este transpus'r".
Echivalentulregnuluidin Metaforavie ar fi, pentruBarbu,figura sau unitatea
de structurăa grupului(conformconceptuluimatematicde grup, pus în circulaţie
de Evariste Galois). Îi spune şi schemă, precum Ricoeur,când acuză, în lirica lui
28Ibidem,
p.201.
29Ibidem,
p, 101.
]0Ibidem.
p.91.
31"Heptagonul
înstelat",
ca semnal "Întrupării",
esteşi "figurace vadăruicatedralei
{dela
Chartres]
întregul
săusensşi ritm",fiindadeverită
deplanulconstrucţiei,
susţineLouisCharpentier,
înMisterele
catedralei
dinChartres,
traducere
deMichael
Grecu,Iaşi,EdituraElit,2000,p. 127;în
alchimie.
marchează,
prinAnthropos
sauChrist,incununarea
Opusului:
,,1.
...] fierbe,pânăce apare
steauaseptuplă,
ceseroteşteînsferă"- Theatrum
chemicum
(dupăC.G.Jung,Operecomplete,
XIII,
Bucureşti,
Editura
Teora,1999,p. 190).
]2LBarbu,Poezii,ed.cit.,p.96.
J3P.Ricoeur,
LaMetaphore
vive,Paris.Editions
duSeuil,1975,p.297(traducerea
noastră).
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Arghezi, distribuţia mecanică a motivelor: "Schema, ceea ce trebuie să numesc
geometriacalitativăa poeziilordomnuluiArghezi,e... oarecare'r".
Totul unitar (figură,grup) I'ncare se topesc virtualităţile,intenţiile,formulele
instituie"o anumităsimbolicăpentrureprezentareaformelorposibilede existenţă?".
Totodată,Însă,În accepţiasa, "apropiindprin metaforăelementeledisjuncte",
poezia "desfăşoarăstructuraidenticăa universuluisensibi!,,36.
Arta nu e joc,în sine, ci joc secund, determinat."Apele limbajuluinu sunt şi
ale spiritului'r", constata. Precum alchimia, arta trebuia "să despartă arheul
(spiritus mundiţ de materie şi să producă o chintesenţă,a cărei acţiune poate fi
comparatăcu cea a lui Christosasupraomenirii,,38.
Operaţie pe care cea mai mare parte a versurilor lui Barbu o realizează şi,
Între ele, uneleo pun În luminăprecumpănitor,parcăvoit.
Lemnsfânt pare o ilustrarea funcţieipoeticenumităde Wimsatt,în cunoscuta
sa carte, The verbal icon, icoană verbală: fuziune de semnificaţieşi sensibilitate,
obiectÎnchis sieşi, opac", nonreferenţial,Poema nu se opreşte la atât, ci tinde către
metafora metafizică, şi ea pusă În evidenţă de Wimsatt, în poezia romanticilor:
distanţa dintre termenii acestei metafore fiind atât de mare, relaţionarea lor va
deveni violentă''".
Descriere particulară, la un prim nivel al Înţelegerii, coincizând cu
prezentareaunei icoane,Lemnsfânt desfideclasărileobişnuite:se situează,uneori,
foarte aproape de alegorie, alteori permite o lectură anagogică,pentru a produce,
dincolo de toate, deschidereaEaradoxală,caracteristicăvederii sau viziunii, şi a
instaura"alternativaspirituală"J, soldatăcu înălţareaomului.
.
Semnificativ,nu ni se spune cărei autorităţireligioaseîi aparţinefaţ,-subiect
a icoanei. Ceea ce este dat ca premisă, prin titlul poeziei, numeşte charisma sau
"înzestrareape care o posedăîn mod firesc făpturalui Dumnezeu,,42. l'
Lemnulpăstrează,după JakobBohme,o parte din focul viu al Dumnezeirii",
reprezentându-Ipe om. Tot lemnul îi va indica drumul sau destinuL "Ce e mai
limpede decât acest simbolismal lemnului?",se întreba Tertullian şi conchidea:
34I. Barbu,
Paginideproză,ed.cit.,p.65.
35ibidem,
p.244.
36Ibidem,
p. 160--161.
37ibidem,
p.244.
38C.O.Jung,Psihologie
şialchimie,
II,ed,cit.,p. 178.
39Vezişi L Barbu,op. cit.,p. 101:"vorbameascrisăe înzestrată
pentrudomnia-sa
cu
proprietăţi
deopacitate
...".
40W.K.Wimsatt,
TheverbaliconStudies
intheMeaning
ofPoetry,
TheUniversity
Pressof
Kentucky,
1954,p. 150-151.
41DorinTeodorescu,
în Poeticalui lon Barbu,Craiova,
EdituraScrisulRomânesc,
1978,
p. 103:"Sensul
esenţial,
ascendent,
al ordiniisecunde
provine
dinfaptulcăeanudublează.
realitatea
închipprczentaţional,
civinecao alternativă
spirituală
a acesteia".
42N.Gavriluţă,
Mentalităţi
şiritualurimagic
o-religioase,
Iaşi,Editura
Polirom,
1998,p.6.
43J. Bohme,Aurorasau răsăritulcare se întrezăreşte.
Traducere
de Gh. L Ciorogaru,
Bucureşti,
EdituraŞtiinţifică,
]993,p. 19.
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"Asprimeaacestei lumi, cufundatăîn abisul greşelii,este eliberatăprin lemnul lui
Christos,adică prin patimilesale,,44.
Lemnul,ca substitutal misteruluicrucii, este deja o metaforăcuprinzătoare.
Gnosticiivalentinieninumeau crucea Hotar'", s-a vorbit, apoi, de stultitia crucis,
nebuniacrucii46•
Crucea aduce sugestiade ruptură'in natura şi cunoaştereacomunăşi il evocă
pe cel ales: Sfântul.
