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Eul sacrificial. Lirismul
stănescian de avangardă

Eugen Axinte

Dobândirea unei noi reflexivităţi,
dominând dinlăuntrul filiaţiei mitice,
fertilizează discursul poetic al
„elegiilor” stănesciene cu inovaţii
lingvistice, organizate într-un efort
exponenţial al cristalizării planurilor
semantice, fie ele estetice, ontologice,
ori gnoseologice. Poiein-ul culege aici,
într-o succesiune relativ precisă,
momentele etnotranscendenţei, asemă-
nătoare tematic celor din ciclul
„scrisorilor” eminesciene. O primă
observaţie ar fi aceea că poetul îşi
recunoaşte apartenenţa la o origine
strălucită, mulţi dintre mitografii
antichităţii greceşti, şi nu numai,
recunoscând faptul că Paradisul se afla
în Hiperboreea. Suportul retrospectiv
este exprimat în subtitlurile şi
dedicaţiile ce însoţesc fiecare elegie,
dar, mai ales în subtitlul întregului
ciclu : Cina cea de taină. Exerciţiul de
cultivare în conştiinţa contemporanilor
a identităţii din care descinde
conştiinţa etnică nu se rezumă doar la
ciclul „elegiilor”, el fiind o constantă a
liricii stănesciene. Simbolurile
mitografice ale antichităţii greceşti şi
semite sunt prezente în panoplia
poetului prin Amfion, Enghidu,
Ghilgameş, Artemis, Dedal,
Hiperboreea, Euridice, Homer,
Hercule, Ahile, Hypnos, Ptolemeu,
Sisif, Aleph, Iacob, Euclid, etc., etc. La
mai bine de un deceniu de la apariţia
celor 11 elegii (Editura tineretului,
Bucureşti, 1966), Operele imperfecte
(Editura Albatros, Bucureşti, 1979)

reiau parţial, într-un impuls de
anamorfozare poetică, problema
etnogenezei. Lecţia despre cub, din
volumul acum amintit, ne arată toată
imperfecţiunea, astfel geometrizată „cu
ochiul (s.n.) lui Homer”. Aluzia, mai
mult decât transparentă, este întărită,
în finalul poeziei, printr-un implant
silogistic („Ce cub perfect ar fi fost acesta/
de n-ar fi avut un colţ sfărâmat!”) care i-
ar fi mişcat chiar şi pe doctrinarii
Scolasticii. Cultura poetului, transpusă
în edificitate lirică, referă şi asupra
„obiectelor cosmice”, dar o plimbare în
timp către steaua Alcor ne permite să
afirmăm că el purta chiar şi conştiinţa
originii noastre celeste. Ştia, tot atât de
bine, cât de mult trudiseră mitografii
greci şi semiţi la deformarea istoriei
noastre ancestrale. Fiind aşadar o lecţie
programatică, 11 elegii suportă,
înaintea decriptării filologice, o analiză
mult mai profundă, încât ne pare plină
de discernământ „întâmpinarea” ce i se
face lui Hegel în Omul fantă, cu
aceasta încercându-se o retrospectivă
poietică a unei istorii entropice.

***
Subintitulată Sunt, cea de-a

zecea elegie vrea să exprime o stare a
ieşirii din damnaţiunea oferită omului,
statornicită astfel în conştiinţa
individului istoric. De aceea, ea ne
apare ca o colocare preventivă cu
sinele individual, aflat în faţa unui
tribunal escatologic funciarmente
istoric. Exprimarea ideaticii individua-
le, într-un flux istoric, beneficiază aici
de obligaţia morală a implicării/trăirii
entropiei istorice în trăirea propriului
eu. Sunt, dincolo de a exprima
existenţa, reprezintă emergenţa unei
cauzalităţi care transcede prin
substanţa cuvântului, pentru a îmbrăca
o altă experienţă individuală în
conturul cosmic al lumii materiale
(„Nu sufăr ceea ce nu se vede /.../ în
încreierarea îngustă, / scheletică a insului
meu, /.../ nerăbdând alte morţi decât
morţile / inventate de ea să se întâmple.) În

interiorul cuvântului s-ar putea
construi aşadar un alt univers,
necoercitiv, ale cărui „coerenţe
fundamentale” (aceasta este din
Operele imperfecte, vezi !) ar putea fi
statornicite prin ceea ce ar fi putut să
fie („un fel de ochi, un fel de ureche /
neinventată de ere.”), tocmai de aceea o
noutate a inventicii poetice. Necorpo-
ralitatea cuvintelor este bine însuşită
aici, încât rafinarea acestora uzează
până la starea de a fi a unei substanţe
nedefinită, dar prezentă, de un sistem
virtual de distincţii ce li se pot oferi.
Dominanta unui astfel de limbaj,
decorporalizator în esenţă, este cea a
edificării unei noi axiologii lingvistice,
principiu suprem (s u m m u m  b o n u m)
al indestructibilităţii oricărei ars
poetica. Lumea percepţiei nu poate fi
asimilată decât prin consumarea eului,
spaţiu privilegiat şi, totodată, cel mai
susceptibil, pare-se, de a fi audiat în
această instanţă. Percepţia, realizată
fără de o înzestrare cu simţurile
lumeşti, este încoprporată, în cele din
urmă, „necuvintelor”. Valoarea acestui
primat coagulează în dubla sa valenţă:
un teritoriu de tranzit ( „Mor de-o rană
ce n-a încăput / în trupul meu apt pentru
răni / cheltuite-n cuvinte,”), capabil să
găzduiască vocaţia ontologică a
cuvântului şi, un al doilea, cel statuat
de funcţia sa mimetică („invizibilul
organ ”, „organul iarbă ”, „organul taur ”,
„organul Nor”, „organul Iarnă”).
Imagistica de ansamblu a „elegiilor”,
rezultată din răsturnarea sensurilor şi
capacităţilor simbolizatoare benefici-
ază, cu excepţia Omului fantă, cum s-a
şi observat (Ion Pop), de agregate
semantico-metaforice capabile să facă
din afazie gramatica imperativelor
stilistice a unei noi filosofii a istoriei şi
a literaturii, deopotrivă.
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