LEGENDĂ. CONFIGURA ŢII ARIIETIPAl,E
ÎN POEZIA LUI ION BARBU
STĂNUfACREŢU
Când identificaîn "folclor sau poezie violent individuală"]cele două.limite
extremeîntre care, în viziuneasa, se situeazălirica, Ion Barbu precizatotodatăcă o
poezie "de şcoală literară" sau poezia socială "tulbură inutil acordul imemoriabil
(imemorial),geologicasimpatiepentrupiscurişi văi", o lege a sufletulu{
.
Pe urmele lui Nietzsche,care a analizat,în Naşterea tragediei, transmutarea
simbolicădată de artă dezlănţuirilorunui fond originar de nepătruns,şi ia Barbu
spaţiulelevaţieidin poezie se clădeştepe adâncurilecele mai obscureale omului.
Ch, Baudelaire se situase pe aceeaşi linie. La fel, Heidegger lega destinul
al creaţieide abisalulşi de zbuciumulfăpturii."Prăpastialumii trebuietrăită
şi indurată'", subliniael.
"Totuşi nu trebuie uitat că garanţiileatâtor turnuri şi înfloriteacoperişuri,cu
care ne mândrim, zac tocmai în aceste prăpăstii?",scria Ion Barbu, analizând
"gândireahipogeeană"a unei personalităţidin domeniulmatematicii,DavidHilbert.
Parcă în mod contradictoriufaţă de purismulla care râvnea -- figlfri"aproape
neliterare", .joc superior mintal", raporturi matematiceimpuse limbJului, forma
abstrusă,ermeticepurată-, Barbua afirmatmereu,şi în 1941a susţirr\lprograrnatic,
că poezia trebuie să redescopere lumea Fabulei, străvechiul spirit al "basmelor
pădurii", pentru acea autenticitate a omenescului închisă În "păgânătatea" lor.
.Aceste funduri sunt bogăţia, demonia naturii noastre şi greutatea e numai să le
găsim adevăratulrost", spuneaîn Cuvântcătre poeţi.
Avertizândasupra primejdiei de secătuire a acestui univers şi de sărăcire a
poezieiprin receptarealui numai la nivelul strălucitoral fanteziei,Barbu vede în el
o treaptă către un "cântec mai vrednic, inchinat lucrurilor care nu se zăresc nici
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nălucesc: lucrurilecare se văd"s. (Vederea- interioară,
-- este legată de
recunoaştereaidentităţiide substanţăcu divinul.)
O constatarece se impune atenţiei e aceea că şi cele mai abstracte stanţe, la
Barbu, se Întemeiazăpe imaginaţiamitopoeticăarhetipală.Întrucâtunităţilesimple
ale versului, recunoscuteca "invariant", sunt
şi simboluri,aluviuni,
acestea, ale Tradiţiei care celebra ieşirea din multiplu şi inscrierea în "raporturi
universale".
Căci,hermetică,creştinăsau clasică,Tradiţiaera concentratăasuprasâmburelui
de absolutal creaţiei.
Aur, poartă, râpă, piatră, iarbă de mare, sare, umbră, mire, inimă, triunghi,
melc, vale, ou, imagini recurente, nu vor aduce in poezie "chipul indiferent al
lucrurilor".Ele vin cu rapeluri dintr-ogândirece
corp comuncu fantasticulşi,
datoritănuminozităţiiarhetipale,pot, prin simplalor prezenţă,transcendeimediatul:
"Vezi Duhul Sfânt făcut sensibil?"
Puterealor adevăratăse exprimăînsă in cadrulviziuniiintegratoare,pe care o
adeveresc; după ee cunoaşterea, mai presus de puterile omului, a totalităţii este
"primită" ca revelaţie de la spiritele cele mai Înalte, îngăduind astfel experienţa
ceresculuipe pământ.
"Legendele ortodoxe! [...] Ele sunt atât de amestecate cu substanţa mea
proprie,atât de contopiteÎntr-oatmosferă,atât de deasupraoricăreianecdote,încât
adesea le interpretezca vestigii ale acelor, luminoaseviziuni, care trebuie să mă fi
uimit în acel sfânt şi foarte îndepărtatmomentcând copil fiind - am fost primit
de trei ori în apele botezului,,6.