Potrivit misticii iudaice, sfinţii, cărora le-a fost descoperită "taina ţinută
ascunsă din vecinicii" (Pavel, Coloseni, 1, 26), rămân, ei înşişi, anonimi. "Unul
dintre ei este probabil Mesia şi doar pentru că veacul nu e demn de el, rămâne
ascuns",explicăGershomScholem,'înCabala şi simbolisticael47Tot aşa, în proza
lui 1.Barbu,vom găsi formularea"Cel fără de Faţă,,48.
Întrucât sfântul trăieşte cu o intensitate particulară prezenţa sacrului, el
devine model pentru omul ce caută divinitatea; de aceea Iisus este numit de
Scripturi"Mijlocitorul"(Pavel,Evrei, 8, 6).
"Faţa omeneascăe un paradox:printr-osuprafaţămaterialăfoarte limitatăse
vede o viaţă spiritualăinfinităşi complexă",afirma DumitruStăniloae,
Experienţeledeterminateale acesteivieţi,trase În simbolurihieratice,constituie
etapele unei revelaţii:"În văile Ierusalimului,la unul / Păios de raze, pământiula
piele:/ Un spicde-argint,în stângalui,Crăciunul,/ Rusaliiard în dreapta-icu inele".
Dacă Ierusalimul,desemnat,prin văile sale, ca locul coborârii" şi întrupării
divinului,şi cununade raze, a perfecţiei,contrastândcu "veşmântul"părnântesc,de
piele'", sunt notaţii ce nu cad prea departe de alegorie, întrucât sunt dinainte
cunoscute, prin tradiţia culturală, şi rămân oarecum convenţionale, "unul"S!
44După1. Danielou,
Simbolurile
creştineprimitive.
Traducere
de AncaOpricşi Eugenia
ArjocaIeremia,
Timişoara,
Editura
Amarcord,
1998,p.83.
45SimonePetrement,
Eseuasupradualismului
la Platon,la gnosticişi la maniheeni.
Traducere
deIoanaMunteanu
şiDariaOctavia
Murgu,
Bucureşti,
Editura
Syrnposion,
1996,p.261.
46EliphasLevy,Cursdefilosofieocultă.Traducere
de MariaIvănescu,
Bucureşti,
Editura
Antet,1994,p. 102.
47Gershom
Scholem,
Cabalaşi simbolistica
ei. Traducere
de NoraIuga,Bucureşti,
Editura
Humanitas,
1996,
p.11.
481.Barbu,Paginideproză,ed.cit.,p.244.
49JeanChevalier,
AlainGhecrbrant,
Dicţionar
desimboluri,
III,Bucureşti,
EdituraArtemis,
1995,p.427.
50MichelPhilippcLaroche,Un singurtrup.Aventura
misticăa cuplului.Traducere
de
Const.Jinga,Timişoara,
Editura
Amarcord,
1995,p. 111:"Hainadepielee greutatea
trupului
lipsit
delumina
şideslavadumnezeiască
ceîi transfigura
peAdamşiEva",
51C.G.Jung,op.cit.,II,p. 147:"Deuninteresdeosebit...
esteparalela
dintrelapissau«aqua
sapientum»
(apaînţelepţilor)
şi cel de-aldoileaAdam,care,princitarealui Hermesdin Senior,
asociază
pe Christcu doctrinalui Anthropos
din alchimie.
Christosesteaiciidenticcu «homo
philosophicum»,
curnicrocosmosul,
caree în acelaşi
timp«Unulcarenumoareşireanimează
totcee
mort».«Homophilosophicurn»
arcÎn aparenţă
douăsensuri:pe de o parteel este«unul»,adică
tincturasau«elixirul
vieţii»,darpe de altăparteesteomulinterioretern,identiccuAnthropos.
O
dezvoltare
a acesteidoctrine
se găseştela Paracelsus",
Şi la p. 238:"naturadeom-zeua luiOsiris,
caregarantează
imortalitatea
umană,
naturasadegrâu".
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(purtător, chiar în lipsa majusculei,al sensului de plăsmuireexcepţională:omulzeu), identificat cu "un spic de-argint", devine centrul poeziei, datorită unor
operaţii ermeticede spiritualizarea corporalului.
"La începutuloricăreiforme de realizarespiritualăse află moartea,sub forma
«morţii lumii»,,52.Este menirea grăunteluide grâu, căzut pe pământ, explicatăde
Ioan: "dacă [...] nu moare, rămânesingur;dar dacă moare, aduce multăroadă. Cine
îşi iubeşte viaţa, o va pierde, şi cine 'îşi urăşte viaţa în lumea aceasta, o va păstra
pentruviaţa veşnică"(Ioan, 12,24--25).
Într-o extremă esenţializare,parcă respectând secretul epoptic, la Barbu nu
apare decât "spicul de-argint"sau "spicultriptolemic",şi el îl reprezintăpe copilul
sfânt. Iar identitatea dintre strigătul hierofantului misterelor eleusine, transcris
într-una dintre poeziile lui de început,Dionisiacă, "Marea zeiţă a dat naştere unui
copil sacru! Brirno l-a zămislit pe Brimos!", şi versetul Evanghelieide Crăciun:
"Astăzi un fiu ne-a fost dăruit",face obiectulunui amplucomentariula C. G. Jung,
în Metamorphosesde I'âme et ses symboles",
"Unul", născut din Dernetercea Neagră ("Brimo e la fel de bine Demetermama, ca şi Persephone't-fiica,constata K. Kereny,în studÎll,lFecioaradivină54),
va lăsa în urmă stânga, partea lui de obscuritate feminină (inconştientul), şi
Crăciunul. (Jung supranumea intervalul 21--24 decembrie "Închisoarea mării
.