Se vede clar din rândurileadresatede Ion Barbu lui Leo Delfosscă el preţuia,
dincolo de imaginea primitivă, simbolicul anamnesis - intrarea În legendă sau
retrăirea unui "gând preexistentşi regăsit:nu ca termenal unui mers necesar,ci ca
dor al memorieiînfiorate'".
Pentru că numai "reminiscenţa activă" 'îngăduieiluminarea şi vindecarea
"tristuluinorod"- omul "uitător,ireversibil","ibovniculuituc".
Dacă acestei revelaţiiBarbu ii acordăvalenţe de ordin intelectualşi spiritual,
câştigul individualce decurgedin deşteptareasufletuluinu i-a scăpat;mai mult, el
l-a comentat în termeni pe care îi găsim în cercetările dedicate de C. G. Jung
principiuluiîntregiriiomului,pe care el l-a numit individuaţie,
,,[...] Pe linia de adâncirea misteruluiindividualvom descoperifondulnostru
de identitate generală: culoare ultimă,şi rembrandtiană,ireductibilulanimal de
lumină'", credea, astfel, recomandaintuiţiaca izvorprim de captarea spiritului"
5Ibidem,
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"Cel mai vechi desen mandala cunoscut mie, sena
este o aşa numită
«roată.a soarelui»paleolitică
Soarelui!Marelui"din Ritmuripentru nunţile
necesare!], ce a fost descoperităde curând în Rhodesia. Şi ei se bazează pe cifra
patru ["Suflete-în pătratul zilei se conjugă" apare la Ion Barbu, în Poartă].
ce se trag de atât de departe
istoria omeniriiaduc atingerecelor mai
profunde
ale inconştientuluişi reuşescsă le cuprindăpe acestea acolo unde
limbaj conştient se dovedeştea fi neputincios.Asemenea lucruri nu pot f
CI
să crească din nou dinspre adâncul obscur al uitării, pentru a
exprima
extremă a conştiinţeişi intuiţia cea mai Înaltă a spiritului,ducând
astfel la contopireaunicităţiiconştiinţeiprezentuluicu trecutulprimordialal vieţii"lO.
Intuiţia ("intuiţiile tale de termen al unei poetice rase", ca în Veghea lui
Roderick Usher) poate ajunge să exprime un întreg cosmic prin jocul analogiilor
universale şi prin emotia
_.. care, pentru Barbu, se situează mai sus decât
orice realizare din planul formei: "Succesiuneaanotimpurilor,imbucătăţirea lui
Dionysos în peisaj, misterul gerrninaţiei sunt resimţite de Moreas intr-un chip
sacru:ca un adevăratiniţiat,gâfâindpe drumulcare-ajungede la Cefis la Eleusis"ll.
Pentru a caracterizapoezia sa, dar şi pe cea a lui Rimbaud,Barbu a utilizat
calificativulinfrarealism,el fiind îngăduitchiar de tehnica"de creaţieîn adâncuri",
cum i-a spus MirceaEliade12:a coboripână la "bazelepercepţiei",ajungândla "a-i
1 "' ca IIIş.un,a,,,
ti tă 1egea,,!3.
{J(,LUCe-,
"Imaginaţiaeste cea mai ştiinţificădintre facultăţi, după Baudelaire,pentru
că numaica cuprindeanalogiauniversală?".
C. G. Jung a dovedit că mitologia conţine adevăruri "precum/o ştiinţă a
naturii=", iar Barbuinvoca"muzicalaştiinţăa «chemăriloo>,,16.l
Pentru că în adâncurile psihicului limbajul conştiinţei nu arci "rezonanţă",
cum observa Jung, "este nevoie de simbolulcu actiune «magică»,ce conţine acea
analogicprimitivăcare se adreseazăinconştientului.Doar prin simbolpoate fi atins
şi exprimatinconştientul,motivpentrucare individuaţianu s-ar putea lipsi nicicând
de simbol"l?
Barbu nu s-a putut lipsi nici el de "memoriacolectivă'?"şi de constelaţiileei
arhetipale.
10C.G.Jung,op.cit.,p.27--28.