1 po1a1intunericu
'1 ur,
. este, pentru'VaSI
ile Lovinescu
T'
56,'-Saturn,
nocturne'>,55
-. Craciumu,
iar Paracelsus" uneşte pe Saturn cu plumbulsau materia Operei aflată în stare de
putrefacţie,dar gata de a se separa de o condiţie animalică. Ceea ce corespunde
cuvântuluibiblic: ,,[...] de la Miazănoaptene vine aurora"--Iov, 37, 22).
După stadiul argint-lumină primită şi purtatăÎn toată puritateaei -';vocaţia
şi predestinarea sunt pecetluite pentru "unul" prin inel (echivalentqlJnodului,
lanţului, legăturii), prin dreapta (direcţie a masculinului, a spiritului, parte a
luminii") şi, mai ales, prin Rusalii.
Pentru că sărbătoarea Rusaliilor, numită şi Cincizecime, este sărbătoarea
pogorâriiSfântuluiDuh sau botezulcu duhul. Ea consacrărelaţia directă a omului
52TitusBurckhardt,
Alchimia,
ed.cit.,p. 182.
53C.G. Jung,Metamorphoses
de1'âmeelsessymboles,
GeorgEditeur,
1993.p. 569-570.
54C. G. Jung,K. Kereny,
Copiluldivin.Fecioaradivină.Traducere
de DanielaLitoiuşi
Const.Jinga,Timişoara,
Editura
Amarcord,
1994,p.224,225.
55C.G.Jung.Metamorphoses
deL'âme
elsessymboles,
ed,cit.,p. 549.
56VasileLovinescu,
Steauafără
nume,Bucureşti,
Editura
Rosmarin,
1994,p.26.
57DupăJeanChevalier,
AlainGheerbrant,
Dicţionar
desimboluri,
/II,ed.cit.,p. 112.
58Annickde Souzcnelle,
Simbolismul
corpuluiuman.Traducere
de Margareta
Gyurcsik,
Timişoara,
EdituraAmarcord,
1996,p. 73--74:"Stângaşi dreaptareflectăaspectelecelemai
contradictorii
ale fiinţeinoastre.Dreaptadivinăe dominaUt
de sefiraHokhmah,
Înţelepciunea,
relevată
subnumelede «(Tatăl
ceresc»".
"Stângadivinăestedominată
eleseilraBinah,Inteligenţa,
relevatăsubnumclede «(Mamă
cereasc,i».
Ea corespunde
la nivelulcorpuluiumanstângii
ontologice
şi feminine;
la nivelulPomuluicunoaşterii,
părţiiRa,partea încă-ne-luminii,
paJtea
întunericului".
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cu Dumnezeu,Întru învierea finală, a tuturor", proces devenitposibil prinjertfa şi
înălţarea Fiului: "Căci dacă nu Mă voi duce, Mângâietorul[Sfântul Duh] nu va
veni la voi, iar dacă mă voi duce, ÎI voi trimite la voi" (Ioan, 16, 7). SfântulDuh
este de natura focului; în acest foc lumineazăDumnezeucu dragoste divină, de
aceea,ca pentruapostoli,.Rusalii ard în dreapta-icu inele".
Atotputerniciaduhului,ca renunţarela constrângerilecărnii pentruviaţa întru
spirit, ce transpare din hieratismulexemplar al icoanei,cu mare fineţe tradus de
puţinătateadar esentialitateaformulelorsimbolicealese, contamineazăşi provoacă
meditaţiaasupraproprieideveniri.
Pentru că gestul poetului,înşelătorplasat Între cele comune,domestice- "Pe
acest lemn ce-aş vrea să curăţ, nu e / Unghiocolit de praf, icoană veche!"-, nu-şi
justifică necesitatea adâncă. decât ca reamintire a omologiei om-lemn şi ca
aspiraţie,personală,către limpiditate.Cu atât mai mult cu cât ceea ce îi urmează,
intrebarea"Văd praful-rouă,rănile-tămâie?",indică lărgirea experienţeilumii sub
putereaunei vederi sau perspectivece, incorporândmirarea,eliberează.
Dualisrnulexprimatde perechilecontrarii- praful sau ţărâna alcătuiriişi roua
dătătoarede viaţă a dumnezeirii("Ca roua să cadă Cuvântulmeu", Deuteronomul,
32, 2), rănile sau bubele firii pământeştişi tămâia-jertfă,ce este arsă şi, o dată cu
fumul, înalţă la cer - va fi suspendat,după pilda Mântuitorului,care nu se mai
trăieşte pe sine, ci viaţa, mutată în universalii, a omului nou: "Sfânt alterat"
(adeverindo altă natură, dincolo de bine şi de rău, ca În etimonulalter), "neutru"
(şi Iisus fu închipuit un tertiwn genus Între Dumnezeu şi om'"), "nepereche"
(atributee ar putea fi gândittot ca "neamestecat,neschimbat,neimpărţit,despărţit",
aşa cum a fost caracterizatMesia de Conciliulde la Calcedon'"),
Dacă laconismul,provocatorca un Koan62al versurilor,conducela o sumă de
supoziţii, tot el arată, o dată mai mult, că poezia propune acea .antinomie
transfigurată"de care vorbea L. Blaga, sinonimămisteruluişi "feţei care nu se va
închideniciodată?", cea a lui Iisus Cristos.
Dar errnetismulei adevăratnu ţine de formulelesimbolice,deşi trece prin ele,
ci de trăirea ce comandăîntregul: identificareacu Sfântul,neînţelesce se schimbă
Într-oînţelegereputernicăşi vie.
59Pavel,Filipeni,1,6: "Suntîncredinţat
că Acelacarea începutin voiaceastălucrareo va
isprăvi
pânăînziualuiIisusHristos".
60LaApolinarie
dinLaodiceea
(veziIoanPetruCulianu,
Arborele
gnozei,
traducere
deCorina
Popescu,
Bucureşti,
Editura
Nemira,1998,p.33).
61Ibidem,
p.35.
62În budismul
zen,.Koandeclanşează
în practicant
cevacareil facesă gândească
pco altă
lungime
deundă.Koannuesteatâtunapella iraţional,
câto provocare
cemijloceşte
realizarea
unei
străpungcri
spreo altădimensiune
a realităţii";
dupăH. vanPraag,Celeoptporţi ale misticii,
traducere
deViorica
Nişcov,
Bucureşti,
Editura
SaeculurnVestala,
1996,p. 109.VezişiTaîkanJyoji,
L'artduKoanzen,Paris,AlbinMichcl,
2001.
63D.Stăniloae;
dupăElenaSimionovici,
SfântaMănăstire
Voroneţ,
Câmpulung
Moldovenesc,
1998,p.46.
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Apropiatăde Lemnsfânt prin emotie, simbolicăşi deconcertantlaconismeste
poeziaDesenpentru cort: ,,0, veacul legiuisemilitarI În litere ea turnul ţuguiate!I
Urzite căi, neverosimilvar, I Prin dimineaţaierbii înmuiate.1/ Spălăriîmpărtăşite!
Înnoiţi / Arginturilemari botezătoare! Şi inima călărilor - spuziţi I De dreaptă
ziua-aceastasuitoare. II -- Ei vor sălta, la drum cu Novalis, I Prin Şvabii verzi,
ţipateÎn castele,!Să pradetrernuratulplai de vis, ! Prielnicpotrivirilorde stele!".
Desen pentru cort se înscrie Între stihurile fundamentaleale lui Ion Barbu,
Întrucâtrepetă aspiratia,intimă,obsesivă,a unei râvnite izbăviri,dată de translarea
vietuituluiîn poezie,ca şi de visul restaurăriidemnităţiiontologicea omuluio dată
cu recunoaştereaesenţelorÎnchiseÎn imaginişi a puterii iar mesianice.
Titlul,Încărcatde sens,uneştearta cu tradiţiahermeticăşi interpretareabiblică.
"Corturileatâtei supunătoarefrumuseti'r"este, la Barbu,o metaforăa liricii.
"Cortul" evocă, prin prisma ultimeijudecăţi, spaţiul interiorităţii:,,[...] după
cum a fost efortulomului,tot aşa va fi coliba lui,,65.
În cărţile sfinte, de asemenea, "cOliul întâlnirii", sanctuar, locuinţă a lui
Iahvehpe pământ,e "adăpostul"ce prilejuieştecomunicareacu Tăria.
Cortul conţine deci promisiunea rnântuirii, conl'etîzâl1d-o În viziunea
paradisiacă exprimată prin noul Ierusalim, din Apocalipsa lui Ioal166(."eea mai
grandioasă dintre poemele umane", aprecia 1. Barbu'"), iar, În iudaisrn, prin
SărbătoareaCorturilor."Ea este sărbătoareaculesuluiviitor, aşa cum Rusaliilesunt
sărbătoareasecerişului",afirmăJean Danielou,în cercetareasa asupraSimbolurilor
creştine primitive. "SărbătoareaCorturilor semnificădomnia terestră a/lui Mesia
înainte de viaţa veşnică'?",
Abia în baza acestei pătrunderi,severa rostire gnomică din primdl catren al
poezieitinde să-şi precizezerostul:
,,0, veacul legiuise militar / În litere ea turnul ţuguiate!;! Urzite căi,
neverosimilvar, ! Prin dimineaţaierbiiînmuiate".
a
Căci Legea are, în accepţiaBibliei, "umbra lucrurilorviitoare, nu înfăţişarea
adevăratăa lucrurilor",şi valorile ei au fost afirmate de Christos: "Dar Hristos a
venit ca Mare Preot al bunurilorviitoare,a trecut prin cortul acela mai mare şi mai
desăvârşit,care DUeste făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta" (Pavel,
Evrei, 9, 11).
Cum orice adevăr nou impune distrugereaerorilor, "veacul", "Iegiuise" şi
"militar" trebuie să fie legate de reprezentările eshatologice şi milenariste;
regăsireaparadisului,recreareaomuluidupă modeluloriginar venind"Ia împlinirea
timpurilor",",veacul"evocă un ciclu încheiat.
641.Barbu,
Paginide.proză,
ed,cit.,p. 145.
65Găsimîn Efrern,
dupăJ,Danielou,
op.cit.,p. 15.
66Apocalipsa,
21,3:"IatăcortulluiDumnezeu
cuoamenii!".
67I. Barbu,op.cit.,p. 117.
68J. Danielou,
op.cit.,p.7 şi 11.
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În perspectiva Cabalei, foarte influenţată, la rândul ei, de gnosticii elin
Alexandria'", "universul ascuns al divinităţii este. un univers al limbajului, un
univers al numelor divine care se desfăşoară după propriile legi. Elementele
Jimbajului divin apar ca literele Sfintei Scripturi.. Fiecare.. reprezintă o
concentrare de energie şi exprimă o plenitudine de semnificaţiice nu poate fi
tălmăcită... în limba omencască'f".De unde, probabil,imaginealiterelor"ca turnul
ţuguiate",pe urma identificăriidintreturn şi Dumnezeudată de Psalmi (90, 9-] O):
"Pentrucă... faci din cel Prea Înalt turnul tău de scăpare... de aceea... nici o urgie nu
se va apropiade cortultău".
De asemenea-- Julius Evola o subliniază- , pătrundereaîn tradiţia ermeticoezotericăeste ,,0 realizareşi o recucerirecondiţionatăde calităţivirile analoge,pe
planul spiritului,celor propriitipului războinicului?".