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Cum a cercetat,cu o sinceritatenudă, ascunzişurilesale sufleteşti,pentru a le
transformaşi a le face să rodeascăîn planul celei mai înalte conştiinţe,conştiinţa
poetului - cea care trebuia să Întărească încrederea omului Într-o moralitate
"eternă" "numită «spiritualitaten't"-, Barbu s-a aflat, o dată.cu versurile sale, În
mijlocul procesului de "eliberare a personalităţiiinterioare=" şi de unificare a
planurilorincongruente.
Scopul individuaţieisau reedificăriişi totalizării omului, proces studiat de
Jung aproape pe toată durata activităţii sale, II
desemnat de acesta prin
arhetipulSinelui.
Sinele,care reprezintăîntregireaarmonicăa posibilităţilorpsihiceale insului,
obţinutăprin suprimarearupturii dintre conştientşi inconştient,se "înveşmântează
cu precădereîn reprezentărireligioase"- în ele însele "deja de naturăarhetipală?"
- şi se exprimăprin simbolurirevelatoare.
Fuziunea dintre semnificat şi semnificantin simbol şi, mai ales, trăirea ei
("le symboleest, I'allegorie signifie'r"),trăsături obsedantevidenţiatede Tzvetan
Todorov În lucrarea Theories du symbole, fac din el pivotul artei organice,
existenţialeşi esenţiale,ce se opunearbitraruluimecanicşi tehnic.
Aceeaşi va fi fost şi orientarea lui lan Barbu, care, la Jean Moreas, aşază
convergentasemnificativă,de "vast ritual" iniţiatic,a simbolurilormai presus de
ermetismul pur al formei: "Cu Moreas cunoaştem [...] esenţa înaripată care
încoroneazăuneori această lume de reminiscenţeşi pe care o identificaPlaton cu
Poesis-ul,,23.
Cine îşi plaseazăvalorile exclusivÎn empiriccaută să uite - constataJung arhetipul, "adică premisele sale psihice", in numele obiectivităţii ştiinţifice;
,;filosofulhermetic [".] priveşte invers,,24.pentru el arhetipurile,purtătoare ale
Ideiloreterne, intră necondiţionatîn imaginealumii.
Aliajul dintre suferinţaneîmpliniriişi căutăriide sine şi zăcărnântulancestral
din care se hrăneşte
ei - imaginilemitice şi "ordinea"spiritualăînchisă În
ele -, dar, mai ales, "lumina calitativă't", dată ardoareatranscenderiilimitelor
omeneştiprin
sunt etapele unui proces catharticmărturisitde aproapefiecare
dintre poemelelui Barbu.
şi cele care par a fi schiţe de peisaj sau portrete,
precumMarginide
lvfod,Dioptrie,Secol,Păunul,Curcanii,inecatul,Regresiv.
Între
o deosebită
rezultatul condensăriirafinate datorate
registruluimitopoetic,dezvoltăLegendă.
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p.96-97.
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Trebuie precizat de la 'începutcă, fără recunoaştereaarhetipurilortransformării şi totalităţii transcendentesalvatoare(Sinele, cartea), Legendă- care a fost
interpretată doar ca tablou al inserării şi infruntării dintre lumină şi întuneric ridică un semn de întrebare de neocolit o dată cu cea de a treia strofă. Pentru că,
prin "scris" ("Scris, râul trece-în mai-albastru"sau "Şi râul scris e mai albastru"),
ultima strofă se referă direct la autor, proiectând drama lui asupra întregului
poeziei. Chiar dacă individualuleste situat Într-o generalitatea omenesculuişi la
nivelulstructurilorpsihiculuişi la cel al aspiraţiilor cunoaşteriişi în forma.- legendă,
mit- care le tălrnăceşte.
"Străluminaţi,ca nişte unghii.zSub scuturi,îngeri au lăsat!Cherubulvăii să-l
injunghii.z-Sădiţi aer ridicati! Şi lirnfapajiştelorpale/ Se pleacă soarelui feriti
AI certei sere animale: Îngână sângele ivitl/ Scris, râul trece-În mai-albastru/Şi
varurilezilei scad.!E rana Tauruluiastru/ Vădita ţară, Galaad".
Întrepătrundereasimbolicăa tuturor planuriloreste perfect realizatăde prima
strofă._.vedenie,stranie,a unui sacrificiuIn lumină.