Şi câteva dintre versuriledebutuluilui Ion Barbu mărturisescdirect astfel de
apropieri.Nietzsche e definit ca "războinic" şi "cuceritor de zări"; el străpunge
"ceaţa" normelor; oştirile poetului, în Înfrângere, caută "podoaba fără nume",
"albastrele palate,,72;altundeva "nevăzutul", asaltul lui sunt intrezărite în
"trâmbiţareade dincolode vreme".
Pentru Barbu, lumea era "amestec", "îndoire", era "dimensiuneadouii,,73.
Totuşi, "oricât de Îndurerată ar fi de îmbrăţişareasufocantă a materiei, Lumina
(precumîn maniheism)reuşeştesă transpară"în fiecarefir de iarbă", iar dispariţia
apocalipticăa lumiitrebuieprivită ca "evenimenteliberator","finalulprocesuluide
recuperarea Luminii'f".
"Urzeala", ca formă prin care se exprimă exercitareaputerii divine, devine
laitmotivla cabalişti,Josef Gikatillavedea În Tora o "urzeală",un "textus" În care
numele lui Dumnezeu este ţesut "Într-un mod secret şi indirect". Iniţiaţii, de la
acest text, pot să reconstruiascăţesăturadintâi, "în sens invers,,7).
Invers este şi un calificativ definitoriu pentru metoda lui Barbu: "Poetul
ridică Însumarea / De harfe resfirate ce-în zbor invers le pierzi / Şi cântec

p.18.

69J.L Borges,
Cărţile
şi noaptea.
Traducere
deValeriu
Pop,Iaşi,Editura
Junimea,
1968,
p. 127.
70G.Scholern,
Cabalaşisimbolistica
ei,ed.cit.,p.45.
71J. Evola,Tradiţia
hermetică.
Traducere
deIoanMilca,Bucureşti,
Editura
Humanitas,
1999,

Iar"turnul",
casimbolalchimie
al renaşterii
interioare,
apareînNuntachimică
a luiChristian
Rosencreutz:
veziR.Edighoffer,
Rosicrucienii,
traducere
de Beatrice
Stanciu,
Timişoara,
Editurade
Vest,1995,p. 176-177.
Dupăcum,cândFiuluii sedăviaţăînOperă,el estenumit"foculrăzboinic"
(dupăC.G.Jung,Operecomplete,
XIII,ed.cit.,p. 125).
72ŞiC.G.Jungvedeîn"palat"unsimbol
pentrulapisphilosophorum.
VeziC.G.Jung,Opere
complete,
XIV.Mysterium
Coniunctionis,
I, Bucureşti,
Editura
Teora,2000,p. J6.
73Simone
Petrement,
Eseuasupradualismului
..., ed,cit.,p.261:"Dinpunctdevederegnostic,
pricinarăuluinu esteun\1dinceledouănaturi,ci amestecul:
celedouănaturisuntignoranţa
şi
cunoaşterea,
materia
şi spirituL".
'141.P. Culianu,
Gnozele
dualisteale Occidentului.
Traducere
deTerezaPetrescu,
Bucureşti,
Editura
Nemira,1995,p.227-228.
75G.Scholcm,
op.cit.,p.52.
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istoveşte".". Percepe deci în multiplicitate neschimbatele tipare sacre şi
realizează o sinteză semnificativăal cărei rezultat va fi "neverosimilulvar". Sau
omul nou, ajuns la cunoaştere şi, de aceea, nu doar o aparenţă de realitate, ci
chiar realitatea,o essentia.
Să observămcă, după Învăţăturaermetică,simbolulvaruluisuportă,la Barbu,
şocul"uimitor,al contrariilor.Conformunui mit gnosticdespre bărbatulprimordial,
relatat de Irineu şi menţionatde J. Evola În cartea sa Metafizicasexului, Adamas
este "cel care nu poate fi spart", "piatra de temelie","omul glorios". Mitul vorbea,
totodată,de "bariera îndărătulcăreia se găseşte,în fiecare om, omul lăuntric,omul
care se trage din arhetipulceresc,Adamas",când acesta, "căzut Într-olucrarede lut
şi cretă", "a uitat totul,,7G.
Este şi tâlcul ce instaleazădomniatrecerii disolubilul,În
inima unei metafore a existenţei tot atât de decisivă, pentru scriitor, ca şi cea
impusăde "lemnulsfânt": omul-var(sau cretă).
"Dâmb de cridă" era definiţia lumii Într-o poezie din 1920 ("Înghesuiţisub
brâul acestui dâmb de cridă"), în poemulDupă melci,între faptura din interior"şi
ce-i afar' / Strejuiaun zid de var", în Grup, "capetelenoastre, dacă sunt / Ovaluri
stau, de var, ca o greşală".Determinarea,frecventă,nu va fişi-definitivă,
Imaginaţia alchimică, prin Michacl Maier sau Riplaeus, autori citaţi de
C. G. Jung În Psihologie şi alchimie, impunea, antitetic faţă cu echivalenta varpulbere,prezenţaunui soare (sau aur) şi a unui foc, salvatorplămăditde Dumnezeu
- 't77 .
pe paman
Şi "Soarele... hipogeic, aur sterp ori inimă a Erdei", apare In articolul lui
Barbu,Salut lui Novalis.
!
Iar focul e chiar Sfântul Duh, definit, de alchimişti,şi ca "var nest;1ns",calx
viva'".El era ceea ce trebuiaextras şi .făcut vizibil"prin Operă.
"
O atare înţelegereimpuneo altă dominantăornologieiom-var.
Sigur, Opera era, pentru Riplaeus, alchimia79.Dar limbajul ei a fost
conştient folosit de Ion Barbu. Pentru că, pe de o parte, el gândca, pe urmele lui
Hermes Trismegistul,că Opera are loc "în voi înşivă"so,şi pentru că a existat o
adevăratăardoare (îi va spune "nepreget")cu care Barbu a urmărit răscumpărarea
prin cuvânt.
"Ştiu empiric ce e somnul, condiţia noastră organică mi se pare chiar
moartea",afirmaÎntr-oscrisoare".
76J, Evola,Metafizica
sexului.
Traducere
deSorinMărculescu,
Bucureşti,
EdituraJIumanitas,
1994,p.216.
'i7C.G,.lung,Psihologie
şi alchimie,
II,cel.cit.,p. 104--105.
7SIbidem,p. 245şi p. 115:,,«Pneuma»
ea foc,Christosea foc şi ca substanţă
contrară
interioară
pământului
--nesuntdejareprezentări
cunoscute".
79Ibidem,
p. 144-145:
"Cineareurechideauzit,să audă,ce le spunespirituldoctrinei
fiilor
ştiinţei,
despreAdam-terestru
şiAdam-cclest".
80DupăT.Burckhardt,
Alchimia,
cd.cit.,p. 19.
81IonBarbuin corespondenţă.
Ediţieîngrijităde GerdaBarbilian
şi N. Scurtu,Bucureşti,
Editura
Minerva,
1982.p.81.
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Creaţia era restaurarea duhului. "Scris, râul trece .- în mai _. albastru / Şi
varurile zilei scad / E rana Taurului astru / Clădită, ţara Galaad", proclama i'n
poemaLegendă.
Râvnitele, "împărtăşitele" transformări ale naşterii din nou, în Spirit
("Adevăratîţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia
lui Dumnezeu",Ioan, 3, 3), iau, în Desenpentru cori, chipul stadiului de argint,
obţinutprin spălare(ablutio) ori botez tbaptismaş,căruiaîi urmeazăstadiulînălţat,
simbolizatde "călări" şi de "zi": "SpăIăriîmpărtăşite!/ Înnoiţi / Arginturilemari,
botezătoare/ Şi inimacălărilor spuziţi/ De dreaptăziua-aceastasuitoare!".
Botezul sau inveşmântareacu duh e taina ce desparte,în om, o naturăde aIta,
ştergândlegăturalui cu pământul,
"Noaptea este înaintată,ziua se apropie. Să ne dezbrăcămdară de lucrarea
întunericuluişi să ne irnpodobimcu armele luminii"(Pavel, Romani,13, 12). În
purificareşi luminareomul se împărtăşeşte,coincidecu Legea: "Nu este scris În
Legeavoastrăcă Eu am zis: dumnezeisunteţişi fiii celuiPrea Înalt?"(Ioan, 10, 34).
Botezul este însăşi tema apei vii şi a iluminării>-cunoaştererectificatăprin
Sfântul Duh. Această temă, minuţiosanalizatăde Jean Danielou,"sugereazăceva
esenţial:dacă apa vie înseamnăDuhul,botezuldă viaţă Duhului,,82.
Iar confirmarea
"spălăriiîmpărtăşite"echivaleazăeu o altă revărsarea Spiritului.
Există exegezeale textelor sfinte care cuprindîn acelaşi simbol,botezul,atât
imersiuneaîn Iordan,în apă, cât şi înălţarea"pe vehicolulluiDumnezeu".
Grigorie din Nyssa, vorbind despre traversareaMării Roşii de către egipteni
şi evrei, sublinia: "Era o forţă de neînvins, inducânddistrugereaegiptenilorprin
minunile de pe mare şi pe care Scriptura o numeşte cavalerie. Dar David a
menţionatşi el carul lui Dumnezeucând scrie «Carul lui Dumnezeueste mai mult
decât alte zeci de mii de care, cărora le sunt supuse miile de persoane care le
conduc».De asemenea,puterea care l-a ridicat pe prooroculIlie de pe pământ la
cer este numităde către Scripturicu numelede cai,,83,
Posibilitateaca I. Barbu să fi cunoscutscrierile lui Grigorie de Nyssa nu are
de ce să fie exclusă. Biograf al lui Moise - şi "Moise dreptul" este menţionat de
poet Într-o Însemnare manuscrisă, dată publicităţii de M. Coloşenco, sub titlul
Geneză, şi considerată,de Ioana Em. Petrescu, ,,0 antropogonie't"-, Grigorie de
Nyssa a văzut în profet modelul biblic al ascensiunii,"al urcuşului duhovnicesc
al creştinului'f".
E21.
Danielou,
Simbolurile
creştine
primitive,
ed.cit.,p. 52.
83Ibidem,
p.75--76.
84IoanaEm.Petrescu,
IonBarbuşi poeticapostmodernismului,
Bucureşti,
EdituraCartea
Românească,
1993,p. 100-101.
În "Manuscriptum",
1981,1, l. Barbu,Geneză:
"Moise,dreptulMercur,
Apolo,<Dionisos>,
Frumosul,
Venera.
Etape".
85Enciclopedia
doctrinelor
mistice,coordonată
de Marie-Madelaine
Davy,II, Timişoara,
Editura
Amarcord,
1998,p.23.

BDD-A1324 © 1999-2001 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 52.90.204.158 (2023-01-09 03:07:44 UTC)

13

DESEN
PENTRU
CORTSAUDESPRE
POETICA
LUIIONBARBU

151

Or "nu este posibil,specificăJ. Danielou,să tii asimilatcu cavaleriaprin care
sunt infundate în hău carele egiptenilor, dacă nu ai fost eliberat de sclavia
duşmanuluiprin apa sfintitoare'f'".