Pentrucă, într-oÎnţelegerearhaică,sacrificatorulcoincidecu sacrificatul,Intrucât
se supuneunei morţi voluntare,şi simbolice,pe sine"îl. ce are caduc şi impovărător,
niciin poeziecel ce înfăptuieştesacrificiulnu poatefi numitdintr-odată.
Este el un erou mitic, Mitra sau Ram, ucigând, pentru a elibera scânteia
divină care doarmeIn întunericulmateriei,taurul, altfel spus, vitalitateaanimalăşi
abisalitateanaturii?
Este Mercurul,"cel mai Întunecatşi cel mai luminos",figură centralăce face
posibilă unirea contrariilor în alchimie (şi alchimia a fost caracterizată drept
"ştiinţa sacrificialăa substanţeipământeşti")?
Este Soareleînsuşi,absorbitde regatulde jos înaintearenaşteriisale zilnice?
Ori "eu"? Eu "injunghii" cheamă în minte pe cel care,·în scrisorile sale,
. mete11I1e:.zgan
A dăann
.. ue
d pacate;
v' şi autospecţmni'
• ,,,26Şi.
zaăboveşte asupra unei. vec111
derivă "din spectacoluldeprimant al ineluctabileidegradări [...] adeziunea sa la
1 • ,.,27.
orelimea contempiatrvă"
Dacă, după Jung, percepţiaconţinuturilorinconştiente(propria"anarmonie,,28,
la Barbu) este o durere ce se exprimăprin sete, rănire, moarte" şi dacă, tot pentru
el, ingerii ce
simţită
sunt "personifica/ori"ai inconştientului",după
Philon
Alexandria, îngerii execută porunci divine. În alchimie,
Balanţei",îngeruldevine stăpânulmăsuriifilosofale.
Rudolf Steiner (in ierarhiile spirituale), îngerii sunt entităţi ale ordinii
şi spiriteale "".U1,",'.
26IonBarbuÎncorespondenţă,
ed.cit.,p.268.
27Ibidem,
p. 142.
2f.Ibidem,
j).267.
29C. G.Jung,Personalitate
şi transfer,
traducere
deGabrielKohn,Bucureşti,
EdituraTeora,
1997, 212.
e. G.Jung,
xm, ed.cit.,p.68.
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Astfel, implinind un
divin, "străluminaţi", aceşti paznici,
pneumatică("sădiţi 'în aer ridicat"), ai transmutaţiilorau 'îngăduitceea ce Barbu a
numit, recunoscândacelasi
de înterneieresacrificialăîn pictura lui Marcel
Iancu, "redemp"ţiunea
prin'cruzitne,,31
(prin dez-identificareaori separareade stările
inferioare):"Cherubulvăii să-Iînjunghii",
Atât de
asociatăexecuţiei,lumina,luminasolară(dublu,şi ei, Soarele
ascute limite) ori conştiinţa propriei "lumini", dobândităpe calea iniţierii sau a
intuiţiei, este condiţia perceperii umbrei sau inconştier!ului(indicat aici de vale,
figurăasociatăobscuruluiVin,"demonianaturiinoastre?",şi de cherub- heruvim).
Heruvimuleste cunoscutca păzitor al pragului.Cu sabia sa de foc, veghea la
intrarea în Raiul ce devenise pământ interzis omului păcatului, Uneori, el a fost
închipuitşi ca taur,
.Piramidelesunt construitepe un plan asemănătorÎntrutotul celui al Edenului
şi În
lor veghea sfinxul gigantesc, ca heruvimul sau taurul mystagogic la
paradisului pierdut=", ne informeazăEliphas Levy, În Curs de filosofie
ocultă. Atât egiptenii, cât şi caldeenii sau evreii au redat pe heruvimi prin
simboluriletaurului, leului,vulturuluişi omului,(Ele sunt şi emblemelecelor patru
animalesacre ale arcei Moise, simbolurilecelor patru evangheliştişi cele patru
"feţe" din viziuneaapocalipticăa lui Ezechiel.)
Sabia ucigătoare fiind chiar ceea ce trebuia UCiS34,
cherubul poate fi şi
Mercurius,"de sabie înfocatăchinuit".
" ,,ste sabia foc r{şerulu deIa porta raului ca care il chinu! şi, rotuş!,
el msuşteste aceasta sabie" ,explica Jung, întrucât,conformcunoaştemstravechi,
căreia Jung i-a dedicat studiile sale despre reprezentărilealchimice, Mercur se
identificăcu şarpele sau diavolul;în acest caz, el e materia dintâi, a sacrificiului,
după cum va fi şi scopulArtei.
În poezie, sensurile pot fi doar întrevăzute:sugestiilorivite din sedimentări
culturale dintre cele mai diferite le revine un rol determinant
sunt absconse,
însă nu şi aleatorii,deoareceBarbu se supuneunui errnetismpe care îl recunoştea
"canonic"(,canonică deplasareÎn spirit?").
Aşa se face că raporturileintens obscurizate poezie reapar, mai explicit
formulate,în critica lui Ion Barbu.
311.BarbudespreMarcelIancu,în "Fac/a"din8 febr,1932;după1.Barbu,Joc secund,
îngrijitor
Romulus
VUlPCSCll,
Bucureşti,
Editura
Cartea
Românească,
1986,
p. 179.
321.Barbu,
Paginideproză,ed,cit, p. 104.
33EliphasLevy,Cursdefilosofieocultă,traducere
de Marialvănescu,
Bucureşti,
Editura
Antet,1994,p_88,Vezişi "heruvim",
echivalent
cutaurulînaripat,
păzitoral tronului,
în Dicţionar
biblic,Oradea,
Editura
"Cartea
Creştină",
1995,p.526,
34J. Evola,Metafizica
sexului,traducere
de S. Mărculescu,
Bucureşti,
EdituraHumanitas,
1994,p.323.
35C.G.Jung,op.cit.,p. 69.Vezişi Moniquc
Alexandre,
Sabiadefocşi heruvimii,
traducere
deFrancisca
Băltăceanu
şiMonica
Broşteanu,
Bucureşti,
Editura
Anastasia,
2003,p.95--96,
103.
36VeziYvonne
Stratt,IonBarbuşipoeziafranceză,
în "Studiideliteratură
universală",
XIV,
1969.Şi1.Barbu,op.cit.,p, 144.
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,)Corbullui Edgar Poe -- scria în Pro domo - nu e numai o punere in
dar mai ales o vizită a Umbrei.
bine şi rău, Între vulgar şi nobil, există hotare perfect dense.
Transubstanţiereaprin artă.a acestor specii e vis necontrolatde crepuscul de ev.
Pentru Prefacere, trebuie mâinile Înflorite de la Cana". [Cu nunta din Cana _.
numele înseamnă "a dobândi" --, şi prin relaţia cu celălalt, începe integrarea
energiilorîncă neadaptateşi cununiaomului cu sine'?
"La ora ariană când trece Zarathustra,d-l F, Aderca [...] Îşi va putea face
uitată faţa suf1etu,lui
său, încă siriană.Ţapulva dispare.Se va recunoaşteîn sfârşit:
Cel fără de Faţă"c,g.
Despreimolarea"ţapului"-Umbră,
desprecăile"prefacerii"vorbeşteşi Legendă.
În mituri şi, subiacent,prin suprapunerecu figura cherubului,În poema lui
Barbu, Soareluiîi revineun rol principalîn această"trecere"
Conformalchimiştilor,Soareleîl conţinepe sulphur rubeum,cu efect arzător
şi distructiv.
Şi cel ce vorbeşteÎn poeziearde 'înfocul sulf impur- al dorinţei.
Căci el este cherubulînflăcărat,sfâşiindu-seîntr-un.autosacrificiuvindecător
Ram, berbecul, arăta V. Lovinescuîn Însemnărilesale iniţiatice", e şi Agni,
Focul sau Soarele.
Razele Soareluiconţin, de asemenea,apa miraculoasă,aqua permanens - ea
existăşi în luminaLunii--,loc al dizolvării,al putrefacţieimaterieişi al schimbăriiei.
"Şi limfa pajiştelor pale/ Se pleacă soarelui ferit/ Al certei sere animalei/
Îngânăsângeluiivit",
Faţă de eroismulsolar al asumăriidestinului,afirmatde prima stt$Jfă,cea de a
doua aduce calmul lucidităţii iniţiatice şi, sub semnul Lunii, reprzintă o altă
treaptă a înţelepciunii.