Cu Desen pentru cort avem prilejul să constatăm, o dată mai mult, cum
simbolurilealchimice le refac pe cele biblice. Spiritualizareatrupului sau curăţia
conduce la "marea operă" a iluminării sau încorporării Spiritului (aşa cum
precizează şi Titus Burckhardt în sinteza sa, Alchimia87),condiţie pentru
recâştigarea lui Anthropos, al doilea Adam, cel alcătuit prin elemente pure,
indestructibile,şi care a fost asociatlui Christos88.
Iar ochema,vehicululde foc al sufletului,corpulastral,din teoria platoniciană,
Merkabah sau carul cu Tronul lui Dumnezeu,din Cabală, carul lui Ilie, caii lui
Israel, militia religioasă numită "cavalerie" În romanul Nunta chimică al
rosicrucianuluiJ.V. Andreae'"pot fi văzuteca imaginiparaleleale harului.
Lucrareadivină a harului se desfăşoarăde la simpla chemare la cunoaşterea
regeneratoare,până "la gloria finală a celor răscurnpăraţi'v",exprimată de Barbu
prin "zi", "dreaptă"şi "suitoare".Ca în Biblie, unde Iisus estenumit "zi" şi "zori".
"Şi avem cuvântul proorocieifăcut şi mai tare: la care bine faceţi că luaţi aminte,
ca la o lampăce străluceşteÎntr-unloc întunecos,până ce ziua va străluci şi steaua
de dimineaţăse va arăta in inimile voastre" (II, Petru, 1, 19). "În ziua aceea, vor
izvorîape vii din Ierusalim"(Zaharia,14, 8).
Calea evoluţieimaterieispre spirit, impusăde credinţăori de alchimie,este şi
calea, iniţiatică,urmărităde poezia ermetică.
Ascensiuneala condiţiade poet (Schelleyl-a numit şi "legiuitor,,9Jj,treptele
ei, marcate de Novalis în romanulsău, Heinrich van Ofterdingen,îl identificăpe
acestacu Mesia al universului.
'
Barbu mărturiseşteaceeaşi concepţie,prin desfăşurărileparalele din Desen:
în plan religios, planul Legii, din prima strofă, în planul trăirii interioare, din a
doua,şi în ce! al poeziei,din a treia.
"Un corp care să fie în acelaşi timp spirit,,92,precum trupul de slavă al
Învierii, realizeazăpoezia -- "cea mai mare dintre ştiinţe,,93(dintre ştiinţele oculte,
în concepţialui EliphasLevy),
86.LDaniclou,
op.cit.,p.76.
87T.Burckhardt,
Alchimia,
ed.cit.,p. ]85.
H8C.G.Jung,Psihologie
şi alchimie,
Il, ed.cit.,p. 144-146.
Imaginea
C011U!ui,
deasemenea,
apareşiîn alchimie,
laKunrath
şirosicrucicni,
89Vezi.1.V. Andreae,
Nuntachimicăa lui Christian
Rosencreutz,
În Treitextealchimice.
Traducere
deCristian
Ciceu,Cluj-Napoca,
Editura
Dacia,2001.
90Dicţionar
biblic,Oradea,
Editura
CarteaCreştină,
1995,p.520(!Iar).
91DupăN.Fryc,Marelecod.Bibliaşi literatura,
ed.cit.,p.52,
92C.G.Jung,op.cit.,p. 177.
93Eliphas
Levy,Marele
arcan,p. 133.
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înlănţuirea orizontalăa naturii poate fi depăşită de harul ee ţâşneşte brusc,
"ca fulgerul=",atrage atenţiaT. Burckhardt,în Alchimia.
1. Barbu ştia acest lucru, dovadă stă mărturisireadintr-o poezie-portret:"Cu
duhul curb ca Paracelse,! Amar, sortit la foc, sordid! LucrareaGraţiei,prin Else, !
A fulgerat,a izbăvit".
Poetuleste, şi în viziuneasa, un inspirat,locuitde sufluldivin; la fel, "floarea
cerească" a fost întrezărită de Ofterdingen într-un zbor al gândirii, spontană
percepţiea sensuluiascendentşi rupturăîn lanţuldeterminărilor.
De aceea, "căIării", reprezentăriclare pentru sufletuleliberat prin har, "vor
sălta, la drum cu Novalis", către un spaţiu de o calitate deosebită: "prin Şvabii
verzi, ţipate în castele".
Chiar dacă se raportează - şi nici lucrul acesta nu e o întâmplare" - la
Suabia, regiune a Germaniei,muntoasă,impădurită,simboliculloc se desface de
physis, aici fiind depăşită, cu o formulare ce vine dintr-un articol al lui 1. Barbu,
"confuziuneapădurii't'", alias a naturii'", prin înălţarea la castelele sau palatele
divine (experienţă vizionară arestată mai ales de literatura "Heykhaloturilor"
din CabaIă98).
Deopotrivăînsă, se pot recunoaşteîn "Şvabii verzi" reflexe venind din "das
Griine Woerth" (Insula verde) şi "Oberland"(Ţara Înaltă), mituri ale Paradisului,
propagatede societateasecretă din secolul al XIII-lea, "Prietenii lui Dumnezeu",
societate ce punea un accent particular pe "cavaleria spirituală şi mistică'I". De
altfel, Suabia lui Barbu se poate confundacu muntele, care e locuinţa.lui Jahveh
"printredrepţiîn veaculce va să vină"lOO
sau timpulmileniului.
Pe oricare dintre aceste căi ale interpretării,"Şvabii verzi" marchează o
natură diferită şi pură. Ea se dezvăluiecelui care, stăpânitde forţa supranaturalăa
duhului,îndrăzneştesă treacă dincolode determinăridate:
"Să prade tremuratulplai de vis! Prielnicpotrivirilorde stele!".
Lui Iisus, pentru că a distrusvechea domniea destinului,creând o stea nouă.