;'
Deoarece nu este vorba
de obişnuita trecere a zilei ÎnI noapte, ci de o
trecere despre care se spune puţin. Poate pentru că înspăimântă"Sau pentru că
secretuliniţiatictrebuiepăzit.
Neaşteptatulsubiect limfa nu îşi justifică prezenţa decât prin identificarea,
cerutăde etimologie,cu apa; dar şi cu Luna,care are Întreatributelactaţiaşi limla40.
"Şi cum Soarele este la început ascuns în Lună, la fel, la sfârşit, este extras
cel ascuns din Lună", găsim în tratatul din ] 602" Theatrumchemicum4J•
E focul
-----------_._---37VeziAnnickde Souzenelle,
Simbolismul
corpului
uman,traducere
deMargareta
Gyurcsik,
Timişoara,
Editura
Amarcord,
1996,p.217.
38l. Barbu,
op.cit.,p.244.Pentru
Zarathustra
capurtător
al.Jlurninării",
veziC.G.Jung,Înlumea
arhetipurilor,
traducere
deV.Dern.Zamfirescu,
Bucureşti,
Editura
"Jurnalul
Literar",
1994,
p.77.
39V.Lovinescu,
Însemnări
iniţiatice,
îngrijitori
Roxana
Cristian
şiFlorinMihăescu,
Bucureşti,
Editura
Rosmarin,
1996,p.50"
40VeziDicţionar
deastrologie,
Bucureşti,
Editura
Excclsior,
p. 154.
1,1
C. G.Jung,Operecomplete,
XIV"Mysterium
coniunctionis,
partea1,traducere
de Maria
Magdalena
Anghelescu,
Bucureşti,
Editura
Tema,2000,p.97.
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tainic (soarele"ferit" "al certei sere animale"),şi "îngeresc",al naturii,ce va să fie
eliberat(redat străluciriispiritului).
Nu ni se spune,Însă prin "pajişteJepale" se sugereazăcă unireacu mamasau
nunta subpământeanăeste alt pas decisival drumuluispre împlinire.
"Curţile lunate sub pământ", ca tărârn ai duhurilor, sunt pomenite de
Shakespeare,în Richard al III-lea, iar traducereapiesei ii aparţine lui lan Barbu42•
Cât despre aspectul chtonian al Fecioarei divine, dublul imaginii ei luminoase,
acesta aparein nenumăratelegendeale omenirii.
Pentru că numai urmând sorocul soarelui în interiorul pământului, omul
mituluiredescoperealuminasa interioară,cunoscându-sepe sine ca parte'insubstanţa
sacră a creaţiei.
Contrariile >- inconştientul (anima) şi conştiinţa sau spiritul tanimusi --',
simbolizate prin moarte şi viaţă", Lună şi Soare, feminin şi masculin, umed şi
fierbinte,apă şi sânge, această cunoaşterea totalului,se regăsescunite (la fel şi
în poezie: limfa "ingână" sângele, adică il însoţeşte Într-un amestec, aşa cum se
întâmplă când ziua se îngână cu noaptea).Iar făptura nouă a căutătorului,rod al
acesteiînţelegeri,se adevereaca Sine,fiu, sămânţă.Sau poezie.
În alchimie, procesul a fost descris astfel: "Am cununat (spunea Senior) în
fapt cele două lumini- Soareleşi Luna·- şi s-a făcut ceva ca apa, in fapt conţinând
cele două lumini"?'.
Miraculoasalucrare evocă natura primitivă nealterată (întrucât e anterioară
păcatului),reconstituităsau "clădită"; deopotrivă- pe Anthropos,pe Crist, Sinele
jungian, lapis philosophorum a alchimiştilor, aceeaşi cu piatra, atât de des
pomenită de Barbu în articolele sale. Şi asimilată de el diet-ului poetic -- act de
sinteză şi, după Rilke, "cea mai pătimaşă inversiune" (înţelegem ca destin al
materiei)din lume4s.
"Şi tu, Iordanule;de ce te Întorci'inapoi?",se mirapsalmistul(Psalmii,
5).
Apele inferioare(desernnândmateria), despărţitede apele de sus În cea de a
doua ZI a
prin căderea lui Adam, să nu mai reflecte inalta lor
origine. Ele sunt aduse în sus, la măsura azurului celest,
în duh
ordonând haosul materiei ("domnia femeii", cum i s-a SpUS46),
creatorul instaurează o
de sens ce se arată ca nouă fecunditate,
de sterilitatea terestrului ("varurile zilei"), o dată cu eul devenit oglindă a Unităţii:
42W,Shakespeare,
Viaţaşi moartearegeluiRichardal III-lea,traducere
de 1. Barbu,în
I.Barbu,Poezii,
îngrijitor
Rornulus
Vulpescu,
Bucureşti,
Editura
Albatros,
1970,p,293.
43C,G.Jung,Operecomplete,
XIV,partea1,ed.cit, p. 17.LaDorneus,
"în
esteascuns
sufletul
pietrei";
dupăC.G.Jung.Operecomplete,
XIII,ed,cit.,p.275.
44Ibidem.
45DupăFrancoise
Bonardel,
op.cit.,p.39.
461.Evola,op.cit.,p.2]7.
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"Scris, râul trece-În mai-albastru/ Şi varurile zilei scad,! E rana taurului astru.z'
Vădita ţară, (ialaad".
C. Ci Jung semnalează prezenţa aceluiaşi cod Într-un vechi text grecesc,
Povăţuirea Cleopatrei de către marele preot Komarios.
cum coboară
supremulla inferior şi cum urcă cel mai de jos la cel mai de sus, cum mijlocul se
apropiede cel mai de jos şi cel mai de:sus, astfel încât ei să
şi să fie unificaţi
cu privire la mjjlociu'?".
Tot in Povăţuirea Cleopatrei,dar şi la Paracelsus,misterulconjuncţieidintre
lumină şi bezne este plasat în exaltaţiaprimăverii,în luna mai şi în zodia Taurului
(altfel,consideratsemn al binarului),
Barbu,fascinatcum era de "drumurilemediatoareintre destine?", de "punţile
nevertebrate dintre pământuri'?",vede şi el "rana Taurului" ca expresie a unei
hierogamii(alchimice,lăuntrice,imaginare).
"Sponsa, explică Jung, este Luna nouă întunecată - conform concepţiei
creştine-- la vremea imbrătişăriinupţiale.Iar această
este totodată o rănire a
mirelui(sponsus)Sol-Cristos'f",
Dar şi sacrificiulmitraica fost interpretatca o pătrundere,,3 foculuiîn umed,
a Soareluiin Lună",sl.
Iar omul întregit il fost numit, de Paracelsus, astni"; după cum acest om
trinitar ' interior a fost legat, ca în ghicitoareasfinxului, de momentul serii, "al
certei sere animale", când "el pătrunde în asemănareadivină'?", când şi Crist _.după Augustin55_a luat formă sensibilă.
,
Şi, intr-o convergenţă surprinzătoarea sensurilor, naşterea luiCristos s-a
făcut - este concluzialui C. G. Jung -- când Punctulechinocţiuluide Pimăvară era
aliniat stelei numită Nodul (Al Rischa), care facea legătura Între cele două.figuri
din constelaţia Peştilor (ele sunt şi simbolul contrariilor): peştele materiei
(orizontal) şi peştele spiritului (vertical), Steaua Bethleemuluiai apărut chiar În
.,
v AI' tii ce1est" .
acest, punct dee uni
urure56,ca prormsrune
a "pamantu
47C.G.Jung,Operecomplete,
XIII,ed.cit.,p. 129,
48LBarbu,Paginideproză,ed,cit.,p. iOO.
49ibidem,
p.95.
50C.G.Jung,Operecomplete,
XIV,partea1,p.39.
51VeziJ. Chevalier,
AlainGheerbrant,
Dicţionar
desimboluri,
III,
Editura
Artemis,
1995,p.340.
52C.G.Jung,Operecomplete,
XIII,ed,cit.,p. 146.
531.Barbu,op.cit.,p. 92:"Întrcitul
sune!al ceteicrăieşti".
Darornologia
lui 3 cu 4 este
explicată
deJungpebaza"axiomei
Mariei",
de
antică.VeziC.G.
o[J.cit.,p. 127.