Aleşilor care îl urmează. Omului spiritual al epocii rnesianice.Poetului, căci el
atinge secretele firii, recunoscândîn vis, În intuiţie şi în imginar esenţele, fiinţa
ascunsă,.sacralitatea.
94VeziT. Burckhardt,
op.cit.,p. 118.
95DupăR.Edighoffcr,
Rosicrucienii,
cel.cit.,p.70,J.V.Andreae
"făceapartedintr-o
importantă
dinastie
a luteranisrnului
suab",Şielseimaginează
dreptmartor
alImeiapocalipse
(p.42).
l. Barbua locuitşi ellaTubingen,
în Suabia,
961.Barbu,
Paginideproză,ed.cit.,p. 118.
97VeziT.Burckhardt,
op.cit.,p. 118:untextalchimie
anonim,
Purissima
Revelatio,
compară
naturaeu"opădurefoartedeasă,încaremulţiaupătruns
cuintenţia
dea-ifurasacreletaine".
98R.Goetschel,
Kabbala.
Traducere
deC.Blaga,Timişoara,
Editura
deVest,1992,p.23.
99J. P. Corsetti,
Histoirede I'esoterisme
et dessciencesoccultes,Paris,Larousse,
1992,
p.172-175.
100.1.
Danielou,
Simbolurile
creştine
primitive,
cel.cit.,p. 13-14.
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Goethe, scriitor puternic marcat de gândirea rosicruciană,afirma că naturii
nu-i putem smulge"decât cu pârghiişi sfredele'v'",violent şi prin iniţieredeci ceea
ce ea refuzăsă dezvăluiela luminazilei.
Şi, curios, un sinonim pentru "sfredel", ",burghiu",găsim la Barbu chiar
într-o Încercare de a fixa atmosfera magică a creaţiei: "Răscolească··ne-amintirea pătrunzător ca un burghiu, / Zilele de vis intens şi de post cu anşoa. /
Ceasurile zumzăiau, tainic roi ce mişună, / În odaia noastră luminoasă, tatuată
cu versuri. / Vrăjitoare, pentru noi torceau câte un fuior,,102.
"Noi rezistămcu sprijinÎn hotare/ şi smulgem,luăm ceva de necuprins'v'",a
trebuit să recunoastăRilke, unul dintre poeţii preferaţiai lui 1.Barbu, din care el a
şi tradus.
Poetul se află, după Novalis sau Rilke, după Ion Barbu, în centrul unui
destin omenesc ce poate fi răscumpărat prin idealitate: "Prielnic potrivirilor
de stele".
Asemenea Sfântului, pe tiparul Iisus, el actualizează plinătatea unităţii,
"inteligenţa naturii"!", Scherna'" sau geometria transfiguratoareatinsă i'n vers,
mărturisindaceastă transmutatio.Pentru că steaua, care 'il anunţă pe Iisus, este,
deopotrivă,şi simbolulprincipiuluicreator.
"Regatul umanităţii, adică al rasei umane militante, este realizarea Într-un
singur om a deplinei perfecţii umane". Ideea, enunţată de Ev Levy, În Curs de
filosofie ocultâ106,este şi axa ce adună reverberaţiileambelor poeme.
Cuuoaşterea-i.locuire'v'";cunoaşterea-gnoză,revelaţie, mântuire, constituia,
pentruI. Barbu,chiar principiulcurentuluimoderndin poezie.
f
La fel ca Eminescu,Arghezi,Blaga şi Nichita Stănescu,Barbuiafost fascinat
de posibilităţile,de realitateaunui "catharsisliric,,108.
;
În căutarea lui, forţează limite: deduce inefabilul din formulele
concentrate ale unor frământări imemoriale şi, năzuind la forma substanţială,
practică eclectismul (reminiscentele vin, în poezia lui, din diferite "sisteme de
referinţă, fără coordonare de loc şi timp"I09).Aliază orgoliul şi umilinţa, când
tăinuieşte invenţia şi sugrumă emfaza, într-un purism - expresie a elevatiei, a
spiritualitătii.
101T, Burckhardt,
Alchimia,
cd. cit.,p. 41. Vezişi R Edighoffer,
Rosicrucienii,
ed.cit,
p. 146-149.
102
!. Barbu,
Poezii,ed,cit.,p.92.
.lDJ
R.M,Rilke,Versuri.
Traducere
deMariaBanuş,
Bucureşti,
1966,p,377.
104
E.Levy,Cursdefilosofie
ocultă"
cd.cit.,p.20:"steaua
strălucitoare
sauinteligenţa
naturii".
105
Ibidem,
p.81:.,Numele
sacrusauSchema".
106
ibidem.
p, 13.
107
L Barbu,
Paginideproză,ed,cit.,p. 144.
10,ibidem,
p. 13L
II)')
ibidem,
p.51.
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Vizeazăconstrucţiafără sfârşit,"exhauţia",ca atestarea sacruluişi a "naturii
secunde","cogitale"llO,născută prin forţajocului unei poezii-tabemacul(cort) sau
spaţiual alianţeidintreveşnicieşi omenesc.
DE,':,'SIN
POfJRLA TENTEVlJ PARLA I'OltTIQlJEDE ION BA.RBU

Mettantau centrede la poetiquede IonBarbula «figuration»
- activationparet dans
l'espaced'une vision liberatrice(qui vise au salut)de certainsinvariantsmythiqueset
initiatiques I'etudeorganisel'analyseautourde l'axe du charisme(mystique)et de ses
implications
dansla lyriquebarbienne.Sesrefletsdansleschampssernantiques
de quelques
groupesdimagesprivilegiees(l'homme- «boissaint»ou «invraisernblable
chaux»)sont
misen evidencedanslespoemesDessinpour la tenteet Boissaint.
institutul
deFilologie
Română
"A.Philippide'
laşi,str.TII.Codrescu,
nr.2

IlOibidem,
p.224.
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