54VeziAnnick
deSouzenclle.
op.cit.,p. 107.
55C.G.Jung,Operecomplete,
XIV,parteaI, p.25.
5(,VeziC.G.Jung,Psihanaliză
şi astrologie,
îngrijitor
JeanChiriac,
Bucureşti,
Editura
Aropa,
1994,capilolul
Semnul
peştilor.ŞiMagge
Hyde,CâtecevadespreJung,tradueere
deIrina-Margareta
Nistor,Bucureşti,
Editura
Curtea
Veche,1999,p. 122-124.
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Pentru Barbu, omul ce se vrea propriul său creator, in artă, .vădita ţară,
Galaad", îl găseşte. "CIădită ţara, Galaad", varianta la care Ei-arenunţat, era mai
aproape de acel chip al poeziei, conceput de Barbu, ca şi de Novalis, căruia îi
aparţineformularea,ca "real absolut".
Realul absolut al apelor supracereşti,cărora le corespundeapa pătrunsă de
"foc", aqua permanens a alchimiei-, "râul", scris, din poezie.
Realul absolut al pietrei sfinte, ce, prin rădăcinagal (piatră),creeazănumele
lui Galaad,"cel mai bun" dintre cavaleriiCăutării57şi unul din cei trei care au aflat
Graalul, vasul conţinând sângele lui Cristos (sau piatra). Ceea ce înseamnă că a
realizatMarea Operă,cunoaştereasupremă,divinul,în sine.
Frecvent,Galaadeste văzut ca dublurăa lui Crist58,
"Cuvântulintrupat",Cristos,devine,la Barbu,cea maiputernicămetaforăa artei.
Poezia, ca şi Crist", ca şi Galaad, purul şi castul, este materie "îngerească",
chintesenţializată.Despărţită, ca în sacrificiul Fiului, de lume ("operă de voinţă
şi discriminare", afirma Barbu, văzând 'in artist un "călău suprem al formelor în
punctul lor de criză,,60),poezia clădeşte, în substanţa ei transmutată, un corp
incoruptibil.
La întrebarea biblică, reluată şi în Corbul lui Poe, "Nu este nici un leac
alinătorîn Galaad?"(Ieremia,8, 22), răspunsule cerul,ca pământal făgăduinţei.
Iar stilul pe care Barbu îl cere poeziei trebuia să fie "intemporal şi ceresc
ca Ierusalimul ortodoxiei't'".
O dată cu poetul ce reface experienţa lui Cristos, mai presus decât oricare
creştin, pentru că o caută în mai multe planuri, este adus În jocul de sugestii
arhetipul Sinelui (mulat aproape întotdeauna, ne convinge Jung, pe imaginea lui
Crist), ca o încoronare a trudei de a fi în fiinţă a omului.
Şi Barbu, cel ce râvnea "Ia o chimie completă a poeziei,,62,referindu-se,
desigur, nu atât la alcătuirea, cât la rostul ei, ştie a dobândi în întrepătrunderea,
alunecările, confuzia planurilorîntre mit, sfâşierilepersonaleşi visul artei -- Graal
de supravieţuire,intelesurivii pentru înnoirile la care aspiră fiecare om..Aşa cum
legendele"proclamă
împlinitesau numainecesare'f".
57
PatrickRiviere,Sfântul
traducere
de RodicaCaragea,Bucureşti,
Editura
Artemis,
2000,p. 95,97.
5SJ.Chevalier,
AlainGheerbrant,
Dictionnaire
dessymboles,
vol.II,Paris,Seghers,
1973,p.383.
59Cristosa unit"apa"(echivalentul
trupului)
cu"Duhul"
("Dacă
nusenaştecinevadinapăşi
dinDuhnupoatesăintreîn Împărăţia
luiDumnezeu",
Ioan,3, 5),Vezicomentariile
luiC.G.Jung,
op.cit.,p.80.
601.Barbu,op.cit.,p. 96.Şi L Barbu,Jocsecund,
îngrijitor
Romulus
Vulpescu,
Bucureşti,
Editura
CarteaRomânească,
1986,p. 179.
611.Barbu,Paginideproză,cd.cit.,p.97.
62Ibidem,
p.97.
63Ibidem,
p.96.
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